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Historian jännät naiset -teos kertoo yli sadan 
poikkeuksellisen naisen tarinan. Suurmiesten 
varjoon jääneet naiset eivät ole puhtaita 
pulmusia tai sankarittaria, vaan ihmisiä 
ristiriitaisine ominaisuuksineen.

Tarinoita  
naisista,  
joista  
historian- 
tunneilla ei  
kerrottu

Toimittaja Maria Petterssonin elo-
kuussa ilmestynyt Historian jännät nai-
set -tietokirja täydentää hienosti viime 
vuosina ilmestyneiden, nimenomaan 
naisten elämäntarinoihin keskittyvien 
kirjojen kokonaisuutta. Niihin kuuluvat 
muun muassa Mia Kankimäen Naiset 
joita ajattelen öisin (2018) sekä Ele-
na Favillin ja Francesca Cavallon 
Iltasatuja kapinallisille tytöille (2017), 
joissa esitellään sekä historiallisten että 
nykypäivän naisten tarinoita. Historia-
nörtiksi tunnustautuva Pettersson sen 
sijaan keskittyi vain edesmenneisiin 
hahmoihin.

”Kiinnostuin naishistoriasta jo kou - 
lussa. Yläasteella rupesin ihmettele-
mään sitä, että historian kirjoissa 
käsiteltiin hyvin vähän naisia. Mietin, 
voiko olla totta, ettei Kleopatran, 
Jeanne D’Arcin, Katariina Suuren 
ohella ole ollut muita merkittäviä 
naisia”, Journalisti-lehden päätoimitta-
jana työskentelevä Pettersson kertoo.

Hän ryhtyi etsimään kiinnostavia 
historiallisia naisia ja vuosien kulues-
sa niitä löytyikin yllättävän paljon eri 
puolilta maailmaa. Välillä työ edellytti 
salapoliisin työtä muistuttavaa arkisto-
työtä, jossa slaavilaisiin kieliin erikois-
tunut Pettersson sai käyttää kielitaito-
aan ukrainaa ja puolaa myöten.

”Haluan, että naisista tulee esiin 
heidän monet puolensa. Useimmathan 
heistä eivät ole olleet mitään puhtaita 
pulmusia tai superesikuvallisia san-
karittaria, vaan heissä on monenlaisia 
puolia niin hyvässä kuin pahassa, kuten 
kaikissa ihmisissä”, Pettersson kertoo.

Jännällä Pettersson tarkoittaa naisia, 
jotka ovat eläneet kiinnostavan, poik-
keuksellisen ja joskus jopa omituisen 
elämän.

”He ovat tehneet tekoja, joita naisilta 
tai ylipäänsä keneltäkään ei heidän 
aikakautenaan odotettu tai hyväksytty. 
Kaikkia kirjan naisia yhdistää poikkeuk-
sellinen sinnikkyys. He ovat menneet 
kohti päämäärää, jonka ovat itselleen 
asettaneet. Joskus se on ollut hieno ja 
toisinaan kauhea.”

Teos esittelee 108 poikkeuksellisen 
naisen tarinan. Joukkoon mahtuu niin 
tutkijoita, taiteilijoita, aktivisteja kuin 
merirosvoja ja huumepomojakin. ◊
 
Historian jännät naiset, Atena 2020

Teksti Minnamaria Koskela
Kuvat Riikka Kantinkoski (Maria Petterssonin henkilökuva),  
Historian jännät naiset -teos (muut kuvat)
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Veronica Franco oli 
yhteiskunnallisesti 
aktiivinen kurtisaani 
1500-luvun Italiassa.

Naisten äänioikeut-
ta ajanut Rosa May 
Billinghurst  osoitta-
massa mieltä.

lääkärin todettua naisen kuolevan joko 
kiduttavaan ruokintaan tai nälkään, hänet 
päästettiin lopulta vapaaksi.

Protestit jatkuivat ja Rosa May Billing-
hurst osallistui niihin aktiivisesti. Vuonna 
1918 toteutui naisten vaatimus siitä, että 
myös naiset saavat asettua ehdokkaiksi 
vaaleissa. Hän kuoli 78-vuotiaana vuonna 
1953. 

Zura Karuhimbi
Nainen, joka hyödynsi stigmaansa  
yhteisönsä hyväksi

Ruandalainen Zura Karuhimbi (s. noin 
1925) pelasti toiminnallaan lukuisten 
ihmisten hengen. Tässä hän hyödynsi 
itseensä kohdistuneita ennakkoluuloja 
ja noidan stigmaa, joka perustui hänen 
työhönsä kansanparantajana ja ihmisten 
ennakkoluuloihin. 

Ruandan historia on väkivaltainen. 
Siirtomaana ollut maa itsenäistyi vuonna 
1962, mikä ei rauhoittanut tilannetta. 
Valtaan pääsivät hutuheimoa edustavat 
poliitikot, mikä vuonna 1994 johti silmit-
tömään väkivaltaan hutujen ja tutsien 

Veronica Franco 
Kurtisaani vihapuheen  
vastustajana

Veronica Franco (s. 1546) oli kurtisaani, 
runoilija, hyväntekijä ja naisten aseman 
puolestapuhuja. Kirjallisuutta, filosofiaa, 
kieliä ja luonnontieteitä opiskellut Franco 
työskenteli Venetsiassa eliittiprostitu-
oituna eli kurtisaanina. Kiinnostavaa ja 
omasta aikakaudestaan paljon kertovaa 
on se, ettei Franco aiheuttanut pahen-
nusta ammattinsa, vaan kirjoitustensa 
vuoksi. Seksityö oli 1500-luvun Italiassa 
yleistä ja melko hyväksyttyä. Franco 
julkaisi vuonna 1575 runokokoelman, jossa 
hän kertoi työstään ja siihen liittyvistä on-
gelmista, sekä puolusti naisten oikeutta 
kouluttautumiseen ja omasta kehosta 
päättämiseen.

Tämä koettiin yhteiskunnallisena 
uhkana, minkä seurauksena Venetsiassa 
julkaistiin kirjoituksia, joissa runoilijaa 
solvattiin julkisesti. Nykypäivänä vastaa-
vaa nimitettäisiin vihapuheeksi. Franco ei 
lannistunut, vaan vastasi hyökkäykseen 
runolla, jossa hän puolusti itseään sekä 

kaikkia vihan kohteeksi joutuneita naisia.
Seksityöllä keräämänsä omaisuuden 

avulla Franco perusti naisille ja heidän 
lapsilleen turvakodin, auttoi naisia 
koulut tautumaan ja pääsemään naimisiin. 
Yhteiskunnallisen aktiivisuuden seurauk-
sena oli vallanpitäjien viha: inkvisitio 
syytti kurtisaania noituudesta ja hän 
joutui oikeuteen. Franco eli viimeiset 
vuotensa köyhyydessä ja kuoli vuonna 1591.

Rosa May Billinghurst
Radikaalin suffragetin aktivismia  
ei pyörätuoli hidastanut

1800-luvun lopun Britanniassa käytiin ko-
vaa taistelua naisten äänioikeudesta. Suf-
frageteiksi kutsutut naisten äänioikeuden 
puolustajat kohtasivat työssään vihaa 
ja väkivaltaa. Rosa May Billinghurst (s. 
1875) oli lontoolainen suffragetti, joka tais-
teli radikaalein keinoin naisten oikeuksien 
puolesta. Puheiden pitämisen ohella hän 
ajoi mielenosoituksissa päin poliisirivistöjä 
erikoisvalmisteisella pyörätuolillaan. 

Pankkiiri-isän ja tehtailijasukua 
edustavan äidin tytär sairasti lapsena 

polion, minkä seurauksena hänen jalkansa 
vammautuivat pysyvästi ja hän joutui 
käyttämään pyörätuolia loppuelämänsä. 
Billinghurst sai hyvän koulutuksen,  mutta 
vammansa takia hän ei päässyt yliopis-
toon jatkamaan opintojaan. Koska 
kouluttautuminen ei ollut mahdollista, 
hän omistautui vapaaehtoistyöhön, kuten 
slummien lasten parissa työskentelyyn. 

Työ sai hänet kiinnostumaan nais-
ten oikeuksista, minkä seurauksena 
Billinghurst liittyi naisten äänioikeuksia 
vaatineeseen militanttiin yhdistykseen. 
Sen jäsenet järjestivät mielenosoituk-
sia, räjäyttivät pommeja ja tuhosivat 
rakennuksia. Jäätyään kiinni he menivät 
syömälakkoon. Vuonna 1908 yhdistys 
järjesti Lontoossa marssin, johon osallistui 
yli 300 osallistujaa. Poliisit pahoinpitelivät 
ja ahdistelivat naisia seksuaalisesti. Väki-
valtaisuuksien seurauksena moni naisista 
radikalisoitui.

Aktivismin seurauksena Billinghurst 
joutui myöhemmin vankilaan. Hän 
meni siellä syömälakkoon, mutta joutui 
väkivaltaisesti pakkoruokituksi. Vankilan 

välillä. Kansanmurha kauhistutti Karu-
himbiä, ja hän ryhtyi pelastamaan ihmisiä 
piilottamalla heitä pieneen taloonsa. 
Sotilaiden lähestyessä taloa hän uhkasi 
langettaa heidän ja heidän perheidensä 
ylle langettavan kirouksen. Karuhimbi 
tehosti uhkaustaan helisevillä ”taikakaluil-
la”, jotka oikeasti olivat herneillä täytetty-
jä peltipurkkeja. Pelokkaat sotilaat jättivät 
”vaarallisen noidan” talon tutkimatta ja 
ihmiset pelastuivat.

Karuhimbi palkittiin toiminnastaan 
urhoollisuusmitalilla. Hän kuoli vuonna 
2018 noin 94-vuotiaana.

Noor Inayat Khan
Pasifistista toisen maailmansodan  
agentiksi

Moskovassa vuonna 1914 syntynyt Noor 
Inayat Khan on esimerkki ihmisestä, jon-
ka elämän toinen maailmansota muutti 
täysin. Inayat Khan vastusti väkivaltaa jo 
lapsesta asti. Hän ihaili Gandhia, kammo-
si aseita ja kannatti rauhaa. Hän oli isänsä 
puolelta sulttaanin jälkeläinen ja musli-

miprinsessa. Inayat Khanin lapsuudessa 
perhe muutti Venäjältä Pariisiin. Aikuis-
tuttuaan hän kirjoitti Pariisissa lastenkir-
joja, opiskeli psykologiaa ja musiikkia. 

Natsien miehittäessä Ranskaa perhe 
pakeni Britanniaan. Näyttääkseen briteil-
le, että myös laiskoiksi syytetyt intialaiset 
osallistuivat sotaponnisteluihin, hän liittyi 
veljensä kanssa Britannian armeijaan. 
Vannoutunut pasifisti liittyi ilmavoimien 
naisten yksikköön, jossa hänestä koulu-
tettiin sähköttäjä ja radio-operaattori. 
Myöhemmin hänet valittiin salaiseen 
agenttiyksikköön vaaralliseen tehtävään. 
Inayat Khania pidettiin liian herkkänä 
vaativaan kenttätyöhön, mutta hän 
osoittautui työssään rohkeaksi ja taita-
vaksi. Hän oli operaattoreista ainoa, joka 
ei jäänyt Gestapon iskussa kiinni. Inayt 
Khan vastasi yksin neljän kuukauden ajan 
Pariisin toiminnasta. Myöhemmin hän jäi 
kiinni ja joutui pidätetyksi. Kidutuksesta ja 
kuulusteluista huolimatta hän ei suostu-
nut antamaan natseille tietoa toiminnas-
taan. Inayt Khan teloitettiin 30-vuotiaana 
Dachaun keskitysleirillä.◊

Ruandan kansan-
murha kauhistutti 
Zura Karuhimbia, 
joka päättti toimia 
ja pelasti monia.

Noor Inayat Khan 
ryhtyi toisen maa-
ilmansodan aikaan 
salaiseksi agentiksi. 
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