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Pian kaikuu Suvivirsi Kallion kirkossa päät-
täen sekä lukuvuoden että aikani rehtorin 

viransijaisena. En pane siitä lainkaan pahak-
seni, sillä homma ei nähdäkseni ole sieltä 
kevyemmästä päästä. Tein ensi kertaa kurs-
sitarjottimen, kirjoitin ylioppilaspuheen ja 
kohta toisenkin sekä tein budjetin. Siinä si-
vussa remontoin, raportoin ja digitalisoin. Voi 
herran tähden, minähän käytännössä muutin 
asumaan tähän, kieltämättä mukavan antiik-
kiseen, kansliaan. Sossu vei koirat, puoliso 
lähetti erotekstarin ja mutsi poisti nimeni 
perheraamatusta. No, ehkä tätä kaikkea ei 
tarvitse uskoa. Taidelukiossa nyt vain on ta-
pana dramatisoida arjesta teatteria. Kesäi-
nen huoltotauko lienee kuitenkin paikallaan 
niin minulle kuin jokaiselle teistä.

Reksin homma on silti avannut mielenkiin-
toisia kurkistusaukkoja hallinnon ja paikallis-
politiikan todellisuuteen. Materiaalia tuleville 
oppitunneille on kertynyt runsaasti, vaikka 
ihan kaikkea en tohtine opiskelijoille kertoa. 
Demokratiakasvatuksen tavoitteet voisivat 
helposti jäädä saavuttamatta, sillä tehtävä-
ni lienee valaa uskoa nuorten osallisuuteen 
ja vaikutusmahdollisuuksiin eikä päinvastoin. 
Siinä tulee kyllä olemaan suuri työ, sillä ak-
tiivisimmat opiskelijat näkevät selvästi risti-
riidan julkilausuttujen tavoitteiden ja tosiasi-
oiden välillä. Riittävän moni paikallispoliitikko 
ja virkamies näyttää opiskelijoiden mielestä 
käyttävän valtaansa pönkittääkseen hallinto-
kulttuuria, jossa kansalaisaktiivisuus on pelk-
kä haittatekijä. 

Tänne mäelle on toki kantautunut uuti-
sia ulkomaailmasta Yhdysvalloista, Koreasta, 
Absurdistanista ja opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä. En nyt ota kantaa noiden kaukaisten 
seutujen asioihin, mutta näitä kotopuolen ne-
ronleimauksia lukion uudistamisesta en mal-

ta olla hieman kommentoimatta. Ehkäpä jo 
huomasitte, että puoliväliriihessä päätettiin 
laajentaa lukion tuntijakokeilua, vaikka ny-
kyinenkin kokeilu on kesken, eikä mitään ar-
viointia ole tietenkään tehty. Yksi paikallisis-
ta julkisista lukioista on mukana kokeilussa. 
Siellä uskonnon, filosofian ja historian on jo 
käynyt kehnosti, mutta rehtori iloitsee sääs-
töistä, lisääntyneestä vallastaan ja sen sellai-
sesta. Laajasta yleissivistyksestä piut ja paut. 
Lienee sanomattakin selvää, että koulun reh-
tori on aktiviinen vaikutusvaltaisessa Pro lu-
kio-porukassa, jonka mielestä rajoittamaton 
valinnanvapaus ja lukioiden yksityistäminen 
olisivat mainiota asioita. Valtakunnallisen 
opetussuunnitelman ja tuntijaon voisi näh-
tävästi heittää roskakoppaan. Heitä ei tunnu 
haittaavan, että osa opiskelijoista heitetään 
”lukion uudistamisen” nimissä maailmaan, 
jossa mm. historiallisen ja yhteiskunnallisen 
kontekstin ymmärtäminen on elinehto.

 Toisaalta kouluissa on nyt paljon intoa, 
raikkaita ideoita ja hyvää pöhinää. Arvioin-
tia uudistetaan, oppimisympäristöt monipuo-
listuvat, uusia työtapoja pohditaan yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Historian ja yhteis-
kuntaopin opettajan työ tuntuu mielenkiin-
toiselta ja suorastaan inspiroivalta. Historian 
ja yhteiskuntaopin kannalta positiivinen on 
myös Kauppakorkeakoulujen päätös luopua 
pääsykoekirjoista ja siirtyä valitsemaan opis-
kelijat lukion taloustiedon, historian Ihminen 
ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa 
-kurssin ja tilastomatematiikan kurssin oppi-
määrien perusteella. 
      
Hyvää alkavaa kesää!
 
Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen  
puheenjohtaja.

Kalliolla kukkulalla

Jari Aalto
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Lördagen är vilodagen 

Petter Wallenius

I mars samlades förbundets 
grundskolegrupp i Helsing-

fors för att gå igenom den ar-
betsutvärdering som 16 lärare 
deltog i under vecka 5 och 6 
detta år. Egentligen är samplet 
för litet för att man ska kun-
na dra några långtgående slut-
satser, men jag kommer ändå 
att kort försöka kommentera 
några intressanta aspekter: 
arbetstiden, samarbete, kf-
timmar, lärarmöten och fort-
bildning.   

I medeltalet jobbade 
högstadielärarna 39,5 h under v 5 och 37,2 
h under v 6. (För 12 år sedan var arbetstiden 
i medeltal 49 h/v när vi ställde samma frå-
ga). De deltagande lärarna jobbade i medel-
tal 23,7 h/v under perioden och de hade en 
arbetskarriär i medeltal på 16 år.  I gymna-
siet jobbade lärarna i medeltal 44 h/v. Här fö-
rekommer också de längsta arbetsveckorna 
som kan uppgå till hela 60 timmar. De kor-
taste arbetsveckorna var 27 timmar varav 24 
var lektioner. Tänk att man klarar sig med så 
lite arbete. Flera lärare skrev följebrev där de 
berättade om trötthet och indignation över 
arbetsmängden i skolan. Den utslitna lära-
ren verkar främst finnas i gymnasiet där de 
största nedskärningarna skett och där digita-
liseringen varit mest intensiv. 

Den heligaste dagen för oss lärare verkar 
vara lördagen, vår vilodag. På söndagen bör-
jar angsten. De flesta lärare försöker jobba 
så lite som möjligt på lördag medan vissa 
kolleger på söndag ägnar hela 10 timmar åt 
arbete. Jobbet handlar främst om korrigering 
av prov och genomgång av utvärderingar. 

Det som vi kunde bli bättre på är att sa-

marbeta med kollegor. Hur 
frekvent samarbete är växlar 
mycket från skola till skola. I 
vissa skolor samarbetar man 
mellan 3 och 9 timmar under 
en två veckors period, medan 
man i andra använder ingen 
eller endast en timme till sa-
marbete. Det anser jag att är 
oroväckande lite. Här borde 
rektorer och kommuner skapa 
bättre samarbetskultur än på 
måfå utplacerade ”Kiky-tim-
mar”. Vi lärare är väldigt en-
samma, men så skulle det inte 

behöva vara. Där det är schemalagt fungerar 
det bättre.

Grupphandledar- och klassföreståndarup-
pgifterna är också väldigt olikt fördelade. I 
medeltal använder man drygt 3 h per vecka 
för denna uppgift. Sju lärare använde 0-30 
min/v, fyra 2-3 h/v och sex 4-7 h/v. Som vi 
ser är variationen stor beträffande den tid 
man sätter på dessa uppgifter. Utvecklings-
samtalen som vanligen hålls under denna pe-
riod kan ha påverkat resultatet. 

En sak som jag däremot trodde var att 
lärarna ägnade mycket tid åt är lärarmöten, 
men det stämde ej. I medeltal deltar lärarna 
varje vecka i ett lärarmöte på cirka 45 mi-
nuter. Det verkar vara så att man i de flesta 
skolor håller ett 90-minuters möte varannan 
vecka. Medeltalet för fortbildningen blir ca 30 
minuter per vecka och lärare. 

Vid sidan av den yrkesmässiga professio-
nalismen är lärarnas arbetstid en av de vik-
tigaste resurserna i skolan. Forskning pekar 
på att läraren har en avgörande betydelse för 
elevernas lärande i skolan. Men används den 
rätt?  
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HYOL toimii

Kirsi Ruhanen

HYOL ry:n kevätpäivät pidettiin huhti-
kuun 22.-23. päivä Oulussa. Päivät oli-

vat oikein onnistuneet huolimatta siitä, että 
osallistujia päivillä oli vähänlaisesti. Päivien 
yhteydessä pidettiin myös sääntömääräinen 
kevätliittokous.

Oulun kevätpäivillä juhlittiin myös vuoden 
2017 historian ja yhteiskuntaopin opettajaa. 
Tittelin sai haltuunsa Pasi Hieta Oulun nor-
maalikoulusta. 

Tulevan kesän ja syksyn koulutustarjonta 
on runsasta ja monipuolista. HYOL:n kesä-
kurssi pidetään Kallion lukiossa Helsingissä 
6.6.2017. Kurssin aikana käsitellään sähköi-
siä ylioppilaskokeita sekä arviointia niin työ-
pajoissa kuin luennolla. Lisäksi tietokirjailija, 
Helsingin Sanomain toimittaja Heikki Aitto-
koski puhuu liberaalin demokratian ahdin-
gosta. 

Ambassador School -hanke jatkuu syksyl-
lä. Uusia kouluja otetaan mukaan hankkee-
seen jälleen syyslukukauden alussa. Lisätie-
toja asiasta löytyy toukokuun aikana HYOL:n 
verkkosivuilta.

Elo-syyskuun taitteessa pidettävien Ta-
lous tutuksi -koulutusten teema on Talous ja 
teknologia. Koulutustilaisuuksia järjestetään 
Turussa 31.8., Jyväskylässä 4.9. ja Helsin-
gissä 12.9. Helsingin tilaisuuden aikana jär-
jestetään rinnakkaistilaisuudet Joensuussa ja 
Rovaniemellä. Osin näissä tilaisuuksissa seu-
rataan luentoja ja paneelia suorana webcast 
-lähetyksenä Helsingistä, osin osallistutaan 
paikkakuntakohtaiseen ohjelmaan.

HYOL:n syyspäivät pidetään Suomi100-
teemalla Helsingissä 18.-19.11.2017. 

Yhdessä Eurooppatiedotuksen ja Ulko-
poliittisen instituutin kanssa järjestettävät 
EU-koulutustilaisuudet pidetään Helsingissä 

10.11.2017 ja Tampereella 17.11.2017. 
Ennakkotietona mainittakoon jo sekin, 

että kevätpäivät 2018 pidetään huhtikuun 
alkupuolella Tampereella, jossa teemana on 
sisällissota.

HYOL teki kuluvan vuoden alussa ensim-
mäistä kertaa yhteiskuntaopin prelikokeen, 
joka otettiin jäsenistön keskuudessa hyvin 
vastaan. Syksyksi HYOL tekee historian preli-
minäärikokeen, jonka toimittaminen tilaajille 
alkaa 1.9.2017. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminanjohtaja.

Marjaniemen majakka Hailuodossa.
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HISTORIA HARRASTUKSENA

Vaikka olen historian opettaja, on myön-
nettävä, että luen kaunokirjallisuutta 

paljon enemmän kuin tietokirjallisuutta. Uu-
simpia historian tutkimuksia tulee luettua vä-
hemmän, mutta tuoreita historiallisia romaa-
neja kyllä luen paljon. Millaisen historiakuvan 
antaa siis kaunokirjallisuus?

Ensinnäkin on todettava, että historia 
aiheena kiinnostaa monia kirjailijoita. Suo-
messa kirjoitetaan paljon sota-ajasta, ja si-
sällissodastakin kertovia kirjoja olen lukenut 
varmaan kymmeniä. Toki muitakin aiheita 
on: viime vuosina olen lukenut mm. Rooman 
valtakuntaan, Venäjän Karjalan 1600-luvulle 
ja Ambomaalle 1900-luvun alkuun sijoittuvia 
kirjoja.

Kaunokirjallisuuden myötä pääsee suo-
raan ihmisten tunteisiin ja ajatuksiin. Luki-
essa ei tiedä, onko kiinnostuneempi ajanku-
vauksesta vai ihmisten kohtaloista. Monesti 
käy niin, että jo lukemisen aikana alkaa etsiä 
lisätietoa aiheesta. Kirjan henkilöiden tarina 
ei riitäkään, vaan lukija haluaa saada ajasta 
laajemman kuvan. Tällöin kaunokirjallisuus 
palvelee myös faktoihin ja selityksiin tutustu-
misen innoittajana. 

Aiheet, jotka ovat paljon kaluttuja, vaa-
tivat kirjailijalta paljon, mutta silti niistäkin 
voi saada aikaan jotain uutta. Viime vuosien 
suomalaisista sota-ajan kuvauksista nostan 
esille Katja Ketun Kätilön ja Heidi Könkään 
Dora, Doran. Ensin mainitussa ollaan Lapin 
sodassa ja rakastetaan kamalasti. Jälkimmäi-
sessä Albert Speer tulee Suomeen vuonna 
1943. Kummassakin kirjassa sodan hirveys 
tulee esille yksilön elämän kautta, jolloin saa-
daankin selville jotain yleispätevää.

Romaanin lukeminen ennen matkaa ro-
maanin kohteeseen tuo lisäarvoa matkalle. 
Ennen Dresdenin matkaa luin uudelleen Von-
negutin Teurastamo 5:n. Novgorodin reissua 
pohjustin Kaari Utrion Pirita, Karjalan tyttä-
rellä. Ennen Triesteä oli luettava mainio Italo 
Svevon Zenon tunnustukset. Kirja voi myös 
innostaa matkustamaan. Haluaisin matkus-
taa Lyypekkiin, koska olen lukenut Thomas 
Mannin Buddenbrookit. 

Historiallisten romaanien lisäksi on kiin-
nostava lukea kirjoja, jotka kuvaavat omaa 
aikaansa mutta ovat jo niin vanhoja, että 
kertovat menneisyydestä. Jos ei ole lukenut 
esim. Arvid Järnefeltin Vanhempieni romaa-
nia, Lermontovin Aikamme sankaria tai Ju-
hani Ahon Papin rouvaa, kannattaa tarttua 
niihin nyt.

Lopuksi laitan sekalaisen suosituslistan 
kirjoista, joista olen pitänyt ja jotka ovat 
avanneet minulle jotain uutta myös histori-
asta.

1. Eeva-Kaarina Aronen: Kallorumpu
2. Sergei Dovlatovin koko tuotanto
3. Lars Sund: Pohjanmaa-trilogia (Colorado 
Avenue, Puodinpitäjän poika, Erikin kirja)
4. Anneli Kanto: Pyöveli
5. Vasili Grossman: Elämä ja kohtalo
6. Lauri Mäkinen: Älykkäät kuin käärmeet, 
viattomat kuin kyyhkyset
7. Günter Grass: Ravunkäyntiä
8. Ljudmila Ulitskaja: Vihreän teltan alla
9. Riitta Jalonen: Kirkkaus
10. Juan Echenoz: Pitkä juoksu

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Fiktion siivin menneisyyteen

Riitta Mikkola
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“Kun suuriruhtinas saapui kaupunkiinsa 
hän määräsi, että kaikki jumalankuvat pi-

tää kaataa maahan, ja että osa tulee hakata 
palasiksi ja osa polttaa tulessa. Hän määrä-
si myös, että Perunin patsas sidotaan hevo-
sen häntään ja vedetään alas mäenrinnettä 
joen rantaan. [..] Kun jumalankuvaa vedet-
tiin joen vartta pitkin, uskottomat itkivät sen 
tähden, sillä he eivät olleet vielä saaneet py-
hää kastetta. Kun he olivat tähän tapaan ve-
täneet jumalankuvaa perässään, he heittivät 
sen Dnepriin.” Nestorin kronikka, käännös 
englannista MH.

Ruhtinaan pidot

Ruhtinaan pidot -liveroolipeli eli larppi jär-
jestettiin Kerkkoon Havulinnassa Porvoon lä-
hellä lauantaina 22.4.2017. Pidot sijoittuivat 
vuoden 989 Kiovan Rusinmaalle, Polotskiin, 
jonne suuriruhtinas Vladimir seurueineen oli 
saapunut tehdäkseen pojastaan Izjaslavis-
ta paikallisen ruhtinaan. Larpin kotisivuilla 
(rus.harmaasudet.fi/) oli tarjolla perustietoa 
elämästä 900-luvun Rusinmaalla, eikä laa-
jempia taustatietoja osallistujilta edellytetty. 
Larppiin osallistui 85 ihmistä, joista nuorin 
oli 1-vuotias ja vanhin viisissäkymmenissä. 
Pelin järjestäjät olivat kokeneita harrastajia 
helsinkiläisestä historianelävöittämisyhdistys 
Harmaasudet ry:stä. 

Kun ilmoittautuu larppiin, voi tyypillisesti 
odottaa järjestäjien kertovan, millaista roolia 
eli hahmoa larpissa tulee esittämään. Useim-
mat hahmot ovat täysin järjestäjien keksi-
miä, henkilöitä joita olisi voinut olla olemas-
sa. Mutta myös historian tuntemia henkilöitä 
voidaan luovasti kierrättää larppihahmoiksi. 
Tuore suuriruhtinatar, konstantinopolilainen 

Anna Porphyrogenita seurueineen tahtoi 
perustaa Polotskiin luostarin ja varmistaa 
kansan kääntymyksen kristinuskoon, suuri-
ruhtinaan näkijätäräiti Malusha puolestaan 
varmistaa, etteivät vanhat jumalat jää ko-
konaan unohduksiin. Syrjäytetty ruhtinatar 
Rogneda toivoi pääsevänsä poikansa Izjasla-
vin neuvonantajaksi, ja joukko skandinaavi-
sia palkkasotureita haikaili palkkarahojensa 
perään. Hahmojen ristiriitaisista tavoitteista 
ja juonista, valojen vannomisista, tappeluis-
ta, pitoruoasta ja tanssista syntyi 7 tuntia 
kestänyt kokonaisuus, joka tarjosi osallistu-
jilleen kevyen kurkistuksen siihen, millaista 
ruhtinaan pidoissa olisi aikoinaan voinut olla.

Liveroolipelaaminen ja historian  
elävöittäminen

Liveroolipelaaminen eli larppaaminen on 
Suomessa 1990-luvulla suosiota saavuttanut 
harrastus, jossa eläydytään erilaisiin hahmoi-
hin näiden vaatteisiin pukeutuen ja juonia ja 
tapahtumia improvisoiden eteenpäin näy-
tellen. Historianelävöittäminen puolestaan 
merkitsee monille harrastajille osallistumista 
keskiaikamarkkinoille asianmukaisesti pu-
keutuneena, käsityötaitojen kartuttamista 
ja historiallisten asetaitojen harjoittamista. 
Harmaasudet ry on jo kahden vuosikymme-
nen ajan yhdistänyt nämä kaksi järjestämällä 
historialliseen viitekehykseen sijoittuvia larp-
peja, joissa pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan ajanmukaisuuteen niin puvustuksessa, 
lavastuksessa kuin taustamateriaaleissakin, 
hauskanpitoa kuitenkaan unohtamatta. Rau-
takauden ja keskiajan lisäksi Harmaasusien 
larpeissa on elävöitetty muun muassa elä-
mää ja valintoja Uudessa Ruotsissa vuonna 

Ruhtinaan pidot 
Historiaan eläytymistä liveroolipelin keinoin

Mikko Heimola ja Jenni Sahramaa



HISTORIA HARRASTUKSENA

KLEIO 2/2017    9

1654 ja heimosotaretkellä 1918. 
Ruhtinaan pidoissa pidettiin iloa yllä pi-

doille tyypillisillä tavoilla: tanssilla, juoma-
kilpailuilla ja suurilla lupauksilla. Monet hah-
mojen keskinäisistä suhteista ja ristiriidoista 
kohdistuivat universaaleihin teemoihin, ku-
ten rakkauteen, elannon varmistamiseen 
tai petollisuuteen. Yksi keskeinen teema oli 
kuitenkin tälle ajalle ja paikalle ominainen: 
Suuriruhtinas Vladimirin tuore päätös naittaa 
itsensä ja valtakuntansa Konstantinopolin 
hoviin ja heittää hetkeä aiemmin jalustalle 
kohottamansa slaavilaisten jumalien kultti 
kirjaimellisesti Dnepriin. Monet hahmoista 
joutuivat miettimään suhdettaan Kristuksen 
kulttiin, ja tämä synnytti myös avoimia kon-
flikteja: kesken pitojen Vladimir heitti äitinsä 
ulos tämän syytettyä julkisesti suuriruhtina-
tar Annaa miehensä noitumisesta. Illan päät-
teeksi nuorten ruhtinaiden metsästä löytämä 
Perunin puinen kuva viskattiin riemuisasti 
tuleen, vanhan uskon kannattajien vuodat-
taessa kyyneleitään suojassa Vladimirin kat-
seelta. 

Olla itse siellä silloin

Niin liveroolipelaamisen kuin historianelävöit-
tämisenkin ydin on itse kokemisessa ja te-
kemisessä. Kun ympäristö, muiden ihmisten 
käytös ja oma pukeutuminen tukevat eläy-

tymistä, on ajoittain mahdollista tavoittaa 
väläys elämästä “siellä silloin”. Historianelä-
vöittämistä on usein kritisoitu liian siloitellun 
kuvan antamisesta historiasta, ja selvää on-
kin, että mukavaksi vapaa-ajan tekemisek-
si tarkoitettu harrastus valikoi kunkin aika-
kauden elämästä mukavimmat puolet. Osin 
tämä on tarkoituksellista: tasapuolisen, mie-
lekkään ja turvallisen kokemuksen tuotta-
miseksi esimerkiksi sukupuoleen tai sosiaa-
liseen asemaan kohdistuvia valta-asemia on 
käytännön tilanteissa pehmennetty. Tämä ei 
mitenkään vähennä sitä kiinnostusta, intoa 
ja intohimoa, jota historiallisiin yksityiskoh-
tiin ja nippelitietoon perehtyminen monissa 
harrastajissa herättää. Menneiden aikojen 
meidän arvoistamme poikkeavia puolia ei 
myöskään pyritä peittelemään, vaan tavoite 
on tuoda ne esiin hallitusti, erikseen sovituil-
la tavoilla, niin että kukaan osallistuja ei koe 
omana itsenään kärsivänsä.

Ruhtinaan pidoista saatu palaute on ollut 
enimmäkseen kiittävää, ja erityisesti tunnel-
maa ja pitoruokaa on kehuttu. Myös nuo-
remmat osallistujat viihtyivät: ”Milloin tulee 
jatko-osa?” -kysymys kuultiinkin jo samana 
iltana!

Kirjoittajat ovat pitkän linjan historianelä-
vöittäjiä, jotka ovat järjestäneet liveroolipe-
lejä kohta parikymmentä vuotta.

Suuriruhtinatar Anna Porphyrogenita seurueineen.
Kuva: Mikko Heimola.
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Suomalainen matkustaa paljon. Eniten 
houkuttelevat ranta- ja kaupunkilomat, 

mutta historiamatkailu on kasvattanut suo-
siotaan viime vuosikymmeninä. Tänäkin 
kesänä yhä useampi suomalainen yhdistää 
lomailuun historiallisen kohteen tai valitsee 
räätälöidyn teemamatkan. Kleio kysyi mat-
kanjärjestäjiltä ja heidän asiakkailtaan, mikä 
historiamatkoissa kiehtoo. Selvitimme myös 
millainen on historiamatkailijan prototyyppi. 

Tyyppiasiakas on historian hevijuuseri 
Lomalinja järjestää historiamatkoja ympä-
ri maailmaa. Yrityksen matkakalenteri on 
hengästyttävä. Tänä vuonna yritys järjestää 
matkoja mm. punaiseen ja valkoiseen Vii-
puriin 1918 ja Lutherin jalanjäljille Saksaan 
sekä kulkee Mannerheimin matkassa halki 
Kiinan. Lomalinjan myyntijohtajan Sari Mäki-
sen mukaan tyypillinen asiakas on yli 55-vuo-
tias kulttuurista ja historiasta monipuolisesti 
kiinnostunut suomalainen. ”Kiinnostus ulot-
tuu toisen maailmansodan taustoista ja ta-
pahtumista Kiinan ja Japanin historiaan”, hän 
kertoo.

Vihdin Liikenteellä on pitkät perinteet so-
tahistoriallisten matkojen järjestäjänä. Yritys 
tekee opastettuja matkoja ympäri Euroopan 
taistelutantereita. Tänä vuonna matkaka-
lenterissa ovat mm. Mannerheimin yksityis-
elämän arvoitukset Louhisaaren kartanos-
sa, talvi- ja jatkosota Viipurinlahden saarilla 
sekä  Karjalan kadotetut kaupungit. Vihdin 
liikenteen Helena Kuosmasen mukaan mat-
kustajatyypin voi jakaa kahteen ryhmään: 
Venäjälle matkustavat vakituiset asiakkaat 
ovat 50–75 v., pääosin miehiä, mutta välil-
lä mukana on vaimo tai lapsenlapsi. Muualle 
Eurooppaan suuntautuvilla matkoilla ikähaa-
rukka on 35–60 v. ja mukana on pariskuntia 
ja yksin matkustavia.

Elämyksiä ja yhteyttä nykypäivään
 
Nykyajan matkailija kaipaa elämyksiä ja ak-
tiivisuutta. Sama koskee historiamatkoja. 
”Aitoja kokemuksia, elämyksiä, asioiden yh-
distämistä nykypäivään”, tiivistää Lomalinjan 
Mäkinen asiakkaidensa toiveet.

”Vihdin Liikenteen asiakkaat ovat kiin-
nostuneita sotahistoriasta, ehkä taustansa 
tai ammattinsa vuoksi”, kertoo Kuosmanen. 
He haluavat tutustua kohteisiin, joista heidän 
vanhempansa tai isovanhempansa ovat ko-
toisin.

Ainutlaatuisuutta etsimässä
 
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Eero Ki-
tunen hakee matkoilta ainutkertaisuutta. 
”Matkanjärjestäjä, jolla on kohdealueesta 
hyvät tiedot ja kontaktit, pystyy viemään 
kohteisiin, joihin en itsenäisesti osaisi men-
nä tai joihin ei olisi edes mahdollista päästä”, 
hän korostaa. Viime aikoina Kitusen matkat 
ovat pääasiassa olleet koulutusmatkoja, joita 
HYOL on ollut mukana järjestämässä. ”Se ta-
kaa laadun”, sanoo Kitunen. Hän matkustaa 
päästäkseen uusiin kohteisiin ja lisätäkseen 
historiallista sivistystään. 

Sotahistoria tutuksi asiantuntijan opas-
tuksella
 
Risto Ruukki on pitkän linjan historiamat-
kailija. Historian on kiinnostanut häntä aina. 
Taustalla ovat poliittisen historian maisteri-
opinnot Helsingin yliopistosta 1960-luvulta. 
Ensimmäiset varsinaiset historiamatkansa 
hän teki 1990-luvulla. Takana on reissuja 
Puolaan, Venäjän Karjalaan, Ranskan Nor-
mandiaan sekä Saksan Berliiniin. Koska 
Ruukki on historiamatkailun suurkuluttaja, 

Historiamatkalta aitoja kokemuksia

Mari Halli
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matkojen laittaminen paremmuusjärjes-
tykseen on vaikeaa: ”No ehkä se Viipuri ja 
Omaha Beach Normandiassa ovat olleet sy-
kähdyttäviä paikkoja.” Viipurissa häntä vie-
hättää kaupungin kauneus, Omaha Beachilla 
taas sen suuruus. ”Miten sieltä kukaan on 
voinut hengissä selvitä”, huokaisee Ruukki. 
Historiamatkat eivät ole vain taistelukentillä 
rämpimistä, vaan kulttuurihistoria ja myös 
gourmet kiinnostavat. ”Onhan siellä Norman-
diassa se calvadoskin”, hän hymähtää.

Ruukin matkakumppani ja vaimo Marjuk-
ka Ruukki kertoo, kuinka etenkin Sortavalas-
sa ja Viipurissa moni asia on kahdenkymme-
nen vuoden aikana muuttunut: ”Pitkälle on 
tultu siitä, kun Viipurissa ei hotellinovea saa-
nut lukkoon ja kun taskulamppu oli tärkein 
matkavarustus. Sortavalassakin seiniä tuntui 
pitävän pystyssä vain maali.” Matkaakaan 
hän ei vaihtaisi pois. ”Yhtään huonoa matkaa 
ei ole ollut, kun etukäteen tietää, minkälai-
siin oloihin on menossa. Jos olisi odottanut 5 
tähden hotellia, niin tilanne olisi ollut toinen”. 

Asiantuntija tekee reissun
 
Jokaisella reissun keskeinen henkilö on asi-
antunteva opas, joka toimii samalla matkan-
johtajana. 

”Asiantuntijan rooli on ehdottomasti tär-
kein osio koko matkan onnistumisen kan-
nalta”, sanoo Helena Kuosmanen Vihdin lii-
kenteestä. Lomalinjan Sari Mäkisen mukaan 
heillä on käytössään yli 150 eri alojen asi-

antuntijaa. Myös Kitunen ja Ruukit painotta-
vat asiantuntijan merkitystä matkan onnis-
tumisessa. ”On hyvä, jos asiantuntija ohjaa 
tarkastelemaan kohdetta sellaisista näkö-
kulmista, joita en omatoimisesti osaisi ottaa 
huomioon. Detaljitietoa tärkeämpää on koko-
naiskäsityksen muodostaminen”, toteaa Kitu-
nen. Marjukka Ruukki toivoo asiantuntijalta 
sosiaalista nenää, huumoria ja järjestelmäl-
lisyyttä. Asiantuntijuuden lisäksi tarvitaan 
tarinankerronnan taitoja. Faktat eivät riitä, 
jos ei osaa kertoa asioista mukaansatempaa-
vasti.

Aina vaan ja uudestaan 

Mikä saa historiamatkailijat pakkaamaan 
laukkunsa reissuun yhä uudelleen? ”Matka-
seura on parasta, ne upseerit ja herrasmie-
het”, lausahtaa Marjukka Ruukki. Myös Risto 
Ruukki korostaa matkaporukan merkitystä: 
”Sotilaat ovat jämptiä jengiä, kaikki sujuu 
organisoidusti ja ajallaan”. Kitunen arvostaa 
niin ikään hyvin organisoituja matkoja ja mo-
nipuolista ohjelmaa. 

Historiamatkat eivät olisi mitään ilman 
ripausta yllätyksellisyyttä: matkalla saattaa 
törmätä odottamatta vaikka katolisen kirkon 
päämieheen, paaviin, kuten Ruukit Krakovas-
sa 2000-luvun taitteessa.

Kirjoittaja on seuraavaa historiamatkaansa 
Berliiniin suunnitteleva espoolainen historian 
ja yhteiskuntaopin opettaja.

Eero Kitunen osallistui kesällä 2016 HYOL:n ja Suomen Ateenan instituutin 
Kreikassa järjestämälle opintomatkalle. Kuva: Kirsi Ruhanen.



HISTORIA HARRASTUKSENA

12 KLEIO 2/2017

Olen vetänyt tämän lukuvuoden Tampe-
reella Juhannuskylän yläkoulussa yhtä 

kolmesta Suomen Kulttuuriperintökasvatuk-
sen seuran järjestämästä historiakerhos-
ta. Kun koululla tuli puhetta historiakerhon 
järjestämisestä, opettajakollegat toivottivat 
onnea matkaan. Teini-ikäisille tarkoitetun va-
paaehtoisen kerhotoiminnan onnistuminen ei 
ole itsestään selvää. 

OKM:n järjestämän ennakkokyselyn mu-
kaan kerhosta kiinnostuneita oli yli sata, 
mutta keskusradiossa ja seinälehdillä mai-
nostaminen toi ilmoitustaululle vain kaksi ni-
meä. Kiersin luokissa mainostamassa histo-
riakerhoa vapaamuotoiseksi kerhoksi, jossa 
tehdään vierailuita koulun ulkopuolelle ja to-
teutetaan oppilaiden toiveita. Vähitellen lista 
täyttyi 7-8-luokkalaisista.

Kerholaiset haluavat kokea historiaa
 
Syksyn aikana kerhoon osallistui 6-10 op-
pilasta. Tätä pidettiin opettajainhuoneessa 
hyvänä saavutuksena muihin kerhoviritel-
miin verrattuna. Aluksi kysyin kerholaisten 
toiveita historiakerholta. Luokan valtasi syvä 
hiljaisuus. ”Päätä sää”, kuului viimein. Olen-
kin kerhovuoden aikana miettinyt itse vaih-
toehtoja tekemiselle ja hyväksyttänyt ne sit-
ten kerholaisilla. Hyviä vinkkejä olen saanut 
myös Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen 
seuran Ira Vihreälehdolta. Yhteydenpito ker-
holaisiin on ollut helppoa Whatsapp-sovelluk-
sen avulla. 

Syyskauden kerhotoiminta pyöri sisällis-
sodan ja museoiden ympärillä. Vierailimme 
esimerkiksi Vapriikin Tampere 1918 -näyt-
telyssä, mihin annoin valokuvaustehtävän, 
jossa tuli eläytyä vuoden 1918 tunnelmiin. 

Kerholaiset ottivat upeita kuvia! Onnistunut 
museovierailu antoi intoa ja uskoa tulevai-
suuteen myös kerhon vetäjälle. 

Historia ja kerho kiinnostavat!
 
Tampere tarjoaa museoineen ja erilaisine 
historiallisine kohteineen erinomaiset puit-
teet historiakerhon järjestämiselle. Toisaalta 
oppilaat ovat jo ennestään tutustuneet tun-
netuimpiin museoihin. Kiinnostuneimpia ker-
holaiset ovatkin olleet sellaisista paikoista, 
joissa heillä ei muuten tulisi mieleen käydä. 
Hämeenpuiston Pikkupalatsi oli hieno vierai-
lukohde, ja tuskin kukaan tiesi ennestään 
Suomen Punaisen ristin logistiikkavarastoa 
Kalkussa. Pääsimme keskuspaloaseman tor-
niin ja koululla teimme pikkujouluissa eng-
lantilaisia toffeeomenoita, joihin hampaat 
eivät purreet. Vaikka toiveita ei ole tullut, 
kerholaiset ovat vierailleet mielellään koh-
teissa, joissa näkee ja kokee jotakin vanhaa. 
Vakoilumuseossa saimme niin mielenkiintoi-
sen opastuksen, että vierailu venyi kahteen 
tuntiin.

Vuoden 2017 alussa tutustuttiin sukutut-
kimukseen. Suurin osa kerholaisista selvitti 
innokkaasti vanhemmiltaan sukupuutaan. 
Kaikkiin sukututkimus ei kuitenkaan uponnut. 
Aiheeseen liittyen vierailimme Seurakuntien 
arkistossa, jonka 150 vuotta vanhoista kir-
kon kirjoista kerholaiset olivat erityisen kiin-
nostuneita. Mielenkiintoisin kirja oli tietenkin 
luettelo tamperelaisten tekemistä rikoksista 
1800-luvulla. Yksi kerholainen löysi Finlayso-
nilla työskennelleen sukulaisensa tiedot mik-
rofilmiltä ja oli innosta piukea!

Kerholaiset haluavat lähelle historiaa, 
mutta kevät tuntuu haluavan tehdä kerhosta 

Historiakerho yläkoululaisille 
Menestysresepti vai toivoton tavoite?

Lauri Hietala



historiaa. Kerhoon osallistuvilla oppilailla on 
muitakin harrastuksia, jotka alkoivat lisään-
tyä kevään korvilla.

Maahanmuuttajaoppilaiden kerho 
auttaa kotiutumaan
 
Sen sijaan toinen vetämäni historiakerho jat-
kaa kukkimistaan. Sovimme Kulttuuriperin-
tökasvatuksen seuran kanssa, että ryhdyn 
vetämään kerhoa myös koulun valmistavan 
luokan oppilaille. Valmistava opetus on suo-
men kielen alkeiden opetusta vasta maahan 
tulleille nuorille. En ole nuoren opettajaurani 
aikana saanut yhtä innostunutta vastakaikua 
Suomen ja Tampereen historian opetuksel-
le kuin kerhon afgaani- ja syyrialaistyttöjen 
kanssa. Kommunikointi tapahtuu alkeellisella 
kielellä, kuva tai vierailut kohteissa kertovat 
enemmän kuin tuhat suomen, arabian tai da-
rin kielistä sanaa.

Näen suuren mahdollisuuden vasta Suo-
meen tulleiden kerhotoiminnassa. Nuori on 
tullut sotaa pakoon täysin vieraaseen ympä-
ristöön. Hänellä ei ole muuta kontaktia Suo-
meen ja suomalaisiin kuin sosiaaliohjaaja, 
sosiaalityöntekijä tai opettaja. Elämä koostuu 
aluksi vain koulusta ja kodista. Mikä olisikaan 
parempi tapa käyttää vapaa-aikaa ja oppia 

asuinpaikastaan kuin osallistua kerhoon ja 
tutustua kotipaikkansa historiaan.  Ollessani 
valmistavan luokan opettaja, kysyin oppilailta 
miltä tuntuu, kun kesäloma alkaa. ”Tylsää”, 
”ei mitään tekemistä”, vastasivat nuoret. 
Kerhotoiminta voisi merkittävästi edesauttaa 
maahanmuuttajien kotiutumista.

Miten tyydyttää diginuorten  
historiajano?
 
Historia kiinnostaa. Se on päivänselvää. Epä-
selvää sen sijaan on, miten koulu, opettajat, 
museot ja historialliset kohteet voisivat vasta-
ta tähän kiinnostukseen. On vaikeaa kilpailla 
sellaisten viihdekeskusten kanssa, kuten pu-
helin ja pelikonsoli, jotka pystyvät viemään 
nuoren uskomattomiin seikkailuihin. Vastaus 
voisikin olla elämysten tuottaminen. Palataan 
kerhon alkuaikojen kysymykseen, mitä op-
pilaat haluaisivat tehdä. Eräs 7-luokkalainen 
tyttö sanoi minulle myöhemmin, että hän ha-
luaisi jotenkin kokea historiaa, olla historiaa. 
”Olisi kiva päästä kokeilemaan millaista oli 
elää ennen.” Tämä veti nuoren kerhonvetä-
jän naaman vakavaksi. Miten vastaan tuohon 
fantastiseen ehdotukseen? En ole täysin tyy-
tyväinen haasteeseen vastaamiseen, mutta 
kerho on pyörinyt ja vierailut eri kohteisiin 
ovat lähentäneet historiaa ja innokkaita tu-
levaisuuden toivoja. Niin kerhon vetäjä kuin 
nuoretkin tuntevat nyt kotikaupunkinsa var-
masti entistä paremmin kotikaupunkinsa.

Historiakerhoilla on tulevaisuutta. Histo-
ria kiinnostaa ja sen oppiminen ja kokeminen 
kehittävät ajattelua, empatiakykyä ja raken-
tavat juuria, joista nuoren on hyvä ponnis-
taa. Niin historian kuin muunkin opetuksen 
on muututtava yhteiskunnan mukana. Kuin-
ka hienoa olisi näyttely Vapriikissa, jossa voi-
si pukea päälle 1800-luvun tehdastyöläisen 
vaatteet ja tehdä tehdastöitä autenttisessa 
ympäristössä? Olisi mahtavaa laittaa päälle 
essu ja päähän huivi, tehdä ruisleipää ja ri-
pustaa orrelle kuivumaan! Voi, kun pääsisin 
savupirttiin istumaan päreen valoon!
 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja ja Suomen Kulttuuriperintökasva-
tuksen seuran historiakerhon vetäjä.

HISTORIA HARRASTUKSENA
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Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin ja rakennettiin 
legoilla. Tässä valmistavan luokan kerholaisten 
näkemys vuoden 1918 sisällissodasta.
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Pohjois-Amerikan intiaaneihin kohdistu-
valla kiinnostuksella on pitkät perinteet. 

Akateemisen kiinnostuksen lisäksi esiintyy 
monimuotoista intiaaniharrastusta.

Intiaaniharrastuksessa voidaan erottaa 
viisi pääasiallista suuntausta: 1) kirjallinen 
kiinnostus, 2) ihmis- ja kansalaisoikeusasi-
at, 3) keräily, 4) henkisyys ja 5) historian ja 
kulttuurin elävöittäminen. Nämä eivät kui-
tenkaan ole ainoita tai yksiselitteisiä kate-
gorioita. Ne eivät myöskään ole toisiaan pois 
sulkevia suuntauksia, sillä henkilö voi olla ak-
tiivinen useammalla tavalla samanaikaisesti.

Intiaaniharrastuksen varhaiset juuret
 
Ensimmäiset viittaukset intiaaniharrastuk-
seen ovat löydettävissä jo siirtomaavallan 
ajalta. Esimerkiksi irlantilainen baronetti, Sir 
John Caldwell poseeraa maalauksessa yllään 
Suurten järvien alueen intiaanien vaatepar-
si, jonka hän hankki palvellessaan Englannin 
rykmentissä vuosina 1774−80. Caldwell viet-

ti aikaa ojibwa-intiaanien kanssa ja kiinnostui 
heidän kulttuuristaan.

Jo tätä ennen suomalainen luonnontie-
teilijä Pehr Kalm teki matkan Pohjois-Ame-
rikkaan 1748–51. Matkan tarkoituksena oli 
tutkia alueen kasvistoa. Hän oli kiinnostunut 
myös muista kohtaamistaan asioista ja kir-
joitti matkakirjassaan alkuperäiskansojen ta-
voista ja elämästä. Hän mm. kuvaili tarkasti 
kanootin rakennetta, olihan hän itse matkus-
tanut sellaisen kyydissä. Turussa rakennettiin 
hänen valvonnassaan sittemmin ainakin yksi 
toimiva tuohikanootti.

Rajaa harrastuksen ja ammatillisen kiin-
nostuksen välille on joskus vaikea vetää. 
Etenkin Kalmin ja muiden varhaisten intiaa-
neista kiinnostuneiden kohdalla raja harras-
tuksen ja ammatillisen kiinnostuksen koh-
dalla on kuin veteen piirretty viiva. Kalm oli 
luonnontieteilijä, mutta valistuneena tiede-
miehenä kiinnostunut myös muista asioista.

Kirjallinen kiinnostus
 
Kirjallinen kiinnostus lähentelee akateemis-
ta kiinnostusta, mutta kyse on nimenomaan 
harrastuspohjalta lähtevästä kirjallisesta 
kiinnostuksesta intiaaneja kohtaan. Lähtö-
kohtana on oman tietämyksen kasvattami-
nen, mutta harrastajat saattavat myös jul-
kaista kirjoja ja artikkeleita. Yli sadan vuoden 
aikana Suomessa on julkaistu intiaanikirjoja, 
joiden voidaan katsoa olevan lähempänä har-
rastusta.

Kirjailija ja poliitikko Alexandra Gripen-
berg julkaisi 1894 kirjan Punainen kansa. 
Tämä ”kertomuksia intiaaneista nuorisolle 
ja kansalle” sisältävä teos kertoo pääasias-
sa historiallisista tapahtumista. Viimeisessä 
kappaleessa esitellään myös intiaanien (sen 
hetkistä) nykypäivää. Epäilemättä Gripen-

Intohimona intiaanit

Riku Hämäläinen

Alexandra Gripenbergin Punainen kansa on  
ensimmäinen harrastuksena kirjoitettu intiaanikirja.
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bergin kiinnostus intiaaneihin sai alkunsa 
matkasta Yhdysvaltoihin 1880-luvulla.

1936 filosofian tohtori ja sodankäynnin 
historian tutkija Eirik Hornborg julkaisi teok-
sen Indianer. En folkstams kamp och under-
gång. Tässä intiaanien ”kamppailua ja koh-
taloa” esittelevässä kirjassaan hän liikkuu 
harrastajan ja ammattilaisen rajamailla, tut-
kihan hän sotahistoriaa. Samalla tavalla har-
rastuksen ja ammatin rajamailla liikkuu Pentti 
Virrankoski kirjallaan Pohjois-Amerikan inti-
aanit. Rio Granden pohjoispuolella asuneiden 
intiaanien kulttuuri ja historia vuodelta 1977 
ja sen uudistetulla laitoksella Yhdysvaltain ja 
Kanadan intiaanit. Intiaanikansojen kulttuuri 
ja historia Rio Grandelta Yukonjoelle vuodelta 
1994. Hän toimi Suomen historian professo-
rina, mutta kiinnostus intiaaneihin on kulke-
nut mukana lapsuudesta saakka. Sen sijaan 
toimittaja ja kirjailija Tapio Hiisivaara voita-
neen laskea selvemmin harrastajaksi kirjal-
laan Intiaanit tulevat vuodelta 1950.

Ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun opis-
kelijoiden Christian Lindholmin ja Christopher 
Forsmanin kirja Sydvästern. Förhistoriska in-
diankulturer vuodelta 1990 kuuluu selvästi 
harrastajien julkaisuksi. Harrastuksenaan 
Little Bighornin taistelua tutkiva Jari Teilas 
puolestaan julkaisi 2008 teoksen Kirjoitettu-
na tuuleen. Little Bighorn 1876, joka on pe-
rinpohjainen selvitys historian kuuluisimmas-
ta intiaanitaistelusta.

Nykyään suomalaiset intiaaniharrastajat 
ovat usein aktiivisia osallistumaan erilaisiin 
intiaaneja koskeviin suomalaisiin ja kansain-
välisiin Internet-keskusteluihin.

Ihmis- ja kansalaisoikeusasiat
 
Ihmis- ja kansalaisoikeusasioihin liittyvä 
harrastus muistuttaa kirjallista kiinnostusta, 
mutta siinä kiinnostuksen kohteena on inti-
aanien yhteiskunnallinen tilanne ja asema. 
Tämä kiinnostus yleistyi 1970-luvulla, kun 
intiaanien panintianistiset aktiviteetit nousi-
vat mustien oikeustaistelujen vanavedessä. 
Alcatrazin valtaaminen 1969 ja sen jälkeen 
Amerikan intiaaniliikkeen protestimarssit ja 
Wounded Kneen kylän miehitys 1973 nosti-
vat intiaanien vaatimukset mediaan ja tätä 

kautta laajemman kiinnostuksen kohteeksi. 
Suomenkin lehdistö kertoi 1970-luvulla inti-
aaniaktivistien toimista, ja harrastajat seura-
sivat tarkasti intiaanien protesteja.

1977 perustettu Suomen intiaaniyhdis-
tys profiloitui alkuaikoina ajamaan intiaanien 
yhteiskunnallisia vaatimuksia ja pitämään 
näihin liittyviä kysymyksiä esillä. Ensimmäi-
nen puheenjohtaja luotsasi yhdistyksen toi-
minnan juuri näihin kysymyksiin. Sittemmin 
yhdistys on laajentanut toimintaansa katta-
maan muunkin intiaaneihin kohdistuvan kiin-
nostuksen.

Keräilyharrastus
 
Keräilyharrastuksessa tarkoituksena on ke-
rätä intiaaniaiheinen kokoelma. Intiaaniesi-
neiden tai -taiteen keräily ei ole Suomessa 
yhtä yleistä kuin Keski-Euroopassa tai Yh-
dysvalloissa, missä on merkittäviä yksityisiä 
kokoelmia. Silti merkittävimmät intiaaniko-
koelmat Suomessakin ovat muodostuneet 
harrastuspohjalta.

Alaskan kuvernöörinä 1800-luvulla pal-
vellut Adolf Etholén kokosi etnografisia koko-
elmia, jotka muodostavat merkittävän koko-
elman Kulttuurien museossa. Geologi Gustaf 
Nordenskiöld puolestaan kiinnostui Yhdysval-
tain lounaisosien Mesa Verden esihistorialli-
sista asuinpaikoista ja kaivoi sieltä esineitä. 
Myös hänen kokoelmansa on nykyään Kult-
tuurien museossa. Kolmas kokoelma on suo-
malaissyntyisen Ernest Ericksonin intiaanitai-
teen kokoelma, jonka hän keräsi asuessaan 
New Yorkissa. Hän toimitti osan kokoelmas-
taan entiseen kotimaahansa, ja sekin on nyt 
osa Kulttuurien museon kokoelmia.

Myös taiteilija Akseli Gallen-Kallela hankki 
pienen intiaaniesineiden kokoelman asues-
saan Santa Fessä. Niin ikään elokuvaohjaaja 
Markku Lehmuskallion hieno kokoelma Kana-
dan ja Grönlannin inuitien ja Alaskan yupi-
kien taidetta on kerätty harrastuksena.

Näistä huolimatta intiaaniesineiden ke-
rääminen ei ole Suomessa saanut samoja 
mittakaavoja kuin muualla. Yksi syy on in-
tiaanitaiteen korkeat hinnat. Nykyään keräi-
lyharrastus Suomessa keskittyykin lähinnä 
nykypäivän esineiden keräilyyn tai intiaaniai-
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heisten esineiden, kuvien, kirjojen, elokuvien 
tai ex libristen keräämiseen.

Kiinnostus henkisyyteen
 
Intiaaniharrastajat ovat olleet aina kiinnos-
tuneita intiaanien uskonnoista, mutta laaja 
kiinnostus nousi 1960-luvulla. Tämä liittyi 
yleiseen kiinnostukseen vaihtoehtoisesta 
henkisyydestä, johon vaikuttivat voimak-
kaasti mm. Carlos Castanedan kirjat yaqui-
intiaani don Juan Matusista sekä Michael Har-
nerin kirjat shamanismista.

Uuden sysäyksen antoi 1991 saapunut 
ryhmä, joka opittiin tuntemaan niin Kitti-
län intiaaneina kuin elämäntapaintiaaneina. 
Tämä new agen piiriin luettava ryhmä esiin-
tyi micmac-intiaaneina ja korosti olevansa 
tutkimusryhmä, jonka tavoitteena oli selvit-
tää miten luonnossa voi selviytyä pelkällä 
keräilyllä. Elämäntavan väitettiin noudatta-
van perinteistä micmac-intiaanien kulttuuria. 
Micmac-heimo kielsi nimeään käytettävän 
ryhmän yhteydessä, ja tämän jälkeen ryhmä 
alkoi käyttää nimitystä iriadamant. Ryhmä 
muodostui ulkomaisista henkilöistä, mut-
ta siihen liittyi mukaan suomalaisia jäseniä. 
Lopulta viranomaiset peruivat yhteisön ulko-
maalaisten jäsenten oleskeluluvan, ja heidän 
tuli poistua maasta.

Sittemmin henkinen kiinnostus on jat-
kunut yksittäisten ihmisten ja eri ryhmien 
keskuudessa. Jotkut henkisyyden piirissä 
toimivat tarjoavat terapiaa ja parantamista 
käyttäen intiaanikulttuureihin viittaavia ele-
menttejä, joilla ei välttämättä ole tekemistä 
intiaanikulttuureiden kanssa, kuten hopi-kor-
vakynttilät ja navajoterapia.

Historian ja kulttuurin elävöittäminen
 
Historian ja kulttuurin elävöittäminen on inti-
aaniharrastuksen näyttävin muoto. Historian 
elävöittämisellä tarkoitetaan harrastamista, 
jossa joko pyritään luomaan tietyn aikakau-
den ympäristö mahdollisimman todenmukai-
sena, tai ennallistamaan jokin historiallinen 
tapahtuma mahdollisimman tarkasti. Kult-
tuurin elävöittäminen menee päällekkäin 
historian elävöittämisen kanssa. Siinä tavoit-

teena on elävöittää kulttuuri joko mennei-
syydessä, esimerkiksi 1800-luvun tasanko-
kulttuuri, tai tässä ajassa, kuten nykypäivän 
powwow-kulttuuri.

Suomessa intiaanikulttuureiden elävöit-
tämisen juuret ovat 1900-luvun alun partio-
liikkeessä, jonka ohjelmistoon kuului myös 
intiaaneihin liittyvää toimintaa. Partioliike 
miellettiin oikeistolaiseksi, ja sitä boikotoivan 
työväenluokan nuorilla oli oma nuorisoliik-
keensä. Se ei kuitenkaan estänyt ottamasta 
myös vasemmistonuorten ulkoilmaharras-
tuksiin vaikutteita intiaaneilta.

Seikkailuromaanien lisäksi Ernest Thomp-
son Setonin nuortenkirjat lännen rajaseuduil-
ta ruokkivat intiaaniharrastusta. Erityises-
ti Rolf salolla (1914) ja Kaksi partiopoikaa 
(1917) toimivat esimerkkeinä. 1924 suoma-
laiset partiolaiset osallistuivat Kööpenhami-
nan jamboreehen, jossa oli mukana ame-
rikkalaisia ”intiaanipartiolaisia” maalattuine 
telttoineen, intiaaniasuineen ja sulkapäähi-
neineen. Tämä epäilemättä kannusti intiaani-
toiminnan kehittämistä myös suomalaisessa 
partiossa.

1930-luvulla nousivat kansalliset aatteet 
kunniaan, ja myös partiolaisille tuli löytää 
omia esikuvia. Intiaanit väistyivät, vaikka 
esimerkiksi Yrjö Kokon Lappiin sijoittuvas-
ta romaanista Sudenhampainen kaulanauha 
(1951) löytyy vielä intiaaniteltan valmistus-
ohjeet.

Toisen maailmansodan jälkeen intiaanitoi-
minta on elänyt itsenäisenä liikkeenä kahden 
henkilön vaikutuksesta. Klas Gustafsson kiin-
nostui intiaaneista pikkupoikana ja jatkoi in-
tiaaniharrastusta läpi elämänsä. Gustafsson, 
intiaaninimeltään Kotkansilmä, toimi vapaa-
ehtoisesti nuorten parissa ja järjesti intiaani-
leirejä 1950-luvulta lähtien. 1966 hän perusti 
Suomen Intiaaniliiton, jonka tehtävänä oli ja-
kaa tietoutta, kutsua intiaaneja vierailulle ja 
järjestää intiaaneihin liittyvää toimintaa ku-
ten leirejä ja tanssiharjoituksia. Intiaaniliiton 
toiminnan huippuvuodet sijoittuivat vuosille 
1970−72, jonka jälkeen toiminta hiipui.

Tämän jälkeen Seppo Haltsonen, joka 
tunnetaan paremmin nimellä Ukkoskarhu, 
alkoi voimakkaasti kehittää intiaanitoimin-
taa kuten intiaaniasusteiden ja -varusteiden 
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valmistamista sekä leirien järjestämistä. Sa-
maan aikaan alkoi ilmestyä intiaanisarjaku-
valehti Hopeanuoli, josta muodostui intiaani-
harrastuksen keskeisin foorumi. Sarjakuvien 
ohella 1976−85 ilmestyneessä lehdessä jul-
kaistiin heimojen ja päälliköiden esittelyjä 
sekä asusteiden, aseiden, asumusten ja mui-
den käsitöiden valmistusohjeita.

Haltsonen kirjoitti suurimman osan ar-
tikkeleista ja valmistusohjeista, ja hän alkoi 
välittää intiaanivarusteisiin tarvittavia raaka-
aineita. Hän kannusti lukijoita aktiivisuuteen 
ja omien harrastuspiirien perustamiseen. 
Hopeanuoli järjesti kesinä 1978−79 lukijoil-
le suunnatun intiaanileirin, ja Haltsonen jat-
koi tämän jälkeen leirien järjestämistä itse 
vuoteen 1985 saakka. 1980-luvun alussa 
järjestettiin myös kilpailevia intiaanileirejä. 
Hopeanuolen ilmestymisen aika oli intiaani-
harrastuksen voimakkainta aikaa. Eri-ikäiset 
harrastajat organisoivat monenlaista toimin-
taa eri puolille maata. Hopeanuolen loputtua 
toiminta koki takaiskun, sillä enää ei ollut 
kaikkia yhdistävää laajalevikkistä foorumia. 
Toiminta on jatkunut erilaisten ryhmien kes-
kuudessa pienimuotoisempana.

1982 Haltsosen leirillä kuusi osanottajaa 
perusti oman ”soturiseuransa” vastapainoksi 
lastenleirien kaupallisuudelle. Tarkoituksena 
oli kohdistaa toiminta intiaanikulttuureis-
ta vakavasti kiinnostuneille. Ryhmä kasvoi 
muutamassa vuodessa. Vaikka tavoitteena 
oli irtautua kaupallisista leireistä, toiminta 
oli hyvin samanlaista kuin Haltsosen leireil-

lä, joskin etnografinen tarkkuus tuli tärkeäksi 
niin esineiden valmistamisessa kuin muussa-
kin toiminnassa.

Toimintamuotoja olivat perehtyminen in-
tiaanien historiaan ja kulttuureihin, leirien 
järjestäminen, perinteisten asusteiden, asei-
den ja muiden tarvikkeiden valmistaminen 
sekä erilaisten aktiviteettien kehittäminen. 
Alkuvuosina ryhmän jäsenet välttivät julki-
sia esiintymisiä, mutta 1980-luvun lopusta 
lähtien toimintaa suunnattiin myös ulospäin. 
Ryhmän jäsenet ovat mm. vierailleet par-
tioleireillä ja kouluissa. Esiintymisten myötä 
ryhmälle tuli tarve saada yhtenäinen nimi, ja 
1990-luvun alussa se otti nimekseen Inkpa-
duta-klubi. Samaan aikaan jäsenet solmivat 
kontakteja keskieurooppalaisiin alan harras-
tajiin ja yhteydenpito on jatkunut tiiviinä aina 
tähän päivään saakka. Suomalaisia vierailee 
vuosittain Keski-Euroopassa jopa satoja tipi-
telttoja ja tuhansia ihmisiä käsittävillä leireil-
lä, ja vuosien varrella keskieurooppalaisia 
harrastajia on vieraillut Suomessa.

Intiaaniharrastuksen jälkeen Suomessa 
on kasvanut lännenharrastus, jonka piirissä 
edistetään vanhan lännen historian ja kulttuu-
rin tuntemusta sekä perinteisten lännenasei-
den keräily- ja ampumaharrastusta. Harras-
tajat perehtyvät ”villin lännen” vaatetukseen, 
musiikkiin, tanssiin, ruokakulttuuriin, ratsas-
tukseen, elämään, jne. Intiaaniharrastajat 
tekevät yhteistyötä lännenharrastajien kans-
sa, ja usean vuoden ajan heillä on myös ollut 
yhteisiä tapahtumia ja leirejä.

Joskus intiaaniharrastajia ja etenkin inti-
aanikulttuureiden elävöittämistä harrastavia 
kutsutaan nimityksellä wannabe. Yleensä 
tätä pejoratiivista nimitystä käyttävät muis-
ta intiaaniharrastajista joko kirjallisesti tai 
ihmisoikeusnäkökulmasta kiinnostuneet har-
rastajat sekä tutkijat. Historian ja kulttuu-
rin elävöittäjät ovat kuitenkin ensisijaisesti 
kiinnostuneet historian ja kulttuurin tietyistä 
puolista ilman kaipuuta olla itse elävöittämi-
sensä kohde.
 
Kirjoittaja on Helsingin yliopiston dosentti ja 
Suomen intiaaniyhdistyksen puheenjohtaja.

Intiaanihistorian ja -kulttuurin elävöittäjien 
leiri tipi-telttoineen.
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Ihmisen perimän eli genomi saatiin selvi-
tettyä 2000-luvun alussa. Jokaisen ihmi-

sen DNA sisältää ainutlaatuista tietoa sekä 
omasta sukuhistoriasta että ihmiskunnan 
menneisyydestä. Genomitiedon tarjoamat 
uudet mahdollisuudet sukututkimukselle oli-
vat ilmeiset. Mutaatioita vertailemalla voi-
daan selvittää sukulaisuuksia.

Geneettisen sukututkimuksen pioneeri oli 
amerikkalaisyritys Family Tree DNA (FTDNA, 
www.familytreedna.com). Yritys ryhtyi tar-
joamaan DNA-testejä kuluttajille sukututki-
musta varten yhteistyössä Human Genome  
-projektin tutkijoiden kanssa. FTDNAn jäl-
keen markkinoille on tullut myös muita isoja 
testintarjoajia, esimerkiksi 23andMe, Natio-
nal Geographic ja Ancestry.com.

Syitä geneettisen sukututkimuksen aloit-
tamiselle on useita: tehdyn sukututkimuk-
sen todentaminen tai kumoaminen, sukuni-
men eri varianttien yhteyden selvittäminen, 
kahden suvun yhteyden todentaminen tai 
kumoaminen, tuntemattoman esivanhem-
man etsintä, sukututkimuksen kannalta lu-
paavien paikkojen ja suuntien etsiminen, 
haploryhmäanalyysi (uteliaisuustutkimusta), 
esivanhempien kotimaan selvittäminen, esi-
vanhempien migraation selvittäminen, elossa 
olevien sukulaisten löytäminen sekä tervey-
teen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon hankki-
minen.

Sukututkimustarkoituksiin tarjotaan pe-
riaatteessa kolmea erityyppistä testiä, joko 
yhtenä pakettina tai erikseen: isälinja-, äi-
tilinja- ja etäserkkutestit. Isälinjoja voidaan 
selvittää Y-kromosomista, joka periytyy 
isältä biologiselle pojalle. Äitilinjojen sel-
vittämisessä testataan mitokondrioDNAta 
(mtDNA), joka periytyy äitilinjaisesti, äi-
diltä biologisille lapsille. Etäserkkutestissä 
(FTDNAlla Family Finder) tutkitaan auto-
somaaliDNAta ja X-kromosomin DNAta, jol-

loin saadaan tietoa kaikista eri sukulinjoista.  
     Kuluttaja tilaa testin netistä ja saa kotiin-
sa näytteenottovälineet. Poskesta raaputettu 
solunäyte tai sylkinäyte lähetetään palvelun-
tarjoajalle, joka toimittaa sen laboratorioon 
analysoitavaksi. Data ja erilaiset analyysi-
tulokset, mukaan lukien DNA-sukulaisten 
”match-luettelot”, tulevat omille sivuille sala-
sanan taakse tutkittavaksi.

Tulosten luotettavuuden kannalta ana-
lyysilaboratorion luotettavuus on olennaisen 
tärkeä. Esimerkiksi FTDNA on nykyisin osa 
Gene by Gene -yritystä, jolla on oma akkredi-
toitu huippulaboratorio, jota käyttävät myös 
monet sairaalat, lääkärikeskukset ja tutkimu-
sorganisaatiot yms. FTDNAsta saadun datan 
voi lahjoittaa tieteelle. 

Kaikki maailman miehet, niin aiemmin 
eläneet kuin nykyään elävät, voidaan sijoittaa 
Y-DNAn ja isältä pojalle periytyvien SNP-mu-
taatioiden (SNP, snippi = yhden nukleotidin 
monimuotoisuus) perusteella Y-DNA-hap-
lopuuhun, jonka eri haaroja merkitään kir-
jaimilla. Yhteinen alkukoti on Afrikassa. Ku-
vassa on esitetty ihmiskunnan mieslinjaiset 
vaellusreitit. 

Suuri osa suomalaisista miehistä, noin 
60 %, on N-haploryhmää, joka syntyi noin 
40 000 vuotta sitten Itä-Aasiassa. N-miehiä, 
erityisesti N-M178 haaraa, löytyy erityisesti 
suomalais-ugrilaisista kansoista. N-miesten 
vaellusreitti on ollut todella pitkä. Historian 
oikusta erääseen N-M178 haplohaaraan kuu-
luvat myös suurin osa vanhimmista venäläi-
sistä ruhtinassuvuista, jotka tietävät suku-
puunsa tuhatkunta vuotta taaksepäin. Tämä 
Y-DNA-tieto yhdistettynä sukupuutietoihin on 
sinällään mielenkiintoinen lisä Novgorodin ja 
Kiovan syntyyn, Nestorin kronikkaan ja niin 
sanottuun kutsumustaruun liittyvälle histori-
an tutkimukselle. 

Naislinjoille on samalla tavalla muodostet-

Geenit sukututkimuksen avuksi 

Marja Pirttivaara
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tavissa mtDNA haplopuu. Euroopan väestös-
tä noin 40 %:lla on läntinen mtDNA H-hap-
loryhmä. Suomalaisten äitilinjat ovat melko 
”läntisiä” verrattuna itäisiin isälinjoihimme.  
    Konkreettisena esimerkkinä geneettisen 
sukututkimuksesta kerron omasta äitilin-
jastani. Tiedän äitilinjani lähes 400 vuotta 
taaksepäin, historiallisen sukututkimuksen 
ja arkistolähteiden perusteella. Äitilinjaiset 
esiäitini ovat olleet satakuntalaisia talollis-
ten tyttäriä ja emäntiä vuosisadasta toiseen. 
Vanhin tunnettu äitilinjainen esiäitini oli Loi-
maan Perhon talon emäntä. MitokondrioDNA-
haploryhmäni on H35. 

Minulla on muutamia äitilinjaisia H35-
matcheja Pohjanmaalla. Vielä en ole saanut 
selville, miten esiäitien ketju yhdistää minut 
esimerkiksi 1700-luvulla eläneeseen Alavu-
den Saarijärven talon emäntään. Tieteellisten 
tulosten perusteella tiedän myös, että minul-
la on mtDNA-sukulainen Tuvan tasavallassa 
Mongolian suunnalla - jossa harrastetaan 
moniäänistä kurkkulaulua. Selitys äitilinjai-
sen sukulaisen löytymiselle niin kaukaa idäs-
tä voi olla isonvihan aikainen väestösiirto. 
Tai ehkä tuvalainen DNA-sukulaiseni ja minä 
sekä muut suomalaiset mtDNA H35-ihmiset 
olemme Saksan suunnan kauppiaiden äitilin-

jaisia jälkeläisisiä. Äitilinjallani on nimittäin 
myös jokin yhteys Saksan suuntaan, mah-
dollisesti vanhoille hansojen ja mennoniittain 
asuinalueille. 

Meille suomalaisille omalaatuiset geenim-
me sekä poikkeuksellisen hyvät ja avoimes-
ti saatavilla olevat historialliset lähteet ovat 
mainio yhdistelmä. Geneettinen sukututki-
mus tuokin uusia harrastajia historiallisen 
sukututkimuksen ja myös historian pariin. 
Monia nuoria kiehtoo mahdollisuus tutkia 
itse omaa DNA-dataa ja seurata samalla ak-
tiivisti tieteen eturintamaa, itsekin tieteel-
listä tietoa ja tieteen työkaluja käyttäen.  
    Geneetisen sukututkimuksessa on  odotet-
tavissa kultaryntäys syksyllä 2017: SUGRI-
GE-projektissa on odotettavissa ensimmäisiä 
muinaisDNA-tuloksia suomalaisista arkeolo-
gisista näytteistä (blogs.helsinki.fi/paleoge-
netics). Kun muinaisDNA-tulokset julkais-
taan, jotkut geneetisen sukututkimuksen 
harrastajat voivat osoittautua vaikkapa ”Eu-
ran ehtoisan emännän” äitilinjaisiksi sukulai-
siksi. Ehkä minä, ehkä sinä, kukapa tietää.

Kirjoittajalta (FT, MBA) ilmestyy syksyllä 
2017 geneettisen sukututkimuksen tietokir-
ja. marja.pirttivaara@gmail.com

Ihmiskunnan isälinjojen migraatio haploryhmittäin, www.familytreedna.com 
Kuvan käyttöön on Gene by Genen lupa.
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Wikipedia on yksi internetin suosituim-
mista sivustoista. Oppilaat hakevat 

usein tietoa Wikipediasta ja joskus jopa kopi-
oivat sieltä tekstipätkiä esseisiinsä. Myös toi-
mittajat käyttävät Wikipediaa paljon. Tutkijat 
suhtautuvat Wikipediaan usein kriittisesti, 
mutta sitä käytetään faktojen tarkistamiseen 
ja jopa tieteellisten artikkelien lähteenä. 
Kuka Wikipediaa kirjoittaa, millaista kuvaa se 
luo menneisyyden tapahtumista ja miten sitä 
voi käyttää historian opetuksen apuna?

Wikipediassa tietoa tuotetaan kollektiivi-
sesti. Joku kirjoittaa artikkelin ensimmäisen 
version, minkä jälkeen muut käyttäjät alka-
vat muokata tai laajentaa tekstiä. Artikkeliin 
voi myös lisätä kuvia, taulukkoja tai lähteitä.

Wikipedialla on periaatteita, joita sen kir-
joittajien oletetaan noudattavan. Artikkelit 
eivät saisi ottaa kantaa minkään näkemyk-
sen puolesta. Wikipediassa ei saisi olla tie-
toa, jota ei voida tarkistaa muista lähteistä. 
Lisäksi hyvän artikkelin pitäisi olla aiheeseen 
nähden sopivan pitkä, sisältää keskeiset tie-
dot ja olla maallikolle lukukelpoinen.

Artikkelien sisältöä myös valvotaan. Wiki-
pedian käyttäjät voivat alkaa tarkkailijoiksi, 
jolloin he saavat tiedon seuraamiinsa artikke-
leihin tehdyistä muutoksista. Näin he voivat 
nopeasti hylätä muokkaukset, jotka he miel-
tävät Wikipedian periaatteiden vastaisiksi. 
Wikipedia-artikkelille voi myös jättää vertais-
arviointipyynnön. Käyttäjät voivat saada Wi-
kipedia-yhteisöltä myös erityisoikeuksia, joil-
la artikkelien vandalisointiin voidaan puuttua.

Wikipedia kuvaa talvisotaa  
perinteisestä näkökulmasta
 
Wikipedian periaatteet kuulostavat hyviltä, 

mutta millaista menneisyyttä koskevaa tie-
toa sanakirja käytännössä tarjoaa? Tämä on 
tärkeä kysymys siksi, että menneisyydestä 
voi kertoa monella tapaa ja jopa samasta 
aineistosta voi tehdä erilaisia tulkintoja. Tar-
kastelen tässä jutussa Wikipedian talvisota-
artikkelia ja sitä kirjoittava yhteisöä vuosina 
2003–2014.

Talvisota-artikkelin vuoden 2014 viimei-
nen versio on tulostettuna 26 sivua pitkä. 
Siinä käsitellään laajasti sotaa edeltävää ul-
kopolitiikkaa, Suomen ja Neuvostoliiton ar-
meijoiden vahvuuksia sekä sodan keskeisiä 
taisteluja. Lyhyemmin käsitellään talvisodan 
sotatalous, osapuolten tappiot, alueluovutuk-
set ja väestön uudelleensijoitus, ulkomaiden 
apu, talvisodan seuraukset ja merkitykset, 
sodassa annetut kunniamerkit sekä talvisota 
taiteessa ja viihteessä.

Wikipedian näkökulma talvisotaan on sa-
mankaltainen kuin monissa muissa tietosana-
kirjoissa. Huomio keskittyy ulkopolitiikkaan 
ja yksittäisiin taisteluihin, mikä oli pitkään 
myös sotahistorian lähtökohta. Tutkimus on 
heijastanut Carl von Clausewitzin klassista 
määritelmää: sota on politiikan jatkamista 
toisin keinoin. Tämän vuoksi sotahistoria on 
perinteisesti käynyt keskustelua lähinnä po-
liittisen historian kanssa. 

Talvisota-artikkelin historiakuvaa voi selit-
tää sen lähteillä. Kymmenen lähteistä on tie-
tokirjoja tai historian yleisteoksia. Yhdeksän 
lähteistä on sotilaiden tai sotatieteen tutki-
joiden kirjoittamia. Perinteisiä historiantutki-
muksia lähdeluettelossa on viisi. Lisäksi läh-
deluettelosta löytyy kolme muistelmateosta 
ja yksi romaani.

Talvisotaa käsittelevä uusi historiantut-
kimus ei näy Wikipediassa. Viime vuosina 

Wikipedia - harrastajien ylläpitämä  
tietosanakirja 

Antti Tietäväinen
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tutkijat ovat olleet kiinnostuneita siitä, miten 
tavalliset ihmiset kokivat sodan ja millaisia 
merkityksiä siihen on liitetty. Poliittisen histo-
rian sijaan uusi sotahistoria ammentaa teo-
rioita sosiologiasta, psykologiasta ja kirjalli-
suudentutkimuksesta. Tutkimuksen aiheita 
ovat olleet muun muassa sodan arki pienyh-
teisön kokemana, suomalaisten viholliskuva 
ja sodan aiheuttamat psyykkiset ongelmat. 
Myös sukupuoli on ollut keskeinen teema uu-
dessa sotatutkimuksessa. Wikipedian talviso-
ta-artikkelista sukupuolinäkökulma puuttuu 
täysin. Edes lottia ei artikkelissa mainita.

Uusi historiantutkimus on myös kritisoi-
nut talvisodan myyttejä. Teemu Keskisarjan 
mukaan sotaa ei ratkaissut ”talvisodan hen-
ki” vaan venäläisten huolto- ja vaatetuson-
gelmat. Heikki Ylikankaan mukaan keskeinen 
syy talvisodan loppumiseen oli Hermann Gö-
ringin lupaus siitä, että Suomi saisi luovute-
tut alueet takaisin Saksan Venäjälle tekemän 
hyökkäyksen jälkeen. Wikipediassa viitataan 
Ylikankaan teokseen, mutta sitä tulkitaan 
väärin. Sanakirjan mukaan Suomi myöntyi 
rauhaan ja alueluovutuksiin siksi, että mui-
den maiden apu oli riittämätöntä ja Suomen 
puolustus alkoi romahtaa.

Yleisesti voidaan sanoa, että Wikipedian 
piirtämä kuva talvisodasta on hyvin perintei-
nen. Painopiste on taisteluissa ja politiikassa. 
Näin rakennetaan mielikuvaa sodasta, jossa 
sisällissodan erottama kansa yhdistyy. Tässä 
tarinassa pienen, sitkeän ja agraarisen Suo-
men isänmaalliset miehet torjuvat suuren ja 
moninkertaisesti vahvemman Neuvostoliiton 
hyökkäykset.

Talvisota-artikkelia kirjoittavat  
teknisesti suuntautuneet miehet
 
Talvisota-artikkelia on kirjoittanut yhteensä 
531 henkilöä. Kymmenen prosenttia käyttä-
jistä on tehnyt noin puolet muokkauksista. 
Kolme käyttäjää on kirjoittanut 40 prosenttia 
viimeisen version tekstistä.

Wikipedia luo käyttäjilleen esittelysivun, 
jossa he voivat kertoa itsestään. Näitä sivu-
ja lukemalla selviää, että talvisota-artikkelin 
kirjoittajat ovat usein muutenkin aktiivisia 
Wikipedian toiminnassa. Heitä näyttää moti-

voivan pyrkimys lisätä Wikipedian kattavuut-
ta ja korjata siinä esiintyviä asiavirheitä. Ku-
ten talvisota-artikkelin aktiivinen muokkaaja 
Myllyre kirjoittaa: ”Wikipedian kirjoittajaksi 
jouduin, kun huomasin Wikipediassa puppua 
ja otin selvää, kuinka se saadaan korjatuksi.”

Suurin osa Wikipedian kirjoittajista on 
teknologisesti suuntautuneita miehiä. Myös 
talvisota-artikkelin käyttäjäsivujen perus-
teella voidaan olettaa, että monet kirjoittajat 
kuuluvat tähän joukkoon. Tämä näkyy kir-
joittajien tavassa korostaa faktoja. Huomi-
onarvoista myös on, että he eivät kerro op-
piarvojaan, mikä on tyypillistä akateemisille 
historioitsijoille.

Käyttäjäsivujen perusteella ei vaikuta 
siltä, että aktiivisimmat kirjoittajat pyrkisi-
vät politisoimaan talvisotaa. Heitä näyttäisi 
motivoivan asia- ja kielioppivirheiden korjaa-
minen. Tämä asenne voi selittää sitä, miksi 
talvisota-artikkelissa keskitytään ulkopolitiik-
kaan ja taisteluihin. Näistä aiheista on ole-
massa paljon faktatietoa.

Joillakin talvisota-artikkelin muokkaajil-
la on myös poliittisia pyrkimyksiä. Käyttäjä 
Eichmanin nimimerkki viitannee holokaustin 
organisoija Adolf Eichmanniin. Hän on pyr-
kinyt muokkaamaan talvisota-artikkelia niin, 
että Neuvostoliittoa kuvattaisiin siinä nega-
tiivisemmin. Eräs toinen käyttäjä puolestaan 
vaihtoi puna-armeijan tappioiden määräk-
si luvun ~250000 (aiemmin 126875), mikä 
olisi tehnyt Suomen ”torjuntavoitosta” vielä 
mahtavamman.

Vaikuttaa siltä, että puolueelliset muok-
kaukset katoavat talvisota-artikkelista nope-
asti. Wikipedian käyttäjät saavat halutessaan 
sähköpostitse tiedon artikkeliin tehdyistä 
muutoksista. Muokkaukset on helppo kumo-
ta, mikä osaltaan selittää sitä, miksi artikkeli 
on säilyttänyt tietokirjamaisen ja muodolli-
sesti neutraalin tyylin.

Mediahuomio johtaa Wikipedian  
päivittämiseen
 
Wikipediassa on tietokanta, jonka avulla voi 
luoda muokkausten ajallista jakautumista 
kuvaavia taulukoita ja kaavioita. Näitä ana-
lysoidessani havaitsin, että talvisota-artik-
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kelin historiassa on jaksoja, jolloin artikkelia 
on kirjoitettu erityisen paljon. Muokkausten 
määrä kasvaa vuosina 2003–2006. Tämän 
jälkeen muokkausten määrä vähenee. Poik-
keuksia ovat vuodet 2009 ja 2013, jolloin ar-
tikkelia muokattiin enemmän kuin edellisenä 
vuotena.

Talvisota-artikkelia muokattiin alkuvai-
heessa paljon siksi, että lyhyeen artikkeliin 
on helppo lisätä tietoa. Tämä näyttää olevan 
yleisemminkin Wikipediaa leimaava ilmiö, sil-
lä esimerkiksi jatkosotaa ja J. R. R. Tolkienia 
käsittelevillä artikkeleilla on samantyylinen 
kasvukäyrä. Muokkausten määrän ja artikke-
lin koon kasvua voi selittää myös internetin 
yleistymisellä, sillä vuosina 2003–2009 inter-
netiä käyttävien suomalaisten määrä nousi 
69 prosentista 92 prosenttiin.

Talvisodan medianäkyvyydellä näyttää 
olevan vaikutus sitä käsittelevän Wikipedia-
artikkelin muokkausaktiivisuuteen. Talviso-
ta-artikkelia muokataan eniten joulukuussa, 
jolloin sota on paljon esillä mediassa sodan 
alkamispäivän (30. marraskuuta) ja itsenäi-
syyspäivän (6. joulukuuta) vuoksi. Median 
vaikutusta talvisota-artikkelin muokkausak-
tiivisuuteen voi perustella sillä, että muita 
Wikipedia-artikkeleita ei muokata joulukuus-
sa enempää kuin muina kuukausina.

Talvisotaa on pitänyt esillä erityisesti Ilta-
Sanomat. Joulukuussa 2009, yhtenä talvi-
sota-artikkelin aktiivisimmista kuukausista, 

Ilta-Sanomat julkaisi 68-sivuisen Talvisota-
lehden, josta otettiin kolme lisäpainosta. 
Lisäksi Ilta-Sanomat julkaisi joulukuun ajan 
otteita alikersantti Väinö Orpanan talvisodan 
päiväkirjasta. Vuonna 2009 julkaistiin myös 
useita talvisotaa käsitteleviä kirjoja. Talviso-
ta oli läsnä vuonna 2009 myös poliittisessa 
retoriikassa. Valtiovarainministeri Jyrki Katai-
nen kutsui puheessaan Suomen huonoa ta-
loustilannetta ”talouden talvisodaksi”.

Vaikuttaisi siltä, että maailmanpoliittiset 
tilanteet eivät saa ihmisiä muokkaaman tal-
visota-artikkelia. Elokuussa 2008 käytyä Ve-
näjän–Georgian sotaa verrattiin talvisotaan, 
mutta-artikkelia ei juuri muokattu.

Talvisota-artikkelia myös luetaan paljon 
silloin kun aihe on esillä mediassa. Vuon-
na 2014 sitä luettiin eniten marraskuussa 
(18740 kertaa), jolloin julkaistiin nuorille 
suunnattu Talvisodasta 75 vuotta -internet-
kampanja. Tavallisena arkipäivänä artikkelia 
luetaan noin 200 kertaa. Vuonna 2014 artik-
kelia luettiin talvisodan alkamispäivänä 2820 
kertaa ja itsenäisyyspäivänä 3678 kertaa.

Mitä hyötyä Wikipediasta on historian 
opettajalle?
 
Jorma Kalelan mukaan ihmiset saavat suuren 
osan menneisyyttä koskevasta tiedosta muu-
alta kuin historiantutkimuksesta ja -opetuk-
sesta. Historia näkyy televisiossa ja lehdissä. 

Talvisota-artikkelin muokkaukset kuukausittain.  
Lähde: ”Talvisota - fi.wikipedia.org”. Xtools-verkkosivusto. 
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Menneisyyttä käsitellään elokuvissa, romaa-
neissa ja tietokonepeleissä. Museot, katujen 
nimet, patsaat ja juhlapäivien rituaalit luovat 
historiaa. Lisäksi menneisyyttä muistellaan 
perhepiirissä ja ystävien kesken.

Tietoa menneisyyden tapahtumista hae-
taan myös internetistä, joka on erityisesti 
nuorille tärkeä historiatiedon lähde. Wikipe-
dia on yksi suosituimmista nettisivuista. Tä-
män vuoksi voidaan sanoa, että Wikipediaa 
kirjoittavat historian harrastajat vaikuttavat 
paljon siihen, millaisen kuvan suomalaiset 
saavat menneisyydestä.

Wikipedian laadusta on esitetty erilaisia 
näkökulmia. On esitetty, että Wikipedia on 
korkeampitasoisempi kuin Encyclopedia Bri-
tannica. Toisten tutkijoiden mukaan Wikipe-
dia-artikkelit ovat yksinkertaisia, hutaisten 
tehtyjä ja vailla riittäviä lähdetietoja. Asiasta 
ei voi sanoa mitään yleispätevää, sillä sana-
kirjan suomenkielisessä versiossa on noin 
345000 ja englanninkielisessä versiossa viisi 
miljoonaa artikkelia. Oma näkökantani on, 
että faktojen näkökulmasta Wikipedia kuvaa 
Suomen historian keskeiset tapahtumat hy-
vin. Sanakirjan ongelma on, että siinä his-
toriaa tarkastellaan usein hyvin perinteisestä 
näkökulmasta.

Perinteinen näkökulma historiaa on suuri 
syy siihen, miksi Wikipedia ei ole peruskou-
lulaisille tai lukiolaisille paras tapa perehtyä 
menneisyyden tapahtumiin. Historian uudet 
alat, kuten naishistoria, sosiaalihistoria ja 
kulttuurihistoria, ovat paremmin huomioitu 
peruskoulun ja lukion oppikirjoissa.

Oppilaat käyttävät kaikesta huolimatta 
Wikipediaa paljon. Tämän vuoksi peruskou-
lussa ja lukiossa voitaisiin keskustella siitä, 
millaista kuvaa Wikipedia historiasta välittää. 
Lisäksi oppilaiden olisi hyvä tietää se, miten 
Wikipedia toimii. Näin oppilaat tulevat tietoi-
seksi siitä, että ihmiset tekevät tulkintojensa 
avulla menneisyydestä historiaa.

Kouluissa voisi myös kokeilla Wikipedian 
päivittämistä. Peruskoulussa ja lukiossa olisi 
mahdollista tehdä projektityönä Wikipediaan 
paikallishistoriaa käsittelevä sivu, esimerkiksi 
oman koulun historiikki. Yliopistossa opiskeli-
jat taas voisivat analysoida Wikipedian tapaa 

kuvata historiallisia aiheita, kirjoittaa uusia 
Wikipedia-artikkeleita ja täydentää olemassa 
olevia artikkeleita uuden tutkimustiedon nä-
kökulmasta.

Wikipediassa on käynnissä Suomi 100 
-projekti, joka pyrkii parantamaan Suomea 
koskevia artikkeleita itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlan lähestyessä. Olisi hyvä, jos histori-
oitsijat osallistuisivat tähän projektiin. Näin 
historiantutkimuksen uudet tulokset ja nä-
kökulmat tulisivat parhaiten suuren yleisön 
tietoisuuteen. Itse aloitin Wikipedian talviso-
ta-artikkelin päivittämisen. Suunnittelin jopa 
hakevani rahoitusta kurssille, jossa yliopisto-
opiskelijat analysoisivat Wikipedia-sivuja ja 
päivittäisivät niitä uuden tutkimuksen näkö-
kulmasta.

Kirjoittaja on sosiologi sekä historian ja yh-
teiskuntaopin opettaja.
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Sotapolku.fi on maailman ensimmäinen 
karttapohjainen veteraanimatrikkeli, 

minne voi tallentaa ja etsiä sodissa olleiden 
tietoja. Palvelu lanseerattiin itsenäisyyspäi-
vänä 2016. Palvelun pohjana on arkistolaitok-
sen julkaisema Suomen sodissa 1939-1945 
menehtyneet -tietokanta. Itsenäisyyspäivän 
jälkeen saivat kansalaiset lisätä sinne omia 
sukulaisiaan. Ajatuksena on kerätä kansa-
laisten kollektiivista muistia talteen, ennen 
kuin se katoaa. Palveluun voi lisätä armeijan 
palveluksessa olleita henkilöitä tai lottia. Pal-
velussa on n. 15 000 rekisteröitynyttä käyttä-
jää, ja määrä kasvaa koko ajan. Palvelulla on 
myös aktiivinen n. 5000 ihmisen Facebook-
ryhmä, joka toimii keskustelualustana sekä 
neuvontapalveluna. Palvelun yhteistyökump-
paneina ovat mm. kaikki veteraanijärjestöt, 

puolustusvoimat, Maanpuolustuskoulutusyh-
distys (MPK) ja Yle.

Historia harrastuksena
 
Kuten monilla muillakin, historianharrastuk-
seni lähti liikkeelle sukulaiseni sotavuosien 
kohtalon selvittämisessä. Tällöin vietin päi-
väkausia silloisen sota-arkiston tutkijasalissa 
lukemassa sotapäiväkirjoja, päiväkäskyjä ja 
muita dokumentteja. Aineisto oli sirpaleista 
ja hakukortisto sekava.

Sittemmin arkistolaitos on tehnyt hienoa 
työtä digitoidessaan sodanajan dokument-
teja ja julkaistessaan ne kaikille avoimina 
tiedostoina. Ainoa ongelma on itse arkistolai-
toksen hakukone, joka on lievästi sanottuna 
kryptinen.

Maailman ensimmäinen  
karttapohjainen veteraanimatrikkeli

Mika Wist

Veikko Punakallion profiilisivu.
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Lopulta juuri digitoiduista sotapäiväkir-
joista sain kuin sainkin kerättyä tarvitsemani 
tiedonmuruset. Sain selville sukulaiseni vii-
meisten hetkien paikan ja tarkemman ajan-
kohdan, mutta tiedonhakuun käytetty aika oli 
kohtuuton. Parantamisen varaa siis oli.

Mitä hyötyä Sotapolku.fi-palvelusta on?
 
Palvelu auttaa hahmottamaan niitä polkuja, 
joita isovanhempamme kulkivat sodan vuo-
sina. Se myös kertoo kuvien, karttojen, ra-
diohaastatteluiden ja filmien kautta sodan 
myllerryksestä.

Koska digitoitua tietokantaa veteraaneista 
ei ole, oli se luotava nyt. Meillä on viimeiset 
hetket saada tallennettua aikalaiskuvauk-
sia sodan vuosista. Veteraanien keski-ikä on 
tällä hetkellä 93 vuotta ja heitä on keskuu-
dessamme vielä noin 22 000, lotat mukaan 
lukien. Tarkoitus on lisätä myös heidän haas-
tatteluitaan palveluun.

Mitä Sotapolku.fi-palvelusta voi löytää?
 
Esimerkkinä on Veikko Punakallion sotapol-
ku, jonka profiiliin on lisätty valokuva sekä 
hänen perustietonsa ja palvelusyksikkönsä 
päivämäärineen. Osastojen perässä olevat 
päivämäärät auttavat hänen profiilinsa linkit-
tymistä oikeaan osastoon oikeaan aikaan.

Punakallion osastolistassa näkyvistä 
osastoissa näkyvän JP 3:n (Jääkäripataljoo-
na 3:n) karttapolku on valmiina, jolloin tämä 
osa hänen sotapolkuaan piirtyy kartalle. 
Osastojen reittejä tekee tällä hetkellä noin 80 
vapaaehtoista historianharrastajaa, ja uusia 
osastoreittejä syntyy koko ajan, jolloin yhä 
useampi näkee sukulaisensa profiilisivun alle 
ilmestyneen reitin.

Osaston polku on merkitty symbolein. 
Symbolit perustaminen, siirtyminen, taistelu, 
reservissä, taisteluvalmiudessa ja kotiutta-
minen kertovat mitä kussakin pisteessä ta-
pahtui. Kun polun pistettä klikkaa, aukeaa 
tarkempi näkymä sen tapahtumista. Joskus 
sieltä löytyy vain lyhyt tekstikuvaus, mutta 
usein siellä on myös valokuvia SA-kuva-ar-
kistosta, linkkejä suoraan kyseessä olleen ta-
pahtuman sotapäiväkirjan sivuille, äänihaas-

tatteluita tai jopa filmejä.
Palveluun lisätään toiminto, jolla kansa-

laiset pääsevät lisäämään omien kotialbu-
miensa sisältöä isovanhempiensa profiileihin. 
Nämä kuvat linkittyvät myös näihin pisteisiin, 
jolloin katsojalle piirtyy yksittäistä kuvaa 
suurempi kokonaisuus karttapisteen tapah-
tumista.

Miten palvelu toimii?
 
Jo palvelun alkuvaiheilla yksi suurimmista 
motiiveistamme oli luoda palvelu, jota netti-
natiivitkin olisivat halukkaita käyttämään his-
toriantutkimisessa. Toiveemme oli, että myös 
opiskelijat kiinnostuisivat omien sukulaisten-
sa kohtaloista ja kyselisivät vanhemmiltaan 
tai isovanhemmiltaan, josko heillä olisi talles-
sa dokumentteja tai tietoa, missä isoukki oli 
ollut sotavuosina. 

Mikäli jollain sukulaisella on tallessa esi-
merkiksi sotilaspassi tai kopiot kantakortis-
ta, niissä olevat tiedot voi siirtää sivustolle. 
Sivustolta löytyy yksityiskohtainen opastus-
video sekä tekstitiedosto, kuinka tämä teh-
dään. Jos sodassa olleen dokumentteja ei 
ole tallessa, kopiot niistä voi tilata kansallis-
arkistosta ja myös tämä on opastettu palve-
lun sivuilla. Palvelusta voi myös etsiä oman 

Veikko Punakallion sotapolku.
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kotipaikkakunnan perusteella henkilöitä ja 
vertailla esimerkiksi minkä ikäisiä, koulutus-
taustaisia he olivat tai missä he palvelivat. 
Sotilaslyhenteet ovat asiaan perehtymättö-
mälle hankalia, mutta arkistolaitoksen sivuil-
la on hyvin kattava lyhenneluettelo armeijan 
käyttämistä lyhenteistä.

Palvelu toimii yksinkertaisilla hakutoi-
minnoilla. Jo pelkkä nimihaku riittää usein 
antamaan toivotun tuloksen. Yleisimmillä 
sukunimillä haettaessa saattaa tosin löytyä 
satojakin osumia, siksi tarkentavia kenttiäkin 
on useita.

Veteraanien Facebook 

Koska sodat kokeneet ovat jo hyvin iäkkäitä, 
ovat heidän lapsensa tai jopa lapsenlapsen-
lapsensa lisänneet heidän tietonsa palveluun. 
Useat veteraanit ovat olleet tyytyväisiä, että 
heidän kokemuksensa tallennetaan kootusti 
yhteen verkkopalveluun, missä kuka tahansa 
voi niitä käydä katsomassa.

Palvelulla on oma Facebook-ryhmänsä, 
missä käydään vilkasta keskustelua eri sota-
historiallisista asioista. Pääasiassa keskustelu 
liittyy kantakorttien koukeroiden tulkintaan, 

sotilaslyhenteisiin ja valokuvien jakamiseen.
Ryhmän avulla on myös selvinnyt usean 

kaatuneen kohtalon yksityiskohdat. Jotkut 
ovat eläneet tietämättöminä isänsä tai iso-
isänsä kohtalosta, mutta ryhmän kautta on 
usein löytynyt joku, joka on osannut ohjata 
juuri oikealle sotapäiväkirjan sivulle, jossa 
asiasta on kerrottu tai neuvottu, mistä arkis-
tosta löytyy oikea tietokanta. 

Myös valokuvien vaihto on ollut suosittua. 
Samassa osastossa palvelleiden jälkeläiset 
ovat tunnistaneet ihmisiä muiden kuvista ja 
vaihtaneet kuvia keskenään.

Ryhmä toimii kollektiivina uusien profiilien 
hyväksynnässä. Kun lisää veteraanin tiedot 
palveluun, pitää saada kaksi palveluun kirjau-
tunutta ihmistä käymään veteraanin sivuilla 
ja klikkaamaan Hyväksy profiili -painiket-
ta, jotta kyseinen profiili aktivoituu kaikkien 
löydettäväksi. Helpoiten se onnistuu postaa-
malla linkki profiilisivusta ryhmän seinällä. 
Ryhmä valvoo myös, ettei sivustolle luoda 
kuvitteellisia hahmoja. Yhtään Aku Ankkaa ei 
vielä ole onnistuttu rekisteröimään.
 
Kirjoittaja on yksi sotapolku.fi-palvelun 
perustajista.

Sotapolku.fi palvelun etusivu.
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”Perinteiset” historiaharrastukset tänään

Kirsi Ruhanen

Kleion 2/2017 teemaa pohdittaessa leh-
den toimitusneuvosto keskusteli pitkään 

erilaisista historiaan liittyvistä harrastuksista. 
Monet puheeksi tulleista harrastusmuodoista 
olivat moderneja. Vastapainoksi tälle ryhdy-
imme miettimään “vanhoja kunnon” histori-
allisten harrastusten muotoja. 

Päätimme selvittää, millaista on harrastaa 
tänä päivänä esimerkiksi sukututkimusta, 
sotahistoriaa tai rahojen keräilyä. Kysyimme 
seuraavat neljä kysymystä kaikkia kolmea 
valittua “perinteistä” historiaharrastusta edu-
stavalta yhdistykseltä:

1. Kuinka suosittua harrastaminen on?
2. Millainen on tyypillinen harrastaja?
3. Mikä harrastuksena kiehtoo?
4. Mitä harrastus antaa ja mitä se vaatii?

 
Suomen Numismaattinen Yhdistys ry 

Suomen Numismaattisen Yhdistyksen puo-
lesta kysymyksiimme vastasi toiminnanjoh-
taja Marko Salonen.

1. Numismatiikalla on pitkät perinteet, jo 
Rooman keisari Augustuksen ajalta on viit-
teitä siitä, että rahoja on kerätty jo silloin. 
Harrastus tunnetaan myös kuninkaiden har-
rastuksena, sillä aiemmin ainoastaan rikkail-
la oli varaa kerätä arvokkaita ja harvinaisia 

rahoja ja monilla hallitsijoilla on ollut raha-
kokoelmia.

Nykyään numismatiikka ja rahojen keräily 
on kaikkien ulottuvilla, se ei enää vaadi suur-
ta pääomaa vaan pienemmilläkin summilla 
voi aloittaa. Numismatiikka on suosittua ny-
kyäänkin ja keräilijöitä on arviolta kymmeniä 
tuhansia. Numismaattinen blogi internetissä: 
https://rahakabinetti.wordpress.com/
 
2. Ihan tyypillistä harrastajaa ei taida olla. 
Keräilijöitä ja numismaatikoita löytyy kaikista 
ammateista ja yhteiskuntaluokista.

3. Historia kiehtoo useimpia numismaatikoi-
ta ja keräilijöitä. Metallirahat ja setelit ovat 
oman aikansa taloushistoriallisia dokument-
teja, niillä on tarina kerrottavanaan. Monia 
rahat ja setelit kertovat konkreettisesti ai-
kakaudestaan, niissä on jopa viestintää mu-
kana kuten esimerkiksi antiikin Rooman ra-
hoissa jotka toimivat myös mediana kertoen 
kansalle mm. keisarin saavuttamista voitois-
ta sodissa.

Toinen asia on, että menneisyydestä, esi-
merkiksi antiikin ajalta tai keskiajalta on vai-
kea saada mitään esinettä itselleen vaikkapa 
kirjahyllyyn muistoksi. Rahoja on saatavissa 
kaikilta aikakausilta ja esimerkiksi antiikin ja 
keskiajan rahoja saa jo muutamalla eurolla-
kin. Muutamalla kympillä voi jo ostaa vaikka 
Juudeasta Pontius Pilatuksen hallintokaudella 
liikkeelle lasketun rahan ajanlaskumme alus-
ta. On kiehtovaa miettiä, että kenenkähän 
kädessä sekin on aikoinaan ollut. On myös 
saatavilla rahoja, jotka ovat peräisin kuului-
sista kätköistä, kuten Brysselin rahakätkö.

Arkeologeille ja historian tutkijoille rahat 
antavat tärkeää tietoa maalöydöistä ja arke-
ologisista kaivauksista, rahojen avulla voi-
daan esimerkiksi ajoittaa löytöpaikkoja.
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men Sotahistoriallisessa seurassa on yli 1100 
henkilöjäsentä ympäri Suomea. Jäsenet ovat 
kiinnostuneita seuran sotahistoriallisista 
esitelmistä, miniseminaareista, sotahisto-
riallisista matkoista koti- ja ulkomailla sekä 
vuosittain ilmestyvästä Sotahistoriallisesta 
aikakauskirjasta. Siihen kootaan tieteellises-
ti laadittuja sota- ja sotilashistoriaan liittyviä 
artikkeleita.
 
2. Sotahistoriaa voi harrastaa niin monella 
tavalla, ettei yksittäistä harrastajatyyppiä 
nähdäkseni voida määritellä. Joku on kiin-
nostunut ennen kaikkea matkoista historialli-
sille taistelupaikoille. Toisen kotikirjasto pur-
suaa sotahistoriaa ja kolmas on kiinnostunut 
esimerkiksi sotahistoriallisista esineistä ja 
valokuvista. Neljäs etsii tietoja sotamateriaa-
lista ja sodankäynnin välineistä ja viidennen 
kiinnostuksenkohteena ovat sotia johtaneet 
ihmiset. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. So-
tahistorian harrastajan henkilöprofiilia voisi 
kuvata termillä ”iätön”. Sotahistoria sopii niin 
nuorille, aikuisille kuin senioreillekin. Sen voi 
toki sanoa, että usein eläkevuosina tai niitä 
lähestyttäessä ihmisillä tuntuu löytyvän par-
haiten aikaa sotahistorian harrastukselle.
 
3. Useilla sotahistoriasta kiinnostuneilla on 
esimerkiksi isä, isosisä tai joku muu omai-
nen osallistunut joko talvisotaan 1939-1940 
tai jatkosotaan 1941-1944 ja nyt vuosi-
kymmenten jälkeen halutaan tietoa heidän 
sotatiestään. Toisaalta isommasta perspek-
tiivistä tarkasteltuna esimerkiksi kyseisinä 
kriisinvuosina tapahtui asioita, joita tutkitaan 
paljon ja sitä kautta myös luetaan paljon. 
Koen, että suurimmalla osalla suomalaisis-
ta - harrastavat he sotahistoriaa tai eivät - 
on hyvin terve ja tietoinen suhtautuminen 
viime vuosisadalla käytyihin sotiin. Tätä on 
helpottanut se, että varsinkin viimeisen pa-
rin vuosikymmenen aikana sotia on käsitelty 
niin tutkimuksen kuin julkisen keskustelunkin 
puitteissa monista eri näkökulmista. Jokai-
nen sotahistorian harrastaja löytää näin ollen 
varmasti oman tarttumapintansa. 
 
4. Yhtäältä sotahistorian harrastamisen anti 
ja toisaalta käytettävän ajan tai rahallisen 

4. Harrastuksesta saa keräilyn iloa ja sitä 
mukaa kun kokemus karttuu ja oppii tunnis-
tamaan sekä tutkimaan erilaisia rahoja ko-
kee myös oppimisen riemua. Moni keräilijä ja 
numismaatikko on ylpeä kokoelmistaan, joi-
hin saattaa kuulua harvinaisia rahoja tai jopa 
sellaisia joita on olemassa vain hyvin vähän. 
Osalle rahat ovat myös sijoituksen muoto, 
esimerkiksi moni aiemmin Venäjän rahoja 
kerännyt on myydessään saanut niistä myös 
voittoa.

Harrastus vaatii ensisijaisesti kirjallisuu-
teen perehtymistä. Markkinoilla on paljon 
väärennöksiä ja monia rahoja kaupitellaan 
myös huomattavasti yli niiden todellisen ar-
von. Moni vasta-alkaja onkin menettänyt si-
ten suuria summia. Erittäin hyväkuntoinen 
raha voi olla jopa satoja kertoja arvokkaampi 
kuin tavallisessa kunnossa oleva raha.

Suuria summia rahaa harrastus ei vaadi, 
jos ei ala kerätä kaikkein arvokkaimpia ja 
harvinaisimpia rahoja tai hyvin suuria koko-
elmia. Alkuun pääsee hyvin jo muutamalla 
kympilläkin, esimerkiksi inflaatioajan rahoja 
saa hankittua pikkurahalakin helposti suuria 
määriä.
 
www.snynumis.fi

Suomen Sotahistoriallinen Seura ry
 
Suomen Sotahistoriallisen Seuran vastauk-
set antoi dosentti Mikko Karjalainen, joka on 
seuran puheenjohtaja.

 
1. Suomen Sotahistoriallinen Seura ry:n ja 
sen puheenjohtajan silmälasein tarkasteltuna 
sota- ja sotilashistoria näyttäytyy nykypäivä-
nä erittäin kiinnostavana ja ihmisiä laajalti 
aktivoivana harrastuksena. Pelkästään Suo-



KLEIO 2/2017 29

HISTORIA HARRASTUKSENA

panostuksen määrä on jokaisen sotahistori-
aa harrastavan itse määriteltävissä. Uskoi-
sin, että monia harrastajia kiehtoo se, että 
lukemansa, näkemänsä ja kokemansa pe-
rusteella kukin voi luoda omat havaintonsa 
menneistä sotahistoriallisista tapahtumista 
ja niiden keskellä eläneistä ihmisistä. Toisin 
sanoen siitä menneisyydestä, joista nykyih-
miset ja aikaisempien sukupolvien luoman 
kulttuurimme juuret versovat.

www.sshs.fi
 
 
Suomen Sukututkimusseura
 
Suomen Sukututkimusseuran vastaukset an-
toi puheenjohtaja Teppo Ylitalo.

 
 
1. Sukututkimus on hyvin suosittua. Kukaan 
ei tiedä tarkkaa määrää, mutta harrastajia 
lienee Suomessa kymmeniä tuhansia. Ai-
heesta kiinnostuneita on vielä paljon enem-
män. Tänä vuonna 100 vuotta täyttävässä 
Suomen Sukututkimusseurassa on yli 6 000 
jäsentä.

Kiinnostusta sukututkimusta kohtaan 
ovat lisänneet erityisesti sähköinen tutkimus, 
nopeasti lisääntynyt lähteiden digitointi sekä 
DNA-tutkimus.
 
2. Aiemmin sukututkijan karikatyyrinä oli 
jonkinlainen seniori-ikäinen, täysin sukujuu-
ristaan hullaantunut ja niihin pikkutarkas-
ti perehtynyt, hieman hilpeyttä herättävä 
mieshenkilö. 

Tänä päivänä tyypillistä sukututkijaa ei oi-
keastaan ole. Seniorien mukana on yhä run-
saammin nuorempaakin väkeä, teini-ikäisistä 
lähtien. Itse olen 39-vuotias, ja takana on 
jo toistakymmentä vuotta valtakunnallises-

sakin sukututkimustoiminnassa. Myös tutki-
muskohteet ovat laajentuneet merkittävästi: 
oman lähisuvun lisäksi voidaan tutkia laajasti 
tiettyjen sukujen polveutumista, tietyn talon 
suku- ja henkilöhistoriaa, saman säädyn tai 
yhteiskuntaluokan ihmisiä tietyllä alueella 
tai vaikkapa pelkästään matrilineaarista äiti-
linjaa. Sukututkimus on tänään monialaista 
paikallistutkimusta.
 
3. Moni asia. Ensinnäkin, sukututkimus ker-
too useimmiten omista juuristamme ja tu-
tuista ihmisistä. Niihin meillä on lähtökoh-
tainen kiinnostus. Toiseksi, sukututkimus 
tarjoaa todella kiehtovia kertomuksia, tosia 
ja tarinoiksi muuttuneita. Sukututkimus on 
aina ja väistämättä seikkailu, joka voi viedä 
minne vain. Kolmanneksi, sukututkimus on 
myös tutkijan oman identiteetin tutkimista 
ja rakentamista. Kuvaavaa on, että sukutut-
kimuksesta tuli kaiken kansan harrastus ni-
menomaan silloin, kun perinteinen yhteisöl-
lisyys alkoi vähentyä mm. kaupungistumisen 
ja elinkeinorakenteen muuttumisen vuoksi 
1970-luvulla.

Kaiken kaikkiaan sukututkimus tarjoaa 
väylän monenlaiseen tutkimukseen. Se voi 
vielä vieraisiin kulttuureihin, erilaisten am-
mattien tai yhteisöjen tai vaikkapa erikoisten 
persoonallisuuksien luo. Huutokauppakeisari 
Aki Palsanmäen sanoin: ”Koskaan ei tiedä, 
minkä aarteen sitä eteensä saa, ja siinä se 
on tämän jutun suola.” Se pätee hyvin suku-
tutkimukseenkin.
 
4. Sukututkimuksen mainioita puolia on se, 
että ainoa varsinainen vaatimus on kiinnostus. 
Sukututkimusta voi harrastaa hyvin kevyesti: 
voi kysellä oman suvun muistitietoa tai etsiä 
valmiista tutkimuksista kuulumista johonkin 
sukuun. Jos haluaa, vaatimustasoa ja omaa 
panostustaan voi lisätä loputtomasti: voi sy-
ventää tietämystään, etsiä henkilön tai suvun 
jälkiä poikkeuksellisista lähteistä tai jäljittää 
kadonneita lampaita innovatiivisin keinoin.  
     Sukututkimusta voi siis tehdä paljolti omil-
la ehdoilla. Parhaiten siihen pääsee kuitenkin 
kiinni sukututkimuskurssin kautta.

www.genealogia.fi
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Historia harrastetaan, silti se tarvitsee 
puolustajia. Näin oli jo 1926, kun Histo-

rian Ystäväin Liitto (HYL) perustettiin. Se tar-
joaa edelleenkin yhdyssiteen historian väelle 
– huippututkijoista harrastajiin. Samalla se 
pyrkii vaikuttamaan historian asemaan.

   Liiton perusti Historiallisen Aikakauskir-
jan (HAik) päätoimittaja, professori Uno Lud-
vig Lehtonen. Hän oli toivonut Suomen Histo-
riallisesta Seurasta laajaa kansalaisjärjestöä. 
SHS rajoittui kuitenkin tieteelliseksi seuraksi, 
vaikka sille luotiinkin äänivallattomien vuosi-
jäsenten kategoria. Lehtonen alkoi tällöin pe-
rustaa erillistä, laajapohjaista liittoa.    

Lehtosen mukaan ”järkeily oli etualalla: 
katseet suuntautuivat yleensä huomiseen 
päivään; ja aineellisuuden riennot näyttivät 
pääsevän voitolle moniaalla, huvittelun ohel-
la. Sivistyneistö joutui syrjään. --- Nuoriso, 
nykyisyydestään ylen ylpeänä ja kauniista 
tulevaisuudestaan täysin varmana, se suo-
rastaan halveksi miltei kaikkia historiallisia 
muistoja”.    

Joku saattaa nähdä Lehtosen murheissa 
yhtäläisyyksiä tähänkin päivään. Tavoitteena 
oli ”kasvattaa historian harrastusta” ja pyr-
kiä ”siihen, että historiallisen elämän arvot ja 
merkitys selviäisivät kansallemme sen nykyi-
syys- ja vastaisuusrientojen kestäväksi poh-
jaksi”. Liiton perustamisen taustalla oli myös 
aineellisia syitä. 1903 perustetun HAikin le-
vikki oli pudonnut 900:sta 600 tilaajaan ja 
sen talous ajautunut kriisiin. HYL:n toivottiin 
auttavan tässä.   

Liiton ja SHS:n kesken syntyikin 1928 
julkaisusopimus, johon HAikin kustantami-
nen edelleen perustuu. HYL otti hoitaakseen 
lehden talouden ja alkuun sen jäsenet saivat 
HAikin puoleen hintaan.

HYL oli kuitenkin muutakin kuin HAikin 
kannatusyhdistys. Se järjesti Yleisradioon 

esitelmiä historiasta. Yle otti sittemmin toi-
minnan omaan hoitoonsa, mutta se jatkuu 
uusin muodoin edelleen. Järjestettiin myös 
juhlia sekä esitelmätilaisuuksia.  Historialli-
sessa kirjastossa julkaistiin ennen muuta pe-
rusteoksia muiden maiden vaiheista, kuten 
Sergei Platonovin Venäjän historia.    

Liiton hallinto koottiin edustavaksi. Vaik-
ka HYL korosti sitoutumattomuuttaan, joh-
tokuntaan valittiin kaikkien suomenkielisten 
puolueiden edustajia kommunisteja lukuun 
ottamatta. Sosiaalidemokraatti Väinö Voion-
maa oli kauan varapuheenjohtaja, puheen-
johtajina olivat pitkään Oskari Reinikainen ja 
Reino Oittinen. Ensimmäinen puheenjohtaja 
J.K. Paasikivi tuki liittoa itse tai Kansallispan-
kin kautta. Kyösti Kallio kuului liiton valtuus-
kuntaan; sittemmin HYL:llä oli kaksi keskus-
talaista puheenjohtajaa.   

Arvovallasta ja monipuolisesta toiminnas-
ta huolimatta liitosta ei tullut joukkojärjes-
töä. Jäseniä oli enimmillään 622. Sihteereinä 
ahersivat sellaiset nuoret maisterit kuin Pent-
ti Renvall ja sittemmin Päiviö Tommila.

Toiminta jatkui samoilla urilla 1970-luvun 
alkuun, jolloin HAikin tilaajat tavallaan pak-
koliitettiin HYL:n jäseniksi lehden pitämiseksi 
liikevaihtoverotuksen ulkopuolella. Tämä kol-
minkertaisti jäsenmäärän vajaaseen tuhan-
teen henkeen, mistä se on hieman noussut.   

Vuoden historiateos-palkinto jaettiin ensi 
kerran 1973, ja 1975 aloitettiin historian ke-
säseminaarien sarja, joka on jatkunut Lah-
den kansanopistossa. HYL alkoi muutoinkin 
muuttua arvovaltajärjestöstä jäsentensä 
yhteisöksi. 1971 aloitettiin päivän retket ja 
1990 säännölliset ulkomaanmatkat.   

Suurlähettiläs Heikki Talvitie oli puoles-
taan aloittanut 1980-luvulla Asikkalassa his-
torian talviseminaarit, joista kehittyivät Suo-
malaiset historiapäivät.    

Historia tarvitsee puolustajia

Jyrki Vesikansa
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HAikin tilaajamäärän alentuminen 
1990-luvun lamassa sai HYL:n liikkeelle. 
Lukijatutkimuksen mukaan tilaajakunnan 
ytimenä olivat historian maisterit eri aloilla, 
etenkin opettajina. He olivat melko tyytyväi-
siä, mutta pitivät HAikia kuivana ja vaikeasti 
koulutyössä sovellettavana.   

Toimintaympäristökin oli muuttunut. His-
toriaa opetettiin kymmenkunnassa yliopis-
tossa ja oppipoikajärjestelmä heikkeni. His-
torian opettajat keskittyivät paljolti omaa 
liittoonsa, kun taas tutkijakunta moninker-
taistui ja sulkeutui luostariksi. 

Etenkin Martti Häikiö kysyi kuitenkin, eikö 
”raskaan” tieteen rinnalla voi olla muutakin. 
Tähdet ja avaruus-lehden levikki on tällä 
konseptilla yli 15-kertainen HAikiin verrattu-
na. Vahvempi talous antaisi lisää tilaa myös 
tiukasti tieteelliselle aineistolle. Jo HAikin pe-
rustajat olivat korostaneet tekstien yleistajui-
suutta. Uudistusehdotuksista toteutui lähinnä 
HAikin hallinnon selkeyttäminen.    

Jäsentiedotusta varten HYL perusti Histo-
rian Ystävän, joka on nykyään HAikin osasto. 

Jäsenviestejä lähtee sähköisesti ja liitolla on 
ollut jo kauan omat kotisivut.

HYL vaikutti Paikallishistoriallisen toimis-
ton perustamiseen 1930-luvulla ja sen muut-
tamiseen Tilaushistoriakeskukseksi. Liiton 
edustajia on kutsuttu eri tehtäviin -- esimer-
kiksi puheenjohtaja Janne Virkkunen Suomi 
100-hankkeen hallitukseen.   

Kotimaisten ja lähimatkojen rinnalle ovat 
tulleet Veikko Löyttyniemen valvomat kauko-
matkat. Keskustelutilaisuuksia on jatkuvasti, 
vuosijuhla G.Z. Yrjö-Koskisen syntymäpäivä-
nä 10.12.   

HYL:n jäsenyys on yksinkertaisin tapa ti-
lata HAik, mutta kannattaa osallistua myös 
liiton toimintaan. Siinä tapaa monenlaista 
väkeä, joita yhdistää kiinnostus historiaan ja 
halu puolustaa sen asemaa. 
 
Kirjoittaja on fil.lis. ja lehdistöneuvos.
 
Artikkeli perustuu puheeseen HYL:n vuosijuh-
lassa 2016. 

 

Historian ystäviä vuotuisella matkalla – tässä 2011 Berliinissä Gendarmenmarktilla. Eturivissä mm. Leo ja 
Maija Saksala, HYL:n sihteeri Julia Burman, professori Hannes Saarinen ja Irma Perttunen.
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Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan 
muutoksia valinnaisaineiden tarjontaan. 

Valinnaisaineiden määrä ei peruskoulussa 
muutu, mutta yläluokilla valinnaisia aineita on 
vähemmän kuin edellisessä opetussuunnitel-
massa ja niistä osa on osoitettu taito- ja tai-
deaineille. Lisäksi valinnaisaineita tarjotaan 
myös alakoulun oppilaille. Yhtenäiskouluissa 
tämä antaa toivottavasti yhä useammalle ai-
neenopettajallekin mahdollisuuden opettaa 
valinnaisainetta alakoulun puolella. Ops:n 
vaihtuminen alkaa näkyä historian ja yhteis-
kuntaopin opettajien arjessa enemmän sitä 
mukaa, kun uusi opetussuunnitelma tulee 
voimaan vuosiluokilla 8-9. 

HYOL:n peruskouluryhmä toteutti kyselyn 
valinnaisaineiden tilanteesta keväällä 2017. 
Kysely ei saavuttanut suurta suosiota, mutta 
annetut vastaukset tulivat eri puolilta maa-
ta ja erikokoisista kouluista, joten jonkin-
laisen yleiskuvan vastauksista voi silti saa-
da. Mielenkiintoisinta antia kyselyssä oli se, 
että on kuntia, joissa koko kunnalla on sama 
valinnaisaineiden ops. Tämä ei välttämättä 
mahdollista yksittäiselle opettajalle mahdol-
lisuutta tarjota koulussaan sellaisia valinnais-
aineita, joita hän haluaisi oppilaille tarjota. 
Joissakin kouluissa historian ja yhteiskunta-
opin opettajilla ei ole lainkaan mahdollisuutta 
tarjota valinnaisaineita omassa oppiainees-
saan. Tätä ratkaisua on muun muassa pe-
rusteltu eri aineiden opettajien oppituntien 
riittävyydellä.

Edellä kuvatut esimerkit näyttävät kuiten-
kin olevan vähemmistössä kouluissa. Valta-
osa kyselyyn vastanneista sai tarjota melko 
vapaasti haluamiaan valinnaisaineita. Monet 
opettajat kokevat, että uusi opetussuunnitel-
ma ei ole suuresti muuttamassa heidän mah-
dollisuuksiaan tarjota valinnaisaineita.

Oppiaineiden välinen yhteistyö  
lisääntyy
 
Näyttäisi siltä, että muiden aineiden kans-
sa tehtäviä valinnaisainekursseja tarjotaan 
enemmän kuin aikaisemmin. Luontevimmiksi 
yhteistyöaineiksi koetaan äidinkieli, maantie-
to, uskonto ja kuvataide. Vastauksissa kävi 
ilmi hyvin se, että historia ja yhteiskuntaoppi 
ovat hyviä yhteistyökumppaneita valtaosal-
le koulun oppiaineista. Oppiaineiden yhdes-
sä tarjoamia valinnaisaineita saattaa syntyä 
tulevina lukuvuosina myös monialaisten op-
pimiskokonaisuuksien suunnittelun kautta. 
Hyväksi koetun monialaisen teeman muut-
taminen valinnaisaineeksi ei tuota välttämät-
tä enää edes isoa suunnittelutyötä. Monissa 
kouluissa monialaiset oppimiskokonaisuudet 
ovat laajuudeltaan lähes valinnaisainekurssi-
en pituisia.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajat 

Historian ja yhteiskuntaopin  
valinnaisaineet peruskoulussa

Marko Johansson

Yläkoululaisia Yrityskylässä.
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ovat usein aktiivisesti toteuttamassa monia-
laisia oppimiskokonaisuuksia. Tämä on hyvin 
ymmärrettävää, sillä monet MOK:it liittyvät 
tavalla tai toisella joko historiaan ja/tai yh-
teiskuntaoppiin. Tuleva lukuvuosi on MOK:ien 
suhteen työllistävä oppiaineyhdistelmällem-
me, sillä monissa kouluissa teemana on Suo-
mi 100 vuotta. 

Mitä valinnaisainekursseja historian ja 
yhteiskuntaopin opettajat tarjoavat?
 
Tehty kysely sekä kollegoiden kanssa käydyt 
keskustelut osoittavat, että valinnaisaineiden 
kirjo on todella laaja. Tarjontaan vaikuttaa 
ennen kaikkea kaksi asiaa: mitä valinnaisai-
neita oppilaat toivovat ja mitkä ovat opettajan 
omat mielenkiinnon kohteet. Sotahistoriaa ja 
urheilun historiaa on tarjolla monessa kou-
lussa. Lisäksi on tarjolla aiheita, jotka liittyvät 
niihin aikakausiin, joita yläluokilla ei opeteta. 
Nämä kurssit käsittelevät esimerkiksi antiikin 
tai keskiajan historiaa. Kursseja, jotka liikku-
vat historian ja yhteiskuntaopin välimaastos-
sa ovat esimerkiksi ajankohtaiskurssit, joissa 
seurataan kulloinkin ajankohtaisia asioita ja 
tapahtumia. Samalla tulee käsiteltyä esimer-
kiksi mediakasvatukseen liittyviä asioita.

Yhteiskuntaopissa useissa kouluissa tar-
jonnassa on lakitieto-aiheisia kursseja. Toi-
nen yleinen valinnaisaineteema on yrittäjyy-
teen ja talouteen liittyvät kurssit. Molempiin 
aihepiireihin on hyviä perusteluita. Lakitieto 
ja erityisesti rikos ja rangaistus -teema kiin-
nostaa oppilaita paljon. Yrittämisen suhteen 
tilanne on varmasti sama, varsinkin jos ky-
seiseen kurssiin liittyy käytännönläheisiä 
vierailuja kuten yrittäjä- ja yritysvierailuja. 
Yrittäjyys-teemaan liittyvät Yrityskylät ovat 
saavuttaneet oppilaiden suuren suosion. Ylä-
kouluihin laajentunutta Yrityskylä-toimintaa 
on jo useilla. Yrityskylään liittyy myös laaja 
valmis oppimateriaalipaketti.

Kokonaisuutena voi todeta, että oppilail-
le on tarjolla kouluissa monia mielenkiintoi-
sia valinnaisaineita. Uusi opetussuunnitelma 
käynnistää luonnollisesti keskustelun siitä, 
mitä valinnaisia kursseja koulussa tarjotaan. 
Opetussuunnitelmauudistuksen seurauksena 
syntyy useita uusia kursseja historiaan ja yh-
teiskuntaoppiin. Odotettavissa on myös en-
tistä enemmän oppiainerajoja ylittäviä kurs-
seja.
 
Kirjoittaja on HYOL:n peruskouluryhmän 
jäsen.
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Lukion uuteen opetussuunnitelmaan kuu-
luu teemaopintoja, jotka ovat kaikille pa-

kollisia ja ne toteutetaan eri tavoilla eri luki-
oissa. Porkkalan lukion ekaluokkalaiset ovat 
suorittaneet tänä lukuvuonna teemaopintoja. 
Meidän ryhmämme teemana on ollut pako-
laisuus. Kurssin puitteissa opiskelijoita on 
vieraillut mm. Helsingissä diakonissalaitok-
sella ja Rautatietorilla turvapaikanhakijoiden 
mielenosoituksessa sekä Espoon kaupungin-
teatterin näytelmässä We are the Persians. 
Koulullamme on käynyt vieraana Kirkkonum-
men SPR:n vapaaehtoisia ja kuntaan asettu-
neita turvapaikanhakijoita.

Osana Pakolaisuus-teemaa saimme vie-
raaksemme lukioomme kaksi henkilöä Re-
fuhomesta, joka on turvapaikanhakijoita 
auttava, poliittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumaton järjestö. Meidän vieraaksemme saa-
puivat suomalainen Inari Fernandez ja iraki-
lainen Moataz. Heidän tehtävänsä oli avartaa 
opiskelijoiden mieltä turvapaikanhakijoiden 
ja pakolaisten suhteen ja poistaa ennakko-
luuloja.

Refuhomen perusti ryhmä tavallisia ihmi-
siä, jotka ovat tehneet vapaaehtoistöitä tur-
vapaikanhakijoiden kanssa aktiivisesti syys-
kuusta 2015 alkaen. Refuhome sai alkunsa, 
kun suomalaiset halusivat auttaa Helsingin 
Lauttasaaren kirkolle hätämaijoitukseen si-
joitettuja turvapaikanhakijoita.

Refuhome pyrki luomaan Lauttasaaren 
kirkolle turvapaikanhakijoille inhimilliset, 
kodinomaiset olosuhteet, sillä inhimillinen 
kohtelu ja hyvä ilmapiiri ehkäisevät rikoksiin 
sortumista ja syrjäytymistä. Toiminnan ta-
voitteena oli edistää kotiuttamisen alkamista 
mukavassa ympäristössä, jossa jokainen ih-
minen on samanarvoinen. Refuhomen Inari 
kertoi, kuinka vaikeaa elämä vastaanotto-
keskuksissa saattaa olla: ne ovat usein täy-

teen ahdettuja, minkä lisäksi niissä on tiukat 
säännöt ja vartiointi, jonka takia niissä on 
vaikea elää.

Refuhome edistää myös vuorovaikutusta 
turvapaikanhakijoiden ja valtaväestön kes-
ken, ja tarjoaa vertaistukea turvapaikanha-
kijoille. Refuhomen olennaisia tehtäviä on 
levittää suvaitsevaista ilmapiiriä. Tämän saa-
vuttamiseksi Refuhome on muun muassa pe-
rustanut turvapaikanhakijoille ja pakolaisille 
oman jalkapallojoukkueen.

Refuhome pyrkii edistämään myös turva-
paikanhakijoiden työllistymistä ja näin eh-
käistä syrjäytymistä. Työllistämisen lisäksi 
myös koulutukseen panostetaan, ja turvapai-
kanhakijoille ja pakolaisille tarjotaan mahdol-
lisuus esimerkiksi työturvallisuuskortin ja hy-
gieniapassin koulutuksiin. Tämä taas edistää 
työllistymistä esimerkiksi kuljetusaloilla ja 
elintarvikealoilla ja tarjoaa mahdollisuuden 
omavaraisuuteen.

Kuinka Inari alkoi tehdä  
vapaaehtoistyötä
 
Vierailun aloitti suomalainen vapaaehtois-
työntekijä Inari, joka kertoi siitä, miten hän 
päätyi vapaaehtoistyöhön joka johti Refuho-
men perustamiseen. Lisäksi Inari kertoi siitä, 
mitä Refuhomessa tehdään.

Inari oli seurannut pakolaiskriisiä medias-
ta jonkin aikaa, ja hän koki suurta tarvetta 
auttaa hädässä olevia. Hän sai tietää, että 
hänen lähikirkollaan Lauttasaaressa pystyi 
auttamaan turvapaikanhakijoita keksimällä 
heille esimerkiksi aktiviteetteja päivän ajak-
si. Niinpä hän keräsi lautapelejä ja lastensa 
leluja mukaansa ja lähti tyttäriensä kanssa 
kirkolle. Kirkolla vastassa seisoi iso lauma 
tuntemattoman näköisiä ihmisiä, jotka tuijot-
tivat häntä tuimasti. Inari koki pakokauhua, 

Refuhome vierailulla Porkkalan lukiossa

Pinja Julku, Matilda Kermorgant, Jenna Päivinen
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mutta hän päätti kuitenkin näyttää lapsilleen 
hyvää esimerkkiä ja niin hän käveli kohti vä-
kijoukkoa. Väkijoukkoa lähestyessään Inari 
tajusi, että väkijoukon katseet olivatkin ystä-
vällisiä, kiinnostuneita ja innostuneita.

Päivä ei mennyt alkuperäisen suunnitel-
man mukaan ainoastaan lasten kanssa leik-
kiessä, sillä myös aikuiset olivat innokkaita 
osallistumaan pihaleikkeihin. Yhteisen kielen 
puute ei haitannut, koska leikkien säännöt 
tulivat selväksi elekielen avulla. Yhdessä vie-
tetyn päivän jälkeen Inari alkoi viettää yhä 
enemmän vapaa-aikaansa turvapaikanhaki-
joiden seurassa.

Kuinka Moataz lähti pakolaiseksi ja 
päätyi Suomeen
 
Inarin kertomuksen jälkeen turvapaikan-
hakija Moataz kertoi oman tarinansa siitä, 
kuinka hän päätyi Suomeen ja mitä hän on 
Suomessa tehnyt. Moatazin henkeä uhattiin 
hänen omassa kotimaassaan Irakissa, eikä 

hänellä ollut käytännössä muuta vaihtoeh-
toa, kuin paeta maasta. Moataz löysi Face-
book-ryhmän avulla ihmisiä, jotka kertoivat, 
että hänen täytyisi löytää salakuljettaja, joka 
välittäisi hänet maasta toiseen.

Hän saapui Suomeen yhdeksän maan 
kautta, joten matka oli pitkä ja raskas. Myös 
uutiskuvista tuttu täyteen ahdettu vene oli 
osa hänen matkaansa. Nämä veneet ovat 
suunniteltu noin 20 hengen käyttöön, mut-
ta yleensä yhteen veneeseen laitetaan noin 
kaksinkertainen määrä turvapaikanhakijoita. 
Matkan aikana Moataz joutui kokemaan epä-
inhimillistä kohtelua ja pelottavia tilanteita.

Lopussa opiskelijat saivat kysellä Mo-
atazilta kysymyksiä, joita he mahdollisesti 
hyödynsivät ilmiökurssin töissään. Viimeise-
nä Inari piti opiskelijoille harjoituksen, jossa 
pyrittiin samaistumaan siihen, miltä tuntuu 
jättää oma kotinsa.

Kirjoittajat ovat Porkkalan lukion  
opiskelijoita.

Refuhome edistää turvapaikanhakijoiden kotoutumista. 
Kuva: Inari Fernandez.
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Niinkin arkinen asia kuin pyöräily ei aina 
ole ollut itsestäänselvyys kaikille, ei var-

sinkaan naisille. Katsaus historiaan tarjoaa 
mielenkiintoisen kertomuksen siitä, miten 
naisten oikeudet ja pyöräilykulttuuri kehit-
tyivät rinnakkain 1800- ja 1900-luvun vaih-
teessa. Pyöräily mahdollisti naisille vapaan ja 
itsenäisen liikkumisen, mikä vahvisti naisten 
sosiaalista näkyvyyttä ja osallisuutta yhteis-
kunnassa. Sosiologiset vaikutukset ulottuivat 
käytännön normeihin, pukeutumiseen sekä 
uskomuksiin siitä, millaisista asioista naiset 
kykenevät fyysisesti suoriutumaan. Tämä 
kirjoitus tarjoaa lyhyen kuvauksen noihin ai-
koihin sekä avaa hieman pyöräilykulttuurin 
mahdollisuuksia nyky-yhteiskunnassamme. 

Polkupyörän evoluutio
 
Polkupyörä, sellaisena kuin me sen nyt tun-
nemme, ei kehittynyt yh-
dessä yössä vaan vaiheit-
tain, lukuisten oivallusten 
tuloksena. Polkupyörä on 
kahdesta pyörästä ja nii-
tä yhdistävästä rungosta 
muodostuva lihasvoimal-
la toimiva kulkuväline. 
Varhaisin polkupyörää 
muistuttava malli tunne-
taan 1817-luvulta, jonka 
kehitteli saksalainen aa-
teli Karl von Drais. Tällä 
puisella kapistuksella kul-
jettiin eteenpäin jaloilla 
potkimalla, sillä polkimia 
siinä ei ollut ollenkaan. 
Yksi tärkeimpiä merkki-
paaluja polkupyörän kehi-

tyksessä tapahtui vuonna 1861, kun ranska-
lainen vaunuseppä Pierre Michaux sai idean 
ajoneuvosta, jossa polkimet kiinnittyivät il-
man ketjua suoraan suurikokoisen etupyörän 
napaan. Takapyörä taas oli huomattavasti 
pienempi. Tällainen pyörämalli mahdollisti 
nopean etenemisen, mutta oli korkeasta pai-
nopisteestä johtuen kiikkerä käyttää. Pyörän 
hallinta vaati erityisiä taitoja ja rohkeutta. 
Velosipedit, pikarattaat, isopyörät, joiksi näi-
tä suuripyöräisiä malleja Suomessa kutsut-
tiin, saavuttivat laajan suosion. Tästä lähti 
liikkeelle polkupyörän nopea yleistyminen. 

Kiikkerällä isopyörällä sattuneet onnet-
tomuudet olivat yleisiä, ja tällainen pyöräi-
ly tarjosi lähinnä urheilullista ajanviihdettä 
ja taitojen testailua miehille ja rohkeimmille 
naisille. Toisin sanoin, pyöräily soveltui tuol-
loin vain rajatulle väestölle. Vasta vuonna 
1885, kun englantilainen pyöränvalmistaja 

Pyöräily voimaannuttaa naisia
Kertomus siitä, miten pyöräily ja naisten oikeudet ovat kulkeneet 
käsi kädessä kautta historian

Satu Leppänen

1880-luvun velosipedi eli isopyörä.  
Kuva: Pekka Tahkola.
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John Starley keksi ketjuvetoisen mallin, jos-
sa kaksi pyörää olivat samankokoiset, tuli 
pyöräilyn valtavirtaistuminen mahdolliseksi. 
Tässä pyörässä jalat ulottuivat maahan, ja 
pyörällä oli helppo lähteä liikkeelle. Siksi sitä 
alettiin pian kutsua nimellä turvapolkupyörä 
(eng. Safety bicycle). Turvapolkupyörän kek-
simisellä oli suuri sosiologinen merkitys. Uusi 
malli mahdollisti turvallisen ja sujuvan pyö-
räilyn kaikille, ikään ja taitoihin katsomatta. 
Naisille valmistettin matarunkoisia pyöriä, 
jotka helpottivat käyttöä hameen kanssa. 
Seuraavien vuosikymmenten aikana polku-
pyörästä, joka aiemmin oli ollut vain har-
vojen hupi- ja urheiluväline, tuli nyt kaikille 
soveltuva arkinen ja helppokäyttöinen kulku-
neuvo. 

Jarrua naisten pyöräilylle
 
Pyöräilyn yleistyminen aiheutti kuitenkin 
vastustusta, ja erityisesti naisten pyöräilyyn 
suhtauduttiin varauksellisesti. Yhdysvalloissa 
oli vielä 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa 
hyvin yleistä ajatella, että naimattoman nai-
sen ei tulisi liikkua kodin ulkopuolella ilman 
kaitsijaa. Ehkä hieman yllättäen, äänekkäim-
min naisten pyöräilyä vastusti juuri kuuluisan 
naisliikkeen (Women’s Nation Industrial Lea-
gue) perustaja Charlotte Smith.  Kuvailles-
saan ajatuksiaan liittyen polkupyörään Smith 
viittasi paholaisen juonitteluun. Smith oli 
harras kristitty ja uskoi vahvasti, että nuor-
ten naisten itsenäinen liikkuminen polkupyö-
rällä tulisi estää, jotteivat viattomat pyörä-
retket päättyisi siveettömiin kohtaamisiin. 
Polkupyörästä Smith sanoi seuraavasti: “The 
bicycle is the devil’s advance agent moral-
ly and physically in thousands of instances.“ 
(1896). Vaikka Smith halusikin jarruttaa 
naisten pyöräilyn yleistymistä, teki hän kui-
tenkin merkittävää työtä naisten työelämän 
oikeuksien uudistajana. 

Naisten pyöräilyä vastustettiin myös ter-
veydellisin perustein. 1890-luvulla konser-
vatiiviset lääkärinlausunnot vihjailivat, että 
satulan päällä istuminen ja polkeva liike 
saattaisi vaarantaa naisen hedelmällisyy-
den. Pyöräilyn harjoittamista sunnuntaisin 
pidettiin myös epäsoveliaana. Pyöräilyn suo-

sio levisi kuitenkin yhä laajemmalle. Naisten 
pyöräilylle kehitettiin käytännönläheisiä rat-
kaisuja. Ohjeet pukeutumiseen sekä etiketti-
oppaat siveellisen ja arvonsa tuntevan naisen 
pyöräilyyn julkaistiin vuonna 1896 kirjassa 
Bicycling for ladies (Maria E. Ward). Tuohon 
aikaan naiset pukeutuivat pitkiin ja moni-
kerroksisiin hameisiin ja korsettiin. Tällainen 
asu soveltui huonosti pyöräilyyn, ja helman 
tarttuminen ketjuihin saattoi johtaa kaatumi-
seen. Pyöräilyllä olikin merkittävä rooli nais-
ten pukeutumisen muokkaajana. Amerik-
kalainen feministi ja editori Amelia Bloomer 
suunnitteli itselleen pussihousut (eng. bloo-
mers), jotka levisivät nopeasti pyöräílevien 
naisen suosioon. 

1890-luvulla myös muut naisten pukeu-
tumiseen liittyvät uudistukset saivat pyöräi-
lystä selkeitä vaikutteita. Korsetit ja muhkeat 
tyllihameet jäivät hiljattain käytöstä. Kaikki 
tämä edesautti naisten aktiivisempaa ja fyy-
sisempää osallisuutta yhteiskunnassa.  Mer-
kittävät muutokset naisten pukeutumisessa 
sekä ennen kaikkea itsenäisen liikkumisen 
vapautuminen olivat kuitenkin vasta alkupa-
loja siitä, mitä oli tulossa seuraavina vuosi-
kymmeninä. 

Pyörät pyörimään naisliikkeissä
 
Pyöräilyn valtavirtaistuminen 1800- ja 
1900-luvun vaihteessa osui samaan ajan-
kohtaan, jolloin sekä Euroopassa että Yh-
dysvalloissa taisteltiin naisten äänioikeuden 
puolesta. Naisliikkeet adoptoivat polkupyö-
rän symboloimaan naisten vapautta ja omaa 
päätösvaltaa. Polkupyörä vahvisti naisten 
sosiaalista näkyvyyttä ja osallisuutta. Kuvat 
itsevarmoista ja vahvoista naisista pyörän 
selässä levisivät lehdistön kautta kansan tie-
toisuuteen, ja käsite uudistuneesta naisesta 
(eng. New woman) oli syntynyt. Lehtikuvissa 
pyöräilevän naisen selkään oli piirretty siivet 
kuvastamaan sitä liikkumisen vapautta, jon-
ka pyörä naiselle antoi. 

Susan B. Anthony (1820-1906) oli yhdys-
valtalainen suffragetti, uudistaja ja naisten 
oikeuksien puolustaja. Anthony teki aluksi 
töitä opettajana, kunnes hänet erotettiin uu-
dismielisten ajatustensa takia. Vahva nainen 
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ei tästä lannistunut, vaan hän ryhtyi täyspäi-
väiseksi kansalaisaktivistiksi. Anthony kiersi 
läpi elämänsä Yhdysvalloissa ja Euroopas-
sa puhumassa naisten oikeuksien puolesta. 
Anthony tapasi Elisabeth C. Stantonin, joka 
ajoi mustien naisten oikeuksia. Yhdessä he 
perustivat vuonna 1869 naisten äänioikeutta 
ajavan liikkeen (eng. National Woman Suffra-
ge Association). Vuonna 1872 naisilla ei vielä 
ollut oikeutta äänestä vaaleissa, minkä uh-
maamisen johdosta Anthony pidätettiin. Tais-
tellessaan naisten äänestysoikeuden puolesta 
Anthony ajautui useisiin oikeudenkäynteihin. 
Vuosikymmeniä jatkunut taistelu kantoi kui-
tenkin lopulta hedelmää, kun Yhdysvallat vii-
mein, jo Anthonyn kuoleman jälkeen, myönsi 
naisille äänioikeuden vuonna 1920.

 Anthony ylisti polkupyöräileviä naisia pu-
heissaan. Vuonna 1896 hän kuvaili pyöräilyä 
seuraavin sanoin: “Annahan kun kerron, mitä 
mieltä olen polkupyöräilystä. Minä ajattelen, 
että polkupyörä on mahdollistanut naisten 
emansipaation voimakkaimmin, kuin mikään 
muu maailmassa. Iloitsen joka kerta katso-
essani polkupyörällä ajavaa naista. Se saa 
naisen tuntemaan itsensä vapaaksi ja itse-
varmaksi. “ (Nellie Bly, vapaa käännös.) 

Polkupyörä innoitti naisia kokeilemaan 
omia rajojaan ja rikkomaan konservatiivisia 
käsityksiä naisten fyysisistä kyvyistä.  Kesä-
kuussa 1894 nuori juutalaistaustainen Annie 
Londonderry (oikealta nimeltään Annie Co-
hen Kopchovsky) seisoi naisliikkeen yleisön 
edessä Massachusettsin kaupungintalolla ja 
kertoi aikeistaan tehdä historiaa. London-
derry jätti taakseen vaimon ja äidin roolin 
ja teki ennennäkemättömän matkan maa-
ilman ympäri, polkupyörällä. Viidessätoista 
kuukaudessa Londonderry pyöräili yksin läpi 
Yhdysvaltojen, Euroopan ja Aasian ja palasi 
lopulta kotiin perheensä luo vaurastuneena, 
kuuluisuutena ja 20 kiloa laihtuneena. 

Pyöräilyn merkitys  
nyky-yhteiskunnassa
 
Suomessa miellämme pyöräilyn yhtenä kan-
salaistaidoista, jonka lapset oppivat usein 
jo pienestä pitäen. Pyöräily mahdollistaa it-
senäisen koulumatkan ja opettaa lapset ta-

loudelliseen ja terveyttä edistävään kulku-
tapaan. Myös aikuisilla sujuva liikkuminen 
kotoa töihin, kauppaan ja asioille on tärkeäs-
sä roolissa osana arkea ja hyvinvointia. Au-
toilu ei ole mahdollista kaikille, ja toisaalta 
joukkoliikenne on monissa kaupungeissa ja 
erityisesti maaseudulla puutteellinen. Jos 
päivittäinen arjessa liikkuminen on vaikeaa ja 
rajoitettua, kaventaa tämä mahdollisuuksia 
opiskeluun, työnhakuun ja sosiaalisen kans-
sakäymiseen. Elämä muuttuu vaikeammaksi 
ja osallisuus yhteiskunnassa heikkenee.   

Polkupyörä tarjoaa erinomaisen vaihtoeh-
don liikkumiselle, sillä se ei poissulje kulkijaa 
iän, sosioekonomisen aseman tai puuttuvan 
ajokortin takia. Itsenäinen ja sujuva liikku-
minen omassa elinympäristössä vahvistaa ja 
laajentaa kapasiteettia tarttua vastaan tu-
leviin mahdollisuuksiin, esimerkiksi uuteen 
työtarjoukseen. Pyöräilyn hyödyt jäävät kui-
tenkin saavuttamatta, ellei osaa ajaa polku-
pyörää.  Pyöräily on samankaltainen perus-
taito, kuin lukeminen tai uiminen. Mikäli taito 
on jäänyt lapsena oppimatta, sen oppiminen 
aikuisena voi olla hyvin vaikeaa ilman osaa-
vaa opetusta. 

Maahanmuttajien pyöräilykoulutus 
Suomessa
 
Maahanmuuttajilla saattaa olla omaan kult-
tuuriin, köyhyyteen, kasvuympäristöön tai 
ennakkoluuloihin liittyviä esteitä, jotka teke-
vät uuden taidon oppimisesta vaikeaa. Mo-
nella mielessä ovat myös pelko kaatumises-
ta ja epäonnistumisesta. Maahanmuuttajille 
profiloituja pyöräilykursseja on järjestetty 
vuodesta 2013 lähtien ainakin Helsingissä, 
Jyväskylässä, Tampereella, Espoossa, Por-
voossa ja Kokkolassa sekä Turussa. Pyö-
räilytaitojen opettamisella voidaan edistää 
maahanmuuttajanaisten tasa-arvoa. Pyöräily 
edesauttaa voimaannuttavan ja vapauttavan 
prosessin syntymistä, kun naisten ei tarvitse 
turvautua miesten apuun liikkumisessa, vaan 
he voivat toimia itsenäisesti. Pyöräily tukee 
henkilön sosiaalisen verkoston vahvistumis-
ta, mikä on keskeisessä roolissa osana hen-
kilön kotoutumisprosessia Suomessa. 

Pyöräilytaitojen opettaminen aikuisille 
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maahanmuuttajille vaatii erityistä osaamista, 
jota ei tarjota esimerkiksi liikunnanohjaajien 
tai maahanmuuttajien parissa työtä tekevien 
sosionomien koulutuksessa. Pyöräilyn ope-
tuksessa tulisi soveltaa kulttuurisensitiivistä 
työotetta ja toisaalta ohjaajan tulisi hallita 
pyöräilynohjaamisen pedagogiikka hyvin. 
Monipuolisia pyöräilyn ohjaajakoulutuksia 
järjestävät maassamme Suomen Pyöräilyn-
ohjaajat ry ja Pyöräliitto.

Tämä vuonna polkupyörä täyttää 200 
vuotta. Kautta historian pyörä on voimaan-
nuttanut naisliikkeen yhteisöjä ja kannusta-
nut fyysisten ja sosiaalisten rajojen haasta-

miseen. Opettaessani pyöräilyn alkeistaitoja 
maahanmuuttajille, olen saanut todistaa rie-
mun ja pelonsekaisia tuntemuksia, kun en-
simmäisiä horjuvia polkaisuja otetaan. Sen 
saman ovat saaneet kokea myös monet isät 
ja äidit, kun lapsi oppii pyöräilemään. Ja 
vaikka tuo hetki usein johtaa kaatumiseen, 
niin se ei haittaa. Kun pyöräilyn taidon ker-
ran oppii, sen muistaa koko loppuikänsä.  

Kirjoittaja on filosofian lisensiaatti ja  
monikulttuurisen pyöräilynohjaamisen  
asiantuntija.

Pyöräilyopetuksen riemun hetkiä.  
Kuva: Satu Leppänen.
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Istanbulissa kohoaa Hagia Sofian kirkko, 
jonka keisari Flavius Justinianus Petrus 

Sabbatius, paremmin tunnettu nimellä Justi-
nianus I tai Justinianus Suuri (483-565 jKr), 
rakennutti. Justinianus I toimi Bysantin val-
takunnan keisarina 527-565 jKr. Hagia Sofian 
kirkko rakennettiin hämmästyttävän nopeas-
ti vain muutaman vuoden kuluessa vuosina 
532-537 jKr. Ajalle poikkeuksellista on, että 
rakennuksen arkkitehdit, Anthemius Tralles-
lainen ja Isidorus Miletoslainen, ovat hyvin 
tunnettuja. Kyseiset arkkitehdit ansioituivat 
mekaniikan ja matematiikan alalla, mikä 
myös näkyy kirkon muotoilussa, puitteissa 
ja toteutuksessa. Perimätiedon mukaan Ha-
gia Sofian kirkko rakennettiin paikalle, jossa 
oli aiemmin ollut keisari Konstantinus Suu-
ren (Konstantinus I, keisarina 306-337 jKr) 
rakennuttama kirkko, joka vaurioitui tulipa-
lossa 404 jKr. Jälkimmäinen kirkko paloi uu-
delleen 532 jKr, mikä tarjosi Justinianus I:lle 
mahdollisuuden uuden kirkkovisionsa toteut-
tamiseen. Myös nykyinen Hagia Sofian kirkko 
joutui maanjäristysten ja ryöstöjen kohteek-
si ennen siirtymistä islamin alaisuuteen v. 
1453, mutta se korjattiin.

Hagia Sofia sijaitsee entisessä Konstan-
tinopolissa, Konstantinus Suuren v. 330 jKr. 
perustamassa Itä-Rooman pääkaupungissa, 
ja se on nykyisen Istanbulin Euroopan puo-
leisella rannalla. Vaikka Hagia Sofia sijaitsee 
Euroopassa, se tuo samalla esille idän kir-
kon ja sen pitkäaikaisen vaikutuksen kris-
tinuskoon. Alue on ollut islamin vaikutuksen 
alainen vuodesta 1453, jolloin Konstantino-
poli kaatui ja jolloin kirkko muutettiin mos-
keijaksi, missä käytössä se on edelleen tänä 
päivänä. Tässä vaiheessa kirkko sai nykyiset 
minareetit eli korkeat tornit, joista kutsutaan 
rukoukseen sekä syvennyksen, joka on suun-
nattu islamin pyhään kaupunkiin Mekkaan 
päin. Tästä huolimatta kirkon seiniä peittä-

vät edelleen loistavat mosaiikit, jotka kerto-
vat elävästä kristinuskosta ja bysanttilaises-
ta taiteesta. Rakennus on toiminut museona 
vuodesta 1935.

Hagia Sofian kirkossa yhdistyy pitkän-
omainen ns. kolmilaivainen basilika ja mas-
siivinen keskuskupoli, joka on noin 56 m 
korkea lattiatasosta lukien ja halkaisijaltaan 
noin 31 m. Sivugallerioiden yläpuolella ole-
vissa seinissä on suuria ikkunoita, joiden 
kirkas päivänvalo häivyttää sisätilojen tuki-
rakenteita ja luo katsojalle optisia illuusioita. 
Mielenkiintoisissa uusissa tutkimuksissa on 
tullut esille esimerkiksi, että rakennuksessa 
on erinomainen akustiikka, joka oli alunperin 
suunniteltu kristillistä musiikkia varten.

Kirkon taiteeseen kuuluu esimerkiksi 
useita loistokkaita mosaiikkikuvia, jotka esit-
tävät Jeesus Nasaretilaista maailman valti-
aana. Bysanttilaisessa taiteessa Jeesuksen 
kuva noudattaa tiettyä kaavaa, ja katsotaan 
että niin kutsutun Torinon käärinliinan kasvo-

Hagia Sofia idän ja lännen risteyksessä

Kenneth Silver

Jeesus Kristus Pantokrator eli Kaikkivaltias.



kuva on vaikuttanut merkittävällä tavalla ku-
vaamiseen bysanttilaisessa taiteessa ja ehkä 
myös Hagia Sofian tapaukseessa. Käärin-
liina oli nimittäin jonkin aikaa säilytyksessä 
muinaisessa Edessassa eli Turkin nykyisessä 
Sanliurfassa/Urfassa, josta tieto on voinut 
levitä Konstantinopolin alueelle. Käärinliinan 
alkuperä on kiistelty, mutta siitä tehdyt sii-
tepölyanalyysit ja rahatutkimukset osoittavat 
sen alkuperän Palestiinaan ja 1. vuosisadalle 
jKr. Käärinliinassa olevan henkilön silmästä 
on nimittäin löydetty piirtokirjoituksista tun-
netun roomalaisen maaherran Pontius Pila-
tuksen raha (hallitsi Juudeassa 26-36 jKr), 
joka lyötiin 30-32 jKr. (Kirjoittaja on tehnyt 
väitöskirjansa Pontius Pilatuksen rahoista.) 
Uusimmat tutkimukset ovat kumonneet ai-
kaisemmat käärinliinan keskiaikaan viittaa-
vat ajoitukset ja tutkimustulokset. 

Hagia Sofia tarkoittaa ”Pyhää viisautta” 
ja siksi kirkkoa onkin kutsuttu myös nimel-
lä ”Pyhän viisauden kirkko” tai ”Taivaallisen 
viisauden kirkko”. Kirkko on muistomerkki 
siitä, mikä on jäänyt unohdukseen kristikun-
nan historiassa, kun islam otti sen valtaan-
sa, vaikka idän kirkko elää vielä alueella. 
Kirjoittaja on itse tutustunut Idän kirkkoon, 
osallistunut syriaanisen kirkon palveluksiin ja 
tutustunut armenialaisen ja kaldealais-baby-
lonialaiseen kirkkoon asuessaan Mardinissa 
Itä-Turkissa, Syyrian ja Irakin rajalla, muinai-
sessa Mesopotamiassa. Hän on myös tehnyt 
laajahkon tutkimuksen idän kirkon varhais-
vaiheista, joka julkaistaan Oxfordissa 2017.

Mardinin kaupunki sijaitsee kuuluisan 
Berliini-Baghdad-rautatien varrella alueella, 
jossa eri kansallisuudet ja uskonnot ovat elä-
neet pitkään sovussa keskenään, toisin kuin 
muualla ympäristössä. Alueella asuu arabeja, 
muslimeja, kurdeja, kristittyjä ja vielä jokin 
aika sitten myös juutalaisia. Suuret luostari-
alueet Mardinin provinssissa, Tur Abdinissa, 
kertovat idän kirkon elävästä toiminnasta. 
Kirkko vakiintui alueelle myöhäisantiikin ai-
kana 2. ja 3. vuosisadan kuluessa jKr.

Vähä-Aasia, eli nykyinen Länsi-Turkki, on 
myös raamatullisesti ollut merkittävä alue, 
jossa varhaiset kristilliset seurakunnat saivat 
elää Rooman valtakunnassa vainojen jälkeen 
melko rauhassa. Mutta näitä kerrostumia 

täytyy kaivaa, jotta löytää niiden muinaisen 
merkityksen. Länsi-Turkki on esimerkiksi Il-
mestyskirjan, Raamatun viimeisen kirjan, 
seitsemän seurakunnan aluetta. Ilmestyskir-
jan kirkot symboloivat tutkijoiden mielestä 
”lopun aikojen” kirkkoja. Moni ei myöskään 
tiedä, että Pyhä Nikolaus, josta on tullut 
meille joulupukin esikuva, oli Turkissa asunut 
pyhimys.

Hagia Sofiaa pidetään Bysantin valtakun-
nan ja Itä-Rooman tärkeimpänä arkkitehto-
nisena saavutuksena ja yhtenä kristinuskon 
ja maailman keskeisimmistä monumenteista. 
Kirkon vaikutus ulottui Syyrian ja myös sen 
kirkkoarkkitehtuuriin. Syyria on nyt sisälli-
sodan jaloissa ja ISIS/ISIL-niminen terroris-
tijärjestö hallitsee Dura Europosta Eufratin 
varrella. Alueelta on löydetty niin sanottu 
kotikirkko 3. vuosisadan puolivälistä ja myös 
yksi maailman vanhimmista synagogista 
upeine seinämaalauksineen. Kotikirkko Dura 
Europoksessa edustaa varhaisinta kristillis-
tä taidetta ja se liittyy idän kirkon alkuvai-
heisiin. Dura Europoksen kaupunki, joka 
kaivettiin esiin viime vuosisadalla, kertoo 
eri uskontojen rauhallisesta rinnakkaiselos-
ta. Siellä sijaitsee myös monia kreikkalais-
roomalaisia, iranilaisia ja mesopotamialaisia 
muinaisjumalien temppeleitä.

Nimensä mukaisesti Hagia Sofia muistut-
taa meitä ”Pyhästä viisaudesta”, jota Idän 
kirkko edelleen julistaa olemassaolollaan. 
Vainottunakin se on taistellut kulttuuriperin-
nöstään. Sen haarat ulottuvat Venäjälle, jos-
sa se tukahdutettiin Neuvostoliiton aikana, 
mutta nousi sittemmin uudelleen. 

Voimme vain toivoa, että Idän kirkko saa 
edelleen elää myös Syyriassa ja Turkissa. 
Siksi voi kai sanoa, että Hagia Sofia on sym-
boli toivolle - sen kuvat kun edelleen puhuvat 
siitä kerrostumasta, joka on kukoistanut By-
santissa. Kristitty Hagia Sofian kirkko, joka 
jatkaa edelleen olemassaoloaan islamilaisen 
moskeijan sisällä, on yhteistä kulttuuripe-
rintöämme. Hagia Sofia on UNESCOn maa-
ilmankulttuuriperintölistalla, johon kuuluu 
muinaisen Konstantinopolin kaupungin kes-
keiset historialliset rakennukset ja sijainti.
 
Kirjoittaja on filosofian tohtori.
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I Borgå Gymnasiums utrymmen bevaras ett 
för många okänt men av andra besökt och 

beundrat bibliotek. Ursprunget till denna uni-
ka boksamling hittas i frihetstidens Sverige 
men skolans rötter sträcker sig bakåt ända 
till stormaktstiden. I augusti år 1641 invig-
des den östra rikshalvans enda gymnasium 
i Viborg, året efter att Åbo Akademi hade 
grundats. Stora nordiska kriget i början av 
1700-talet innebar sedan slutet på gymna-
siets verksamhet och efter freden i Nystad 
år 1721 återuppstod gymnasiet tillsam-
mans med biskopsstiftet i Borgå, som blev 
östra Finlands nya kulturstad. Den 30 sep-
tember 1723 undertecknade kung Fredrik I 
Borgå Gymnasiums grundläggningsurkund. 
Trots att skolan i Borgå var en efterträdare 
till Viborgs gymnasium fick man ingenting 
i arv därifrån. Man vet inte mycket om det 
eventuella bibliotek som fanns vid gymnasiet 
i Viborg under de 69 år skolan verkade där. 
Att där fanns en boksamling är klart eftersom 
skolan hade ett eget boktryckeri. Troligen 
gick biblioteket förlorat vid den ryska ocku-
pationen år 1710. 

Skriftliga uppgifter om vad biblioteket vid 
gymnasiet i Borgå ägde under de första år-
tiondena får man genom den bibliotekskata-
log som sammanställdes år 1751. Enligt ka-
talogen fanns i biblioteket 95 skrifter, många 
av dem redan då värdefulla. Under senare 
delen av 1700-talet utökades boksamlingen 
i rask takt, främst tack vare många frikosti-
ga donationer. En god uppfattning om dessa 
får man genom att studera den Gåvobok som 
uppgjordes på initiativ av Johan Borgström 
på 1780-talet. Gåvoboken är ett bibliotek-
shistoriskt dokument av oskattbart värde och 
visar vilka skrifter som införlivats i samlingen 
vid olika tidpunkter samt vilka personer som 
kan räknas till gymnasiebibliotekets gynnare.

På 1970-talet upphörde in- och utlånings-

verksamheten då den ”moderna litteraturen” 
flyttades till ett nytt elevbibliotek. Genom ett 
avtal som undertecknades av Borgå stad och 
statsmakten skapades det nuvarande musei-
biblioteket, öppet för besökare enligt öve-
renskommelse, samt för forskare. I hyllorna 
bevaras närmare 30 000 skrifter, flera tusen 
av dem både nationella och internationella 
rariteter. De äldsta trycken är från 1480-ta-
let och 1500-tals trycken räknas till närmare 
500. Det händer fortfarande att hyllorna de-
lar med sig av sina gömda och glömda hem-
ligheter.

Luthertryck i gymnasiebiblioteket
 
År 1983 arrangerade den dåvarande biblio-
tekarien lektor Folke Nyberg en utställning 
av Lutherrelaterade skrifter med anledning 
av att det då förflutit 500 år sedan Martin 
Luthers födelse. I år har vi anledning att åter-
komma till samma tema då det har förflutit 
500 år sedan Luther i Wittenberg presente-
rade sina 95 teser mot avlatshandeln, vilket 
satte igång den process som ledde till att den 
katolska kyrkans välde i stora delar av Euro-
pa bröts.

De äldsta Luthertrycken i gymnasiebiblio-
teket härstammar från 1520-talets början. I 
ett band finner man två Wittenbergtryck från 
år 1523, nämligen In epistolam Pauli ad Ga-
latas Commentarius och Praefatio Methodica 
totius Scripturae in Epistolam Pauli ad Roma-
nos e vernacula. Något senare utgav refor-
matorn Deuteronomius Mose, ex Ebreo cas-
tigatus cum Annotationibus, även det tryckt i 
Wittenberg år 1524. Verket är ett av ”Luther-
boktryckaren” Hans Luffts tidiga arbeten och 
därför eftersökt och sällsynt. I samma band 
finns också Enerratio in Tres Prophetas, Iohe-
lem, Amos et Abdiam, tryckt i Strassburg år 
1536. Luther hade inte gett lov till denna ut-

Ett unikt museibibliotek i Borgå

Stefan Hagman
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givning och boken betraktas som en raritet. 
Det största Lutherarbetet i biblioteket är Jen-
autgåvan av Aller Bücher und Schriften Doct. 
Mart. Lutheri I-VIII som utkom under åren 
1572-81. De åtta foliovolymerna bundna i 
svinläder nämns i den första förteckningen 
över gymnasiets böcker men vem som do-
nerat banden till biblioteket är inte känt. Den 
äldsta av Luthers bibelöversättningar som 
finns i biblioteket är Biblia, Die ganze heilige 
Schrifft, tryckt Frankfurt am Main 1582. Fö-
rutom dessa finns ett tiotal övriga skrifter av 
Martin Luther i gymnasiebibliotekets hyllor.

Enligt Luthers lära skulle Guds ord kunna 
läsas på folkets språk. I gymnasiebiblioteket 
hittas den första bibeln som utgavs på svens-
ka, Gustav Vasa bibel eller BIBLIA, thet är 
all then Helgha Scrifft på Swensko, tryckt i 
Upsala år 1541. Även den första finska bibeln 
Coco Pyhä Ramattu Suomexi, den s.k. Kristi-
nabibeln, tryckt av Henrik Keyser i Stockholm 
1642 finns i samlingen.

Även andra reformatorer är väl represen-
terade. Av ”vår egen” Mikael Agricola finns 
t.ex. Se Wsi Testamentti, tryckt i Stockholm 
1548. Även tre andra Agricolatryck finns se-
dan 1700-talet i gymnasiebiblioteket.

Böcker och skrifter av andra reformato-
rer såsom Filip Melanchton, Johannes Bugen-
hagen, Laurentius och Olaus Petri med fle-
ra hittas även i samlingarna. Avslutningsvis 
kan ännu i detta reformationssammanhang 
nämnas att bibliotekets mest sällsynta bok 
är en liten katekes (13∙8 cm) tryckt för den 
svenska reformerta församlingen som fanns 
i Pennsylvania på 1700-talet. Boken trycktes 
år 1743 av Benjamin Franklin i Philadelphia 
och donerades år 1796 till gymnasiebibliote-
ket av Lovisaprosten Henric Calonius, bror till 
juristen Mathias Calonius.

Skribenten är lektor i historia och samhäll-
slära vid Borgå Gymnasium samt bibliotek-
sansvarig. 

Källor: 
Holger Nohrström: Borgå Gymnasiebibliotek 
och dess föregångare bland Finlands läroverks-
bibliotek, Helsingfors 1927.
 
Folke Nyberg: Borgå Gymnasii bibliotek - mö-
ten med böcker och människor, Tavastehus 
2002.

Interiör från Borgå Gymnasium bibliotek.
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JUHANA MAATTOMAN PERILLISET
Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista 
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.

Juhana on paitsi maattomana myös iättö-
mänä henkilönä pitänyt kiinni tavastaan 

käydä kirkossa sunnuntaina. Jumalanpalve-
lus etenee vakiintunutta kaavaansa. Saar-
na on Juhanan mieleisin osa jumalanpalve-
luksesta. Wikipediassa saarna määritellään 
näin: ”Saarna sijoittuu messun sanaosaan 
tekstien lukemisen jälkeen. Saarnan tarkoi-
tus on selittää tekstiä. Saarna ei ole kuiten-
kaan esitelmä vaan ennen kaikkea opetus- ja 
julistuspuhe.” Juhana on aina mieltänyt saar-
nan siten, että siinä saarnaaja pyrkii vaikut-
tamaan seurakuntalaisten elämään johonkin 
saarnaajan toivomaan suuntaan. Siinä pyri-
tään siis muuttamaan ihmistä.

Viime aikoina Juhana on kirkossa useasti 
pettynyt saarnan suhteen. Olen ollut valmis-
tautunut ottamaan vastaan kritiikkiä omasta 
toiminnastani, joka on ollut monessa kohtaa 
virheellistä. Sen sijaan saarnaaja on pitänyt 
akateemisen ja tasapainoisen, kypsää har-
kintaa sisältävän puheen jostakin Raama-
tun tekstiin liittyvästä kohdasta. Saarnaa-
jan puheesta kuulee, että se on rakennettu 
ensi sijassa saarnaajan omien heikkouksien 
muuttamista varten. Pappi on saarnannut it-
selleen, kuten Juhanan kollega kerran totesi. 

Onneksi jossakin kuulee vielä väkevää-
kin todistusta. Kun Juhanan työpaikalle tulee 
kiky-tunnilla pedagoginen konsultti puhu-
maan opetussuunnitelmauudistuksesta, pyri-
tään ihmistä todellakin muuttamaan. ”Tämä 
opetussuunnitelmakierros vastaa muutoksen 
suuruudelta siirtymistä kansakoulusta perus-
kouluun (halleluja!)!” Kuulijat ymmärtävät, 
että muutos on välttämättömyys ja meidän 
on tehtävä parannus. ”Modernit tiedonhan-
kintakeinot ovat muuttaneet kaiken. Enää ei 
riitä asioiden ulkoa oppiminen (halleluja!)!” 
Juhana muistelee, että omana kouluaikanaan 
joskus keskiajalla opettaja varoitteli ”Hauki 
on kala” -tyyppisestä opiskelusta. ”Tiedon 

hankkimisesta on siirryttävä tiedon käyttä-
miseen (halleluja!)!” Tätä rataa jatkaa mo-
derni saarnamies. Kaikki ”Halleluja!”-huudot 
voi korvat konsultin käyttämillä ”Eiksni?”-lo-
petuksilla. Saarnan sisältö on juuri sellainen, 
jota Juhana on kirkon papeilta toivonut: ”Täl-
lä hetkellä sinä olet syntinen ja matala, mut-
ta muutos on mahdollinen. Minä - saarnaaja 
– tarjoan sinulle tien autuuteen ja onneen. 
Minä olen ylösnousemus ja elämä: Joka us-
koo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” 

Juhana on iättömänä ihmisenä ehtinyt ko-
kea muutoksen ja toisenkin. Juhana ei vas-
tusta muutoksia, korkeintaan muutosnopeut-
ta toisinaan. Mikä tässä kirkon ja pedagogin 
roolin sekoittumisessa sitten ärsyttää?

Kun Juhana istuu kirkossa, hän tietää 
olevansa uskon talossa. Saarnaajan puhetta 
kuuntelee automaattisesti sitä taustaa vas-
ten, että saarnaaja pyrkii muuttamaan ih-
misiä, jotta nämä voisivat elää sovussa sekä 
keskenään että itsensä kanssa ja pääsemään 
taivasten valtakuntaan silloin, kun sen aika 
koittaa. Entä moderni pedagoginen saarnaa-
ja? Mikä on hänen saarnansa tavoite? Tietysti 
muutos, kuten kunnon saarnassa aina. Mikä 
on se taivasten valtakunta, johon pedagogi-
sen saarnaajan tiellä päädytään? Tämä kohta 
Juhanaa aina mietityttää. Juhana kokee ole-
vansa kuin katolinen kirkko suhteessa uusiin 
kirkollisiin uudistusliikkeisiin. Tänään tätä, 
huomenna jotakin muuta. Saarnamies vaih-
tuu, mutta paatos säilyy. Kirkko miellyttää 
Juhanaa, koska sen antama sanoma perustuu 
rehellisesti uskoon. Pedagoginen saarnamies 
pyrkii vetoamaan tieteeseen. Kommunismin 
ajat muistavana kansalaisena Juhana muis-
taa, että kasvatustieteessäkin on ollut ja on 
monia suuntauksia ja profeettoja. Arvomark-
kinoilla on valinnanvaraa. Hallelujaa! Eiksni?
 
Juhana Maaton.

Saarnamies tuli taloon
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Päätimme kollegoideni Tiina Kärkkäisen 
ja Niina Väntäsen kanssa kokeilla Suo-

men historian käännekohtia -kursseillamme 
sisällissodan tapahtumien läpikäymistä pelin 
avulla. Kaikkiaan kolmen kurssin opiskelijat 
osallistuivat sekä pelin tekemiseen että sen 
pelaamiseen. Alustaksi valikoitui kotimainen 
seppo, joka osoittautui helppokäyttöiseksi 
niin pelin tekijöiden kuin pelaajien kannal-
ta. Seppo on selainpohjainen eli asennuksia 
ei tarvitse tehdä, ja pelilautana toimii gps-
kartta tai kuva. 

Aluksi kävimme historiantutkija Samu Ny-
strömin opastamana tutustumassa joihinkin 
sisällissodan tapahtumapaikkoihin. Kierto-
kävely konkretisoi hyvin tapahtumia Helsin-
gissä. Tämän jälkeen opiskelijat muodostivat 
pienryhmät ja valitsivat paikat, joista tekivät 
tehtäviä peliin ja etsivät erilaisia alkuperäisiä 
dokumentteja. Opettajat auttoivat paikkojen 
valinnassa ja opastivat, mistä dokumentteja 
voisi etsiä. Opiskelijat löysivät paljon erilai-
sia kuvia, lehtileikkeitä, rakennuspiirustuksia 
jne. Lisäksi he kirjoittivat paikoista lyhyet pe-
rustiedot, jotka linkitettiin peliin.

Kun opiskelijat olivat saaneet työnsä val-
miiksi, opettajien tehtävä oli laatia itse peli. 
Sen ohjeissa määritellään, mistä pelissä on 
kysymys ja miten sitä on tarkoitus pelata. 
Meillä esimerkiksi opiskelijoiden piti valita, 
pelaavatko he punaisten vai valkoisten puo-
lella. Tehtävärasteja tuli kaiken kaikkiaan 21, 
joista osassa oli useita tehtäviä, osa moni-
valintoja, osa puolestaan teksti-, kuva- ja/
tai videovastauksia vaativia. Jotkin rasteista 
oli tarkoitettu joko punaisille tai valkoisille, 
jotkin molemmille. Koska opiskelijat pelaa-
vat peliä mobiililaitteilla, kannattaa muistaa, 
etteivät kirjoitustehtävät voi olla kovin pitkiä. 

Peliä pelattiin siten, että ensimmäisenä 
päivänä pelasivat Tiinan ja Niinan ryhmät, 

toisena minun ryhmäni. Pääasiassa pelaami-
nen sujui hyvin, mutta ongelmiakin ilmeni: 
kaikki dokumentit eivät avautuneet ensim-
mäisenä päivänä ja puhelinten akkukeston 
kanssa oli ongelmia viileällä säällä. 

Laitteissa piti olla gps päällä, sillä tehtä-
vät saattoi tehdä ainoastaan tietyllä etäisyy-
dellä rastista. Paikkoja olivat mm. Säätytalo, 
Työväentalo, Päävartio jne. Ohjaajat pysty-
vät seuraamaan ryhmien liikkumista kartalla 
ja tehtävien suorittamista. Kommunikointia 
helpottaa chat-toiminto, jolla sekä pelaajat 
että ohjaajat voivat olla helposti yhteydessä 
toisiinsa.

Pienistä ongelmista huolimatta opiske-
lijat tuntuivat pitävän tästä opiskelutavasta 
ja palaute on ollut pääosin positiivista. Idea 
ja seppo pelialustana osoittautuivat toimivik-
si, ja opiskelijat työskentelivät aktiivisesti. 
Lainaus eräältä opiskelijalta: ”Seppo-peli oli 
hauska ja uudenlainen tapa oppia. Oli hienoa 
kävellä Helsinki aivan uusien silmien kautta.”

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Kallion lukiossa Helsingissä.

Helsinki 1917-18 -peli

Antti Tenkanen

Punainen ihmiskilpi kaatuneena.  
Kuva Kia Kilpeläinen.

Opettajan pelit ja vehkeet
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20 vuotta Talousguru-kilpailua

Kirsi Ruhanen

Kuvassa keskellä vuoden 2017 Talousguru Jooa Mustonen, vasemmalla kilpailussa 
kolmenneksi sijouttunut Sauli Kärkkäinen ja oikealla toiseksi tullut Rasmus Keinänen. 
Kuva: Jussi Karhunen.

Talousguru-kilpailu juhlisti tänä keväänä 
20-vuotista taivaltaan. Talousguru-kil-

pailu käynnistyi vuonna 1997, kun HYOL:n 
silloinen puheenjohtaja Pekka Luoma pyysi 
Pankkiyhdistystä järjestämään kilpailun, jol-
la innostettaisiin lukiolaisia talousasioiden 
pariin. Valtakunnallisen kilpailun tavoitteena 
on alusta saakka ollut vahvistaa nuorten ta-
lousosaamiseen liittyviä asenteita, tietoja ja 
taitoja. 

Juhlavuoden 2017 Talousguruksi selviy-
tyi maaliskuun alussa Helsingissä pidetyssä 
finaalissa Jooa Mustonen Gymnasiet Lärka-
nista. Kilpailun toiseksi tuli Rasmus Keinänen 
Kuopion lyseon lukiosta ja kolmanneksi Sauli 
Kärkkäinen Iisalmen lyseosta. 

Loppukilpailussa finalistit pohtivat, min-
kälaisia taloudellisia syitä protektionististen 
paineiden lisääntymisen taustalla on ja mitä 
seurauksia sen lisääntymisellä voisi olla maa-
ilmantalouden ja Suomen näkökulmasta. 

Suullisessa osiossa väiteltiin mm. siitä, pitäi-
sikö opintotuen muodostua pelkästään opin-
tolainasta vai ei ja pitäisikö varallisuus ottaa 
huomioon vai jättää huomiotta vanhusten 
hoivapalvelumaksuissa.

Palkintojen, kuten Talousguru-tittelin, 
tohtorihatun, lehti- ja rahapalkintojen ohella 
finalistit palkitaan opiskelupaikalla korkea-
koulussa ilman sisäänpääsykoetta. 

Alkukilpailuun osallistui noin tuhat op-
pilasta 128 lukiosta. Juhlavuoden kunniaksi 
perinteisen tietokilpailun rinnalla järjestettiin 
kaikille nuorille suunnattu #Tubetatonni -vi-
deobloggauskilpailu. 

Talousgurun järjestävät nykyisin yhteisty-
össä HYOL:n kanssa Finanssialan Keskusliit-
to ja FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. 
Kilpailua tukevat myös Taloustoimittajat ry ja 
Suomen Lukiolaisten Liitto.
 
Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.

IDEOITA & ILMIÖITÄ
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HYOL:n kesäkurssi Helsingissä 6.6.2017

HYOL järjestää kesäloman aluksi yhden päivän mittaisen kesäkurssin otsikolla
Arviointi nyt, Eurooppa huomenna. 

Kurssi pidetään Kallion lukiossa Helsingissä (Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki)

9.50-10.00  Tervetuloa kurssille!
                  Eero Kitunen ja Hanna Toikkanen, varapuheenjohtajat, HYOL ry

10.00-11.00  Perusopetuksen päättöarvosanoista ylioppilastutkintoon: Arvosanat  
   opiskelijoiden valintojen ohjaajana.
                Sirkku Kupiainen, erikoisasiantuntija, Koulutuksen arviointikeskus, 
   Helsingin yliopisto

11.00.-12.15    Työpajat:
                     1. Monipuolinen arviointi lukiossa. Miten selvitä hengissä?
                       Hanna Toikkanen, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Eiran aikuislukio

                    2. Kansainvälisyystyöpaja. Tule jakamaan kokemuksia ja saamaan ideoita 
  kansainvälisistä projekteista, esim. Erasmus+, Euroclio ja eTwinning.
                       Riitta Mikkola, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Karakallion koulu

                      3. Aineeton elävä kulttuuriperintö. Unescon sopimus, elävän perinnön wiki- 
  luettelo ja aiheen näkyväksi tekeminen kouluissa.
                   Leena Marsio, Museovirasto ja 
  Ira Vihreälehto, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura

12.15-13.30  Lounas (ravintola Hööki Kallion paloasemalla)

13.30-14.45  Työpajat:
                    1. Sähköinen ylioppilaskoe
                    Heikki Mikkeli, ylioppilastutkintolautakunta

                       2. Mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota arvioinnissa peruskoulussa?
                       Työpajassa keskustellaan ja etsitään hyviä näkökulmia avuksi omaan  
   työhön.
                     Marja Asikainen, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Rieskalähteen 
   koulu

14.45-15.00   kahvitauko

15.00-16.00      Liberaalin demokratian ahdinko - minne Eurooppa on matkalla?                                  
  Heikki Aittokoski, ulkomaantoimittaja ja tietokirjailija

  Kurssimaksu on 50 euroa. Ilmoittautuminen kurssille päättyy 28.5.2017.

  hyol.fi
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Pasi Hieta on vuoden 2017 historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja

Kirsi Ruhanen

Oulun kevätpäivillä nimettiin Vuoden his-
torian ja yhteiskuntaopin opettaja jo 

21. kerran. Tällä kertaa HYOL:n hallitus oli 
jäsenistöltä saamiensa ehdotusten joukos-
ta valinnut vuoden opettajaksi Pasi Hiedan. 
Hieta työskentelee työskentelee Oulun nor-
maalikoulussa yläkoulun ja lukion historian ja 
yhteiskuntaopin lehtorina sekä perusasteen 
apulaisrehtorina.

Pasi Hiedan valintaperusteena on pitkä 
ja monipuolinen ura opettajana, opettajan 
kouluttajana sekä oppikirjailijana. Vuoden 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja on nor-
maalikoulun ohjaavana opettajana vaikutta-

nut ja vaikuttaa useisiin opettajasukupolviin. 
Moni tuleva opettaja on ammentanut ainek-
sia omaan opettajuuteensa hänen ohjauk-
sessaan. Entisten opetusharjoittelijoidensa 
mielestä Hieta on vienyt heitä kohti ”hyvän 
opettajuuden syvintä olemusta” ennen kaik-
kea esimerkillään siitä, miten jokainen oppi-
las kohdataan yksilönä.

Perinteiseen tapaan HYOL antoi vuoden 
opettajaksi valitulle muistoksi pienen maala-
uksen. 
 
Mikä on mielestäsi tärkeintä historian ope-
tuksessa?

Mielestäni historian opetuksessa, ja ope-
tuksessa yleensäkin, tärkeintä on merkityk-
sellisyys. Opetuksen kehittäminen esimer-
kiksi työtapojen suhteen on tärkeää, mutta 
lopulta opettajan tehtävä on merkitysten löy-
täminen. Niin oppiaineesta ja sen substans-
sista kuin opettajan ja oppijoiden välisestä 
suhteesta. Merkityksellinen suhde opettajan 
ja oppijoiden välillä on tärkein työkalu ope-
tuksessa ja kasvatuksessa. Se antaa väylän 
vaikuttaa oppilaan motivaatioon ja itsetun-
toon, jota myös minäpystyvyydeksi kutsu-
taan.

Mikä on mielestäsi tärkeintä historian ope-
tuksessa?

Yhteiskuntaopin opettajille ei tullut uute-
na asiana opetussuunnitelman perusteiden 
sisältöalue kolme, joka koskee taitoja. Yh-
teiskuntaopissa on aina opetettu oppilaista 
aktiivisia ja pystyviä kansalaisia, mutta nyt 
asia on sanottu suoraan myös opetussuunni-
telmien perusteissa. Tätä pidän nimenomaan 
yhteiskuntaopin kannalta tärkeänä asiana. 
Lisäksi yhteiskuntaopissa käsitellään monia 
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ilmiöitä, jotka ovat sekä yhteiskunnan että 
yksittäisen oppilaan kannalta äärettömän 
tärkeitä. Monista esimerkkinä haluan mai-
nita yrittäjyyden. Yrittäjyyskasvatus antaa 
mainion mahdollisuuden tehdä oppiaineiden 
välistä yhteistyötä ja paljon tärkeää oppia ta-
voitteellisuudesta, taloudesta, viestinnästä, 
yhteistyöstä ja monesta muusta asiasta.

Miten koulu ja opettaminen ovat muuttuneet 
urasi aikana?

Voisi sanoa että ”koulun paradigma” on 
muuttunut. Aiemmin koulu oli jotain, mistä 
oppilaan piti selvitä, joka piti läpäistä. Nyt 
koulu on enemmän mahdollistaja, joka pyr-
kii antamaan jokaiselle oppilaalle niin hyvät 
matkaeväät kuin mahdollista. Kehitys on ol-
lut hyvä. Siitä olen itse ollut huolissani, miten 
sivistys nähdään ja miten koulussa opittavia 
asioita arvotetaan. Usein julkisessa keskuste-
lussa sivistys kapenee välinearvoksi, jolla on 
merkitystä esimerkiksi bruttokansantuotteen 

kasvattamisessa. Kasvatuksen tavoitteena, 
ja tämä korostuu etenkin perusopetuksessa, 
tulee olla hyvä ihminen. Sivistystä tulisi siis 
tarkastella siitä näkökulmasta, mitä pidäm-
me hyvänä ja tavoiteltavana ihmisyytenä.

Mitä haluaisit sanoa nuorelle HY-opettajalle?
Haluaisin sanoa ensinnäkin, että luota it-

seesi. Koulua kohtaan on aina ulkoisia painei-
ta ja kaikenlaisia vaatimuksia. Opettajan pi-
tää kuitenkin aina ajatella oppilaan parasta ja 
toimia hänen parhaakseen niin, että hän saa 
parhaat mahdolliset eväät ihmisenä kasva-
miseen ja tulevaisuuteensa. Toiseksi haluan 
sanoa, että älä jää yksin, etsi kumppaneita. 
Ja lopuksi: on etuoikeus tehdä työtä lasten 
ja nuorten kanssa paremman tulevaisuuden 
puolesta. Teet tärkeää työtä, ja kun teet par-
haasi, jälki on todennäköisesti priimaa!
 
Haastattelija on HYOL:n toiminnanjohtaja.

Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa

Suomi100 tunkee tänä vuonna melkein korvista. Logoa näkee kaikkialla makkarapaketis-
ta viinipulloihin. Kunnat ja koulut järjestävät erilaisia juhlallisuuksia. Tuntematon Sotilaskin 
filmataan jo kolmannen kerran.

Kaiken juhlinnan keskellä unohtuu kuitenkin olennainen - miksi Suomen 100-vuotisjuhla on 
tärkeä, millä tavoin Suomen historiaa tulisi koulussa opettaa ja miten historian opetus reagoi 
väheneviin tuntimääriin - voidaanko Suomen historiaa ylipäätään enää opettaa koulussa?

Jyväskylän yliopistossa järjestetään 7.-8. kesäkuuta konferenssi "Merkitykset, ajattelu ja 
oppiminen historiassa", jossa pureudutaan historian opetuksen kehittämiseen ja tulevaisuus-
näkymiin. Työpajoista ja esitelmistä koostuva konferenssi on suunnattu kaikille opetustyötä 
tekeville, historian pedagogiasta kiinnostuneille sekä alan tutkijoille.

Konferenssin ohjelma löytyy osoitteesta: https://teho2017.wordpress.com/konferenssin-
ohjelma/

Ohjelmaa konferenssissa on kansainvälisten vieraiden vuoksi suomen ohella myös englannik-
si. Osallistujat voivat vapaasti valita suomen- ja englanninkielisen ohjelman väliltä - kumpaa-
kin on läpi kummankin konferenssipäivän. Pääpuhujina konferenssissa ovat Henrik Meinander 
sekä professori Bob Bain Michiganin yliopistosta.

Konferenssin järjestävät yhteistyössä Historian ja etnologian laitos, Opettajankoulutuslaitos 
sekä Jyväskylän normaalikoululla toimivat Simo Mikkonen, Anna Veijola ja Matti Rautiainen.
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Euroclion 24. vuosittainen konferenssi jär-
jestettiin tänä vuonna Baskimaan Donos-

tiassa, joka espanjalaisittain tunnetaan kau-
punkina nimeltä San Sebastian. Kysymys, 
joka meille esitettiin jo konferenssin nimes-
sä, oli: “How can history education change 
today?” Paikalla kysymystä oli pohtimassa 
itseni lisäksi yli 160 opettajaa, kasvattajaa ja 
asiantuntijaa Euroopan eri maista sekä Yh-
dysvalloista, Etelä-Koreasta ja Japanista.

Intersections – monella tasolla
 
Konferenssin teemoina olivat toisensa koh-
taavat nykyisyys ja menneisyys sekä paikal-
lisuus ja globaalisuus. Nämä teemat olivat 
läsnä niin käydyissä paneelikeskusteluissa, 
puheenvuoroissa, työryhmissä kuin vierai-
lukohteissakin. Sekä Espanja ja Baskimaa 
kokouspaikkana että nykyhetken tilanne tar-
josivat konferenssin keskeisille teemoille oi-
kean ympäristön. Menneisyys kohtaa nykyi-
syyden, kun Espanjan sisällissodan, Francon 

ajan ja ETA:n terrorin uhreista on vähitellen 
alettu puhua. Pitkään vallinnut hiljaisuus on 
vaihtumassa ajatuksiin totuuden selvittämi-
sestä, oikeudenmukaisuudesta ja muistami-
sesta. Tätä todistivat myös vierailut Gerni-
kassa ja Gogorassa (liikkuva muistelukeskus 
“Remembrance Square”).

Baskimaan oma kieli, kulttuuri ja historia 
ovat monella tavoin erityisiä ja läsnä jokapäi-
väisessä elämässä Donostiassa, myös koulu-
maailmassa. Tästä näkökulmasta oli mielen-
kiintoista miettiä käsityksiä identiteetistä (ja 
“omasta” historiasta) ja näiden moninaisuu-
desta. Mikä onkaan paikallisuuden, kansalli-
suuden ja globaalisuuden välinen suhde? 

Historiana-sivusto uudistuu
 
Donostiassa julkaistiin myös uudistetut His-
toriana-nettisivut. Historiana on Euroclion 
monipuolinen “portaali menneisyyteen” eli si-
vusto, joka tarjoaa ilmaisia historiallisia sisäl-
töjä, valmiita oppimistehtäviä ja digitaalisia 

Euroclio nykypäivää muuttamassa
Kati Hynönen

Kati Hynönen keskustelee eurooppalaisten kollegojensa kanssa. Kuva: Euroclio.
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työkaluja, joita ovat tehneet historian opetta-
jat ja kouluttajat ympäri Eurooppaa. 

Euroclioon kolme uutta  
täysjäsentä 
 
Aiempien vuosien tapaan konferenssin yhte-
ydessä järjestettiin Euroclion vuosikokous. 
Järjestöön hyväksyttiin kolme uutta täysjä-
sentä: Baskimaan koulujen liitto, Pohjois-
Irlannin historian opettajien liitto ja Islannin 
sosiologian opettajien liitto. Euroclion kuu-
sijäseninen hallitus jatkaa italialaisen Paolo 
Ceccolin uudelleenvalinnan myötä ennallaan. 
Hallituksen kuuluu myös Riitta Mikkola.

Ensi vuonna Marseilles’ssa
 
Euroclion seminaarit tarjoavat tiedollisen 
annin lisäksi myös uskomattoman mahdol-
lisuuden keskustella, vaihtaa kokemuksia ja 
verkostoitua toisten eurooppalaisten opetta-
jien ja asiantuntijoiden kanssa, joita yhdistää 
kiinnostus historiaan, historian opetukseen ja 
sen kehittämiseen. Itselleni Donostiassa vie-
tetystä ajasta seurasi mm. yhteistyösuunni-
telma kylmään sotaan liittyvästä sähköisestä 

projektista, johon on osallistumassa opettajia 
ja oppilaita ainakin Alankomaista, Albanias-
ta, Virosta, Espanjasta ja Tšekistä. Seuraa-
van kerran Euroclion konferenssi järjestetään 
21.-27.4.2018 Ranskassa, Marseilles’n kau-
pungissa. Siellä teemana on ”Mediterranean 
Dialogues”. Tapaamme toivottavasti siellä! 
Águr!
 
Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen jäsen.

Osallistujat saivat nauttia baskilaisesta kultuurista.  
Kuva: Euroclio.
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HYOL:n valtakunnalliset kevätpäivät jär-
jestettiin tänä vuonna pitkästä aikaa Ou-

lussa. Teemaksi valikoitui merellisyys ja siten 
oli luontevaa lähteä tutustumaan naapuri-
kuntaan Hailuotoon, jossa meri ja merenkul-
ku ovat olleet saarelaisten elinehto.

Päivämme alkoi bussimatkalla Hailuotoon, 
jonka aikana HYOL:n hallituksen edustajat 
Ari Höyssä ja Anniina Mäki tutustuttivat mei-
dät ajankohtaisiin asioihin. Toimikuntamme 
jäsen Sirpa Suomela kertoi omia kokemuk-
siaan Hailuodosta. Lauttarannassa ja lautta-
matkan aikana ehdimme myös ihastella upe-
aa auringonpaistetta sekä jäistä merta.

Päätepisteemme Hailuodossa oli Luotsi-
hotelli, joka sijaitsee Marjaniemessä, aivan 
saaren läntisimmässä kärjessä. Sinne pääs-
täksemme ajoimme läpi noin 30 kilometriä 
pitkän saaren ja näimme sekä vanhaa että 
uutta asutusta. Luotsihotellilla nautimme 
merellisen lounaan upealla näköalalla. Lou-
naan jälkeen luento-osuuden aloitti FT Kirsti 
Paavola esittelemällä Hailuodon varhaishis-
toriaa arkeologian näkökulmasta. Paavola 
esitteli osuudessaan saaren syntyä ja asut-
tamista sekä myös nimen etymologiaa. Siite-
pölytutkimukset ovat osoittaneet, että saari 

on ollut asutettuna aina 1000-luvulta saak-
ka ja sen historian aikana meri on tuonut 
maailman mukanaan, sillä esinelöydöt ovat 
hyvin samankaltaisia mantereellakin. Karja-
laisvaikutusta saarelta löytyy myös nimistön 
perusteella, vaikka varsinaisia esinelöytöjä 
ei olekaan. Yleisesti ottaenkin saaren esine-
löytöjen ajoittaminen on ollut vaikeaa. Saari 
on tarjonnut runsaasti tutkimusaineistoa ar-
keologeille ja esimerkiksi tulipalossa vuonna 
1968 tuhoutuneen vanhan kirkon raunioista 
on löytynyt paljon hautoja ja muuta esineis-
töä, kuten kolikoita. Haudoista löytyi myös 
mestattu mies, jonka kohtaloa on voitu vain 
arvailla.

Uudemman ajan historiaa valotti väitös-
kirjatutkija Outi Korhonen, joka esitteli ylei-
sölle hailuotolaisten kaukokalastusta Hami-
nan rauhan jälkeen. Haminan rauha ja sen 
mukanaan tuoma uusi raja merkitsi ainakin 
virallisesti muutosta myös hailuotolaisten 
kaukokalastusapajille. Kaukokalastus oli 
saarelaisille elinehto, sillä maankohoaminen 
vaikeutti lähialueilla kalastusta ja siksi jo 
1600-luvulla kalastus ulotettiin aina Peräme-
ren Maluriin asti. Haminan rauhassa kuitenkin 
uusi raja uhkasi katkaista pitkän perinteen, 
sillä rajan ylittämistä pyrittiin kitkemään sak-
korangaistuksin. Tämä näyttääkin tehonneen 
ainakin aluksi, sillä maanviljelys saaren elin-
keinona alkoi vahvistua. Hailuotolaiset pyrki-
vät vetoamaan kalastuksensa puolesta, mut-
ta ehdoton kielto rajan ylittämiseen annettiin 
kuitenkin vuonna 1824. Hailuotolaiset eivät 
kuitenkaan lannistuneet, sillä ruotsalaiset 
kalastajat raportoivat edelleen hailuotolais-
ten vievän heidän parhaat kalapaikat. Myös 
huonosta käyttäytymisestä hailuotolaisia 
syytettiin. Sitkeä vastarinta näyttää tuotta-
neen kuitenkin tulosta. 1800-luvun lopulla 
suomalaisten kalastajien asema vakiintui, 

Kevätpäivät Oulussa

Heli Kyllönen

Kevätpäivien osallistujia Hailuodossa Luotsi-hotellin 
edustalla. Kuva: Heli Kyllönen.
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ja Ruotsin puolella kalastamisen ehtona pi-
dettiin enää passin hankkimista. Kuitenkin 
1880-luvun lopulta alkaen kaukokalastus 
alkoi hiipumaan ja jo 1900-luvun alussa se 
loppui kokonaan, joten viimeinenkin jäänne 
vanhasta pyyntikulttuurista hiipui.

Kalevi Tönkyrä, Hailuotoseuran paikallis-
opas ja kunnanvaltuutettu, kertoi saaren his-
toriasta isovihan aikana. Mantereelta pyrittiin 
Hailuotoon turvaan venäläisiä, mutta kasakat 
purjehtivat kaljaaseillaan saarelle ja tappoi-
vat jopa 800 henkeä. Saarella oli tuolloin vain 
noin 300 asukasta, joten käytännössä koko 
saaren asujaimisto hävitettiin. Naiset ja lap-
set säästettiin, mutta heidät otettiin orjiksi 
Venäjälle. Perimätiedon mukaan vain kaksi 
palasi. Kasakat kävivät saarella myös seu-
raavana talvena etsimässä eloonjääneitä ja 
surmaamassa heitä. Uusia asukkaita saarelle 
kuitenkin tuli Tornion, Kuusamon ja Karjalan 
suunnilta ja näistä muodostui oma yhteisön-
sä. Lopuksi saimme vielä lyhyen esittelyn 
kunnan nykytilanteesta. Lautta-aikataulut 
pakottivat kuitenkin aiheesta innostuneen 
yleisön lopettamaan keskustelun.

Iltaa jatkettiin Oulussa, jossa oli en-
sin vuorossa Oulun kaupungin vastaanot-
to kaupungintalon kauniissa juhlasalissa, 
missä meidät vastaanotti virkamiehistä ja 
kaupunginvaltuutetuista koostunut ryhmä. 
Kaupungintalolta siirryimme illanviettoon, 
jonka aluksi Antti Aho talvisodan perinneyh-
distyksestä tarjosi meille kiinnostavaa tietoa 
talvisodasta. Talvisota-aihe kytkeytyi Juhlis-
tamaan Suomi 100-teemaa. Illan päätteeksi 
julkistettiin vuoden historian opettaja, joka 
on tänä vuonna Pasi Hieta Oulun normaali-
koulusta.

Sunnuntain vietimme Oulun lyseon tilois-
sa. Päivän aluksi koulun rehtori Mika Aalto 
kertoi meille koulun pitkästä ja kunniakkaas-
ta historiasta sekä lukion nykypäivästä C.L. 
Engelin suunnittelemassa rakennuksessa. 
Sen jälkeen toimittaja Erkki Hujanen sano-
malehti Kalevasta puhui journalismista. Lau-

antaista pienentynyt yleisö jaksoi keskustella 
aiheesta vilkkaasti.

Kevätpäivät päättyivät HYOL:n kevätliit-
tokokoukseen. Eero Kitusen esitellessä vuo-
den 2016 toimintakertomusta huomiota ja 
huolestuneisuutta herätti liiton jäsenmäärän 
pieneneminen. Osallistujat lähettivät myös 
terveisiä AOL:n tulevaan kokoukseen.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Kirjoittaja on opettaja oululaisessa Kaakku-
rin koulussa.

Oulun kaupungintalo on näyttävä.  
Kuva: Kirsi Ruhanen.
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Reformaatioita  
moneen junaan
 
Peter Marshall: Refor-
maatio. Niin & näin. Eu-
rooppalaisen filosofian 
seura. Tampere 2017.

Reformaation juhlavuoden kunni-
aksi on julkaistu runsaasti kirjoja. 
On siis perusteltua tarttua britti-
historioitsija Peter Marshallin teok-
seen, joka on kompakti yleisesitys 
kompleksisesta aiheesta.

Suomalainen käsitys refor-
maatiosta on usein Luther-pai-
notteinen. Marshallin kirja tarjoaa 
paljon laveamman kuvan. Kirjassa 
puhutaan ilmiöstä monikossa - re-
formaatiot - ja otetaan mukaan 
Zwingli, Saksan talonpoikaissodat 
ja ruhtinaiden reformaatio, Calvin 
sekä myös katolisen kirkon uudis-
tukset. Reformaatio ei todellakaan 
ole Lutherin yksinoikeus.

Kirja jakautuu yhdeksään tee-
manmukaiseen alalukuun, joiden 
mukana ilmiön laaja-alaiset syyt 
ja seuraukset on helppo ymmär-
tää. Osa-alueet toki kietoutuvat 
toisiinsa eikä 1500-luvun ihmisen 
ajattelussa voi erottaa uskontoa 
ja yhteiskuntaa, kuten nykyisin on 
jossain päin maailmaa mahdol-
lista tehdä. On silti kiinnostavaa 
pohtia reformaatiota vaikka este-
tiikan kannalta. Kalvinistit tuhosivat 
uskonnollisia kuvia ideologisista 
syistä - toisaalta suurempaa tuhoa 
tekivät katoliset papit vasta valloi-
tetuissa Perussa ja Meksikossa 
pakanallisina pidetyille kuville.

Reformaation moniäänisyys tu-
lee kirjan luvuissa jatkuvasti esille. 
Paransiko reformaatio naisten ase-
maa? Ehkä, ehkä ei. Hyötyikö tai-
de reformaatiosta? Toisaalta kyllä, 
toisaalta ei. Marshallin esimerkke-
jä pohtiessaan lukija huomaa, että 
reformaatiolla on monet kasvot 
riippuen paikasta, yhteiskuntaluo-

Eloonjäämisopas
 
Naomi Klein, Tämä muuttaa 
kaiken. Kapitalismi vs il-
masto. Into 2015, 619 s.
Kanadalainen toimittaja-aktivisti 
Naomi Klein taustajoukkoineen on 
käyttänyt 2010-luvun alkuvuodet 
perehtymällä aikamme suurim-
paan kysymykseen, ilmastonmuu-
tokseen. Pohjoisamerikkalaisesta 
kontekstista, kuitenkin globaalilla 
otteella, Klein käy vapaamarkkina-
fundamentalismin, sen suosiman 
fossiilitalouden ja ”Saatanan mus-
tien myllyjen” kimppuun.  

Klein nimittää tuhoisaa luon-
tosuhdettamme ekstraktivismiksi. 
Pahan alkujuuriksi hän nimeää 
1600-luvun Francis Baconin, joka 
kehotti ihmistä nousemaan luon-
non herraksi, ja 1700-luvun höyry-
koneen, joka irrotti tuotannon tuu-
lesta ja vedestä. 

”Äärimmäinen hyväksikäyttö-
suhde” on meidän aikanamme 
kehittynyt ahneudeksi, joka uhkaa 
tuhota maan ja taivaan. Se imee 
öljyn ja kaasun yhä haastavimmis-
ta paikoista ja työntää saastetonnit 
ilmakehään. Klein vaatii, että maa-
perä on rauhoitettava ja fossiilit 
jätettävä kaivamatta ja polttamatta. 
Kirja ampuu alas väärät profeetat, 
miljonäärimessiaat, jotka medias-
sa lupaavat pelastaa maailman tai 
jopa rakentaa pakopaikan avaruu-
teen. Yhtä perverssiä hänestä on 
ajatus manipuloida maapallon il-
mastoa, taistella saasteita vastaan 
lisäsaasteilla. 

Kun uusliberalismiin hurahta-
neet hallitukset eivät meitä auta, 
näkee Klein pelastajan roolin al-
kuperäiskansoilla sekä kansalais-
ten joukkoliikkeissä, jotka vielä 
näpäyttävät ”näkymätöntä kättä” 
sormille. ”Suurelle harppaukselle” 
on yhä aikaa ja mahdollisuuksia. 
Uusiutuvaan energiaan on satsat-

tava voimakkaasti. Sota-aikanakin 
pakon edessä ihmiset suostuivat 
tinkimään elintasostaan. 

Kirja valmistui ennen USA:n 
presidentinvaaleja. Voi hyvin us-
koa, että Klein kihisee kuin tulisilla 
hiilillä Trumpin hankkeiden takia. 
Kirja on samaan aikaan hyvin po-
liittinen ja hyvin henkilökohtainen. 
Kirjoitusprosessin aikaisen ras-
kautensa aikana Klein samaistuu 
itse Äiti Maahan. Toimittaja kah-
laa Meksikonlahden öljytuhossa 
”keskenmenon meressä” ja pohtii 
lajien tuhoa, myös ihmisten synty-
vyyden heikkenemistä. Naomi-äiti 
on omistanut teoksen pojalleen, 
joka luultavasti aikuistuttuaan tulee 
näkemään, kumpi voitti: kapitalismi 
vai ilmasto. 

Lukion HI 1 -kurssin lopputun-
neilla usein huomaa, miten tulevai-
suuden uhkakuvat voivat ahdistaa 
nuoria. Ei pitäisi liiaksi pelotella 
mutta asialliset faktat on esitet-
tävä. Aiheen esilläpito tulee koko 
ajan entistä ajankohtaisemmaksi. 
Kleinin kirjaa, joka avaa myös toi-
von näköaloja, voi suositella luet-
tavaksi niille, jotka eivät paksuja 
raamattuja pelkää.

Juha Forsberg
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kasta, sukupuolesta, opin suunta-
uksesta tai ajasta. Toisaalta asiat 
voivat olla myös sattumanvaraisia. 
Luther piti musiikista ja halusi käyt-
tää laulua osana jumalanpalvelus-
ta. Uskonnollista musiikkia suo-
sittiin ja ensimmäiset luterilaiset 
säveltäjät Schütz ja Buxtehude sai-
vat seuraajakseen Bachin. Jos Lut-
her olisi ajatellut musiikista toisin, 
olisiko meillä Matteus-passiota?

Mitä reformaatiosta seurasi? 
Monesti ajattelemme, että ilmiö oli 
modernin maailman alku. Marshall 
päättelee, että reformaation ensi-
sijainen perintö on jakautuminen. 
Monilta muilta osin seuraukset ovat 
paradokseja. Reformaatiot pyrkivät 
yhteiskunnalliseen yksimuotoisuu-
teen mutta johtivat moniarvoisuu-
teen. Niillä pyrittiin lisäämään val-
tion poliittista ja hengellistä valtaa, 
mutta opetettiin kansalle keinoja 
haastaa valtion auktoriteetti. Tar-
koitus oli sakralisoida koko yhteis-
kunta, mutta lopulta luotiin olosuh-
teet yhteiskunnan maallistumiselle.

Marshallin kirja on inspiroivaa 
luettavaa. Eurooppalaisen filoso-
fian seura on tehnyt hyvän työn 
suomentaessaan teoksen. Harmil-
lisesti käännökseen on kuitenkin 
jäänyt melkoinen määrä lapsuksia. 

Riitta Mikkola

Kokoomateos koti-
maisesta fasismista
 
Suomalaiset fasistit. Mus-
tan sarastuksen airuet. 
Oula Silvennoinen, Mar-
ko Tikka, Aapo Roselius. 
WSOY 2016.

Viime vuonna julkaistu Suoma-
laiset fasistit sai tuoreeltaan run-
saasti julkisuutta, kun sen tekijät 
esiintyivät lukuisissa radio-ohjel-
missa. Vaikka teos varmasti jakaa 
mielipiteitä ja herättää huomiota, 
ensijulkisuuden jälkeen keskuste-
lu laantui nopeasti. Tämä on sääli, 
sillä kyseessä on merkittävä teos.

Suomalaista fasismia on tutkittu 
vuosikymmenten ajan, mutta silti 
Suomalaiset fasistit on ensimmäi-
nen kokoomateos aiheesta. Aina-
kin aiheeseen perehtymättömälle 
kirja tarjosi runsaasti mielenkiin-
toista uutta tietoa. Oli esimerkiksi 
kiinnostavaa havaita, kuinka paljon 
pieniä ja keskenään toraisia fa-
sistisia ryhmittymiä Suomessa oli 
maailmansotien välisenä aikana. 
Vallankumoushaaveet kariutuivat 
jäsenten välisiin kiistoihin, saamat-
tomuuteen ja alkoholismiin. Kirjas-
sa kuvataan elävästi esimerkiksi 
talonpoikaismarssia, jossa olisi ol-
lut potentiaalia vallankaappauksen 
yrittämiseen. Tätä ei kuitenkaan 
tapahtunut, vaan ”Talonpoikais-
marssi oli yhtä aikaa ilmaan heitet-
ty uhkavaatimus ja kansanliikkeen 
mahtava mahalasku”.

Toinen kiinnostava seikka teok-
sessa oli tapa, jolla suomalainen 
fasismi kytketään osaksi euroop-
palaista aatevirtaa. Fasismi sai eri 
maissa erilaisia painotuksia, mut-
ta pohjimmiltaan sen juuret olivat 
kaikkialla samassa aatteellisessa 
maaperässä, vastavalistukses-
sa. Vastavalistus oli valistuksen 
järkiuskolle vastakkainen ajatte-
lutapa, jonka mukaan järki tarvitsi 

rinnalleen sielun ja sydämen va-
loa. Samoin eurooppalaisia fasisti-
sia liikkeitä yhdisti radikalisoitunut 
kansallismielisyys, joka hyväksyi 
väkivallan käyttämisen omien pää-
määrien ajamisessa. 

Teoksen mukaan euroop-
palaisen fasismin juuret ovat 
ensimmäisen maailmansodan 
rintamamiesten kokemuksissa. 
Koska rintamalla syntyi voimak-
kaita miesporukoita, joihin naisilla 
ei juurikaan ollut pääsyä, myös 
eurooppalaisesta fasismista tuli 
korostuneen maskuliinista. 

Suomalaisen fasismin rinta-
mamieskokemukseksi kirjoittajat 
nostavat Suomen sisällissodan 
valkoisen terrorin. He kirjoittavat: 
”Suojeluskuntien valtaamilla alu-
eella keväällä 1918 harjoitetut 
puhdistukset synnyttivät valkoisten 
keskuuteen oman piirinsä, suo-
malaisen cosa nostran, yhteisen 
vaikenemisen liiton.” Puhdistuksiin 
osallistuneet tunsivat toisensa ja 
yhteiset tekonsa, joista vaiettiin, 
koska ne olivat lopulta olleet oman-
kädenoikeutta. Näin eri puolille 
Suomea syntyi miesporukoita, joi-
hin saattoi kuulua koko paikallinen 
valkoinen eliitti. 

 Ossi Kokkonen




