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Opetussuunnitelmat käyttöön

Jari aalto 

Syksyn toiminta käynnistyi perinteeksi 
muodostuneella paikalliskerhoseminaa-

rilla. Siellä kuulemani mukaan peruskoulun 
uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ei 
ole sujunut aivan kitkatta. Historian ja yhteis-
kuntaopin osalta eniten kysymyksiä tuntuu 
herättävän oppiaineisiin varattujen tuntien 
jakautuminen eri vuosiluokille. Eri kuntien 
mallit hajautuvat kuin varpusparvi, mikä tus-
kin tulee olemaan oppilaiden edun mukaista. 
Eheälle opintopolulle voi sanoa hyvästit, jos 
oppilas perheineen muuttaa toiselle paikka-
kunnalle kesken peruskoulun. 

Puhetta riittää myös peruskoulun opetus-
suunnitelman painottamien kannustavan ar-
vioinnin, itsearvioinnin ja päättöarvosanojen 
välisistä suhteista. Lisäksi ops toteaa yksise-
litteisesti, ettei oppilaita ja heidän suorituk-
siaan saa verrata toisiinsa. Kuulostaa hienol-
ta, mutta yhteishaussa verrataan kuitenkin. 
Päättöarvosanojen on edelleenkin oltava yh-
teismitallisia, sillä kilpailu toisen asteen opis-
kelupaikoista kiristyy ja kaikkia hakijoita on 
kohdeltava yhdenvertaisesti. Miten mahtaa 
opettaja- tai rehtoriparka selittää oppilaalle 
ja tämän vanhemmille opintojen aikaisen ar-
vioinnin ja päättöarvioinnin mahdollisen risti-
riidan? Kristallipalloni ennustaa painostusta, 
riitaa ja isoa tukkua päättöarviontiin liittyviä 
oikaisuvaatimuksia. Ongelmien välttämiseksi 
voi syntyä käytäntöjä, jotka tosiasiassa ve-
sittävät arvioinnin kehittämisen.

Lukion opetussuunnitelmasta en kuullut 
näin voimakasta kritiikkiä, joten jaan tässä 
omia kokemuksiani. Arvioinnin kehittäminen 
hämmentää opiskelijoitani, mutta tilanne 
korjautunee aikanaan peruskoulun tekemän 
työn ansiosta. Digiloikasta tulee rankempaa 
palautetta. Jo nyt ponnistusvaiheessa monet 
opiskelijat valittavat päänsärkyä, keskitty-
misvaikeuksia sekä tekstin outoa vilistämistä 
silmissään. Minusta kritiikkiä ei pitäisi kuitata 

muutosvastarinnaksi, mistä monet asiantun-
tijatkin ovat jo julkisuudessa varoittaneet. 
Sähköisen materiaalin lisääntyvä käyttö liit-
tyy toiseen muotimottoon eli monipuolisiin 
oppimisympäristöihin. Olen jo aikaisemmin 
todennut, että monipuolisuus ja digitaalisuus 
eivät ole synonyymeja. Oppimisympäristöis-
tä, oppimateriaaleista, työtavoista ja arvioin-
nista kannattaa sopia aikaisempaa enemmän 
opiskelijoiden kanssa. Samalla osallisuuden 
ja omistajuuden kokemukset vahvistuvat. 

Minusta on jo selvää, että ”uudet” pe-
dagogiset toimintatavat eivät sovi kaikille 
lukiolaisille. Esimerkiksi tiimityö, oikean tie-
don haku ja hankitun tiedon soveltaminen 
tuottavat osalle nuorista vaikeuksia. Kaikki 
opiskelijat eivät myöskään pysty kantamaan 
vaadittua vastuuta opinnoistaan. Henkilökoh-
taista ohjausta tarvitaan entistä enemmän. 
Sitten on se joukko opiskelijoita, joka tekee 
ryhmänsä kanssa sujuvasti sovitut tehtävät, 
mutta ei oikein tiedä mihin kaikki liittyy. On-
gelma, ilmiö ja asiakonteksti lipeävät heiltä 
helposti käsistä. Nämä opiskelijat kaipaavat 
opettajajohtoista työskentelyä ja tarvitse-
vat jatkuvaa palautetta. Jäljelle jää porukka, 
joka oikeastaan osaisi laatia muille opiskeli-
joille tehtävät. Heillä on myös usein selkeä 
opintosuunnitelma, minkä vuoksi he suhtau-
tuvat epäluuloisesti ohjaukseen, opettajien 
suunnittelemiin ilmiökokonaisuuksiin ja kans-
saopiskelijoiden hitaampaan etenemistahtiin. 
Jos en ole varovainen, he pyrkivät heti kurs-
sin alussa muodostamaan oman ryhmänsä. 

Havaintoni ovat täysin subjektiivisia, eikä 
niitä voi yleistää. Sen verran voinee turvalli-
sesti sanoa, että opettajuus on aikamoisessa 
muutoksessa. Monet yllä mainituista asioista 
ovat esillä liittomme syyspäivillä 29.- 30.10. 
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.
 
Kirjoittaja on HYOL:n puheenjohtaja.
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Lat labrador eller matrisproducerande 
mästerpedagog

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Jag experimenterar som 
bäst med att kasta läro-

boken åt sidan och tar in tid-
ningsartiklar istället. Jag skall 
också tala mindre och blir mer 
handledare. Jag skall hålla på 
med formativ bedömning och 
låta eleverna sätta upp indi-
viduella mål med mera med 
mera. Ärligt talat så känner 
jag mig en aning obekväm i 
den rollen, men försöker med 
god min att följa andan i LP 
2016. Det verkar ju de fles-
ta av mina kolleger också att 
göra. Däremot tycker inte 
mina svenska historialärar-
kolleger att det är bra. “Bör-
ja inte göra som vi gjort. Håll hårt fast i ert 
ämne!”, sade en kör av lärare i Lund förra 
augusti när jag presenterade vår nya LP. “Ja, 
ja”, sade jag. “Jag vet nog vad jag gör”. Eller 
gör jag det? Utbildningschef Rönnholm i Hel-
singfors har uppmanat oss lärare att “experi-
mentera med den nya läroplanen”. Okej! Jag 
gör väl det då. Risken ligger från och med 
nu hos chefen ifall något går snett, men vad 
skulle nu det vara.  

Jag har anmält mig till fyra externa fort-
bildningar i höst kring den nya läroplanens 
olika krumelurer. Kanske jag då blir en bät-
tre lärare? Jag talade nyligen med en kollega 
som ofta håller på med berättarpedagogik 
under lektionerna och som alla elever i sko-
lan älskar. Däremot uppfattar jag att kollegan 
sällan håller på med digitalpedagogik. Kans-
ke du känner igen dig?  

Nu är det ju så att gamla hundar har svårt 
att lära sig något nytt, men hur är det då med 

äldre lärare. Nog borde det väl 
vara lättare att lära lärare än 
labradorer om nya lärmiljöer. 
Men det oaktat anser många 
lärare att de är som gamla 
hundar. Och genom att sänka 
sig till en äldre labradors nivå 
tycker de att de inte behöver 
anamma LP 2014 nymodighe-
ter. Ren och skär lättja skulle 
jag kalla det, men lite lat får 
man väl alltid vara - eller får 
man? Dessa lata labradorer 
kommer bara att bli uttråkade 
på  de vilda eleverna och sura 
på sina ambitiösa kolleger. 
Det lär inte bli lätt att hävda 
sig på arbetsplatsen de kom-

mande sju åren ifall man inte vill ta åt sig 
något av det nya.   

Men hur handskas med kolleger som sät-
ter käppar i hjulen för helhetsskapande un-
dervisning, som inte vill förnya sin lärostil och 
som än mindre vill dra ned på antal prov och 
förhör. Går skolans pedagogiska karavan per 
automatik vidare medan labradorerna sitter 
tysta bredvid? För skälla lär de väl inte. Då 
skulle de bara visa sin ovilja att förändra sig.   

Låt tiden ha sin gång, tycker jag. Om sju 
år är propparna pensionerade, medan de 
nyskapande pedagogiska vidunder drunknat 
i matrisen för (kamarat)bedmöming. Men la-
gom är bäst. Själv tror jag mig befinna mig 
i gränslandet mellan den gamla ladradoren 
och den matrisproducerande mästerpedago-
gen. Lycka till med läroplansjobbet och arbe-
ta ej ihjäl dig.
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HYOL toimii

Kirsi ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.
SYYSLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 30.10.2016 kello 14.45
Eiran aikuislukiossa osoitteessa Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräistet syysliittokokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärärna i historia och samhällslära FLSH r.f.

HÖSTENS FÖRBUNDSMÖTE
hålles söndagen den 30 oktober 2016 kl 14.45

i Eiran aikuislukio i Skepparegatan 3, 00150 Helsingfors.
Vid mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Styrelsen

Monessa mielessä kiinnostava lukuvuosi 
on alkanut. Uudet opetussuunnitelmat 

ja ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoituk-
set leimaavat kuluvaa syksyä. 

Jo heti syyskuun alkupuolella HYOL jär-
jesti yhdessä useiden yhteistyökumppanien 
kanssa Talous tutuksi -koulutuksia kolmella 
paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistui yh-
teensä 180 aiheesta kiinnostunutta opetta-
jaa. 

Lokakuussa järjestämme SAK:n kanssa 
ajankohtaisen, mm. Amerikan tulevia presi-
dentivaaleja sivuavan kurssin Kiljavalla sekä 
Svenska Litteratursällskapetin kanssa ruot-
sinkielisen arkistokoulutuksen Helsingissä. 

Lokakuun viimeisenä viikonloppuna, yhtä 
aikaa Helsingin Kirjamessujen kanssa, pide-
tään HYOL:n omat syyspäivät, jonka ohjel-
ma on nähtävissä viereisellä sivulla. Päivien 
ohjelmassa on esimerkiksi jäsenistön toivo-
ma työpaja sähköisten ylioppilaskokeiden 
arvioinnista. Päivien yhteydessä järjestetään 
myös HYOL:n sääntömäääräinen syysliitto-

kokous.
Marraskuun 11. päivä järjestetään Hel-

singissä yhteistyössä Eurooppatiedotuksen ja 
Ulkopoliittisen instituutin kanssa EU-koulu-
tuspäivä, jonka ohjelma julkaistaan piakkoin 
HYOL:n nettisivuilla.

Merihenkiset kevätpäivät pidetään Oulus-
sa 22.-23.4.2017. Päivien ohjelma ei ole vie-
lä valmistunut, mutta koulutuksen ajankohta 
on hyvä panna muistiin jo nyt.

Talousguru -kilpailun 20. juhlavuotta vie-
tetään alkuvuodesta 2017. Ilmoittautumi-
nen lukioissa pidettävään alkukilpailuun on 
käynnissä HYOL:n verkkosivuilla ja jatkuu 
16.12.2016 saakka. Myös Taloustietokilpailu 
järjestetään jälleen keväällä 2017. 

HYOL:n verkkosivujen ulkoasua on uudis-
tettu ja samalla sivuista on tehty mobiiliyh-
teensopivat. Ainereaalikoepäivien iltoina noin 
klo 21 julkaisemme sivujen jäsenosiossa tut-
tuun tapaan omat pisteytysehdotuksemme.
 
Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.
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SYYSPÄIVÄT 2016

Yhteiskuntatiedolliset syyspäivät alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajille pidetään Eiran 
aikuislukiossa Helsingissä 29.-30.10.2016.

LA 29.10.
9.00     Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.45 Kurssin avaus
10.00    Yhteiskuntaoppi eri kouluasteilla

        Juha Vänttinen, KT, FM, opettaja, Turun nomaalikoulu
11.00    Lapsityö ja lapsikuluttajuuden rakentuminen

        Minna Ruckenstein, lapsuus- ja kulutustutkija, Helsingin yliopisto

12.00    Lounas
13.15 Työpaja 1 (työpajat toistuvat kaksi kertaa, lista työpajoista alla)
14.45    Iltapäiväkahvi
15.15 Työpaja 2 (työpajat toistuvat kaksi kertaa, lista työpajoista alla)

1. Innostu alakoulun yhteiskuntaopista 
2. Tavoitteet ja arviointi yläkoulussa
3. Arviointi sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa
4. Suomi 1917 ja kaksi teiniä Helsingissä / YLE
5. Oma oppiaine osana globaalia ilmiötä
6. Koulu maailmaa muuttamaan -työpaja

19.00       Iltatilaisuus

SU 30.10.
10.00 Paneeli maahanmuutosta ja kotoutumisesta
            Jukka Könönen, tutkija, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
            Pekka Nuutinen, Maahanmuuttovirasto
            Susanna Piepponen, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö                    
11.15 Samaa vai eri mieltä? Uusi verkkotyökalu arvojen ja mielipiteiden vertailuun.
            Sami Borg, johtaja, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto   

12.15    Lounas
13.30 Vihapuhe
             Karin Creutz, tutkija, Helsingin yliopisto, CEREN              
14.30 Iltapäiväkahvi

14.45 HYOL:n syysliittokokous

 
Osallistumismaksu HYOL ry:n jäsenille on 100 euroa. Hinta sisältää luentojen ja työpajo-
jen lisäksi ohjelmassa mainitut lounaat, kahvit sekä iltatilaisuuden.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa hyol.fi

Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2016.
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Otsikossani esiintyy kaksi monelle ennes-
tään tuttua termiä. Ne ovat johtolanka ja 

kiinnekohta (punktum). Johtolangan tunnis-
tan italialaisen historiantutkijan Carlo Ginz-
burgin 1970-luvun lopulla lanseeraaman joh-
tolankaparadigman avaintermiksi.  Punktum 
puolestaan on ranskalaisen kulttuuriteoree-
tikon Roland Barthesin valokuva-esseen Ca-
mera Lucida keskeinen käsite. Näillä kahdella 
tekstillä ja niiden avainkäsitteillä on mielen-
kiintoinen suhde, joka ei rajoitu käsitteet 
esitelleiden tekstien kuta kuinkin samanai-
kaiseen – ja siten todennäköisesti toisistaan 
täysin riippumattomaan – ilmestymiseen 
1970- ja 1980-luvun vaihteessa. Sikäli kuin 
tiedän, näitä tekstejä ei ole aiemmin luettu 
rinnakkain, vaikka molemmat tahollaan ovat 
olleet viime vuosikymmenet jatkuvan kom-
mentoinnin ja tulkinnan kohteina.

Carlo Ginzburgin johtolangat
 
Carlo Ginzburgin ”Johtolankoja”-essee on ol-
lut valtavan suosittu. Monet tekijät itse teks-
tissä ovat tehneet siitä helposti lähestyttävän. 
Ginzburgin hypoteesi ihmistieteisiin 1800-lu-
vun lopulla ilmaantuneesta uudesta tietoteo-
reettisesta paradigmasta käytti esimerkkeinä 
useita tuttuja henkilöitä ja ajatuksia. Vaikka 
italialainen 1800- ja 1900-luvun vaihteessa 
työskennellyt taidekriitikko Giovanni Morelli 
ei yleensä olekaan erityisen tunnettu taide-
historian ulkopuolella, ovat Ginzburgin kaksi 
muuta esimerkkiä, Sigmund Freud ja Sher-
lock Holmes, yhteistä kulttuuriperintöä. Kaik-
ki tunnistavat puheen ”freudilaisista lipsah-
duksista” ja ”Sherlock Holmesin metodista”. 
Kaikille kolmelle esimerkkihenkilölle keskei-
nen ajatus vähäpätöisten ja marginaalisilta 
tuntuvien yksityiskohtien nostamisesta kes-
keisiksi johtolangoiksi, joiden avulla tunnis-

tetaan arvokkaan maalauksen oikea tekijä 
tai paljastetaan väärennös, saadaan kiinni 
ovelasti jälkiään peittelevä rikollinen tai nos-
tetaan esille ihmiselämän tiedostamattomia 
lainalaisuuksia, tuntui Ginzburgin esityksessä 
hätkähdyttävältä. 

Taidehistorioitsija Morellin ajattelumalli on 
erityisen kiinnostava, koska se on ”käytän-
nöllisempi” kuin esimerkiksi fiktiivisen etsi-
vän Sherlock Holmesin tutkimusmenetelmä.  
Morellin mukaan taidemaalarit maalasivat te-
ostensa marginaaliset ja vähemmän tärkeät 
yksityiskohdat vapaammin ja yksilöllisemmin 
kuin työn keskeisen aiheen, jota saattoivat 
sitoa uskonnolliset ja poliittiset sovinnaisuus-
säännöt. Näin tutkimalla tarkoin maalausten 
reuna-alueita, sitä miten tekijä toteutti maa-
lauksen taustan yksityiskohdat tai ihmishah-
mojen ja heidän vaatetuksensa yksityiskoh-
dat, tarjosi luotettavampia vihjeitä tekijän 
henkilöllisyydestä kuin teoksen keskeinen 
teema. Morelli tunnettiinkin siitä, että hän 
pystyi aivan uudella varmuudella erottamaan 
aidon työn väärennöksestä tai erehdykses-
sä jonkun kuuluisan tekijän työksi ajatellun 
maalauksen. 

Ajan historiateoreettisessa kirjallisuudes-
sa Ginzburgin avaus oli myös sikäli omape-
räinen, ettei hän monen muun tapaan esi-
tellyt historiantutkimuksen tutkimuskohteen 
laajentamista, vaan poikkeuksellisesti pyrki 
analysoimaan tutkimustapaa ja sitä, miten 
uutta tietoa voidaan saavuttaa. Lisäksi uuden 
tiedon lähde ei ollut mitenkään juhlallinen tai 
keskeinen, vaan arkinen ja banaali. Suurten 
teorioiden sfääristä pitikin laskeutua jokapäi-
väisen elämän rutiineihin ja alkaa ajatella nii-
den avulla.

Ginzburgille johtolankojen seuraaminen 
oli niiden asettaman arvoituksen ratkaise-
mista. Hän piti sellaista perin juurin ”histo-

Johtolangoista ja kiinnekohdista

Matti Peltonen
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riallisena” päättelynä, tutkimustapana, joka 
poikkesi luonnontieteellisestä tieteenihan-
teesta ja sen matkimisesta joissain yhteis-
kuntatieteissä. 

Ginzburgin luonnehdintaan historiantut-
kimuksen erityisluonteesta liittyy kuitenkin 
vaikeasti määriteltäviä aspekteja ja hän yritti 
useammassakin esseensä loppunootissa täs-
mentää ajatustaan historiantutkimuksen yk-
silöllistävästä luonteesta. Hän kantoi huolta 
siitä, ettei hänen määritelmäänsä luettaisi 
vanhakantaisin 1800-luvun historismin sil-
min eikä varsinkaan samastettaisi italialai-
sen idealistisen historianfilosofin Benedetto 
Crocen ajatukseen historiantutkimuksesta 
eräänä taiteellisen havainnoinnin muotona. 
Ginzburg ei siis ajatellut, että historiantutki-
jat havainnoimat menneisyyden ilmiöt olisi-
vat perin juurin ainutkertaisia, uniikkeja, ku-
ten 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alun histo-
ristisessa näkökannas-
sa korostettiin. 

Ginzburgin esseessä 
on edellä mainittujen 
kolmen esimerkin – Giovanni Morelli, Sigmund 
Freud ja Sherlock Holmes – lisäksi neljäskin 
tapaus vahvistamassa ajatusta vähäpätöisen 
tai marginaalisen tiedon hyödyllisyydestä. 
Ginzburg kuvaa poliisien käyttämiä tunnis-
tusmenetelmiä ja niiden kehitystä 1800-lu-
vun lopulla. Aluksi kansainvälisenä esikuvana 
oli ranskalainen poliisijohtaja Alphonse Ber-
tillon, joka kehitti monimutkaista ihmiskehon 
mittaamiseen perustuvaa tunnistusmenetel-
mää. Menetelmä oli monimutkainen, vaati 
huolellisuutta, mutta näytti ”tieteelliseltä”, 
sillä olihan tuloksen sarja täsmällisiä nume-
roita, jotka kuvasivat ihmiskehon yksilöllistä 
luonnetta. Menetelmän syrjäytti kuitenkin 
yksinkertaisempi sormenjälkien yksilöllisen 
luonteen tunnistamiseen perustuva tunnis-
tus. Sen oppivat englantilaiset siirtomaa-
hallinnon virkamiehet paikallisilta asukkailta 
Bengalissa. Bengalilaiset olivat käyttäneet 
sormenjälkeä allekirjoituksen korvikkeena 
erilaisissa sopimuksissa. Näin sosiaalisesti 
alhaista alkuperää oleva menetelmä tyrmäsi 
kehittyneemmän ”tieteellisen” mittaamisen.

Ginzburgin essee keskittyi kuvaamaan 

yhtä uutta teemaa: sitä miten johtolankoi-
hin perustuva semioottinen tietoteoreettinen 
malli tunkeutui ihmistieteisiin 1800-luvun lo-
pulla. Se jätti luonnollisesti monia kysymyk-
siä auki. Esseessä onkin salaperäinen viittaus 
sen ”lopulliseen” versioon – joka ei ole vie-
lä ilmestynyt – jossa Ginzburg lupaa esitel-
lä johtolanka-paradigman eräänä esikuvana 
ranskalaisen kirjailijan Marcel Proustin.

Roland Barthesin valokuvaessee
 
Samaan aikaan Ginzburgin esseen ilmesty-
misajankotana keväällä 1979 ranskalainen 
kirjallisuuskriitikko ja kulttuuriteoreetikko 
Roland Barthes luennoi Marcel Proustin ro-
maanista Kadonnutta aikaa etsimässä ja johti 
seminaaria, jossa pohdittiin Proustin suhdet-
ta valokuviin. Luentosarjan rinnalla Barthes 

kirjoitti esseensä va-
lokuvauksesta Camera 
Lucida (suom. Valoisa 
huone). Sekin on erit-
täin kuuluisa teksti, 
mutta päinvastoin kuin 

Ginzburgin helposti lähestyttävä artikke-
li, erittäin vaikea. Barthesin tekstin vaikeus 
liittyy hänen teoreettisiin valintoihinsa, jotka 
eivät olleet linjassa kulttuurintutkimuksen 
yleisempää virtausta hallitsevien mielialojen 
kanssa. Barthes oli jo luopumassa struktu-
ralistisesta lähtökohdasta myös käytännös-
sä, mikä oli tuolloin vielä vaikea pala niellä 
kulttuurintutkimuksen enemmistön edusta-
jille. Amerikkalainen valokuvaesseen lukija 
oli pettynyt, kun Barthes ei ollutkaan luonut 
”valokuvauksen kielioppia”. Monet vielä viime 
aikoinakin esitetyt tulkinnat Barthesin teok-
sesta ovat pahasti ohiampuvia. Niistä ehkä 
eriskummallisin on ajatus, että Barthesin 
tekstissä keskeisen roolin saavaa ”Talvipuu-
tarhakuvaa” hänen äidistään nuorena tyttö-
nä ei olisi ollut olemassa lainkaan. Sellaisis-
sa tulkinnoissa Barthesin essee rinnastetaan 
kaunokirjallisuuteen.

Barthesin lukemisen toinen ongelma 
1980-luvulla oli sen itsetietoinen subjektiivi-
suus. Hän otti esseensä lähtökohdaksi omat 
tuntemuksensa tavallisten valokuvien kat-
selusta. Hän halusi katsella valokuvia kuin 

”Morellin mukaan taidemaalarit maala-
sivat marginaaliset ja vähemmän tärkeät 
yksityiskohdat vapaammin ja yksilölli-
semmin kuin työn keskeisen aiheen.”
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tavallinen kadun mies, kuten henkilö jolla 
itsellä ei edes ollut kameraa (ja siten edes 
oman kuvaamisen harjaannuttamaa silmää 
valokuvaamisen ”sääntöihin”). Hän halusi 
julkilausutusti olla valokuvauksen ”alkuasu-
kas”. Barthesin essee siis lähtee tavallisten 
perhealbumien tai sanomalehtien julkaise-
mien valokuvien katselusta. Hän ei keskus-
tele lainkaan kameran roolista ja kuvaamisen 
tekniikoista. 

Barthes ei katsonut valokuvaa myöskään 
muodon tai tyylin kannalta. Hän oli kiinnostu-
nut valokuvista tiedon lähteenä. Tämä näkyy 
hyvin hänen kuvauksessaan Willian Kleinin 
1950-luvun Moskovan metrossa ottamas-
ta kuvasta, että se ”opettaa minulle kuinka 
venäläiset pukeutuvat”. Hän panee kuvassa 
merkille ”pojan suuren kangaslakin, toisen 
solmion, huivin vanhan naisen pään ympä-
rillä, nuorukaisen tukan leikkauksen jne.” 
Ranskalaisen valokuvaajan Nadarin valoku-
vista hän toteaa kiinnostavana yksityiskoh-
tana, eräänlaisena ”infratietona”, miesten 
pitkät kynnet. 

Barhesia kiinnosti millaiset kuvat ”liikut-
tivat” häntä, saivat hänet kiinnostumaan ja 
tutkimaan kuvaa tarkemmin. Niille, jotka oli-
vat ottaneet todesta 1960-luvun puolivälissä 
strukturalismin huumassa levitetyn uutisen 
”tekijän” kuolemasta, olivat nyt hämillään, 
kun entiset strukturalismin gurut (kuten 
Barthes tai Foucault) raportoivat ”katsojan” 
tai subjektin syntymästä. Tavallisten kuvien 
katselulle hän antoi kaksi uutta käsitettä va-
lokuvan tulkintaa varten – studium ja punk-
tum.

Studium oli Barthesille valokuvan aihe-
piiri, lähestulkoon tai ainakin ajan mittaan 
ikävystyttävä näkökulma yksittäiseen ku-
vaan. Punktum puolestaan oli jotain yllätyk-
sellistä ja hätkähdyttävää, jotain sellaista 
mikä oli joutunut kuvaan valokuvaajan itse 
sitä tarkoittamatta. Juuri punktum teki tie-
tyt valokuvat Barthesille niin kiinnostaviksi ja 
läheisiksi. Punktum oli ”yksityiskohta”. Tässä 
tuleekin näkyviin ilmeinen yhteys Ginzburgin 
ja Barthesin käsitteiden välillä. Myös johto-
langat olivat outoja silmiin pistäviä yksityis-
kohtia, jotka olivat jääneet taiteilijan tai ri-
kollisen itse sitä huomaamatta todistamaan 

heidän henkilöllisyydestään taideteokseen tai 
rikospaikalle. Molemmat olivat siis epäsuoria, 
satunnaisia ja osittaisia jälkiä menneisyyden 
tapahtumista. Molemmat olivat vähäpätöisiä 
yksityiskohtia, jopa suorastaan triviaaleja as-
pekteja tutkitusta aiheesta, ilman tarkoitusta 
tai vahingossa jätettyjä todisteita.

Barthesin toinen punktum 
 
Barthesin esseessä on kuitenkin yllätys lu-
kijalle. Esseen kaksijakoinen rakenne, sen 
koostuminen kahdesta osasta, tuottaa myös 
punktumista kaksi eri määritelmää, kaksi 
erilaista punktumia. Barthesin toinen punk-
tum on aika tai Historia. Esseen toinen osa 
keskittyy Barthesin perhekuviin, joita hän 
oli juuri kirjoittamisen aikaan järjestämäs-
sä osana edesmenneen äitinsä kuolinpesää. 
Perhekuvat olivat valokuvan lajityyppi, jota 
vielä 1970-luvulla pidettiin valokuvakritiikin 
piirissä triviaalina ja banaalina. Perhekuvien-
sa rinnalla Barthes kyllä kommentoi edelleen 
eräitä historiallisia valokuvia.

Barthes tekee valokuvaesseensä toisessa 
osassa rohkean väitteen ajasta. Hän väitti 
voivansa kokea ajan kulumisen katsellessaan 
perhekuvaa tai tuttua historiallista kuvaa. 
Toinen punktum viittaakin valokuvan ulko-
puolelle, joko menneisyyteen tai tulevaisuu-
teen tai molempiin. Tässä kohden Barthes 
käyttää ajasta ranskalaisen filosofin Henri 
Bergsonin (ajallisen) keston käsitettä. Tässä 
toisesta ajallisesta punktumista kertovassa 
esseen osassa Barthes esittelee kuuluisaksi 
tulleen kuvan äidistään (”Talvipuutarhaku-
va”). Barthes esittää, että äidistään viisivuo-
tiaana otetuttu kuva oli ainoa kuva, jossa 
hän näki tietyn luonteenomaisen piirteen tai 
eleen, joka oli tyypillinen hänen äidilleen koko 
tämän elämän ajan, jotain hänen kokemuk-
sensa kannalta merkityksellistä, joka oli py-
synyt läsnä pidemmän ajan. Väärinkäsitykset 
”Talvipuutarhakuvan” fiktiivisestä luonteesta 
syntyivät siitä, ettei Barthes halunnut julkais-
ta sitä Camera Lucida-esseessä.

Barthesin luonnostelemat kaksi punk-
tumin käsitettä on hahmotettava erillisinä, 
koska ne poikkeavat toisistaan useilla ta-
voilla. Ensimmäinen punktum, yksityiskohta 
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on epäjatkuva, viittaa suoraan valokuvaan 
itseensä ja saa merkityksensä kuvan katso-
jan alitajuisesta kokemuksesta. Kuvan kat-
soja tunnistaa ja ikään kuin toistaa jotain 
aikaisemmin kokemaansa, jota ei kokemisen 
hetkellä ole pitänyt erityisen tärkeänä. Ana-
logia Marcel Proustin madeleineleivokseen on 
ilmeinen. Myös yksityiskohta punktumin ajal-
linen rakenne, hetkellisyys, poikkeaa histori-
allisen punktumin ajallisesta kestosta, pitkä-
aikaisuudesta. Toinenkin punktum havaitaan 
valokuvasta ja se inspiroi katsojaa löytämään 
jonkin ajallisesti kestävämmän ilmiön elä-
mästään tai ympäröivästä maailmasta.

”Optinen alitajunta”
 
En usko vuorovaikutukseen Ginzburgin ja 
Barthesin välillä, vaikka Ginzburg tietysti 
tunsi Barthesin aiempia tekstejä ja vaikka 
Ginzburgin esseen varhainen versio käännet-
tiin ranskaksi varsin nopeasti. Heillä vain sat-
tui olemaan yhteisiä lähtökohtia, kuten Mar-
cel Proust. Valokuva oli kiinnostanut ”viestinä 
ilman koodia” Barthesia jo pidempään, mutta 
Ginzburgin harrastuneisuus puolestaan liittyi 
enemmän kuvataiteen historiaa ja elokuvan 
harrastamiseen.

Ginzburgin johtolangan ja Barthesin 
punktumin kaltainen ajattelumalli ei ole 
täysin yllättävä idea ja hyvin lähelle tulevia 
muotoiluja voi löytää muualtakin. Eräs kiin-
nostava ajattelija Barthesin edeltäjänä on 
saksanjuutalainen kulttuurikriitikko Walter 
Benjamin, joka kirjoitti valokuvasta pioneeri-
luonteisia esseitä jo 1930-luvulla. Hänet tun-
netaan myös ajattelijana, joka pääteoksek-
seen muodostuneessa mutta valitettavasti 
aivan keskeneräiseksi jääneessä 1930-luvun 
käsikirjoituksessaan Das Passagen-Werk ju-
listi, että häntä ”kiinnosti vain triviaali, vain 
roska” ja että se mikä muille oli täysin jou-
tavaa, oli hänelle tärkeä tienviitta.  Postuu-
mina julkaistussa Moskovan-päiväkirjassaan 
vuodenvaihteessa 1926-27 Benjamin kirjoitti 
käynnistään moskovalaisessa taidemuseos-
sa, jossa hän yllättäen kohtaa ”erityisen kau-

niin Cézannen maalauksen” ja ryhtyy pohti-
maan katsojan ja taideteoksen suhdetta.

Eräänä Marcel Proustin Kadonnutta aikaa 
etsimässä -romaanin saksantajana Benjamin 
luonnollisesti tunsi anekdootin madeleinelei-
voksesta, mitä voidaankin ehkä pitää sekä 
johtolanka-paradigman että punktumin erää-
nä varhaisena ja yhteisenä alkumuotona. 
Benjaminin Moskovan päiväkirjakaan ei ollut 
Ginzburgin tai Barthesin käytettävissä vielä 
1970-luvun lopussa, vaan mahdollisia vaikut-
teita on etsittävä muualta Benjaminin tuo-
tannosta. Benjaminin ehkä tunnetuin teksti, 
jonka sekä Ginzburg että Barthes tunsivat, 
on vuonna 1936 ilmestynyt essee ”Taideteos 
teknisen uusinnettavuutensa aikakaudella”, 
jossa Benjamin pohtii valokuvan ja elokuvan 
vaikutusta kuvataiteen aseman ja luonteen 
muuttumisen. Hän pohtii esimerkiksi suuren-
tamisen tai hidastamisen merkitystä sille, mi-
ten tietoisen näkemisen mahdollisuudet kas-
vavat. Tässä yhteydessä Benjamin esittelee 
”optisen alitajunnan” käsitteen.

Yksittäisen kuvan suurentaminen ei tuo 
ainoastaan selvemmin esille aiemmin hämä-
riä yksityiskohtia, vaan paljastaa kohteesta 
myös kokonaan uusia rakenteellisia muodos-
telmia. Samalla tavalla hidastaminen ei vain 
esitä liikkeen jo tuttuja ominaisuuksia, vaan 
paljastaa niiden tuntemattomia piirteitä…

Benjaminin edellä lainatusta päiväkirja-
katkelmasta voi saada sen käsityksen, että 
hän antaa maalauksen kaltaiselle elottomal-
lekin esineelle eräänlaista itsenäistä subjek-
tiivisuutta. Sellaisesta tuskin on kysymys, 
vaan liioitteleva muotoilu pyrkii jäljittelemään 
taideteosta katsovat ihmisen kokemusta, 
hämmästystä sen edessä, että ei itse tiedä, 
mikä omaa kiinnostusta ohjaa niin määrätie-
toisesti. Samalla tavalla ”optinen alitajunta” 
ei myöskään ole kameran ominaisuus, vaan 
kameran meille tuomaa tietoa omasta opti-
sesta tiedostamattomastamme.

Kirjoittaja on Sosiaalihistorian professori 
talous- ja sosiaalihistorian oppiaineessa 
Jyväskylän yliopistossa.
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Alakoulun piha 1970-luvulla. Ensimmäiset 
historiantunnit on pidetty, ja kuulemas-

taan innostunutta porukkaa kerääntyy yh-
teen välitunnilla, poikia enimmäkseen. Nuori-
mies toisensa jälkeen hihkaisee historiallisen 
hahmon, joka olisi halunnut olla: Kristoffer 
Kolumbus, aurinkokuningas, Mannerheim! 
Tulee minun vuoroni. Ei tule yhtään suur-
naista mieleen, koska sellaisia ei ole tunneilla 
mainittu. Mahtaako historiassa olla yhtään 
naisia?

Opiskeluaika
 
Turun yliopiston seminaarisali 1980-luvun 
lopulla. Kulttuurihistorian proseminaari ko-
koontuu ja kurssia vetää nuori lehtori Hanne 
Koivisto. Hän kannustaa meitä keltanokkia: 
”Teillä on sama kyky tehdä johtopäätöksiä 
kuin tutkijoilla ja professoreilla. Lukekaa, 
tutkikaa ja tehkää omia päätelmiä, kyllä te 
osaatte kun vain uskallatte käyttää aivojan-
ne!”

Pääaineessani taidehistoriassa meininki 
oli hieman toinen. Päättelemisen sijasta tu-
tustuttiin juhlallisissa merkeissä metodologi-
an historiaan. Ilmaan jäi leijumaan teologi-
selta tuntuva kysymys: eräänlaiset apostolit 
ja kirkkoisät ovat järjestelleet ja luokitelleet 
materiaalia tähän tapaan, miten minä jona-
kin päivänä tulen onnistumaan tehtävässäni 
(mikä se sitten lieneekin)?

Onneksi kulttuurihistorian oppiaineessa 
perehdyttiin mikrohistoriaan. Pitkän ranskan 
lukeneena innostuin sen ranskalaisesta pe-
rinteestä ja ahmin käsiini saamani klassikot 
alkukielellä, Emmanuel Le Roy Laduriet ja 
annalistit. Sitten luin Carlo Ginzburgia ja Mat-
ti Peltosta ja olin mennyttä naista. Luin silmät 

suurina tutkimuksia, joissa oli kullanhuuhto-
jan tavoin tavoitettu vaskooliin merkillisen 
muotoisia kultakimpaleita oikeusistuntojen 
pöytäkirjoista tai potilasasiakirjoista; enpä 
arvannut että jonain päivänä pääsisin itse 
tietokirjailijan ammatissa samantapaisten 
aarteiden äärelle, lukemaan kenttäoikeuden 
pöytäkirjoja ja Seilin saaren naisten potilas-
kertomuksia.

Elämästä ei jää jälkiä
 
Mikä minua mikrohistoriassa niin viehätti ja 
edelleen viehättää? Mikrohistoria on kutsuva 
tapa tarkastella menneisyyttä ‒ kuhmuista, 
lommoista ja risaista. Editoimatonta ja stai-
laamatonta. Alkuun ranskalainen lähtökohta 
veti mietteliääksi. Ranskassa joka ikisessä 
kylässä on oma château, vuosisatoja vanhaa 
arkkitehtuuria ja kyläbistro samassa kuosissa 
kuin sata vuotta sitten. Moiseen verrattuna 
Suomen historia on täynnä puutteita, me-
netyksiä ja katkoksia. Maakunnat eivät ole 
täynnä aatelislinnoja, joissa vaalittaisiin vuo-
sisataisia taideaarteita. Pikkupitäjissä ei ole 
paikallisia majataloja ja niiden ruokasaleja, 
joissa kaikki olisi sisustusta ja ruokaperinnet-
tä myöten kuin perustamispäivänään hamalla 
1800-luvulla. Kaupunkipalot ja purkamisvim-
mat ovat riehuneet suomalaisissa puukau-
pungeissa ja tuhonneet niiden historiaa. On 
äärettömän paljon elämää, josta ei ole jäänyt 
mitään jälkiä emmekä edes tajua mitä mene-
tämme. Tällaista on historia, muisti ‒ se on 
menettämistä.

Mutta sen, missä ei ole mitään, voi kään-
tää edukseen. Niukkuus synnyttää neuvok-
kuutta. Aukkopaikkakin on vaikuttava tari-
na. Jos on silmää varjoille ja verkkokalvon 

Osatotuus elämästä
Miksi mikrohistoria innostaa muusan lailla?

anna Kortelainen
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jälkikuville, tekee hienoja löytöjä. Suomes-
sa meidän täytyy löytää tutkimisen rikkaus 
vähäisestä määrästä lakonisia jäänteitä ja 
merkkejä, ja osata päätellä ja jopa kuvitella 
loput. Jos edessä on vähän materiaalia, pitää 
sen suhteen mennä vastaavasti syvemmälle.

Amatöörivalokuvia maalausten sijaan
 
Teoriaakin olen harrastanut, mutta sen si-
jasta kiinnostuin eniten siitä mikrohistorian 
poetiikasta, joka nousee konkretiasta. Juuri 
sellaisia elämyksiä sain mikrohistoriallisten 
tutkimusten ja jopa metodioppaiden lukemi-
sesta. Tuntui, että minulla oli paikka siellä, 
en ollut ulkopuolinen vaan minulla voisi olla 
jokin sija sellaisessa tutkimusmiljöössä, de-
taljien proosassa, jokapäiväisen elämän to-
tuuksissa.

Taidehistorian ja kulttuurihistorian saralla 
minua veti puoleensa kaikki epäoikeaoppinen 
ja ristiriitaisia tunteita herättävä. Edelleenkin 
esineet kiinnostavat minua enemmän kuin 
teokset, amatöörivalokuvat enemmän kuin 
maalaukset, teolliset sarjatuotantoesineet 
enemmän kuin veistokset. Minua puhuttelee 
mikrohistorian tieteidenvälinen uteliaisuus 
tavallista, katkonaista, epäpyhää kohtaan, 
kaikkea sitä mikä on kategorioita kunnioitta-
matonta. Myös 1980-luvun lopun ja 1990-lu-
vun alun akateemiseen vapauteen sopi hyvin 
mikrohistorian tapa yhdistellä taloushistoriaa, 
sosiaalihistoriaa ja vaikkapa naistutkimusta 
(kuten sitä silloin kutsuttiin). Menneisyyden 
jäänteet olivat mieltä vaivaavia arvoituksia: 
tavallisten ihmisten edesottamukset mut-
ta myös heerosten elämän tarkasteleminen 
elettynä ja kompasteltuna elämänä, ei viral-
lisena eikä sankarillisena. Jopa tuolloin epä-
muodikas, vanhahtava elämäkerrallinen tut-
kimus sai uutta vinkkeliä.

Edelfelt 
 
Väitöskirjani vuonna 2002 käsitteli Albert 
Edelfeltin japanilaisia rihkamakokoelmia, 
suurmiestä ”tiimariostoksilla.” Flirttailin tai-
dehistorian ja mikrohistorian kohtaamisella, 
ja hauskaa oli. Väitöskirjakokemus todisti 
minulle, että suuren tutkimusurakan edessä 

mikrohistoria tarjoaa ovia joista tohtii men-
nä sisälle, hantaakeja joista saa otteen, pin-
toja joihin uskaltaa koskea. Sitten työ alkaa 
jo tekijäänsä neuvoa. Lisäksi tutkimustavan 
monitieteisyys rohkaisee pyytämään apua 
asiantuntijoilta. Kaikkea ei tarvitse osata ja 
tuntea etukäteen. Sen sijaan oman oppimi-
sensa kohinan melkeinpä kuulee korvissaan. 
Mikrohistorioitsijalla on persoonalliset väli-
neet tutustua uuteen tutkimusaiheeseen ja 
sen maailmaan, jopa siihen kuuluisaan epä-
mukavuusalueeseen.

Niin, Albert Edelfelt. Myös mikrohistorian 
perspektiivissä miesten elämä korostuu, mut-
ta naistenkin ääni kuuluu ja ennen kaikkea 
sen on mahdollista kuulua. Samaan aikaan 
väitöskirjan kanssa kirjoitin kirjan Edelfeltin 
Virginie-nimisestä rakastajattaresta. Edel-
leenkin tunnen oloni kotoisaksi sekä nais-
ten että miesten olosuhteisiin eläytyessäni. 
Sellaistakin ”kaksikielisyyttä” mikrohistoria 
mielestäni tarjoaa: kun historia hahmottuu 
muidenkin kuin suurmiesten luomana ja ko-
kemana maailmanhistorian h-hetkillä, on 
naisillakin mahdollisuus päästä näkökenttään 
tai jopa muovata käsitystämme siitä, mitä 
menneisyys on. Kaikki kielitaito on ihmiselle 
eduksi, myös irtautuminen oman sukupuo-
lensa reservaatista. Ehkä siksi tutkimuskoh-
teissani on ollut enemmän miehiä kuin naisia, 
ja uskaltaudun toivomaan, että mieskin voisi 
lukea naisen kirjoittamaa tekstiä.

Renkien ja piikojen elämää?
 
Opiskelijan horisontista en aikanaan edes 
ymmärtänyt, että mikrohistoriassa voisi olla 
jotakin poleemista ja provosoivaa. Sittemmin 
kuulin joissakin Helsingin vanhoillisimmissa 
(pieneksi käyneissä) akateemisissa ympy-
röissä huomautteluja, että mikrohistoria on 
epäkiinnostavaa, haitallista ja tuomittavaa. 
Olen katsellut seminaarissa, miten arvoval-
tainen asiantuntija poistuu mielenosoituk-
sellisesti ennen esitelmääni ja puhkuu, että 
mikrohistoria tuhoaa kyvyn nähdä suuria ko-
konaisuuksia. (Mielestäni se on näkökulma-
kysymys, mutta sitä hän ei halunnut jäädä 
kuulemaan.) Olen seurannut kirjamessuilla, 
miten mielestään oikeaoppista historiantutki-
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musta edustavan seniorin uskollinen seuraa-
ja kivahtaa yleisölle: ”Ketä muka kiinnostaa 
renkien ja piikojen historia?” Ja yleisö katsoo 
häntä typertyneenä: meitä kiinnostaa.

Se minua mikrohistoriassa varmasti myös 
kiehtoo. Harva meistä on taustaltaan aateli-
nen saati kuninkaallinen tai edes säätyläinen. 
Sukuselvityksissämme uurastaa, rakastaa, 
pettyy ja törttöilee renkiä, piikoja, loisia, mä-
kitupalaisia ja torppareita. Sieltä me tulem-
me eikä siinä ole mitään häpeämistä. Mikro-
historian linssillä katsottuna heidän elämänsä 
oli yhtä jokapäiväisen täyttä kuin herrojenkin 
elämä, ja niistä muodostuu valtaisa väestön 
kokonaiskuva, jos kohta sen merkkien löytä-
minen ja ymmärtäminen vaatii erityisiä tai-
toja.

Olen aina hieman vierastanut tapahtu-
makulkujen esittämistä ”yleisellä tasolla”. 
Kenellä on oikeus ja valta määritellä vuoden 
2016 tapahtumat ”yleisellä tasolla” sitten kun 
meitä ei enää ole? Ehkä siksi minun on vai-
kea painaa mieleeni faktoja ”yleisellä tasolla”. 
Tarvitsen oppaan tai paikannäyttäjän kuin pi-

mennetyssä teatterissa konsanaan. Jos saan 
syventyä vaikkapa 1920-lukuun tai sotavuo-
siin jonkin henkilön välityksellä, vaikka ku-
vitteellisenkin, kronologiat, monimutkaiset 
prosessit, kausaalisuhteet painuvat mieleeni 
ihmeen helposti. Uskon että mikrotaso auttaa 
minua hahmottamaan makrotasoa. Uskoak-
seni havainnollinen, hyvin dokumentoitu ja 
ajatuksella esitetty mikrotaso myös jättää ti-
laa lukijan hahmotukselle: lukija alkaa tuntea 
makrotason vaikutuksen tajunnassaan. Se 
nousee suurena maisemana ja maaperänä ja 
ilmastona mikrotason ylle ja ympärille.

Salapoliisityötä buffet-pöydässä
 
Nykyään suhtaudun lukemaani vuosi vuo-
delta ahnaammin, samoin museoihin. Kun 
minulla on jokin teema työpöydälläni ja jo-
kin ajanjakso tai tapahtumasarja työn alla, 
ahmin yhtä mielelläni mestarillisia väitöskir-
joja kuin haparoivia omakustanteitakin. Met-
sästän aforismia ja panoraamaa, jäljitän pu-
huttelevia detaljeja ja ilahdun särmikkäästä 
anekdootista. Nuuskin kuin salapoliisi hyvän 
johtolangan äärellä. Katselen museonäytte-
lyitä kuin gourmet-hifistelijä buffet-pöydän 
ääressä. Ihastelen sitä mikä esineissä ja nii-
den välillä on, mutta ei ole vielä saanut sa-
nallista asua.

Kavahdan totaalista, liikkumatonta, lop-
puelämän kestävää asiantuntijan roolia, 
jossa tulisi aina ja kaikkialla tietää omasta 
alueestaan kaikki, ja lisäksi paremmin kuin 
kukaan muu. Siksi kiinnitän huomioni mie-
luummin immateriaaliseen, kadonneeseen 
tai tuhoutuneeseen esineeseen ja tarkaste-
len sitä vaikkapa mikrohistorian hengessä. 
Minua kiinnostaa kaikki se mitä ei voi ottaa 
eikä omistaa, ei riistää eikä taltuttaa, vaan 
joka kutsuu ja pakenee ja antaa siivet sekä 
tiedonjanolle että mielikuvitukselle. Olen ol-
lut kiinnostunut rihkamasta, jolta puuttuu ra-
hallinen arvo kokonaan ja jonka perikunta on 
häpeissään heittänyt tuleen. Filosofi Walter 
Benjaminin vuonna 1940 hukkaan joutunut 
kuvasalkku mietityttää minua. Olen jäljittä-
nyt hylättyjä lapsia ja heidän äitejään. Olen 
ottanut tosissani maalaustaiteen, joka on 
fiktiota, ja yhtä lailla vakavissani kankaalla 

Kun kävin maaliskuussa 2016 Viipurin Keskuskasar-
missa, jossa venäläinen isoisoisäni toimi välskärinä 
1900-luvun alussa, sain kuulla olevani siellä ensim-
mäinen suomalainen kävijä kesäkuun 1944 jälkeen. 
Tarina ainakin on hyvä. Kuva: Anna Kortelainen.
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olevat öljymaaliläikät, joista muodostuu ih-
misen näköisiä värikenttiä. Sairausluokituk-
sissa näkymättömät taudit kiehtovat ‒ hyste-
ria, Stendhalin syndrooma ja ne monet muut 
joita en ole vielä ehtinyt tutkia. Kadonneet 
maalaukset vetävät minua vastustamatto-
masti puoleensa ja luoksensa ‒ mihin mah-
dan olla menossa?

Mikrohistoriallinen näkökulma on autta-
nut myös laajojen kokonaisuuksien hahmot-
tamista tarinana. Asioiden muotoilu koheren-
teiksi kertomuksiksi on ihmiskunnan vanhin 
tapa välittää tietoa. Kertominen perustuu hy-
vin inhimilliseen yhteyden ja ymmärtämisen 
tarpeeseen. Tutkimus ja opinnäyte on tarina. 
Se on artefakti, retorinen, narratiivinen ja so-
pimuksenvarainen rakenne, vaikea, sekava, 
selkeä, mutkikas, luistava tai yllättävä. Myös 
hyperempiiriseltä vaikuttava tutkimus on edi-
toitu kuvaus todellisuudesta, sillä todellisuus 
on hajallaan, vailla järjestystä ja juonta. To-
dellisuudella ei ole sanoja, joten ihmisen tu-
lee löytää, keksiä, valita ja järjestää sanat. 

Mikrohistorian harrastamisen ja harjoit-
tamisen ansiosta olen uskaltautunut ku-
ratoimaan näyttelyitä, joissa yhdistän te-
maattisesti historiallisia esineitä ja taidetta. 
Ällistyksekseni vanhempi kollega läksytti 
minua jossakin akateemisessa karonkassa: 
”Etkö tajua, ettei samassa salissa saa olla 
taide-esineitä ja tavallisia sarjatuotantoesi-
neitä! Tietäisitpä, miten sitä paheksutaan!” 
Aikanaan en opiskellut ollenkaan museologi-
aa, koska sen tenttikirjat näyttivät liian kui-
vilta. Nyt käsikirjoitan näyttelyitä ja hymyi-
len paheksunnalle: elämä ei aina tunnusta 
samoja kategorioita kuin jokin oppi.  

Mikrohistoriaa Viipurista
 
Osin mikrohistorian ansiosta olen kuluval-
la vuosikymmenellä ryhtynyt kirjoittamaan 
myös fiktiota. Sepitän siis eräänlaista kuvit-
teellista mikrohistoriaa, jossa lataan rivien 
väliin assosiaatioita, tunteita ja tietoakin. 
Sielläkö se kuuluisa kokonaiskuva piilee, yh-

den romaanin mittainen mikrototuus? Ro-
maanissa ei ole mielekästä johdattaa lukijaa 
valtavirran viralliseen ylätasoon, vaan sepi-
tettä varten kirjailijan tulee kehittää mieli-
kuvituksessaan se aistivoimainen todellisuus 
johon lukija houkutellaan. Siinä todellisuu-
dessa pitää olla mikrohistorian uskottavuus, 
jokainen väkevä ja näennäisen sattumanva-
rainen detalji paikallaan.

Kun kirjoitin esikoisromaanini salape-
räisen isoisäni elämästä, pengoin tavallisen 
miehen jättämiä vähäisiä johtolankoja ja luin 
hyllymetrikaupalla yleisesityksiä käsittääk-
seni, miten suomalainen 1900-luvun yhteis-
kunta mahtoi toisinajattelevan tavismiehen 
silmin hahmottua hänen elämänsä kuluessa 
eli vuodesta 1906 vuoteen 1968, joka sat-
tuu olemaan synnyinvuoteni, Euroopan hullu 
vuosi Prahan ja Pariisin keväineen. Romaani 
sai nimen Ei kenenkään maassa (2012), ja 
nimikin on statement, tapani nimetä Viipurin 
kaltainen erikoislaatuinen kaupunki. Samalla 
tuo sotilastermi on minun silmissäni nimitys 
tieteiden ja taiteiden väliselle maastolle, puo-
leensavetäville joutomaille ja harmaille alu-
eille mustan ja valkoisen välissä.

Aloittaessani toista romaaniani touko-
kuussa 2013 minulle oli päivänselvää, että 
naispäähenkilö on historioitsijan koulutuksen 
saanut ammattimainen sukututkija, joka mie-
luiten laatii asiakkailleen pelkkää sukupuuta 
laajemman selvityksen. Kuvitteellinen henki-
lö on tribuutti mikrotason huumaaville seik-
kailuille menneisyydessä, jossa liikkuu myös 
harrastajabotanisti inventoimassa puna-ar-
meijan Viipuriin jättämiä vieraita kasvilajeja 
kesällä 1942. Romaani ilmestyi syyskuussa 
2016. Se sai nimekseen Siemen. Tämäkin 
nimi merkitsee minulle monimielisen paljon. 
Sainhan sentään jo koulussa siemenen, joka 
alkoi itää yliopistossa. Toivon että se viipot-
taa tuulessa kuin siivekäs vaahteransiemen.
 
Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjailija, tai-
dehistorioitsija ja filosofian tohtori sekä 
18-vuotiaan abiturientin äiti.
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Nostalgialla tarkoitetaan yleensä koti-
ikävää. Käsitteen alkuperää on selitetty 

kahdesta kreikan sanasta käsin: nostos eli 
kotiinpaluu ja algia eli tuska tai ikävä. Aka-
teemiseen maailmaan käsitteen toi Johannes 
Hofer Baselin yliopistossa puolustamassaan 
väitöskirjassa (1688). Hofer pyrki selit-
tämään ulkomaille joutuneiden sveitsiläisten 
palvelijoiden ja sotilaiden “sairastumista”. 
Potilaat tunsivat oireiden alkavan aivoista 
ja leviävän koko vartaloon. He olivat unisia, 
ruokahaluttomia, kuumeilevia, sydänoireisia 
ja jopa itsemurhahakuisia. Kohtauksen syn-
nyttivät etenkin ruoan tuoksut, maut ja ään-
et eli aistien valtakunnat. Hoferin diagnoosin 
mukaan tämä johtui menetetyn kotimaan 
ikävästä (patriotic feavour), ja ainoa varma 
lääke siihen oli hänen mukaansa paluu koti-
in. Sittemmin nostalgian medikalisointi vah-
visti käsitystä, että oireyhtymä oli otettava 
vakavasti. Olettamus oireiden koti-ikävä-
sidonnaisuudesta säilyi selityksissä, mutta 
vallitsevaksi tulkinnaksi tuli, ettei kyseessä 
ollut fyysinen sairaus vaan psykologinen ja 
psykiatrinen ilmiö, mielentila. 

Nostalgia tarkoittaa kaipausta nimeno-
maan menneeseen, ennen elettyyn, kadotet-
tuun aikaan ja siihen sisältyneisiin kokemuk-
siin, tapahtumiin, sattumuksiin, suhteisiin, 
mutta se tarkoittaa myös ikävää fyysisiin ja 
kuviteltuihin paikkoihin ja tiloihin. Aikuisen 
koti-ikävä lapsuutensa maisemiin sisältää 
paljon nostalgiaa, unohduksen ja muista-
misen pintaan nostamaa tunnetta. Venäläis-
amerikkalainen kulttuurintutkija Svetlana 
Boym on korostanut, että nostalgia on kai-
puuta alkuperäiseen, aiemmin elettyyn yliai-
kaiseen kokemukseen.

Suomessa nostalgiaturismi yhdistyy eten-
kin ylirajaiseen matkailuun sotien ja kriisien 
takia menetetyille alueille. Tällaisesta ret-

Nostalgiamatkalla itärajan takana

Maria lähteenMäKi

keilystä käytetään yleisesti käsitteitä pitä-
jä- ja kotiseutumatkailu. Eteläafrikkalainen 
taidehistorioitsija Sabine Marschall on jao-
tellut nostalgiamatkat kolmeen kategoriaan 
sen mukaan, mikä matkailijan pääasiallinen 
motiivi matkalle lähtöön on ollut. Koti-ikävä-
matkalle (homesick tourism) lähtijää motivoi 
ikävä menetetylle kotiseudulle, fyysiselle ko-
din paikalle ja tuttuihin maisemiin. Juuret-
matkoilla (roots tourism) kulkija etsii jälkiä ja 
merkkejä esi-isistään, ja henkilökohtaisella 
perinnematkalla (personal heritage tourism) 
matkailijaa motivoi itselle tärkeiden paikko-
jen etsintä tai tarve elää uudelleen edelliset 
matkakokemukset. Tietyssä määrin ‒ ainakin 
Petsamo-matkailun osalta ‒ voitaisiin puhua 
myös raunioturismista (ruin tourism), sil-
lä matkakohteena olevilla alueilla ei välttä-
mättä ole muuta jäljellä kuin rauniot. Osalla 
matkailijoista kotiseutumatkailusta on tullut 
poliittista matkailua tai sotaturismia, jolloin 
kohteena ei olekaan enää ainoastaan oma 
tai suvun entinen kotipitäjä, vaan raja-alueet 
ylipäätään ja niihin sitoutuneet ei-henkilö-
kohtaiset historiatarinat ja julkiset muisto-
merkit.

Tässä artikkelissa esittelen ja arvioin 
nostalgiamatkailun eli -turismin suomalaisia 
piirteitä liittyen kotiseutumatkailuun luovu-
tettuun Petsamoon. Tulokulmani teemaan on 
narratiivinen ja mikrohistoriallinen. Mikro-
historiallinen ote tarkoittaa yksinkertaistaen 
sitä, että tutkija pyrkii mahdollisimman ti-
heään aineiston lähiluentaan rakentaessaan 
konstruktiota tutkittavasta ilmiöstä. Metodi 
ei pysähdy kuitenkaan ruohonjuuritasolle, 
vaan tutkijan tulee liittää tutkimansa ilmiön 
piirteet yleisempään kontekstiinsa. Tässä 
lyhyessä puheenvuorossani kontekstina toi-
mii suomalaisen itäturismin laajempi raami. 
Mikrohistoriallisen menetelmän lisäksi hyö-
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dynnän itsereflektiivistä metodia. Sen mu-
kaisesti tutkija kulkee kentällä havainnoiden, 
tarkkaillen ja arvioiden myös omia, ei ainoas-
taan kohderyhmän, matkaan liittyviä tuntoja 
ja kokemuksia.

Matka menneisyyteen – ja lapsuuteen
 
Matka alkoi petsamolaisten siirtolaisten pää-
asiallisimmasta asutuskylästä, Varejoelta, 
joka sijaitsee Rovaniemeltä nelisenkymmen-
tä kilometriä etelän suuntaan. Puolenpäivän 
tienoilla bussi kaarsi Ivalon kylälle. Odotel-
lessani matkan jatkumista söin poronkäris-
tyksen Nutukas-ravintolassa ja valokuvasin 
Nutukhan naapurissa olevan Petsamo-muis-
tomerkin. Se on vuonna 1985 paljastettu En-
sio Seppäsen suunnittelema petsamolaisten 
kotiseutumonumentti. Siinä on kuvattuna 
moniammattinen joukko petsamolaisia (noin 
5200 henkeä), jotka joutuivat jättämään ko-
tialueensa syyskuussa 1944. Enempään kat-
seluun ei jäänyt aikaa, kun hälisevä, naurava 
joukko nousi linjurin lämpöön. 

Ivalosta matkamme eteni Inarin, Sevet-
tijärven ja Näätämön kautta Kirkkoniemeen, 
ja sieltä helpon rajanylityksen jälkeen pää-
simme vanhaan Petsamoon. Sivuutimme 
Salmijärven, jossa ei ole enää tien varressa 
muuta nähtävää kuin varuskunnan portti ja 
vanhan osuuskaupan romahtanut rakennus. 
Seuraavaksi ohitimme Nikelin kaupungin (en-
tisen Kolosjoen) savuineen ja ankeine ym-
päristöineen ja päädyimme Zapoljarnyihin, 
toiseen nikkelikaupunkiin, missä asetuimme 
kelpoon majataloon, Hotelli Petsamoon. Za-
poljarnyi on 1956 perustettu noin 30 000 
asukkaan kaivoskaupunki, jota varjostavat 

valtavat kaivostoiminnan sivutuotevuoret eli 
kuonakasat. Itse kaupunki oli siisti ja heinä-
kuisen levollinen ja hiljainen: paikalliset oli-
vat lähteneet lomille lämpimimmille alueille. 
Koulujen ja päiväkotien pihat ammottivat 
tyhjyyttään, ja sinne tänne talojen kivijalkoi-
hin ja teollisuusrakennusten seinille piirre-
tyt graffitit näyttivät haaleilta kesäauringon 
paisteessa. 

Vuonna 1972 perustetun Petsamo-seuran 
matkalaiset olivat vanhempaa väkeä. Seuran 
nostalgiamatkan tämänkertaisena kohteena 
oli vähän aikaisemmin suomalaisturisteille 
avautunut Kalastajasaarento. Sen länsiosa 
kuului Suomelle 1920‒40, mutta talvisodan 
päättyessä alue oli luovutettava Neuvosto-
liitolle. Meitä suomalaisia kuitenkin kiinnosti 
tavattomasti ”tuo vanha kotiseutumme”: jo 
1800-luvulla niemimaan länsiosaan oli nous-
sut suomalaisyhteisöjä. Kervanto ja Vaitolah-
ti arktisimpina kylinä, eteläisimpänä Muotka, 
Maattivuono ja Pummanki. 

Kalastajasaarennon nykyinen  
sotilasalue
 
Heti seuraavana aamuna sonnustauduimme 
Kalastajasaarennon retkelle. Aluksi siirryim-
me venäläisen matkatoimiston asemapaikal-
la (kahvila ja toiletti kymmenisen kilometriä 
Zapoljarnyista) romuluiseen, kolisevaan, ni-
tisevään ja elämää nähneeseen keltaiseen 
linja-autoon, johon mahtui juuri sopivasti 
20-päinen joukkomme. Mukaamme tuli kaksi 
venäläistä matkaopasta, jotka veivät meidät 
heti aluksi piknikille Tivohka-joen kosken ää-
reen. Oppaat edustivat venäläistä matkan-
järjestäjää, joka omisti myös erämaahotelli 
Ozjorkan, jonne olimme matkalla. Ozjorka 
on Kalastajasaarennon isommalla niemellä 
kalaisan Muotkavuonon rannalla kohdassa, 
jonka läheisyydessä oli alkujaan norjalais-
siirtolaisten, mutta sittemmin venäläistynyt 
Muotkan kylä, ja jonka lähellä saarennon pie-
nempi niemi yhdistyy maakannaksella isom-
paan niemeen. 

Matkaa Zapoljarnyista Ozjorkaan on noin 
120 km. Tie on Kalastajasaarennon puolella 
todella haastava: se on tehty ajatellen ras-
kaita sotilasajoneuvoja ja matkamme eteni 

Nostalgiamatkailijat näkevät jopa nykyisen Nikelin 
kaupungin läpi suomalaisen Kolosjoen valkoisuuttaan 
hohtavat funkistalot. Kuva: Maria Lähteenmäki 2012.
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noin 40 kilometrin tuntinopeudella. Pikku-
autoilla alueelle ei ole asiaa, vaan kulkupelin 
tulee olla erämaihin soveltuva neliveto: tie on 
paikoin aivan olematon, purot ylittävät tien-
reikiä, joilla on välillä ’järven kokoisia’ lam-
mikoita ja syviä kuoppia. Mäet ovat Kalasta-
jasaarennon alkupäässä korkeita tuntureita, 
mutkat jyrkkiä ja tiet kapeita. Juuri alku-
päässä näimme useita romuautoja rotkoissa. 
Toisaalta tienpätkä on hyvin kaunis: pieniä 
tunturijärviä on siellä täällä ja pohjoinen kas-
villisuus kukassaan ja väriloistossaan. Keltai-
set niittyleinikit ja valkoiset sianmarjat lois-
tivat kaikkialla, mutta näkyipä myös muun 
muassa lumileinikkejä, kellosinilatvoja, lapi-
norvokkeja ja kaikenlaisia härkkejä, virnoja 
ja kohokkeja.

Teimme retken myös Pummangin kylään. 
Tosiasiallisesti siellä ei ollut mitään näkyvää 
kylää, mutta mielikuvituksemme loihti tyh-
jään tilaan vanhan Pummangin tupineen ja 
peltoineen. Suomalaissiirtolaisten kylän tilal-
la oli ollut sittemmin venäläinen varuskunta 
näkötorneineen, mutta varuskuntakin oli jo 
siirretty pois ja jäljellä oli vain raunioita ja ro-
jua. Vain yksi hirsinen tallirakennus muistutti 
suomalaisajasta. Kiersimme sitä kuin pyhiin-
vaelluskohdetta. Jatkoimme Pummangista 
niemen pohjoispäähän ja näimme rannalta 
kuulut petsamolaisten hillapaikat, Heinäsaa-
ret. Niitä on kaksi, pienempi ja suurempi. 
Niemen kärjessä on luonnonluomat kivipat-
saat, pahdat, jotka ylväänä katsovat pohjoi-
selle merelle päin. Osa Pummangin kivistä 
muistutti veistettyjä ihmisfiguureja, ja joku 
näki niissä jopa Kekkosen profiilin! Liuskekivi 
hallitsee tuota maisemaa, ja rantakivet ovat 
hioutuneet tasaisiksi kuin pöydät. Maasto on 
korkean ja jyrkän rantapenkereen jälkeen ta-
saista, mutta nousee pian kivipahtarivistön 
myötä karuksi tunturiksi. 

Seuraavana päivänä lähdimme yrittä-
mään kohti Vaitolahtea. Nousimme niemen 
länsirantaa ylös pohjoiseen. Ohitimme toi-
sen hylätyn varuskunnan Mys Shorbeevskin: 
lähteneet venäläissotilaat olivat piirustaneet 
valkoisella maalilla raunioihin Tervetuloa hel-
vettiin! englanniksi. Oppaamme lähti aidoilla 
ja puomeilla suljettuun, Vaitolahden paikalla 
olevaan varuskuntaan, joka näkyi silmiemme 

edessä rakennuksineen, säähavaintoasemi-
neen ja harmaine tupineen (joissa asuu vielä 
kuulemma jokunen paikallinenkin). Saimme 
kierrellä tienoota pari tuntia, ennen kun ku-
rainen maastoauto lähti viemään meitä ta-
kaisinpäin. Kaikki kulkeminen Kalastajasaa-
rennolla on luvanvaraista ja ryhmä saattoi 
liikkua vain tiukasti oppaiden mukana. Paras 
lähestymiskulma saarennon kyliin olisi ve-
sitie. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä 
niemi on edelleen sotilasaluetta.

Matkaseurueemme tunnelma oli kuitenkin 
kaikista kovista koettelemuksista – kahden 
auton rikkoutuminen, ylittämättömät vesies-
teet, järkyttävän kuoppaiset tiet ‒ huolimat-
ta korkealla. Takapenkin mummot ja papat 
pitivät siitä huolen, että nauru raikui. Me 
etupenkkiläiset olimme auton moottorimelun 
takia puolikuuroja. Se ei kuitenkaan pilannut 
pioneeri-extreme-matkailijoiden hyvää mat-
kamieltä. Ensi vuonna aiottiin tulla taas jou-
kolla Petsamon rakkaille arktisille rannoille.

Kun seurasin petsamolaisten nostalgia-
matkaa, oli se taivaltamista kuvitteelliseen 
paikkaan, aikaan ja tilaan, aikamatkailua 
lapsuuden maisemiin, tunnelmiin ja koke-
muksiin. Mutta miksi juuri lapsuusaika pai-
nottuu muistoissamme? Siksi, että lapsuuden 
muistot tapahtuvat, sijoittuvat ja aktivoituvat 
sosiaalisesti merkittyihin paikkoihin ja per-
heen viitekehykseen eivätkä itse asiassa kos-
kaan lähde sieltä pois. Lapselle maailma ei 
ole koskaan tyhjä muista ihmisistä ja siksi jo 
varhaisimmatkin muistikuvamme ovat yhtei-
söllisesti jaettuja, sidottuja sosiaaliseen viite-
kehykseen.  On myös esitetty, että kaikkein 
merkityksellisimpiä paikkoja ihmisille ovat 
ne paikat (kuten kodit), joissa hän on ollut 
yhdessä muiden kanssa, kuten ranskalaisfi-
losofi Paul Ricour on muistuttanut. Tällaista 
näkemystä tukien on myös muistutettu, että 
lapsen varhainen, hämärä kokemusmaailma 
on vielä jakamaton, ja vasta vähitellen 1-3 
vuoden iässä hänelle syntyy kokemus kah-
den erilaisen maailman olemassaolosta, eli 
tietoisuus siitä, että on olemassa minä ja toi-
saalta muut, muu maailma itsen ulkopuolella. 
Lapsuudenaikaisten muistojen merkittävyyt-
tä tukee psykologisten tutkimusten mukaan 
sekin seikka, että ajan tunne syntyy lapsella 
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samaan aikaan kuin tietoisuuden synty.
On häkellyttävää todistaa sitä, että ih-

minen voi nähdä menneisyyden maiseman 
ohi tämänhetkisestä aika-tilastaan. Rauniot 
kasvavat silmissä kyliksi, rikkoutuneet lai-
turit täyttyvät kalastajien kuhinasta, lapset 
rientävät aikoja sitten poltettuihin kouluihin. 
Voi melkein kuulla Petsamon kylien ihmisten 
huudahdukset, naurut, sadattelut, menneen 
elämän äänet. Kaikkien Petsamon matkan 
tuottamien kokemusten jälkeen voisi filosofi 
Simo Knuuttilaa lainaten kysyä, kuinka pal-
jon olemme lopultakin tekemisissä varsinai-
sesti todellisuuden kanssa, ja kuinka paljon 
toimimme ennakointien ja muistisisältöjen 
perusteella, jotka koskevat sitä, mitä ei ole.

Pieni joukko isossa  
kansanvaelluksessa
 
Petsamolaiset pääsivät paljon myöhemmin 
katsomaan kotiseutujaan kuin Karjalan sota-
pakolaiset. Vasta 1990 uuden avonaisemman 
Venäjän airuet avasivat tien Petsamon nos-
talgiamatkalaisillekin. Tuossa vaiheessa seu-
dun vanhat suomalaiskylät oli jo tuhottu tai 
luhistuneet, ja aluetta hallitsi Nikelin kaupun-
gin savut ja tuhoutuneet metsät. Muisto suo-
malaisista ei ollut uusille paikallisillekaan niin 
läheinen kuin esimerkiksi Kannaksen vilkkail-
la teillä. Ehkä tämän takia petsamolaiset ei-
vät ole saaneet vieläkään pystyttää yhtään 
muistomerkkiä kotiseuduilleen vanhempien-
sa, entisten kyläläisten eikä liioin sotasanka-
reiden tai sotien uhrien muistoksi, niin kuin 
muualla raja-alueilla on ollut mahdollista 
tehdä. Kaikki kolme Petsamo-seuran organi-
soimaa muistokiveä onkin muualla kuin van-
hassa Petsamossa; Ivalossa, Rovaniemellä ja 
Norjan rajan läheisyydessä Nellimissä. 

Suomalaisen itäturismin historiakirjassa 
petsamolaisten nostalgiamatkat ovat pienen 
pieni juonne, mutta kulkijoilleen sitäkin mer-
kityksellisempiä. Itäturismia Neuvostoliittoon 
harjoitettiin toki jo sotienvälisellä kaudella, 
jolloin muun muassa vasemmistolaisia urhei-
luseuroja vieraili työläisten luvatussa maassa 
‒ ja palasi sieltä hämmentävien kokemusten 
rikastuttamina. Kansainvälinen vasemmisto 
pääsi 1930-luvulla kohtuullisen helpostikin 

rajan yli tutustumaan uutta järjestystä luo-
vaan suurvaltaan. Kävipä siellä Olavi Paa-
volainenkin. Sotien jälkeen suomalaisten 
matkailu itärajan taakse aktivoitui 1955, 
jolloin maiden välille solmittiin tiede- ja kult-
tuurisuhteet YYA-sopimuksen (1948) hen-
gen mukaisesti. 1960‒70-luvulla jo lukuisat 
kansalaisryhmät pääsivät näkemään Lenin-
gradin ja Neuvosto-Tallinnan. Murmanskiin 
ja Kuolan niemimaalle järjestettiin järjestel-
mällisemmin matkoja vuodesta 1966 lähtien. 
Varsinainen nostalgiamatkojen ryntäys pääsi 
käyntiin kuitenkin 1991 Neuvostoliiton luhis-
tumisen myötä. 

On ennustettavissa, että tulevaisuudes-
sa nostalgiamatkailu ”luovutetuille alueille” 
hiipuu vanhempien ikäluokkien voimien eh-
tyessä. Nostalgiaturismi jää elämään kui-
tenkin historiankirjoihin mielenkiintoisena ja 
erikoisena matkailumuotona. Sama kohtalo 
on odotettavissa myös muilla kotinsa toisen 
maailmansodan seurauksena menettäneillä. 
Pakkosiirrettyjähän oli sodan jälkeen Euroo-
pan itärajoilla miljoonittain, joista suomalai-
set nostalgiamatkailijat muodostivat vain hy-
vin pienen osan.

Kirjoittaja on historian professori Itä-Suo-
men yliopistossa.

Litsajoella olevan venäläisen monumenttialueen 
sotamuistomerkki. Kuva Maria Lähteenmäki 2013.
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Historioitsija on tutkijakammiossaan men-
ninkäinen. Hankala hänen on jakaa tie-

tojaan ja mielipiteitään syville riveille, joihin 
ei pääse käsiksi pelkillä kirjoilla. Jotain on yri-
teltävä, että akateemisen koulutuksen kulut 
edes pikkiriikkisen hyödyttäisivät ympäröi-
vää yhteiskuntaa. 

Yleistajuistamisen kokee moni historioitsi-
ja tärkeäksi, mutta millä areenalla se onnis-
tuu? Niin sanotut ”populaarikirjat” eivät vält-
tämättä löydä lainkaan lukijoita tai ainakaan 
käy kaupaksi. Pakko on jalkautua ulos kam-
miosta. Ennen pidin televisiota hömppänä, 
mutta nykyisin Yleisradio tuntuu melkeinpä 
valistuneelta vaihtoehdolta verrattuna inter-
netin perimmäiseen pahaan.

Puolitoista vuotta sitten Yleisradion tuttu 
toimittaja ehdotti minulle tv-sarjan suun-
nittelua. Haettiin muistaakseni tuulettavaa 
ja aggressiivistakin otetta. Mikä harvinaista 
näinä rahattomina 
aikoina, idea läpäi-
si kaikki portaat ja 
toteutui.  Ei muuta 
kuin hommiin tuot-
taja Tuuve Piispan 
ja toimittajien Riika 
Nikkarinen ja Sa-
kari Silvola kanssa. 
Esiintyjäparikseni 
löytyi Marko Kä-
märäinen, joka ai-
noana porukasta 
kävi oikeissa töissä, 
ala-asteen luokan-
opettajana. Markon 
tehtävä oli kysyä 
tyhmät - katsojan 
kannalta tärkeim-
mät - kysymykset.

Televisio oli ihmeellinen kokemus kir-
jaihmiselle. Näinkö paljon on puolen tunnin 
dokumentissa oiottava mutkia ja karsittava 
rönsyjä! Toisaalta kummastelin sitä, miten 
järeitä kokonaisuuksia mahtuu audiovisuaa-
lisin keinoin muutamaan hetkeen. Kuvaajat 
saimme draamapuolelta, ei siis asiaohjel-
mista. Se toivon mukaan näkyi maisemien ja 
vuoropuhelun loitontumisena oppikirjoista.

Yleisradion asettaman lähtökohdan mu-
kaisesti minä ja Marko emme opettamalla 
opettaneet kenellekään mitään. Roadmovie-
hengessä ajoimme maastoautossa 36 kuva-
uspäivänä historian kipupisteestä toiseen. 
Jaksojen aiheet olivat noitavainoja, isonvi-
han kansanmurhaa, Raatteen tietä, vuoden 
1918 verilöylyjä, terrorismia, Mannerheimin 
kalsarikännejä ynnä muuta somaa. Tarkoitus 
oli koskettaa ja satuttaa sellaisiakin katsojia, 
joita ei historian perusohjelmisto kiinnosta. 

Pimeän historian lähettiläänä telkkarissa

teeMu KesKisarJa

Mannerheim-tutkija ja Girl’s Hope.
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Formaattia ei liene ennen Suomessa ko-
keiltu, mutta kohtalaisesti se toimi. Tunte-
mattomien murhenäytelmien tapahtumapai-
kat vavahduttivat ainakin tekijöitä itseään. 
Harva lienee kuullut, että Hailuodon hiekka-
dyyneillä on yhtenä synkkänä syysyönä kir-
vesmurhattu 800 suomalaista siviiliä. Paikal-
lisista ihmisistä ja kuolonuhrien sukulaisista 
irtosi välillä väkeviä haastatteluja. 

Menetelmiin jäi varmaan parantamisen 
varaa, mutta vaihtoehtoinen tie tuntui kerta-
kaikkiaan loppuun kuljetulta. Ei enää kenraa-
lien kartalle vetämiä strategisia nuolia eikä 
suurmiehille omistettuja hymnejä! Ihmishis-
toriaa on pakko avata pienten ihmisten mu-
sertavien kohtaloiden kautta.  Näin erityisesti 
silloin, jos yhtenä kohderyhmänä on nuoriso.

Pimeä historia -sarja sai erinomaiset 
katsojaluvut. Toinen toistaan pimeämmis-
tä uusista aiheista oli muistioita valmiina. 

Historiallinen Aikakauskirja on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
tiedelehti, jossa käsitellään laajasti ja monipuolisesti ajankohtaisia 
kysymyksiä uusimman tutkimuksen valossa.

Tämän vuoden tuoreimmassa numerossa teemana on historian ope-
tus. Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 luodataan muun muassa kansal-
lisen historian merkitystä. Lisäksi lehdessä julkaistaan yksittäisiä 
artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Vuoden 2017 vuosikerta maksaa entiseen tapaan 45 euroa, ja sillä 
pääsee myös Historian Ystäväin Liiton jäseneksi. Korkeakoulu-
opiskelijoille vuosikerta maksaa vain 30 euroa. Suomen Historiallisen 
Seuran jäsenille hinta on 33 euroa (+ seuran jäsenmaksu).

Tarjouksena kaikki 31.12.2016 mennessä tehdyt uudet vuosikerta-
tilaukset saavat kaupan päälle numeron 4 / 2016.

Tilauslomake löytyy lehden kotisivuilta:  
www.historiallinenaikakauskirja.fi/tilaukset

H i s t o r i a l l i n e n

a i k a k a u s k i r j a

tilaa historiallinen aikakauskirja!

pro.tsv.fi/haik 
n ISSN

 0018-2362
H

I
S

T
O

R
I

A
L

L
I

N
E

N
 

A
I

K
A

K
A

U
S

K
I

R
J

A 

merkitykset

muutos

Historianopetus

tavoitteet

&

3
/

2
0

1
6

3  /  2 0 1 6  •  1 4  € 

Jatko-osien teko jäi silti sikseen. Supistu-
viin määrärahoihin kurkottavat monet kädet. 
Verrattuna urheiluun ei historialle liikene kuin 
pennosia ainakaan Yleisradion omissa, ul-
koistamattomissa projekteissa.

Suomalaisena historioitsijana tietenkin 
rukoilen Yleisradion tehtävän terävöitymistä. 
Suomen historia ei kiinnosta ulkomaalaisia 
pätkääkään. Mutta Täällä Pohjantähden alla: 
se on kuolematon omaelämäkerta. Suomen 
historiaa ei käytännössä tutkita eikä kuvata 
missään muualla kuin Suomessa. Mainoska-
navilta lienee turha toivoa kunnianhimoisia 
historiadokumentteja.  Jos millään instituu-
tiolla, niin juuri Yleisradiolla on iso vastuu 
menneisyyden yleistajuistamisesta ja itse-
ymmärryksemme vaalimisesta.    

Kirjoittaja on historioitsija.
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Miten säätyläisnuoret kokivat elämänsä 
1700-luvun kartanoissa? Millaisia olivat 

heidän arkiset askareensa ja työnsä? Oliko 
tyttöjen ja poikien maailma erilainen? Tätä 
voi pohtia kahden esimerkin, kreivi Johan 
Gabriel Oxenstiernan (1750–1818) ja neiti 
Jacobina Charlotta Munsterhjelmin (1786–
1842) päiväkirjojen avulla. Oxenstierna kir-
joitti päiväkirjaa ranskaksi 1766–1768 Ske-
näsin kartanossa Ruotsissa ja Munsterhjelm 
ruotsiksi 1799–1801 Hämeenkylän kartanos-
sa Suomessa.

Kasvatus ja koulutus
 
Päiväkirjan kirjoittamisella oli pedagoginen 
merkitys: 15-vuotiaana päiväkirjan aloittanut 
Johan Gabriel Oxenstierna kirjoitti ranskaksi 
oppiakseen aristokratialle välttämätöntä kiel-
tä paremmin. Hän kirjoitti omaksi ilokseen 
ajatuksistaan, arjestaan ja tulevaisuudentoi-
veistaan osana poliittisesti vaikutusvaltaista 
sukupiiriä. Jacobina Charlotta Munsterhjelm 
puolestaan ryhtyi 13-vuotiaana kirjoittamaan 
ruotsiksi harjoittaakseen äidinkieltään. Hä-
nen päiväkirjamerkintänsä kuvaavat karta-
nonneitien arkielämää itäisessä Suomessa. 
Molempien arjesta suuren osan veivät aska-
reet, joiden tarkoitus oli kasvattaa säätyläis-
lapset heidän tuleviin rooleihinsa miehinä ja 
naisina.

Oxenstierna opiskeli kotiopettajan johdol-
la ranskaa ja latinaa, kirjallisuutta ja runo-
utta, antiikin mytologioita, filosofiaa, moraa-
lioppia, piirustusta, matematiikkaa, historiaa 
ja maantiedettä. Virkamieheksi tähdänneen 
nuorukaisen kasvatukseen kuului myös opin-
toja Uppsalan yliopistossa. Munsterhjelmin 
kasvatuksessa korostuivat säätyläisnaisten 

taidot, taloudenhoito ja ompelu, ja kasvatus-
vastuu oli hänen äidillään.

Käsityöt
 
Kuten kaikki säätyläisnaiset, Munsterhjelm 
oppi ompelemaan pikkutyttönä ja teki vaat-
teita ja asusteita itselleen. Hän häkilöi pella-
vaa, kehräsi lankaa, neuloi sukkia ja punoi 
hiuksista koruja. Munsterhjelm piti selvästi 
käsitöistä, joita hän teki yhdessä sisarensa, 
serkkunsa ja isoäitinsä kanssa, vaikka niukat 
päiväkirjamerkinnät eivät juuri kerro hänen 
tunteistaan.

Oxenstierna innostui sorvaamisesta 
16-vuotiaana ja sorvasi varsinkin talvisai-
kaan päivittäin opintojensa jälkeen. Hän 
nautti valmistaessaan lahjaksi pikkuesineitä 
kuten rasioita, hammastikkukoteloita, piip-
puja, nuppeja ja keppejä. Oxenstierna viit-
tasi sorvaamiseen toisinaan työnä, toisinaan 
taiteena, mikä alleviivaa käsitöiden kaksois-
merkitystä sekä hyödyllisenä askareena että 
taiteellisena toimintana.

Puutarhatyöt
 
Kasvien viljely ja puutarhanhoito olivat sää-
tyläisten suosimaa ajanvietettä. Oxenstierna 
tilasi kukansiemeniä Tukholmasta ja osti kuk-
kasipuleita Linnén puutarhurilta Uppsalasta. 
Kotona huoneessaan hän kasvatti amaryllik-
sia ja hyasintteja, joiden kukintoja ja tuoksua 
kartanon vieraat ihailivat. Kotiopettajansa ja 
serkkunsa kanssa hän kaatoi puita ja pen-
saita ja muokkasi Skenäsin kartanon puu-
tarhaan puutarhakäytäviä, luolia, muureja ja 
promenadeja. Työhön todennäköisesti osal-
listuneista puutarharengeistä Oxenstierna ei 

Päiväkirjat kertovat nuorten arjesta 
1700-luvun kartanoissa

Johanna ilMaKunnas
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mainitse mitään.
Munsterhjelm puolestaan viljeli sisarensa 

kanssa pienessä hyötypuutarhassa hernei-
tä, papuja, porkkanoita ja retiisejä. Hyöty-
puutarhassa myös oleskeltiin ja seurustel-
tiin kauniina kesäpäivinä nauttimalla kätten 
työstä ja kasvien estetiikasta. Lisäksi Muns-
terhjelm kävi sisarensa ja Hämeenkylän kar-
tanon piikojen kanssa marjastamassa ja sie-
nestämässä.

Sukutyö
 
Sukutyö merkitsi sukulaisuussuhteiden yllä-
pitämistä kirjeenvaihdolla, lahjojen antami-
sella, vierailuilla ja juhlien järjestämisellä. 
1700-luvulla kirjeenvaihto oli keskustelun 
kirjallinen muoto ja kirjeiden tyyliin kiinnitet-
tiin paljon huomiota. Oxenstierna ja Muns-
terhjelm olivat molemmat kirjeenvaihdossa 
sukulaisten ja ystävien kanssa. Oxenstierna 
kuvaili pakollisten uudenvuodentervehdysten 
kirjoittamista tylsäksi työksi, vaikka muutoin 
nautti kirjeidenkirjoittamisesta.

Sekä Oxenstierna että Munsterhjelm vah-
vistivat sukusiteitä antamalla sukulaisilleen 
pieniä, itse valmistamiaan lahjoja kuten ky-
näkoteloita tai vahahelmiä. Päiväkirjoissa 
korostuvat sisarusten, serkkujen, tätien, 
enojen ja setien verkostot sekä ylisukupol-
viset suhteet. Oxenstiernan ja Munsterhjel-
min isoäidit asuivat tyttäriensä perheissä ja 
tunneside lapsenlapsiin näkyy molemmissa 
päiväkirjoissa.

Lopuksi
 
Johan Gabriel Oxenstiernan ja Jacobina Char-
lotta Munsterhjelmin päiväkirjoista piirtyy 
elävä kuva 1700-luvun loppupuolen karta-
noiden arjesta ja juhlasta. Ne kertovat nuor-
ten elämästä, jossa keskipisteenä ovat nuo-
ret itse, heidän kokemuksensa ja tunteensa, 
arkiset askareet ja vuotuisjuhlat, opinnot, 
kirjeenvaihto, puutarhatyöt sekä kasvatus 
tuleviin rooleihin aatelismiehinä ja -naisina. 

Ahkeruus ja työteliäisyys olivat aatelisia hy-
veitä, mikä käy selvästi ilmi molempien päi-
väkirjoista. Silti päiväkirjat eivät kerro yksin-
omaan työstä ja toimista kartanoissa, vaan 
pikemminkin siitä, kuinka säätyläisten elämä 
vaihteli työn ja huvien välillä. 1700-luvun 
aateliskulttuuriin kuului sekä uutteruus että 
juhlat, työteliäisyys ja joutilaisuus, mikä nä-
kyy selkeästi molemmissa päiväkirjoissa.

Johan Gabriel Oxenstierna ja Jacobina 
Charlotta Munsterhjelm olivat päiväkirjan-
kirjoittajina yhtä aikaa tyypillisiä ja erityisiä: 
he ovat säätynsä ja sukupuolensa edustajia, 
mutta molemmilla oli omat yksilölliset aja-
tuksensa, tunteensa ja toiveensa jotka hei-
jastuivat heidän elämäänsä.

Kirjoittaja on Suomen historian professori 
(ma) Turun yliopistossa. Hänen uusin teok-
sensa on Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 
1700-luvun Euroopasta (2016).

Pehr Hilleströmin maalauksessa nainen opettaa  
tyttöä lukemaan (Nordiska museet CC BY-NC-ND).
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Suomi vuonna 1917 ja kaksi unelmoivaa 
teiniä. Kauppiaan tytär Olivia ja paras 

ystävänsä Iita, perheen piika, kokevat itse-
näistymisen keskellä Helsinkiä.  Maa on myl-
lerryksessä, mutta niin ovat tytötkin kaikkine 
nuoren naisen ongelmineen. 

Kaduilla näkee kiihkoa, väkivaltaa ja myös 
puhtaiden sattumusten aiheuttamia tilantei-
ta. Kenen kanssa he jakaisivat tuntonsa? 

Ylen kanavilta tulee vuonna 2017 kolmi-
osainen draamadokumentti itsenäistymis-
vuoden tapahtumista. Sen rinnalle tehdään 
nuorille suunnattu nettikokonaisuus. Siinä 
päähenkilö Olivia tarvitsee apuasi jouduttu-
aan pulaan. 

Intohimoisesti valokuvausta harrastavan 
Olivian kamerasta syntyy yhteys vuoteen 
2017, ja Olivia tarvitsee yleisön apua pääs-
täkseen kotiin ja pelastaakseen parhaan ys-
tävänsä Iitan. Matkallaan Olivia pyytää apua 
tehtävien suorittamiseen ja moraalisten va-
lintojen tekemiseen seuraajiltaan. 

Olivia puhuu suoraan juuri sinulle. Oli-
via vloggaa, julkaisee kuvia Instagramissa, 
lähettää viestejä - tarinaa seuraavat nuoret 
pohtivat Olivian ongelmia ja sitä kautta myös 
omaa elämäänsä ja elämänvaihettaan. Olivi-
aa seuraamalla joutuu miettimään mitä eri-
laisista valinnoista seuraa. 

Tarinan tavoitteena on herättää tunteita 
ja kiinnostusta: historia on täynnä samanlai-
sia ihmisiä kuin minä itse. Se vie yleisönsä 
ajassa taaksepäin puhumaan tytölle, joka eli 
sata vuotta sitten, mutta asioista joilla on oi-
keasti väliä - niin kuin rakkaudesta, ystävyy-
destä ja menettämisen pelosta. Käsiteltävät 
kysymykset ovat suuria. Kehen voin luottaa? 
Milloin uskon omiin mielipiteisiin? Milloin tun-
nen itseni petetyksi? Miksi Juho tykkää Iitas-
ta eikä minusta? 

Olivian tarinan rinnalla kulkee oikea his-
toriallinen uutisvirta, joka kertoo millainen 
Suomi oli sata vuotta sitten. Sata vuotta sit-
ten eletty aika rinnastuu nykypäivään: sata 
vuotta sitten yhteiskunta jakautui kahtia - ja 
nyt eletään myös aikaa jolloin Suomi jakau-
tuu eri ryhmiin.

Mobiilitarina on suunnattu eritoten teini-
ikäisille, jotka ovat löytämässä aikuisemman 

Koe nuorten elämä 100 vuotta sitten
#Olivia1917 - kuinka ystävystyä Oliviaan sadan vuoden takaa

riiKa niKKarinen

Kuva: Olli Laine / Yle.
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identiteettinsä ja haluavat kuulua johonkin, 
olla osa yhteisöä. Tavoitteena on luoda yh-
teisöllinen kokemus ja ystävyyssuhde tämän 
päivän nuorten ja sata vuotta sitten elänei-
den nuorten välille. Olivian ja Iitan tarina pe-
rustuu 1910-luvulla eläneiden tyttöjen päivä-
kirjoihin ja todellisiin historian tapahtumiin.

Mobiilimysteeri kertoo, mitä Olivialle ta-
pahtuu sillä aikaa, kun hän on kadoksissa 
samasta vuodesta kertovasta tv-sarjasta. Tv-
sarjan ja mobiilimysteerin maailma ovat sa-
mat, ja ne leikkaavat joissain kohdin, mutta 
niitä voi seurata itsenäisesti myös erikseen. 

Me jo teini-iän ohittaneet käsikirjoittaja-
tädit ja -sedät olemme jututtaneet Olivian 
ja Iitan ikätovereita sata vuotta myöhemmin 
saadaksemme selville mitä nuoret haluavat 
tarinalta. Haluamme löytää yhteisen kielen 
nuorten välille, jossa vuosisadan välimatka ei 
haittaisi. Nyt olemme jo saaneet kuvaamis-
tamme testipätkistä palautetta - esimerkiksi, 
ettei kukaan ole noin epävarma ensimmäi-
sessä Youtube-postauksessaan. Mutta on-
neksi Oliviaan on ihmisenä, nuorena tyttönä 

haaveineen, uskottu. Kaiken aikaa teemme 
muutoksia nuorten kanssa pidettävien työ-
pajojen perusteella.

Olemme lähestyneet teitä opettajia, kos-
ka toivomme, että tämä projekti antaisi myös 
teille oikeita työkaluja. Siksi pyydämme apu-
anne. Meillä on kaksi työpajaa teidän syys-
päivillänne, missä esittelemme tuotantoam-
me ja otamme kiitollisina vastaan palautetta 
ja parannusehdotuksia. 

Ja tervetuloa seuraamaan ja kommen-
toimaan projektiamme Facebookiin Ylen 
historiaprojekti: Suomi 1917.  Jaamme siel-
lä tunnelmia kuvauksista, tietoja projektin 
etenemisestä, sekä linkkejä, joista itse olem-
me saaneet hyötyä.

Kokonaisuus julkaistaan syksyllä 1917. 
Yhtenä mottona tekemisissämme olemme pi-
täneet lausetta “historia on nyt”.

Lisätietoja
tuottaja Jussi Jormanainen p. 050-5421350, 
jussi.jormanainen@yle.fi
käsikirjoitusryhmän jäsen Riika Nikkarinen p. 
0400 129 480, riika.nikkarinen@yle.fi

Kuva: Olli Laine / Yle.
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Historia tuntuu tihentyvän juhlavuosien 
alla. Vuonna 2017 Suomi täyttää vuosi-

sadan: murrosaikojen tarkastelu avaa mah-
dollisuuden liittää luontevasti yhteen yksilöi-
den ja kansakunnan vaiheet. Menneisyyden 
suuren kuvan ja pienen ihmisen kokemusten 
yhdistäminen onnistuu 2010-luvulla helpom-
min kuin aikana ennen internetiä. Poikke-
usajat, kuten Suomen itsenäistymisvaiheet, 
ovat tuottaneet runsaasti aineistoa tavallis-
ten ihmisten historiasta. 

Suomessa oli sata vuotta sitten laajalevik-
kinen ja moniääninen sanomalehdistö. Lehti-
en palstoilla julkaistiin runsaasti paikallisuu-
tisia. Vanhojen lehtien ilmoitukset kertovat 
elämän kirjosta ja tuovat arjen ymmärrettä-
vämmäksi. Kaikkien Suomessa ilmestyneiden 
lehtien vuosikerrat ovat 1910-luvun alkuun 
asti käytettävissä Kansalliskirjaston digiar-
kistossa.

Suvussa kulkeneen muistitiedon, säily-
neen kirjeenvaihdon ja valokuvien avulla 
yksityiset kokemukset voi liittää osaksi laa-
jempaa kokonaisuutta. Ihmiset ovat kautta 
historian yrittäneet ja voineet valinnoillaan 

vaikuttaa elämäänsä. Oman suvun, paikal-
listen tapahtumien, kansakunnan ja koko 
maailman suuret muutokset on mahdollista 
limittää keskenään. 

Globalisaation historiaa paikallistasolla
 
Suomen viimeisimmän 150 vuoden historia 
on myös globalisaation historiaa. Tampe-
reella, Turussa, Varkaudessa, Oulussa ja Ke-
missä elettiin maailmanmarkkinoiden tahtiin 
1900-luvun alussa. Yhtä lailla suomalaisen 
maatalouden historia on kansainvälisen kau-
pan historiaa. Suomeen tuotiin 1900-luvun 
alussa viljaa ja maasta vietiin voita.

Menneisyyden suurten linjojen pohjana 
ovat päätökset, joita vallanpitäjät ovat maa-
ilmanlaajuisesti, valtakunnallisesti ja paikalli-
sesti tehneet. Tavalliset ihmiset ovat sopeut-
taneet elämänsä näiden päätösten pohjalta 
oman parhaan taitonsa mukaan.

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan 
aikana elintarvikkeiden ja muiden hyödykkei-
den saatavuus heikkeni. Siirryttiin säännös-
telyyn, jonka tarkoituksena oli jakaa niuk-
kuutta. Pian kehittyivät laittomat markkinat. 
Mustassa pörssistä sai ostaa lähes kaikkea - 
ja siitä löytyy edelleen tarinoita.

Maailmansodan aikana tehtiin laajamit-
taisia linnoitustöitä eri puolilla Suomea. 
Mittavimmat työmaat sijaitsivat Helsingin 
ympäristössä ja Viipurin lähistöllä, mutta 
linnoitteita rakennettiin eri puolilla Suomea. 
Venäläiset varautuivat saksalaisten mai-
hinnousuun koko Suomen rannikolla. Väinö 
Linna viittaa Urjalassa tehtyihin vallitöihin. 
Linnoitteita löytyy edelleen maastosta esi-
merkiksi Helsingin Kontulasta tai Siilijärven 
Vuorelasta.

Pieni ihminen ja iso maailma voivat 
kohdata historiassa

JouKo KoKKonen

Naurista syötiin 1900-luvun alussa paljon. Lapsia 
maistelemassa nauriita Kirvussa 1900-luvun alussa.  
(Liinu Cantell / Museovirasto)



KLEIO 3/2016

MIKROHISTORIA

27

Kuvia sadan vuoden takaa
 
Mikro- ja makrohistoria yhdistyvät luontevas-
ti valokuvissa ja dokumenttifilmeissä. Signe 
Branderin ja I. K. Inhan kuvat Helsingistä 
kertovat kaupungista, joka on kasvamassa 
pohjoismaiseksi suurkaupungiksi.

Museovirasto on julkaissut noin 700 va-
paasti käytettävissä olevaa kuva 1900-luvun 
Suomesta. Ivan Timiasiarev kuvasi ensim-
mäisen maailmansodan aikana venäläistä 
sotaväkeä Helsingissä. Hänen kuvansa ovat 
ainutlaatuisia. Finna-portaalin kautta löytyy 
runsaasti kuvia eri puolilta Suomea.

Savon ja Kainuun syrjäseutujen arjesta 
1910- ja 1920-luvuilla kertovat metsänhoita-
ja Ivar Aleksander Ekströmin kuvat. Ekström 
kuvasi ihmisiä arkiaskareidensa ääressä kier-
täessään Ahlströmin omistamilla mailla. Hä-
nen otoksensa sisältyvät www.piipunjuurella.
fi -kokoelmaan, joka koostuu Forssan, Val-
keakosken ja Varkauden museoiden kokoel-
mista. Museoiden kuvat kertovat laajemmin-
kin Suomen teollistumisen historiasta.

Elävää kuvaa itsenäistymisvaihesta
 
Suomen itsenäistymisvaiheita esittävä elo-
kuva-aineisto on niukka, sillä ensimmäisen 
maailmasodan aikana dokumenttielokuvien 
kuvaaminen oli kielletty. Oskar Lindelöf ku-
vasi salaa Nikolai II:n Suomen vierailun maa-
liskuussa 1915. Elokuva sisältyy Ylen Elävään 
arkistoon. Vuodelta 1916 on olemassa Sak-
sassa kuvattu jääkärien rintamalle lähtöön 
liittyvä elokuva, jonka tallensi Anton Pod-

worsky.
Vuoden 1917 maaliskuun vallankumo-

uksen jälkeen rajoitukset poistuivat, mutta 
filminauhalle tapahtumat eivät tallentuneet. 
Ainoa tunnettu filmivälähdys punaisesta Suo-
mesta löytyy venäläisen Mihail Koltsovin ly-
hytelokuvasta. joka on katsottavissa Kansal-
lisen audiovisuaalisen instituutin kokoelmissa 
(www.elonet.fi). Elokuvan loppupuolella ku-
vissa vilahtaa kansanvaltuuskunnan puheen-
johtaja Kullervo Manner seurassaan Vasten 
ja Adolf Taimi. Elokuvan vaikuttavimmassa 
otoksessa punalippu liehuu Senaatintalon 
katolla. 

Senaatin pyytämänä maihin nousseiden 
saksalaisten sotatietä kuvaa kaksi dokument-
tielokuvaa. Ne ovat osin lavastettuja, mutta 
tarjoavat silti kiinnostavia väläyksiä Suomes-
ta 1918. Saksalaisten Suomeen tuomat autot 
etenevät vaivalloisesti kelirikon runtelemilla 
sorateillä. Valkoisten voitonparaatista kerto-
vat elokuvat tuovat esille, ettei Helsingissä 
marssinut suinkaan koulutettu armeija, vaan 
nopeasti koottu sotajoukko.

Venäjän vallan ajalta ja sotien väliltä löy-
tyy KAVI:n kokoelmista useita kiinnostavia 
elokuvia. Erilaisia vapaasti katsottavia uutis-
katsauksia on kuitenkin laajamittaisemmin 
tarjolla sota-ajalta ja sodanjälkeisiltä vuosilta. 
 
Kirjoittaja on FT, toimituspäällikkö
www.itsenäisyys100.fi

Suomalaisen radio- ja televisiovalmistajan Saloran 
valikoimaa oli esillä Jyväskylässä 1960-luvun alussa. 
(U. A. Saarinen / Museovirasto)

Tervetuloa kertomaan Suomen tarinaa
 
Svinhufvud - Suomen itsenäisyyden teki-
jät ja vaiheet -sivuston yhteyteen avataan 
vuoden 2017 aikana osio, jossa julkaistaan 
koulujen tuottamaa historia-aineistoa. Op-
pilastöiden lähtökohtana voivat olla oman 
suvun vaiheet tai oman paikkakunnan ta-
pahtumat. Lähdeaineistona voivat toimia 
haastattelut, kirjeenvaihto ja valokuvat. 
Lähestymistapa voi pohjautua esimerkiksi 
arkeen, joka oli 100 vuotta tai 50 vuotta 
sitten toisenlainen kuin tänä päivä. 

Yhteistyöstä kiinnostuneet koulut voi-
vat ottaa yhteyttä Jouko Kokkoseen, jouko.
kokkonen@elisanet.fi, p. 040-7530740.
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Kanta-Hämeen menneisyyden etsijät on 
pääasiassa metallinetsintää harrastava 

yhdistys. Meitä on kuusi kaveria, joille kaikille 
harrastuksesta on tullut tärkeä osa elämää. 
Yhdistävänä tekijänä meillä myös kiinnostus 
kotiseutuhistoriaan ja luonnossa liikkumi-
seen.  

Pisin kokemus metallinetsinnästä on Rei-
jo Hyvösellä, joka hankki ensimmäisen lait-
teen jo 90-luvun alussa. Ossi Kupila sai kipi-
nän oltuaan kesätöissä 1997 museoviraston 
kaivauksilla ja nähtyään siellä käytettävän 
metallietsintä osana kaivauksia. Pekka Kupi-
la lainasi laitetta serkultaan Ossilta ja innos-
tui harrastuksesta siinä määrin, että päätyi 
hankkimaan oman laitteen. Jussi Niemisen 
lapsuudenystävä oli hankkinut itselleen lait-
teen ja Jussi naureskeli mielessään, mikä saa 
aikuisen miehen tonkimaan maata etsimen 

kanssa. Sen verran kuitenkin touhu kiinnosti, 
että hän lainasi laitetta ystävältään keväällä 
2010 ja jäi sille tielle. Mikko Mäkelää historia 
on kiinnostanut läpi elämän, mutta metallin-
etsimen käyttöä hän ei ollut aikaisemmin tul-
lut ajatelleeksi. Luettuaan lehdestä Ossin ja 
Jussin tekemästä viikinkiaikaisesta rahalöy-
döstä Mikko suuntasi saman tien ostamaan 
laitteen. Tomi Virtanen näki paikallislehdessä 
jutun Reijosta ja metallinetsimisestä koskien 
metallinilmaisinharrastusta ja se riitti harras-
tuksen aloittamiseen.

Ryhmän muodostuminen alkoi, kun Ossi 
ja Pekka etsivät yhdessä vuosituhannen 
alussa. Erinäisten vaiheiden jälkeen keväällä 
2013 kaikki kuusi tapasivat samalla pellolla 
ja sen jälkeen etsimistä on tehty vaihtelevilla 
kokoonpanoilla. 

Historiaa maan alta!

PeKKa KuPila Ja Jussi nieMinen

Laukon kotkakoru.
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Metallinetsijän tulee tuntea historiaa
 
Harrastus ei ole pelkkää etsimen heiluttamis-
ta ja kuoppien kaivamista, vaan taustatyötä 
pitää tehdä paljon. Vanhat kartat, perintei-
set ilmakuvat, satelliittikuvat ja jopa laser-
keilauskuvat ovat lähteitä, joita tutkimalla 
päästään lähelle paikkoja, missä esi-isämme 
ovat eläneet ja asuneet. Toki tähän lisäksi 
vielä tulee itse fyysinen etsiminen ja kohtei-
den esiin kaivaminen. Oman kokemukseni 
mukaan yhtä hyvää kohdetta varten joutuu 
kaivamaan esille toistakymmentä huonoa 
kohdetta. 

Metallietsijän pitää myös ymmärtää ja 
tietää harrastukseen liittyvät lupa-asiat ja 
rajoitukset. Etsintä ja varsinkin maan kaiva-
minen on mahdollista maanomistajan luvalla 
ja vain niillä alueilla, joita ei ole määritelty 
muinaisjäännösalueiksi. Valitettavasti on nii-
tä, joilta nämä asiat unohtuvat. Kasvaneet 
harrastajamäärät ovat aiheuttaneet lieveil-
miöitä, ja mm. Janakkalan Hakoisten linna-
vuorella oli viime kesänä käyty kaivamassa 
useita monttuja. Linnavuoren alue on osa 
muinaismuistolain suojelemaa aluetta. On-
neksi kuitenkin suurin osa metallietsijöistä 
tietää ja noudattaa sääntöjä ja muistaa olla 
yhteydessä maanomistajiin ja selvittää myös 
suojelualueiden rajat. 

Löytöjä voi tehdä kaikkialta. Tietenkin 
alueet, missä ihmiset ovat liikkuneet ja asu-
neet tuhansia vuosia, ovat kaikkein todennä-
köisimpiä historiallisesti arvokkaille löydöille. 
Vanhojen kyläpaikkojen lähellä olevat pellot 
ovat osoittautuneet parhaiksi löytöpaikoiksi. 
Metsistä on myös löytynyt hyviä kohteita, 
tosin kaivaminen on erittäin hankalaa puun-
juurien ja välillä erittäinkin kovan maaperän 
takia. Toisaalta peltoetsintä rajoittuu aikai-
seen kevääseen ja sadonkorjuun jälkeiseen 
aikaan.

Yli tuhatvuotinen kotkakoru löytyy
 
Ehkä kaikkein ikimuistoisin etsintäreissu oli 
matka Vesilahdelle kuuluisan Laukon kar-
tanon maille. Olimme saaneet luvan Lau-
kon omistajilta Leena Lagerstamilta ja Jouni 
Minkkiseltä etsimiseen heidän kartanonsa 

läheisyydessä olevalla salaperäisellä Pohdon 
saarella. Etsintäpäivän aamu oli juuri yhtä 
salaperäinen kuin kuuluisa saari. Pohdon 
saari on saanut nimensä novgorodilaisen so-
tapäällikkö Pohdon mukaan. Tarinan mukaan 
Pohto kohtasi kaksintaistelussa saarella en-
simmäisen suomalaisen sotasankarin, pirk-
kalaispäällikkö Matti Kurjen. 

Saavuimme kartanon rantaan aamusu-
mun kietoman Pohdon saaren siintäessä vä-
hän matkan päässä. Ilma oli viileä, mutta 
auringonpaisteessa oli jo lämmin. Sumu alkoi 
hälvetä, vaikka ilma oli aivan tyyni. Suunta-
simme soutuveneellä kohti saarta. Saareen 
saavuttuamme viritimme etsimet ja hajaan-
nuimme pienelle vajaan puolen hehtaarin ko-
koiselle saarelle. Aluksi ei tahtonut löytyä mi-
tään, mutta sitten Tomin huuto kaikui saaren 
länsirannalta: ”Löytyi!” Ryntäsimme kaikki 
metsä rytisten huutoa kohti. Tomi oli löytänyt 
saaren rantakivikosta yli tuhat vuotta vanhan 
krapusoljen. Metallietsimet yhteen kolisten 
etsimme Tomin löydön ympäristöstä. 

Reijo sai hyvän signaalin ison laakean ki-
ven kohdalta. Kivi kammettiin ähkien ylös. 
Kiven kuopassa tasaisen hiekan pinnassa 
näkyi joku esine. Reijo poisti varovasti hiek-
kaa ja hetken kuluttua nosti auringon valoon 
upean kotkakorun. Kaikki olivat aivan hiljaa, 
kunnes Reijon ilonkarjahdus kaikui rannassa. 
Koru oli jotakin, mitä kukaan meistä ei ollut 
ennen nähnyt. Mykistyneinä palasimme Lau-
kon kartanon rantaan, jossa meitä oli vastas-
sa kartanon isäntäpari. Tämä etsintäreissu 
näytetään myös Yleisradion esittämänä ensi 
vuoden alkupuoliskolla alkavassa Menneisyy-
den metsästäjät -dokumenttisarjassa. 

Kotkakoru on alustavissa tutkimuksissa 
ajoitettu merovingiajalle eli 550- ja 800-lu-
kujen väliselle ajalle ja on ns. permiläistä 
tyylisuuntaa. Laukon kartanon edustalla ole-
vaan saareen se on päätynyt ilmeisesti Venä-
jältä, Volgan mutkan pohjoispuolelta.
 
Kirjoittajat ovat historiaa rakastava insinöö-
ri pääkaupunkiseudulta sekä Hämeen oma 
poika, joka uskoo, että Tuuloksen alueella 
on asunut Hämeen kuningas.

www.facebook.com/khmeweb/
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Politisoituneen 1970-luvun alussa SDP:ssä 
asetettiin pitkän tähtäyksen tavoitteeksi 

siirtää Suomi koulutuspolitiikan avulla so-
sialistiseen järjestelmään. Tämä tapahtui-
si peruskoululaisten eli tulevien äänestäjien 
tullessa äänestysikään. Uutta koulutuspoli-
tiikkaa testattiin ensimmäisenä Tampereen 
kupeessa Pirkkalassa.

Pirkkalan kokeilun suunnitteluun osallis-
tuivat ajan SDP:n johtavat koulutuspoliitikot 
ja koulutuspoliittiset asiantuntijat, etune-
nässä vuoden 1973 alusta kouluhallituksen 
pääjohtajaksi nimitetty Erkki Aho ja opetus-
ministeri Ulf Sundqvist. He katsoivat, että 
peruskoululaitoksen kehitystyössä Pirkkalan 
kokeilu palveli täydellisesti SDP:n tärkeimpi-
en koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutta-
mista. Näihin tavoitteisiin kuului mm. SDP:lle 
tärkeiden yhteiskunnallisten oppiaineiden eli 
historian, yhteiskuntaopin, maantiedon ja 
kansalaistaidon opetussisältöjen yhdistämi-
nen työväenliikkeen ideologian eli marxilai-
suuden pohjalta, perinteisen numeraalisen 
4–10-oppilasarvostelun poistaminen ja yksi-
tyisten kirjankustantamoiden oppimateriaali-
tuotannon sosialisointi valtion, käytännössä 
kouluhallituksen haltuun. Pirkkalan kokeilun 
päätyttyä sen tulokset oli tarkoitus ottaa 
käyttöön Suomen kaikissa peruskouluissa 
vuodesta 1980 alkaen.

Oppilaiden maailmankuvaa oli tarkoitus 
muokata työväenliikkeen ideologiaa vastaa-
vaksi. Kokeilun opetusmateriaaleissa koros-
tettiin marxilaista maailmankatsomusta. His-
torian materiaali oli kopioitu lähes suoraan 
neuvostoliittolaisista lähteistä. SDP:n sisäi-
sissä koulutuspoliittisissa asiakirjoissa puhut-
tiin “sosialistisesta kasvatuksesta”.

Pirkkalan ala- ja yläasteen kouluissa vuo-
sina 1973–75 toteutetun opetuskokeilun 

päätavoite oli tutkia kokeellisen psykologian 
menetelmin, kuinka hyvin oppilaat omak-
suisivat marxilaisen maailmankatsomuksen 
annetun opetuksen perusteella. Opetusko-
keilu oli psykologien suunnnittelema ja yksi 
pääjohtaja Ahon johtaman kouluhallituksen 
suurimpia ja kalleimpia projekteja. Kokeilun 
metodit perustuivat Neuvostoliiton ja Itä-
Saksan marxilais-leniniläiseen kasvatuspsy-
kologiseen tutkimukseen, jolla tavoiteltiin 
lapsille ja nuorille muodostuvaa ”sosialistista 
persoonallisuutta”. 

Pirkkalalaiset oppilaat osoitettiin kokei-
luun vanhempiensa tietämättä. Vuosina 
1973–75 marxilaiseen opetuskokeiluun osal-
listui kaiken kaikkiaan lähes tuhat oppilasta. 
Nuorimmat olivat 1. luokan koulutulokkaita 
ja vanhimmat yläasteen 9. luokan oppilaita. 

Pääjohtaja Aho johdatti Pedon  
Pirkkalaan
 
Kokeilun opetussuunnitelmien ja -mate-
riaalien valmistamisesta ja psykologisten 
kokeiden toteuttamisesta vastasi Suomen 
johtavista psykologian ja kasvatustieteen 
tutkijoista koostuva ”tutkijaryhmä Peto” 
(”peruskoulun toimivan opetussuunnitelman” 
projekti), johon kuului Tampereen yliopiston 
psykologian laitoksen professori Tapio Num-
menmaa, Joensuun korkeakoulun kasvatus-
tieteiden osaston professori Annika Takala, 
Turun yliopiston kasvatustieteen professori 
Juhani Karvonen ja psykologian tohtori Liisa 
Rantalaiho. Tutkijaryhmä korosti, että tut-
kimustyössä he tulisivat käyttämään paitsi 
marxilaista yhteiskunta-analyysiä myös siitä 
johdettua marxilais-leniniläistä analyysiä.

Pääjohtaja Erkki Aho tunsi entuudestaan 
henkilökohtaisesti kaikki Peto-ryhmän pro-

Kohti sosialismia! 
Pirkkalan marxilainen kokeilu vuosina 1973–1975

Jari lesKinen



IDEOITA & ILMIÖITÄ

fessorit. He sopivat, että ennen useita vuo-
sia kestävän opetuskokeilun alkamista Pedon 
jäsenet suorittaisivat Pirkkalassa suurelle 
joukolle peruskoululaisia kaksi viikkoa kes-
tävän marxilaisen esikokeilun maaliskuussa 
1973. Tämän avulla 
Pedon jäsenet halusi-
vat saada tarpeelliseksi 
katsomiaan tietoja var-
sinaisen pitkäkestoisen 
opetuskokeilun suun-
nittelemiseksi. Pedon jäsenet olivat erityisen 
kiinnostuneita siitä, kuinka verraten lyhyt-
kestoisessa mutta sitäkin intensiivisemmässä 
esikokeilussa annettava räätälöity poliittinen 
opetus menisi perille. 

Peto-ryhmän tutkijat laativat opetukses-
ta tarkat tunti- ja teemakohtaiset päiväoh-
jelmat, yhden ala-asteen ja toisen yläasteen 
ja lukion oppilaille. Molemmat ohjelmat pe-
rustuivat kapitalistisen ja sosialistisen jär-
jestelmän keskinäisen paremmuuden ver-
tailemiseen. Järjestys, jossa ensin annettiin 
tuomitsevaa opetusta kapitalismista ja tä-
män jälkeen ylistävää opetusta neuvostoso-
sialismista ja sen saavutuksista, oli tarkoin 
harkittu. Kun kapitalismista ja kapitalisti-
sista valtioista, erityisesti Yhdysvalloista, oli 
maalattu synkkä kuva, oli seuraavien päivien 
opetuksessa helppo todistaa Neuvostoliiton 
ja sosialismin ylivertaisia saavutuksia ihmis-
kunnalle ja maailmanrauhalle.

Toteutetussa esikokeilussa oppilaille teh-
tiin ennen kaksiviikkoisen opetuksen alka-
mista psykologinen mittaus heidän lähtö-
tietojensa selvittämiseksi. Mittaus tehtiin 
kysymyslomakkeilla ja haastattelemalla. Mit-
tauksen jälkeen oppilaille annettiin kahden 
viikon ajan räätälöityä marxilaista maailman-
katsomusta vastaavaa opetusta. Heti kahden 
viikon opetuksen jälkeen Pedon jäsenet te-
kivät oppilaille uuden mittauksen opetuksen 
perillemenon tutkimiseksi. Mittaus suoritet-
tiin samoilla kysymyksillä, jotka oppilaat oli-
vat saaneet vastattaviksi ennen opetusta.

Mittaustulosten pohjalta Pedon jäsenten 
oli pakko myöntää, että intensiivisyydestään 
huolimatta kaksiviikkoinen kokeiluopetus ei 
ollut ehtinyt muuttaa pirkkalalaisten oppilai-
den maailmankuvaa sosialismia ja Neuvos-

toliittoa suosivaksi. Opetus neuvostososialis-
min väitetyistä suurista saavutuksista ei ollut 
jäänyt oppilaiden mieliin.

Vaikka oppilaiden maailmankuva ei ollut 
muuttunut sosialismia suosivaksi, Pirkka-

lan kokeilun seuraavaa 
vaihetta silmällä pitäen 
Pedon jäsenet saivat 
esikokeilusta tärkeitä 
tietoja opetuksen pe-
rillemenoa mittaavis-

ta psykologisista kokeista. Heti esikokeilun 
jälkeen Peto-ryhmä ja pääjohtaja Erkki Aho 
ryhtyivät kuumeisesti valmistelemaan varsi-
naisen Pirkkalan opetuskokeilun aloittamista, 
jonka oli määrä alkaa kesäloman jälkeen elo-
kuussa 1973.

Varsinainen kokeilu alkoi. Työstämiensä 
marxilaisten opetussuunnitelmien pohjalta 
Peto-ryhmän jäsenet olivat laatineet valituille 
pirkkalalaisille opettajille tuntikohtaisen ope-
tusmateriaalin, jota seuraamalla opettajien 
tuli opettaa. Yhteistä näille 1. luokan ympä-
ristöopin, 5. luokan historian, maantiedon ja 
kansalaistaidon ja 9. luokan yhteiskuntaopin 
ja kansalaistaidon opetussuunnitelmille oli 
se, että niissä kaikissa luokkataistelua koros-
tava marxilainen materialistinen historiankä-
sitys oli merkittävässä asemassa; 5. luokan 
historianopetuksessa tämä oli hallitseva ope-
tusmateriaalin alusta loppuun. Viidesluokka-
laisille oppilaille opetettiin yhden lukuvuoden 
aikana koko peruskoulun historian oppimää-
rä. Tarkoitus oli, että 6.-8-luokkien aikana 
oppilaille opetettaisiin paitsi toistamalla myös 
seikkaperäisemmin samat marxilaisen tulkin-
nan mukaiset ihmiskunnan historian kehitys-
vaiheet, jotka oppilaille oli aiemmin opetettu 
5. luokalla. 9. luokalle siirryttyä historia jäi 
pois ja tilalle tuli yhteiskuntaoppi, jossa ope-
tussisältö johdonmukaisesti perustui marxi-
laiseen tulkintaan.

Pirkkalan kokeilun kaikissa oppiaineissa 
toteutettu kapitalismin pahuuden ja sosialis-
min paremmuuden todistaminen aloitettiin jo 
1. luokan koulutulokkaista lähtien. Ensiluok-
kalaisille opetettiin ympäristöopin tunneilla, 
kuinka ihmiskunnan historiassa yksityisomis-
tuksen syntyminen oli ihmisten välisen riis-
ton ja epätasa-arvon alku. Viidennen luokan 
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”Intensiivisyydestään huolimatta kokeilu-
opetus ei ollut muuttanut pirkkalalaisten 
oppilaiden maailmankuvaa sosialismia ja 
Neuvostoliittoa suosivaksi.” 
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historian ja maantiedon sekä 9. luokan yh-
teiskuntaopin, kansalaistaidon ja maantiedon 
oppitunneilla tietyt amerikkalaiset ylikansalli-
set yhtiöt nostettiin esille ihmiskunnan riiston 
näkyvimpinä toteuttajina.

Peto-ryhmän jäsenet laativat ja jakoivat 
5. luokan historianopettajille erityisen ”Opet-
tajan oppaan”, jossa opettajille korostettiin 
marxilaisten käsitteiden eli ”avainsanojen” 
opettamisen merkitystä. Oppaassa Peto-
ryhmä korosti, että käsitteiden opettaminen 
liittyi marxilaiseen näkemykseen ihmiskun-
nan historian mutta myös tulevaisuuden vai-
heista. Siinä painotettiin, että ihmiskunnan 
lainmukainen historiallinen ja myös tuleva 
kehitys perustui eri aikoina vallinneisiin tuo-
tantovälineiden omistussuhteisiin. Oppilaille 
oli opetettava ihmiskunnan vaiheet aikajär-
jestyksessä kommunismia muistuttavasta 
alkukantaisesta suku- ja heimoyhteisöstä, 
joka ihmisten riistoa aiheuttaneen yksityis-
omistuksen syntymisen myötä muuttui or-
janomistusyhteiskunnaksi. Tämän jälkeen 
käsitteiden avulla tuli opettaa feodalismin ai-
kakausi, joka aikanaan muuttui kapitalismik-
si. Viimeinen opetettava ihmiskunnan histori-
allinen vaihe sosialismi, joka oli jo toteutunut 
Neuvostoliitossa, oli tulosta kapitalismin hä-
viämisestä. Sosialismi, johon Suomikin tuli-
si annetun opetuksen mukaan enemmin tai 
myöhemmin siirtymään, edusti ihmiskunnan 
siihen asti onnellisinta aikaa ennen vaiheista 
viimeistä eli kommunismia.

Pirkkalalaiset historianopettajat olivat 
ensin hämmentyneitä ja pian tuskastuneita 
Pedon vaatimien ”avainsanojen” opettami-
sesta. He saivat kouriintuntuvasti huomata, 
että melkoinen osa oppilaista ei ymmärtänyt 
lainkaan opetettavaksi määrättyjä marxilai-
sia käsitteitä. Tämän seurauksena 5. luokan 
kokeiluoppilaat alkoivat käydä levottomiksi 
historian oppitunneilla. Jo muutaman viikon 
käsitteiden opetuksen jälkeen oppilaat il-
moittivat opettajalle, että he halusivat lopet-
taa Peto-ryhmän laatiman opetusmonisteen 
lukemisen. Tämä ei luonnollisesti käynyt 
päinsä, koska oppilaat oli määrätty olemaan 
koehenkilöitä psykologisessa tutkimuksessa 
ja opiskelemaan heille räätälöityä opetusma-
teriaalia.

Peto-ryhmän jäsenet vaativat, että opet-
tajien oli jatkettava käsitteiden opettamista 
seuraavankin lukuvuoden alkaessa. Pedon 
jäsenille marxilaiset käsitteet olivat keskei-
nen osa opetusta, koska vain niiden oppi-
misen avulla oppilaan katsottiin voivan saa-
vuttaa tavoiteltavan marxilaisen ”toimivan 
maailmankuvan” ja lopulta maailmankatso-
muksen. Tämän vuoksi marxilainen näkemys 
ihmiskunnan luokkataistelun historiasta ei 
saanut rajoittua historiantunneille, vaan se 
tuli sisällyttää myös muihin oppiaineisiin, ku-
ten ympäristöopin, yhteiskuntaopin ja maan-
tiedon opetukseen.

Tavoiteltavan marxilaisen maailman-
kuvan psykologinen mittaus
 
Kun pirkkalalaisille kokeiluoppilaille oli ope-
tettu Peto-ryhmän jäsenten laatimien ope-
tussuunnitelmien ja oppimateriaalien pohjal-
ta riittäväksi katsottu aika, ryhmän tutkijat 
tekivät heille kokeellisen psykologisen tutki-
muksen eli ”toimivan maailmankuvan” mitta-
uksen. Pedon jäsenten kehittämän koululai-
sen ”toimivan maailmankuvan” mittauksen 
tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon an-
nettu räätälöity opetus muutti peruskoululai-
sen poliittista maailmankuvaa marxilaiseen 
suuntaan. Jos muutosta tapahtui riittävässä 
määrin, peruskoululaisella oli annetun ope-
tuksen tuloksena kehittymässä halutunlai-
nen ”toimiva maailmankuva”. Peto-ryhmä 
korosti, että ”opetussuunnitelmamme tekee 
tieteelliseksi juuri se, että seuraamme myös 

Pirkkalan marxilaisen kokeilun pääarkkitehti, 
kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho (pääjohtaja 
1973–91) kutsuttiin SDP:n johdon taholta 1970-luvun 
puolivälissä puolueen koulutuspoliittisen työryhmän 
puheenjohtajaksi. Ahosta tuli SDP:n koulutuspoliitti-
nen pääideologi. (1973, Mauri Helenius)
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miten tieto on mennyt perille – minkälaisek-
si lapsen maailmankuva muodostuu ope-
tuksen vaikutuksesta. [...] Maailmankuvan 
mittauksessa kiinnitetään huomiota kunkin 
oppiaineen osalta siihen millaiseksi maail-
mankuva on muotoutunut kussakin aineessa 
annetun opetuksen perusteella.” Opetuksen 
perillemenotutkimuksen oli tarkoitus tulevai-
suudessa syrjäyttää peruskoululaisten tuona 
aikana käytössä ollut perinteinen numeraali-
nen 4–10-oppilasarvostelu.

Pääjohtaja Ahon halu korvata nume-
raalinen oppilasarvostelu ”toimivan maa-
ilmankuvan” psykologisella mittaamisella 
kumpusi suoraan SDP:n koulutuspoliittisista 
vaatimuksista. SDP:ssä vaadittiin 1970-lu-
vun alussa, että peruskoululaitoksen raken-
nustyössä ”on selvitettävä arvostelujärjes-
telmän ja opettajien asenteiden vääristävä 
vaikutus arvosteluun, joka on uudistetta-
va oikeudenmukaisemmaksi niin, että se ei 
enää syrji työväenluokkaa. […] Opettajien 
alempiin sosiaaliryhmiin kohdistuvat odotuk-
set ovat kielteisiä, mikä aiheuttaa sen, että 
työväenluokkaan kuuluvat lapset saavat an-
siottoman huonoja arvosanoja ja todistuksia 
keskikerroksiin kuuluviin verrattuna.”

Oppilaiden oppimat asiat mitattiin ky-
symyslomakkeiden avulla. Vaikka 5. luokan 
oppilaat olivat tuskailleet marxilaisten käsit-
teiden oppimisessa, he olivat Pedon jäsenten 
silmissä omaksuneet perimmäisen marxilai-
sen sanoman lopulta yllättävän hyvin. Psyko-
logisen mittauksen tuloksena Pedon jäsenet 
totesivat tyytyväisinä, että puolen vuoden 
opetuksen jälkeen 5. luokan ”oppilaiden tie-
toja historiasta voi pitää hyvinä, myös syitä 
ja seurauksia pystytään hyvin ymmärtämään 
ja tiedot ovat osaksi toimivia. Oppilaiden 
maailmankuvassa ei ollut paljonkaan harho-
ja.” Marxilainen oppi ihmiskunnan luokka-
taistelun historiasta oli mennyt perille. Näin 
Pedon jäsenet olivat saavuttamassa viides-
luokkalaisten historian tietämyksen osalta 
Pirkkalan kokeilulle asettamansa tärkeimmän 
päämäärän, jonka he kertoivat opetusmonis-
teen esipuheessa: Pirkkalan kokeilun oppi-
laiden täytyi opetuksen pohjalta ymmärtää, 
”miten toiset tulivat rikkaiksi ja toiset köy-
hiksi, miten osa väestöstä teki raskaat työt 

toisten huvitellessa”.
9. luokan yhteiskuntaopin ja kansalais-

taidon opetusmonisteen tärkein tarkoitus 
oli tuomita suomalainen markkinatalouteen 
perustuva yhteiskuntajärjestelmä. Peto-ryh-
män jäsenet halusivat opettaa, että Suomen 
siirtyminen sosialistiseen yhteiskuntaan olisi 
kaikkien suomalaisten etu. Horjuttaakseen 
9. luokan oppilaiden uskoa suomalaiseen yh-
teiskuntajärjestelmään Pedon jäsenet pyrki-
vät opetusmonisteessaan osoittamaan, että 
suomalaisessa kapitalistisessa luokkayhteis-
kunnassa porvarillista maailmankatsomus-
ta edustavat päättäjät eivät aina halunneet 
kunnioittaa kansalaisten perustuslaillisia 
oikeuksia tai Neuvostoliiton kanssa tehty-
jä sopimuksia. Tämänsisältöisen opetuksen 
jälkeen Pedon jäsenet esittivät oppilaille jo 
vastauksen sisältäneitä kysymyksiä: ”etsikää 
esim. historiasta tapauksia, jolloin valtiovalta 
ei ole noudattanut perustuslain säädöksiä” ja 
”miettikääpä tunnilla onko Suomi noudatta-
nut tarkoin tätä allekirjoittamaansa Pariisin 
rauhansopimusta ja siinä olevia määräyksiä”. 
Tämän johdonmukaiseksi jatkoksi Pedon op-
pimateriaalissa väitettiin ”tieteellisiin tutki-
muksiin” nojaten, että melkoinen osa suo-
malaisista ei uskonut kapitalistisen Suomen 
porvarillisten lainvalvontaviranomaisten ja 
oikeuslaitoksen puolueettomuuteen. Tämän 
jälkeen Pedon jäsenet määräsivät, että op-
pilaiden tuli ”miettiä niitä syitä, josta tämä 
’uskonpuute’ johtuu”. Poliittisella propagan-
daopetuksella Pedon jäsenet halusivat kerta 
toisensa jälkeen väittää oppilaille, että Suo-
messa esimerkiksi poliisin ja oikeuslaitoksen 
tärkein tehtävä oli suojella omistavaa kapita-
listiluokkaa.

Keväällä 1975 Pirkkalan marxilaisesta ko-
keilusta syntyi ennennäkemätön vastalausei-
den myrsky, kun viidesluokkalaisten historian 
opetusmateriaali tuli kansan tietoisuuteen. 
Historianmoniste oli vain jäävuoren huippu.
  
Kirjoittaja (s. 1965) on valtiotieteiden tohto-
ri ja työskentelee strategisen rikosanalyysin 
erikoistutkijana Keskusrikospoliisissa. Kirjoi-
tus perustuu Leskisen tutkimukseen ”Kohti 
sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilai-
nen kokeilu 1973–75” (Siltala, 2016). 
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Viime kevätlukukautena Porkkalan lukion 
Aktiivinen kansalainen -kurssin ohjelma 

jakautui moneen osaan.  Opiskelijat saivat 
oman mielenkiintonsa pohjalta valita aihe-
piirin, johon syventyivät. Mielestäni onkin 
tärkeätä herättää opiskelijoiden henkilökoh-
tainen kiinnostus ja samalla tutustuttaa heitä 
lähialueen aktiivisiin kansalaisiin ja toimijoi-
hin. Kurssin alussa kävimme yhdessä laajasti 
läpi, millaista kansalaisjärjestötoimintaa ny-
kyisin on niin globaalisti kuin lokaalisti. Kar-
toitimme myös, millaisiin kansalaisjärjestöi-
hin opiskelijat kuuluivat. 

Yrittäjä aktiivisena kansalaisena
 
Jo edellisenä lukuvuotena Kyrkslätts gym-
nasium tarjosi yhteistyöprojektia, jonka tar-
koituksena oli tutustua kirkkonummelaisiin 
yrityksiin ja samalla ohjata opiskelijoita te-
kemään pieni haastattelu tai uutinen josta-
kin yrityksestä. Tämä olisi hyvin sopinut lu-
kiomme Minustako yrittäjä -kurssille, mutta 
se oli jo ensimmäisessä jaksossa. Yhtä hyvin 
teema sopi myös tälle kevätlukukauden kurs-
sille. Opiskelijat laativat ensin kysymyksiä, 
tekivät äidinkielen lehtorin avulla kuvakäsi-
kirjoituksen ja harjoittelivat iMovien käyttöä. 
Osalle se olikin jo täysin tuttua, mutta mu-
kavaa oli, että me opettajat, allekirjoittanut 
ja Kyrkslätts gymnasiumin historian ja yh-
teiskuntaopin lehtori Tanja Ingelin, saimme 
myös hyvää oppia kuvakäsikirjoituksesta ja 
iMovien käytöstä. Teimmepä jopa yhdessä 
pienen filmin!

Opiskelijat tekivät erittäin itsenäisesti 
työtä, ja keväällä valmistuikin sitten heidän 
tuotoksensa. Aihepiiri oli laaja aina teolli-
suusyrityksestä pieneen osuuskuntaperiaat-

teella toimivaan lahja- ja käsityöläispuotiin 
sekä kauppapuutarhasta liikuntayritykseen.  
Samalla opiskelijat hioivat myös omia media-
taitojaan, jotka ovat erittäin tärkeitä aktiivi-
selle kansalaiselle. 

Turvapaikanhakijat ja me 
 
Toisena teemana oli maahanmuutto. Kasvoi-
han pieni Kirkkonummella sijaitseva Evitsko-
gin kylä syyslukukauden 2015 alussa 300 
asukkaalla, kun sinne pystytettiin vastaanot-
tokeskus. Tämä puhutti vuosi sitten lukukau-
den alussa opiskelijoita paljon. Kirkkonum-
melta lähtöisin oleva ohjaaja Peter Wallenius 
seurasi dokumentissaan vastaanottokeskuk-
sen elämää, ja dokumentista järjestettiin en-
nakkokatselu kyläläisille. Ennakkoluuloja oli 
aluksi paljon, mutta dokumentin teon aikana 
ne alkoivat tasaantua. 

Tavallisilla oppitunneilla keskustelu maa-
hanmuuttajista saattoi mennä juupas-eipäs 
-linjalle. Pakolaisuuden syistä harvat tiesivät 
mitään ja heillä ei ollut tietoa maailmanlaa-
juisesta pakolaisvirrasta. Pakolaisuus aiheutti 
myös aivan selvästi pelkoa joissakin opiske-
lijoissa. 

Kurssilla opiskelijat seurasivat niin pai-
kallismediassa kuin valtakunnanmediassa 
käytyä keskustelua. He menivät myös so-
men sopukoihin. Eli jälleen kerran oli myös 
kyse mediakriittisyydestä ja argumentoinnin 
tasosta. Tutkimme myös historiaa ja selvi-
timme, miten Suomesta ja Euroopasta on 
eri aikoina lähtenyt maahanmuuttajia muille 
mantereille. 

Lopuksi katsoimme Hamy Ramezanin oh-
jaaman Tuntematon pakolainen -elokuvan, 
joka sattui olemaan YLE:n Areenassa näh-

Aktiivinen kansalainen -kurssista  
on moneksi

PirJo West
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tävillä. Se toi opiskelijoiden iholle sen, mitä 
on olla pakolainen, matkustaa meren poikki 
Euroopan puolelle, asua tilapäisissä vastaan-
ottokeskuksissa, jatkaa matkaa ja huomata, 
etteivät rajat välttämättä aukea. Opiskelijoi-
ta puhutteli se, että pakolaistaustainen stand 
up-koomikko Ali Jahangiri oli koko sielullaan 
mukana dokumentin juontajana ja haastatte-
lijana. Farsin kieltä taitavana hän pääsi lähel-
le haastateltaviaan, joiden rinnalla hän myös 
tarpoi halki Euroopan. 

Veteraanit ja nuoret 

Kolmas teema, jonka opiskelijat saivat valita, 
oli rintamaveteraanien toiminta Kirkkonum-
mella. Idea lähti koulusihteeriltämme Pirjo 
Koposelta, joka toimii aktiivisesti Kirkko-
nummi-Siuntion Rintamaveteraaneissa. Hän 
oli kertomassa kurssin alussa veteraanitoi-
minnasta. Tämän jälkeen opiskelijat ottivat 
selvää nuorten elämästä sota-aikana ja sii-
tä, millaista harrastus- ja kansalaistoimintaa 
nuorilla oli. 

Tässä teemassa kaksi maailmaa, nuoret 
ja ikäihmiset, kohtasivat toisensa. Kurssin 
päätteeksi opiskelijoilla ja rintamaveteraa-
neilla oli lämminhenkinen parin tunnin jut-
tuhetki kunnantalolla kahvipöydän ääressä.  
Kaikki olivat reippaasti ”sinuja” keskenään, 
vaikka ikäero nuorten ja veteraanien välillä 
oli suurimmillaan noin 76 vuotta. 

 Nuoret kuulivat niin rintamakokemuk-
sista taistelutehtävissä Tali-Ihantalassa kuin 
lääkintälotan työstä sotavankisairaalassa.  
Veteraani Terttu Kinnunen kertoi, kuinka rin-
tamalta tuotiin yöllä venäläisiä sotavankeja, 
jotka he sitten valmistelivat yön aikana osas-
tolle.  Kaikkia piti auttaa, ja venäläiset vangit 
olivat kiitollisia tästä avusta ja näyttivät hoi-
tajille omaistensa kuvia. 

Veteraanit muistelivat menneitä, ja moni 
kuulijoista alkoikin jälkeenpäin miettiä, mi-
ten itse olisi selvinnyt näissä vaikeissa tehtä-
vissä. Terttu oli nähnyt myös sotamarsalkka 
Mannerheimin, ja eloisasti hän kuvasi, kuinka 
”komea mies tämä oli ja polvet piti olla nöy-
ränä, kun marsalkan näki”.

Tapaamisessa tuli myös esiin lapsen nä-
kökulma sotaan. Kerhon sihteeri kertoi, kuin-
ka sota vaikutti jännittävältä. Koulut olivat 
esim. Helsingissä suurimmaksi osaksi kiinni 
ja aikaa jäi kavereiden kanssa leikkimiseen. 
Halkopinoja oli kaupungissa joka puolella, ja 
sodasta oli jäänyt mieleen myös pelottavat 
pommitukset ja tietysti myös puute ruuas-
ta. Pula ja puute jatkui vielä pitkään, vaikka 
aseet vaikenivat. 

Mielenkiintoista mutta…
 
Opettajan näkökulmasta kurssi oli mielen-
kiintoinen mutta työläs. Samaan aikaan piti 
vetää kolmeen eri teemaan keskittyvää kurs-
sia ja seurata ja kannustaa opiskelijoita. Li-

säksi veteraanien tapaaminen 
oli vasta viimeisellä kokoon-
tumiskerralla, ja näin tähän 
aiheeseen keskittyneet eivät 
päässeet kertomaan kokemuk-
siaan muille kurssialaisille. He 
kylläkin kirjoittivat tapaamises-
ta pienen jutun paikallislehteen, 
mutta se ilmestyi vasta kesä-
loman jo alettua. Samoin yrit-
täjien haastattelut valmistuivat 
niin myöhään, etteivät kaikki 
kurssilaiset päässeet näkemään 
niitä.
 
Kirjoittaja on kirkkonummelai-
sen Porkkalan lukion opettaja.

Kurssilla katsottiin Hamy Ramezanin ohjaama elokuva 
Tuntematon pakolainen. Kuva: Yle.
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Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yh-
deksäsluokkalaisille suunnattu yhteis-

kunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden 
oppimiskokonaisuus, jonka tarina alkaa vuo-
desta 2009. Vuonna 2015 Yrityskylä laajentui 
alakouluista yläkouluihin, ja tulevana luku-
vuotena oppimiskokonaisuus tarjoaa käytän-
nönläheistä sisältöä ja toimintaa erityisesti 
historian, yhteiskuntaopin sekä opinto-oh-
jauksen oppitunneille. Maailman parhaana 
koulutusinnovaationa palkittu ja tutkitusti 
koululaisten taloustaitoja parantava Yritysky-
lä on kehitetty Suomessa.

Uuteen opetussuunnitelmaan perustu-
vassa Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluok-
kalaiset pohtivat tulevaisuuttaan ja oppivat 
globaalin talouden ilmiöistä toiminnallisessa 
ympäristössä.

”Tehtävänämme on tarjota oppimis-
kokemuksia, jotka herättävät kiinnostuk-
sen talouteen, työelämään ja yrittäjyyteen. 
Tämä toteutuu parhaiten toiminnallisissa 
ympäristöissä. Haluamme tarjota myös ylä-
koululaisille mahdollisuuden osallistua Yri-
tyskylä-oppimiskokonaisuuteen uuden ope-
tussuunnitelman sisältöihin ja menetelmiin 
pohjaten”, kertoo toiminnanjohtaja Tomi Ala-
koski.

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus koostuu 
opettajien koulutuksesta, viidestä oppitun-
nista ja pelipäivästä Yrityskylä Yläkoulussa. 
Oppituntien sisällöt keskittyvät erityisesti 
globaalin talouden ilmiöihin, työelämätaitoi-
hin, yritystoiminnan perusteisiin ja omien 
vahvuuksien tunnistamiseen. Kolmella en-
simmäisellä oppitunnilla syvennytään his-
torian ja yhteiskuntaopin ainesisältöihin ja 
neljännellä opinto-ohjaukseen. Oppitunneil-
la pelataan muun muassa jäätelökioskipeliä 

sekä keksitään yrityksen johtoryhmälle iske-
vä nimi ja slogan. Yli 60 prosenttia oppimis-
kokonaisuuteen osallistuneista 9.-luokkalai-
sista koki, että yhteiskuntaopin sisältöjä oli 
helpompi ymmärtää Yrityskylä-kokemuksen 
jälkeen.

Oppimiskokonaisuus huipentuu pelipäi-
vään Yrityskylä-oppimisympäristössä, jossa 
oppilaat pääsevät pelaamaan digitaalista glo-
baalin talouden simulaatiopeliä. Kaksi tuntia 
kestävä peli pelataan tableteilla. Kerralla op-
pimisympäristöön mahtuu noin 20-25 oppi-
lasta. Yhdeksäsluokkalaiset toimivat kansain-
välisen yrityksen johtoryhminä ja pyörittävät 
omaa yritystään globaaleilla markkinoilla 
neljän kvartaalin ajan. Tiimit käyvät kovaa 
kilpailua siitä, kuka saa eniten yrityksen-
sä tuotteita markkinoille, ensin Saksassa ja 
myöhemmin kvartaalien edetessä kaukai-
sessa Kiinassa saakka. Pelissä vuorovaiku-
tus ja tiimityö ovat rautaa. Nuoret joutuvat 
tekemään nopeita päätöksiä ja tiimityösken-
telytaidot joutuvat koetukselle todentuntuis-
ten ja jännittävien mutta samalla hauskojen 
neuvottelutilanteiden lomassa. Neuvotteluita 
värittävät maiden erilaiset yrityskulttuurit. 
Kuinka voitan kiinalaisen asiakkaan puolelle-
ni? Mitenköhän saksalainen asiakas suhtau-
tuu, jos tuote toimitetaan myöhässä? Entä 
myöntääkö pankkivirkailija johtoryhmällem-
me lainaa? Onko meillä riittävät perustelut 
lainanhaulle ja hyvä maine? 

Pelin edetessä erilaiset yllättävät tapah-
tumat, kuten öljykriisi tai kartelliepäily, vai-
kuttavat yritysten menestymiseen ja tekevät 
pelistä arvaamattoman - aivan niin kuin oi-
keassakin elämässä. Voittoa ei viedä kotiin 
pelkillä mittavilla kassavaroilla, vaan voitta-
jaksi selviytyy lopulta taloudellisesti hyvin 

Yrityskylä Yläkoulu
Yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat globaalin talouden maailmaan

JasMiina tuoMinen Ja MaiJa silvo
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menestyvä ja korkeat mainepisteet saavut-
tanut johtoryhmä. Mainepisteiden kerryttä-
miseen voi vaikuttaa vastaamalla erilaisiin 
mainehaasteisiin, panostamalla neuvottelu-
tilanteisiin ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. 
Pelipäivän jälkeen palataan vielä viidennelle 
oppitunnille käymään läpi pelitilanteita sekä 
arvioidaan omaa ja tiimin työskentelyä.

Oppimiskokonaisuus on kerännyt paljon 
positiivista palautetta. Keskiarvoksi tämän 
kevään oppilaat ovat antaneet kokonaisuu-
delle 9,3 ja sen toimivuudesta kertovat myös 
oppilaiden sanalliset palautteet.

”Jatkakaa tätä. Kaikkien pitää saada ko-
kea tämä. Oli älyttömän hauskaa”, kertoo 
eräs yhdeksäsluokkalainen palautteessaan. 

Oppimiskokonaisuuden on koettu täyden-
tävän tietoja ja taitoja, joita oppilaat ovat 
kerryttäneet muilla oppitunneilla sekä tarjo-
avan positiivisia kokemuksia tiimityöskente-
lystä.

”Yrityskylä oli paras juttu koulussa mitä 
minulla on ollut. Kaikkia koulussa oppimiani 

taitoja tarvittiin.”
”Sain mahtavan kokemuksen ja koen 

oppineeni tärkeitä asioita. Olen tyytyväinen 
omaan ja tiimimme työskentelyyn.”

Yrityskylä Yläkoulussa vieraili kevääl-
lä 2016 yhteensä noin 1500 yhdeksäsluok-
kalaista. Konsepti pyöri menneenä keväänä 
Vantaalla ja Kuopiossa. Vantaalla peliä pela-
taan myös alkaneena lukuvuotena Tikkurilan 
kirjaston tiloissa. Kuopiossa toiminta jatkuu 
Yrityskylä Alakoulun tiloissa Kauppapaikka 
Hermannissa. 

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2016-2016 
oppimiskokonaisuuksiin käynnistyi elokuussa 
2016. Lisätietoa Yrityskylä Yläkoulusta ja sii-
hen ilmoittautumisesta saa osoitteesta www.
yrityskyla.fi

Kirjoittajat työskentelevät Yrityskylässä 
aluekoordinaattoreina ja koordinoivat Yritys-
kylä Yläkoulun toimintaa Vantaalla keväällä 
2016.

Mahdollisuus opiskelupaikkaan korkeakoulussa ilman pääsykoetta.

Möjlighet till studieplats i 
högskola utan urvalsprov.

Lisätietoja | Närmare upplysningar:
www.hyol.fi/kilpailut www.fine.fi www.finanssiala.fi/talousguru

Nyt on taas aika valmistautua  Talousguru-kilpailuun!
Valtakunnallinen alkukilpailu järjestetään lukioissa 18.1.2017 klo 9-11. 
Alkukilpailun parhaat pääsevät loppukilpailuun, joka pidetään Helsingissä 2.–3. 3.2017.  
 
Nu är det dags igen att förbereda sig för  Ekonomigurutävlingen!
Riksomfattande uttagningar hålls i gymnasierna den 18 januari 2017 kl. 9-11.  
De bästa går till finalen,  som avgörs i Helsingfors den 2-3 mars 2017.

GURU 
TALOUS
EKONOMI

2017

20 - juhlavuosi/årsdag
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Playspent – pelillistä yhteiskuntakritiikkiä

Johanna norPPa

Yhteiskuntaopin tunnilla on taas aiheena 
hyvinvointivaltio ja köyhyys. Aiheen opet-

taminen on onneksi helppoa! Olen varannut 
tunnille käytettäväksi padit, vaikka käyttä-
mättähän ne taas jäävät, sillä sovelluksen 
pelaaminen onnistuu hyvin myös kännyköillä. 
Erilaisten hyvinvointivaltiotyyppien läpikäy-
misen jälkeen ohje on yksinkertainen: men-
kää osoitteeseen playspent.org ja pelatkaa, 
ainakin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla 
ette tule selviämään montaa päivää… 

Playspent on englanninkielinen peli, jossa 
pelaaja on yhdysvaltalainen matalapalkkai-
nen työntekijä. Valittavana on työ, asuin-
paikka ja sairaanvakuutuskorvauksen taso. 
Sitten peli alkaakin. Tarkoitus on selvitä saa-
dulla palkalla kokonainen kuukausi. Jokainen 
päivä tuo uuden haasteen: mitä syödä lou-
naaksi, maksaako autovero, mitä ostaa lap-
selle lahjaksi, tunnustaako rikottu ikkuna.

Playspent-pelin nerokkuus on sen yk-
sinkertaisuudessa, se imee pelaajan mu-
kaansa tekemään ”omakohtaisia” valintoja 
kuvitteelliselle, yhdysvaltalaiselle minälleni. 
Samaistuminen on sitä luokkaa, että pelaa-
misen jälkeen kuuluu soraääniä: ”Miksi vein 
koirani eläinlääkäriin, eihän minulla edes ole 
koiraa”. Jätän pelin siksi usein lopputuntiin, 
väsyneet opiskelijat jaksavat innostua simp-
pelistä pelistä, vaikka istumalihakset ovat jo 
puutuneet. Alkutunnista on hyvä keskittyä 
suomalaiseen hyvinvointivaltioon tai käydä 
läpi erilaisia hyvinvointivaltiotyyppejä sekä 
hyvinvointivaltion kritiikkiä.

Toisinaan tämäkään sovellus (tai koulun 
verkko) ei kestä montaa yhtäaikaista pelaa-
jaa, vaan peli jumittuu kesken kaiken. Har-
mi on usein suuri, kun käynnissä olisi ollut 
”juuri se kuukausi” jonka pelaaja olisi pääs-

syt loppuun asti. Tiedä sitten olisiko näin, vai 
jumittuuko peli, jos kassaan jää liikaa rahaa. 
Opiskelijat lähtevät kuitenkin yrittämään 
”vielä kerran” perinteisten hanskojen tiskiin 
heittämisen sijaan.

Ensimmäinen kierros loppuu yleensä ly-
hyeen. Idealistiset päätökset ja terveelliset 
elämäntavat vievät perikatoon noin viikossa. 
Toisella kierroksella pelitaktiikka muuttuu, 
kylmät päätökset seuraavat toisiaan, ja mel-
kein kaikki pelaajat selviävät kuukaudesta: 
kenellä kuoli koira, kenellä hammassärky 
jatkuu edelleen… Opiskelijoita ei yleensä ole 
vaikea saada keskustelemaan pelistä. Pelin 
idea on näyttää, miten yksittäisen ihmisen 
päätökset vaikeassa tilanteessa muotoutuvat 
suuressa mittakaavassa yhteiskunnallisiksi 
ongelmiksi, ja kuinka vaikeassa tilanteessa 
suhteellisen köyhyysrajan alapuolella olevat 
ovat. Opiskelijoita on vaikea saada irtoamaan 
pelin syövereistä ajallaan. Purkamista olisi 
mielenkiintoista viedä pidemmälle kuin omi-
en yksittäisten valintojen tasolle. Mutta aika 
tuntuu aina loppuvan kesken.

Hyvät puolet:
• yksinkertainen ja ymmärrettävä toteutus
• helposti samaistuttava
• ei vaadi sovellutusta

Huonot puolet:
• englannin kielinen
• demonstroi ainoastaan yhdysvaltalaista 

yhteiskuntaa
• voi käyttää vain yhden kerran yhdellä 

ryhmällä

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja.



Osallistu 2016 – 2017 kilpailuun!

Zaldo-taloustaitokilpailu on käynnistynyt. 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 
Suomen 9-luokat 1.9.2016 - 24.3.2017 
välisenä aikana. 

Kilpailuun osallistuneiden luokkien 
kesken arvotaan 500 euron palkinto ja 
10 parasta Zaldo-luokkaa julkaistaan 
finanssiala.fi sivustolla.

Lue lisää kilpailun kulusta ja  
säännöistä osoitteesta  www.zaldo.fi

Zaldo on osa 
European Money Week -tapahtumaa.

Valtakunnallinen ysiluokkien taloustaitokisa
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Yli 700 kirjoilla olevaa aktiivista opiskeli-
jaa, kurssitarjonta 260 kurssia vuodessa, 

kielitarjonnassa japani, espanja, ranska, sak-
sa, kiina, italia, venäjä ja saame kotimaisten 
kielten ja englannin lisäksi. Reaaliaineissa 
mahdollisuus toteuttaa ylioppilaskirjoituksiin 
valmentavia kertauskursseja kaksi kertaa 
vuodessa sekä koulukohtaisia erikoiskursse-
ja. Aitoa yhteisöllisyyttä, oman opettajuuden 
reflektointia, mielenkiintoisia näkökulmia ja 
pedagogisia keskusteluja, uutta tekniikkaa. 
Utopiaa? Ei, vaan todellisuutta Pohjois-Poh-
janmaalla, jossa tarjotaan verkostomuo-
toisesti, 22 itsenäisen lukion voimin, lukion 
kurssien verkko-opintoja.

Eroon ennakkoluuloista
 
Jo parikymmentä vuotta toiminut verkosto, 
eLukio, kehitettiin alun perin syrjäseuduilla 
asuvien aikuisten tarpeisiin, ihmisille, joil-
le Oulun aikuislukio oli aivan liian kaukana 
ja työelämä vei valtaosan päivän tunneis-
ta. Tämän takia lukion oppimäärän ja yo-
tutkinnon suorittaminen kiinnostuksesta ja 
kapasiteetista huolimatta oli saavuttamaton 
unelma monelle. Ikään kuin sivutuottee-
na mahdollisuus verkko-opintoihin tarjottiin 
myös verkostolukioiden päiväopiskelijoille, 
ja tähän mahdollisuuteen opiskelijat myös 
tarttuivat. Samassa tahdissa opiskelijoiden 
määrän kanssa karttui kurssitarjonta. Vuon-
na 2016 ollaan tilanteessa, jossa maakuntien 
aikuisopinnoissa ollut tulppa on purettu, ja 
valtaosa opiskelijoista on päivälukiolaisia. 

Mitä tästä kaikesta ajattelee opettaja, 
historian ja yhteiskuntaopin opetuksen pa-
rissa raatava rivityöläinen, jolla työtä on riit-
tämiin ilman verkkohömpötyksiäkin? Alkuun 

hän epäilee, arvelee toiminnassa mentävän 
liikaa teknologian ehdoilla, miettii verkoston 
vievän ehkä leivän suusta syrjäseutujen luki-
oiden opettajilta, ja turhautuu keskeyttämis-
prosentteihin, jotka ovat korkeat. Toisaalta 
aikuisopiskelijoiden kanssa käytävät Moodle-
keskustelut päivänpolttavista yhteiskunnalli-
sista asioista tai vaikkapa historian luontees-
ta tieteenä olivat antia, johon harvemmin 
nuoria opettaessaan törmäsi. 

Omaa opetusta oli pakko kehittää ja miet-
tiä tarkoituksenmukaisia toteuttamistapoja 
verkostoon, jossa opiskelijat ja opettaja ei-
vät koskaan kohtaa reaalielämässä. Kontak-
tiopetusta tarjotaan 200 minuuttia per kurssi 
verkko-oppitunteina, joten olennaisen seulo-
minen muodostuu haasteeksi. Teknologia ei 
määritä tai kahlitse opettajan työtä peloista 
huolimatta: Opetustaan saa toteuttaa peda-
gogiikka ja opiskelija edellä. Syrjäseutujen 
kollegakaan ei menetä työtään, sillä parhaim-
massa tapauksessa verkoston olemassaolo ja 
sen kautta mahdollistuva kurssitarjottimen 
laajentaminen on seikka, joka ylipäätään 
mahdollistaa lukiotoiminnan jatkumisen pie-
nillä paikkakunnilla. 

Miten motivoida tai arvioida etänä?
 
Hyvistä kokemuksista huolimatta verkko-op-
pimisessa ja -opettamisessa on monia poltta-
via ongelmia, niin eLukiossakin. Kurssishop-
pailua esiintyy, ja keskeyttämisprosentit ovat 
edelleen yleisesti 40 %:n luokkaa. Tämä vie 
resursseja ja aiheuttaa tarpeetonta tyhjä-
käyntiä. Keskeiseksi kehittämisen kohteeksi 
muodostuukin opiskelijan motivoiminen ja 
aktiivisuuden ylläpitäminen läpi koko kurssin, 
vaikka henkilökohtainen kontakti opiskelijaan 

Verkko-opetusta suurella sydämellä 
eLukiotoiminnan pitkät perinteet Pohjois-Pohjanmaalla

niina harJunPää
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tapahtuu ainoastaan verkon välityksellä. Pel-
kän materiaalin työstäminen verkkoon, aika-
tauluttaminen ja tehtävien anto ei riitä, vaan 
opiskelija tarvitsee opintojen loppuun saatta-
miseksi opettajan tukea ja motivointia enem-
män kuin tavanomaisessa luokkahuoneope-
tuksessa. Opettajuus ei siis häviä mihinkään 
teknisten ratkaisujen myötä, vaan päinvas-
toin pedagogisesta osaamisesta muodostuu 
entistä tärkeämpää. 

Oppiaineiden väliset erot myös korostu-
vat verkko-opetuksessa. Tyypillisesti kielten 
opiskelu, ollakseen tehokasta, vaatii kohtaa-
mista, puhumista ja ylipäätään enemmän 
vuorovaikutusta. Samoin matematiikan op-
piminen ilman tukea voi tyssätä vaikeaan 
tehtävään tai asiakokonaisuuteen, jos apua 
ei ole saatavilla tai se tulee liian myöhään. 
Opiskeltavan aineksen paloittelu tarpeeksi 
pieniin ja hallittaviin kokonaisuuksiin helpot-
taa näitä ongelmia, muttei kokonaan pois-
ta niitä. On toki ajateltava myös opettajan 
työekonomiaa: Koko aikaa ei voi päivystää 
verkossa ohjaamassa, tukemassa ja moti-
voimassa. Opettajalla on oltava myös vapaa-
aikaa.

Sen sijaan esimerkiksi historiaan ja yh-
teiskuntaoppiin, kuten muihinkin reaaliai-
neisiin, verkko-opetus soveltuu hyvin. Poh-
dintaa ja analyysiä syy-seuraussuhteista voi 
toteuttaa myös verkossa opiskelijoiden kes-
ken. Oikeastaan mitä vain, mitä reaalielämän 
oppitunnilla tehdään, voi toteuttaa myös 

verkossa soveltaen. Syventävää materiaalin 
tarjoaminen on jopa helpompaa: Jokainen 
opiskelija saa omalle koneelleen auki tar-
vittavat sanomalehden artikkelit, tilastot tai 
tekstit. Luokkahuoneessa näitä monesti tih-
rustetaan yhdessä valkokankaalta. 

Arvioinnin näkökulmasta verkko-opetus 
tarjoaa opettajalle monia mahdollisuuksia 
kokeilla ja kehittyä. Perinteinen, luokkahuo-
neessa kurssin lopussa suoritettava koe on 
toki mahdollista järjestää, mutta tarkoituk-
senmukaista on kehittää myös muunlaisia 
arvioinnin tapoja, jotka olisivat linjassa muun 
opetuksen ja oppimisen tapojen kanssa. Jos 
kurssi toteutetaan muuten innovatiivisesti 
verkkoa hyödyntäen, miksei arviointikin voi-
si olla uudenlaista? Kotikokeet, esseet, pie-
net tehtävät ja itsearviointi soveltuvat hyvin 
verkkoon, kuten myös luokkahuoneopetuk-
seen.

Kaiken kaikkiaan kokemukset verkossa 
oppimisesta ja opettamisesta ovat moninai-
sia, hyvässä ja pahassa. Maailma kehittyy, 
niin myös opetus sen mukana. Opettajuus 
muokkautuu uudenlaiseksi, toimintamalleja 
erilaisista opetus- ja oppimisympäristöistä 
voi yhdistää ja parhaimmillaan tästä on tu-
loksena uudenlaisen opettajuuden synteesi, 
josta hyötyvät sekä opettajat että oppijat.  

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Oulun lyseon lukiossa, eLukiotoimin-
nassa mukana vuodesta 2004 alkaen.

Opettaja Maria Alexaki espanjan oppitunnilla.
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Lempäälän lukiossa vuoden päivät käyn-
nissä olleessa #työelämähankkeessa on 

opittu paljon asioita. Hankkeen alkuperäi-
senä ajatuksena oli, että lukiolaiset saisivat 
monipuolisempaa tietotaitoa nykymaailman 
ja tulevaisuuden työelämästä. Hanke on laa-
jentunut siinä määrin, että voidaan puhua lu-
kion toimintakulttuurin muutoksesta.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kut-
suimme hankkeelle ohjaustiimin eli niin kut-
sutut #työelämäkummit. Saimme sylikum-
miksi ja projektin suojelijaksi kansanedustaja 
Lauri Ihalaisen. Hänen lisäkseen mukaan tuli 
muun muassa Lempäälän kunnanjohtaja Hei-
di Rämö, twitter-kuningatar Pauliina Mäkelä, 
Työterveyslaitoksen työelämätutkija Anu Jär-
vensivu, IKEA:n tavaratalojohtaja Vesa Haa-
palahti, Lempäälän Yrittäjien puheenjohtaja 
Ismo Paananen ja lukuisa joukko eri alojen 
kokeneita ammattilaisia. Saimme kummeilta 
konkreettista tietoa siitä, mitä työelämässä 
nyt tapahtuu ja ajatuksia siitä, miten tuohon 
muutokseen pitäisi reagoida lukiokoulutuk-
sessa.

Viime lukuvuoden aluksi reilut kaksikym-
mentä lukion ykköstä lähti mukaan niin sa-

nottuun MediaTiimiin (#MT). Tiimin tehtä-
vänä oli hankkia tietoa ja välittää sitä sekä 
talon sisällä että ulospäin. He pääsivät ta-
paamaan edellä mainittuja kummeja, teke-
mään heistä tekstejä ja videohaastatteluja. 
Oppilaat lähtivät esimerkiksi suutarin oppiin, 
päiväkoteihin, karjatilalle ja IT-yrityksiin do-
kumentoidakseen työn tekemisen eri tapoja. 
MediaTiimi osallistui Lempäälän 150-vuotis-
juhlan some-markkinointiin ja innostui myös 
tekemään sketsisarjaa teemalla ”Mitä ei kan-
nata tehdä työpaikkahaastattelussa”. Tiimi oli 
myös päävastuussa koulun väelle järjestetyn 
#työelämäpaneli2.0:n järjestelyistä.

Lähdimme toteuttamaan projektia opetta-
jajohtoisesti, mutta vuodenvaihteen jälkeen 
vetäjillä oli akku niin tyhjä, että vastuuta oli 
pakko jakaa opiskelijoille. Lukion kakkoset 
kokosivat joukostaan johtajuudesta innos-
tuneita nuoria. Ryhmään valikoitui kymmen-
kunta reipasta nuorta, jotka lähtivät jalkaut-
tamaan hanketta opiskelijoitten keskuuteen. 
Ryhmä sai nimen #RyhmänJohtajat (#RJ).

Kevään suurin tapahtuma oli Ryhmän-
Johtajien ja opiskelijakunnan hallituksen 
yhdessä järjestämä #Lelu114 -tapahtuma, 

Lelu 2.0: työelämätaitoja kouluun

JarMo lehtinen

RyhmänJohtajat Antton Asikainen ja Aapo Pylkkänen kertovat toimittaja 
Mari Vesanummille lukion sääasemasta ja ilmastonmuutosta tutkivasta 
Globe-hankkeesta.
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jossa ideana oli toiminnallisten pajojen jär-
jestäminen. Mukaan saatiin laaja skaala eri 
aloilla leipänsä tienaavia toimijoita Pyrinnön 
urheiluvalmentajasta Cheekin tuottajaduoon, 
kakku- ja leijapurjeyrittäjistä armeijan up-
seereihin. Tapahtuma oli menestys. Tilaisuu-
den organisointi, markkinointi ja käytännön 
toteuttaminen saivat ylistystä niin osallistu-
jilta kuin aktiiviselta yleisöltäkin.

#Lelu114 -tilaisuuden johtopäätös oli 
selvä: fokuksen täytyy olla nuorissa. Nuoret 
eivät saa olla vain kohdeyleisö, vaan myös 
aloitteiden, suunnittelun ja toteutuksen täy-
tyy lähteä heidän lahjoistaan, kiinnostuksen 
kohteistaan ja tavoitteistaan. Opettajien rooli 
on silti merkittävä: koota yhteen, kannustaa 
ja kritisoida sekä antaa käyttöön oma osaa-
minen ja verkostot. Opettajalle, jos kenelle, 
tämä on ollut oppimiskokemus.

Vauhti kiihtyy

Tämän lukuvuoden osalta olemme lähte-
neet liikkeelle siitä, mihin keväällä jäimme. 
Ensimmäisen sukupolven MediaTiimiläiset 
ja RyhmänJohtajat kouluttavat ja opastavat 
seuraajansa tehtäviinsä. Mukaan on kutsuttu 
myös uusia #työelämäkummeja.

Maanantaina 5.9.2016 ykkösen ja kak-
kosen opiskelijamme jalkautuivat taksvärk-
kipäivään. Noin puolet kyseisistä ikäluokista 
oli ihka oikeissa töissä. Nuoriamme oli muun 
muassa paikallisissa elintarvikekaupoissa, 
vanhainkodeissa, IT-alan yrityksissä ja purk-
kikeräämässä kauppakeskus Ideaparkissa. 
Keräyskohteena oli tansanialainen turvakoti. 

Tämän lukuvuoden osalta suunnitelmat 
ovat vielä opiskelijoiden ”pöytälaatikoissa”, 
mutta muutamista asioista on jo viime vuo-
den perusteella sovittu. Lelun opiskelijoille on 
tarkoitus järjestää toiminnallisia päiviä, jol-
loin heillä on mahdollisuus hankkia erilaisia 
työelämässä käytännöllisiä passeja, kuten 
hygieniapassi, järjestysmieskortti ja ensi-
apukurssi (EA1). Lelussa järjestetään myös 
järjestö- ja yhdistyspäivä, jonne kutsutaan 
paikallisia ja valtakunnallisia vapaaehtois-
järjestöjä ja –organisaatioita esittelemään 
toimintaansa. Ryhmä Lelun nuoria osallistuu 

myös ensi vuoden toukokuussa juostavien 
Koululiikuntaliiton maastojuoksukisojen jär-
jestelyihin.

Lauri Ihalaisen aloitteesta tartumme myös 
nuorisoa vaivaavaan keskeiseen ongelmaan: 
nuorisotyöttömyyteen. Politiikasta innos-
tuneita nuoria kootaan niin kutsuttuun Vai-
kuttamisen Kerhoon, joka pyrkii tutkimaan 
syrjäytymiseen ja nuorisotyöttömyyteen 
johtavaa kehitystä ja löytämään asiantun-
tijaverkoston kanssa käytännöllisiä keinoja 
mainitun kehityskulun katkaisemiseksi. Piilo-
tavoitteena on lisätä nuorten poliittista aktii-
visuutta ja houkutella heitä mukaan vaikutta-
mistoimintaan. 

Hankkeen tähänastiset onnistumiset ovat 
tulleet siitä, että nuoret ovat itse ottaneet 
vastuuta. Olemme saaneet projektiin mukaan 
kotiväen, paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä ja 
järjestöjä. Kunta on kunnanjohtajaa myöten 
innokkaasti mukana; yhteistyö kunnan eri 
toimijoiden, kuten päiväkotien, peruskoulu-
jen, vanhainkotien kanssa on tiivistä. Meil-
lä on projekteja paikallisen seurakunnan ja 
kuntapäättäjien kanssa. 

Lukiomme mahdollisuuksia lisää merkit-
tävästi se, että syksyllä 2017 olemme siir-
tymässä uusiin opetustiloihin Tampereen 
seudun ammattiopiston (TREDU) kanssa. 
#työelämähankkeen ansiosta olemme ken-
ties hieman avoimempia yhteistyölle. Uudella 
Virta -kampuksella lukion ja ammattiopiston 
nuorilla on yhteisiä kampuskursseja, joista 
suuri osa painottuu työelämätaitojen kehit-
tämiseen.

Lelu palvelee ympärillä olevaa yhteisöä 
aiempaa voimakkaammin ja yhteisö antaa 
käytössään olevat voimavaransa nuortem-
me käyttöön. Opiskelijoissa ja opettajissa 
on havaittavissa uudenlaista intoa. Olemme 
ymmärtäneet, että mitä aktiivisemmin läh-
demme mukaan erilaisiin, kouluarjen ulko-
puolisiinkin, tempauksiin ja projekteihin, sitä 
paremmin opimme tuntemaan itsemme ja 
ymmärrämme, että kenties olemme sitten 
lahjakkaampia kuin aluksi kuvittelimme. 

Kirjoittaja työskentelee Lempäälän lukiossa 
historian ja yhteiskuntaopin opettajana.
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Viime vuosi on kulunut tiiviisti uuden 
OPS:n ja siihen liittyvän paikallisen työs-

kentelyn parissa.  Monenlaisia tunteita ja 
ajatuksia on ehtinyt syntyä prosessin aikana: 
innostusta, paniikkia, epäuskoisuutta ja jopa 
pelkoa. Välillä tuntuu, että OPS-lyhenne tulee 
vastaan joka käänteessä - osa meistä opet-
tajista on jo ehtinyt kyllästyä näihin kolmeen 
kirjaimeen, vaikka lukuvuosi on vasta alussa. 
Nyt uusi OPS on kuitenkin todellisuutta.

Alakouluissa uusi OPS on otettu koko-
naisuudessaan käyttöön ja tämä on tuonut 
muutoksia lukujärjestykseen ja koulujen 
arkeen. Yhteiskuntaoppi on alkanut alakou-
luissa uutena oppiaineena. Vuosiluokat, joil-
la yhteiskuntaoppia opetetaan, vaihtelevat 
paikkakunnittain. Tähän on johtanut ennen 
kaikkea se, että historia ja yhteiskuntaoppi 
on kirjattu perusopetuksen tuntijakoon yhä 
edelleen ns. samaan lokeroon - vaikka oppi-
aineet ovat olleet erillisiä jo pitkään.  Koska 
tuntijaossa näkyy ainoastaan oppiaineiden 
yhteistuntimäärä vuosiluokittain, voidaan 
näiden aineiden opetus jakaa vuosiluokille 
4-6 monella tavoin. Opetushallitus suosit-
teli ainoastaan, että yhteiskuntaoppi alkaa 
viimeistään neljännellä vuosiluokalla. Ilman 
muuta yhtenäistävää suositusta tai määrit-
telyä eri paikkakunnilla on päädytty hyvinkin 
toisistaan poikkeaviin vuosiluokkajakoihin.  
Toisilla paikkakunnilla yhteiskuntaopin kaksi 
vuosiviikkotuntia on sijoitettu kokonaisuu-
dessaan 4. vuosiluokalle, toisaalla jaettu 4. 
ja 5. vuosiluokalle tai 4. ja 6. vuosiluokalle. 
Oppiaineiden sijoittelua eri vuosiluokille on 
mietitty paljon, mutta tätäkin tärkeämpää 
olisi nyt pohtia oppiaineen sisältöjä ja tavoit-
teita sekä erilaisia vinkkejä ja oppimateriaa-
leja avuksi käytännön työhön. 

Yläkouluissa uuteen opetussuunnitel-
maan siirrytään vaiheittain. Tänä syksynä on 

käyttöön otettu yleinen osio: muun muassa 
oppilaiden osallisuutta lisäämällä, arviointi-
kulttuuria monipuolistamalla ja monimuotoi-
sempia oppimisympäristöjä työtapoja lisää-
mällä tavoitellaan laaja-alaista osaamista. 
Ainekohtaiset osat tulevat portaittain käyt-
töön syksystä 2017 alkaen. Viime keväänä ja 
tänä syksynä on keskusteltu muun muassa 
uuden OPS:n valinnaisainetarjonnasta ja mo-
nialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Jo viime keväänä monessa kunnassa 
pohdittiin valinnaisaineiden määrittelyä ja 
tarjontaa. OPS:n mukaan: ”Valinnaisten ai-
neiden tehtävänä on syventää ja laajentaa 
oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukai-
sesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu 
määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikko-
tuntia vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena ainee-
na voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten 
aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai 
useasta aineesta muodostettuja oppiaine-
kokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee 
edistää perusopetukselle asetettujen tavoit-
teiden saavuttamista.” Opetuksen järjestäjäl-
le on annettu oikeus päättää, mitä valinnaisia 
aineita tarjotaan, ja mikä on kunkin valinnai-
sen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, 
joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. 
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Pitää-
kö valinnaisainekurssi- optio olla kirjattuna 
paikalliseen OPS:iin,  jotta kurssia voidaan 
koulussa tarjota (etenkin, jos paikkakunnal-
la ei ole koulukohtaisia opetussuunnitelmia)?  
Opetushallituksen ohjeissa todetaan, että 
paikallisesti pohditaan, mitkä valinnaisuu-
teen liittyvät asiat määritellään opetuksen 
järjestäjätasolla, mitkä delegoidaan kou-
luissa suunniteltavaksi ja päätettäväksi esi-
merkiksi lukuvuosisuunnitelman laadinnan 
yhteydessä. Käytännössä valinnaisaineiden 
kohdalla on suurta vaihtelevuutta eli toisaalla 

Paikoillanne, valmiit, OPS!

Kati hynönen
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paikalliseen/alueelliseen OPS:iin on haluttu 
kirjata kaikki mahdolliset tarjottavat valin-
naisainekurssit, toisaalla taas kurssitarjonta 
on jätetty koulukohtaiseen päätöksentekoon. 
Erilaiset tulkinnat ja toimintatavat hämmen-
tävät, vaikka tärkeintä tietenkin on, että his-
torian ja yhteiskuntaopin valinnaisainekurssi-
en tarjoaminen turvataan. 

Toinen paljon puhuttanut aihe on monia-
laiset oppimiskokonaisuudet. MOK, Monsu, 
monta kutsumanimeä ja vähintäänkin yhtä 
monta toteutustapaa. Uuden opetussuunni-
telman mukaan jokaisessa koulussa on luku-
vuosittain ainakin yksi selkeä teema, projekti 
tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden 
sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta usei-
den oppiaineiden näkökulmista. Näitä kutsu-
taan monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi. 
Oppilaat osallistuvat monialaisten oppimis-
kokonaisuuksien suunnitteluun koulussaan. 
Ainakin alkuvaiheessa monialaisia oppimis-

kokonaisuuksia näytetään toteutettavan jär-
jestämällä erilaisia teemapäiviä tai tapahtu-
mia, joissa ”puuhastellaan” yhdessä jonkin 
teeman tai ilmiön parissa. Itse kaipaisin pi-
dempiaikaista, eri oppiaineiden sisältöihin ja 
tavoitteisiin nivoutuvaa ja jatkuvaa yhteis-
työtä, joka olisi käsittääkseni todellista mo-
nialaista ja eheyttävää opetusta. Tähän liittyy 
kuitenkin lukuisia ongelmakohtia: suunnitte-
luajan järjestäminen, lukujärjestyksiin liitty-
vät rajoitteet, palkkauskysymykset, jne.  

Kuluvana lukuvuotena testataan monta 
uutta ajatusta ja toimintamallia käytännössä. 
Paljon on vielä vastaamattomia kysymyksiä 
ja haastavalta tuntuvia käytänteitä.  Muista-
kaa: “Vähitellen”, ”Tekemällä oppii” ja ”Kaikki 
vaatii harjoittelua”, näinhän mekin oppilaita 
rohkaisemme. Eikö niin?  

Kirjoittaja on HYOL:n peruskoulurtyöyhmän 
puheenjohtaja.

Järjestyksessä 51. Taloustietokilpailu yh-
deksännen luokan oppilaille järjestettiin 

HYOL:n ja Nordean yhteistyönä keväällä 
2016. Valtakunnallinen alkukilpailu pidettiin 
kouluissa maaliskuun lopussa. Sen perusteel-
la valittiin Helsingissä järjestettyyn loppukil-
pailuun 30 kilpailijaa ympäri Suomea. 

Loppukilpailun ensimmäisessä vaiheessa 
pohdittiin mm. Suomen ja Ruotsin talouksi-
en eroja, Kiinan kansantaloutta sekä Suomen 
valtion omaisuutta ja sen yhtiöittämistä. Es-
seetehtävän aihe oli yritysten kilpailukyky.

Taloustietokilpailun 2016 voitti Sanna 
Rantakokko Kuopion kristillisestä  koulusta. 
Toiseksi sijoittui Johannes Vanhanen Helsin-
gin Suomalaisesta yhteiskoulusta ja kolmen-
neksi Petriina Heikkinen Vaalan yhtenäis-
koulusta.

Taloustietokilpailun voitto Kuopioon

Kirsi ruhanen
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Läroböcker är oftast skrivna av lärare, som 
vet vad som behövs i undervisningen. Lä-

roboken ska förmedla kunskap och språket 
är verktyget för att så sker. En läroboksför-
fattares uppgift är att göra det svåra begrip-
ligt och att använda vetenskapens språk ef-
fektivt. Lärobokens utseende varierar enligt 
layoutmässiga trender och nya läroplaner, 
synen på metoder och innehåll kan också va-
riera, men språket i läroboken ska vara gott 
eftersom texten fungerar som språkligt fö-
redöme för eleven. Det här gäller naturligtvis 
både läroböcker som är skrivna på svenska 
och översatta. 

Jonas Waxlax, lektor i fysik vid gymnasiet 
Lärkan i Helsingfors, har erfarenhet av att 
översätta fysikböcker från finska till svenska 
och förklarar att han i översättningsproces-
sen ser det som viktigt att inte vara helt bun-
den till de finska meningarna, att innehållet 
och begripligheten i brödtexten ska löpa smi-
digt på svenska, där till exempel omformu-
leringen av finskans s-passiv är en av upp-
gifterna. 

Waxlax tar också upp bilden i läroboken. 
Bilder och illustrationer i läroböcker är en 
organisk och integrerad del av det pedago-
giska innehållet och måste därför hanteras 
med samma omsorg som texten. Ett exempel 
inom naturvetenskap är den missvisande bild 
av atommodellen som länge har cirkulerat i 
läromedlen. På grund av den felaktiga bilden, 
tror jag att de flesta elever i grundskolan (och 
vuxna med för den delen) har uppfattningen 
att atomen är uppbyggd som ett solsystem, 
med kärnan på solens plats och elektronerna 
i fina omloppsbanor, säger Waxlax.  Så är det 
inte, elektronerna finns i ett diffust elektron-
moln och kan i princip finnas var som helst.  

Tydligt och klart
 
Enligt forskningen har det visat sig att texter 
som varierar långa och korta meningar gör 
texten mer lättläst. En kort text kan dessvär-
re lätt bli för komprimerad och innehålla för 
mycket information för eleven. Läromedels-
författarens uppgift är att redogöra för sina 
tankar, förklara orsakssamband och använda 
orsaksmarkörer (till exempel alltså, därför, 
beror på, bidrar till). Texten får inte heller bli 
för övertydlig för läsaren, utan läroboken be-
höver innehålla både språkliga och innehåll-
smässiga utmaningar. Att skriva läromedel 
på rätt sätt på rätt nivå är en utmaning.

En stor del av de läroböcker som ges ut 
på svenska i Finland är översättningar. Det 
ställs extra krav på texter i en översatt lä-
robok. En översättare ska till exempel inte 
vara rädd för att göra textbindningen bättre i 
översättningen. Läroboken vinner i tydlighet 
om sammanhangssignaler sätts in där såda-
na eventuellt saknas i den finska texten. För 
att texten ska bli relevant ur en svensksprå-
kig elevs synvinkel behöver en läromedels-
redaktör ta fram källor som är närmare den 
svenskspråkiga elevens värld. Det här bety-
der att all text inte kan översättas direkt utan 
en del behöver skrivas om. Förändringar i lä-
roboken behöver ske i samråd med original-
textens författare. I exempelvis en lärobok i 
historia är det synnerligen viktigt att källorna 
är autentiska, det vill säga att redaktören le-
tat fram träffande tidningsartiklar, brev eller 
citat och inte bara översatt finska källor till 
svenska.

I ämnet modersmål och litteratur betonas 
det vidgade textbegreppet, som förutom 
skrivna och talade texter, också inbegriper 

Förenkla - förklara - förbättra
Om att producera språkligt goda läroböcker i Svenskfinland

BarBara huldén
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medietexter och olika typer av bilder.  Vil-
ken koppling bilden har till det som tas upp i 
själva brödtexten är av stor betydelse, så att 
det inte går som i atommodellexemplet ovan. 
Det pedagogiska mervärdet av bilderna be-
höver ifrågasättas och det är skäl för både 
författare och redaktörer att ta på sig kritiska 
genusglasögon.

Experter i processen
 
En lärobok som översätts behöver många ex-
perter: en översättare, en språkgranskare, 
en sakgranskare, en korrekturläsare och en 
redaktör. Den som översätter läroboken för 
nya målgrupper måste se till att den pedago-
giska tanken fungerar också i ny språkdräkt.  
Sakgranskarens uppgift är att kontrollera att 
vokabulären är korrekt och följer de senaste 
forskningsrönen. Språkgranskarens uppgift 
är att granska språket, korrekturläsa och se 
till att logiken i språket fungerar. Det kan till 
exempel handla om att ordet ju kräver ett 

desto och visserligen behöver följas av ett 
men. Språkgranskaren ska också rensa bort 
eventuella symmetri- och syftningsfel och 
kontrollera att fasta uttryck är korrekt skriv-
na, som att i dag skrivs isär och isär skrivs 
ihop. 

Läroböckernas betydelse för elevernas 
lärande är intressant. Marja Kivilehto och 
Johanna Koivisto (Nordiska språk Tammer-
fors universitet) har skrivit en artikel om Fin-
landssvenska sjundeklassares uppfattningar 
om läroböcker i historia som kan läsas på 
adressen: http://goo.gl/tI7kfG 

Till sist vill jag understryka att hur bra en 
lärobok än är, både till språk och till innehåll, 
är lärarens handledning och vägledning i un-
dervisningen A och O. Det är läraren som 
underlättar lärandet för eleven och hjälper 
eleven att förstå sammanhang, i skolämnen 
och i livet.

Skribenten är redaktör, språkgranskare, 
mångårig lektor i modersmål och litteratur.

BORT MED DAMMET -  KÄLLOR OCH HISTORIEUNDERVISNING 
I EN DIGITAL  TIDSÅLDER

För två år sedan inleddes ett samarbetsprojekt kring historisk kanon mellan historiska 
nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och FLHS. Seminariet fick ett mycket 
positivt mottagande och tanken att skapa fler mötesplatser för lärare och forskare hade 
väckts. 
Den 7-8 oktober 2016 är det dags för ett nytt lärarfortbildningsseminarium! Denna gång 
putsar vi bort dammet från källorna: vi diskuterar hur arbete med arkivkällor - det dam-
miga dokumentet - kan användas i undervisningen och fördjupar de möjligheter som digi-
taliseringen ger arkivpedagogiken. Därtill presenteras och diskuteras nätkurser i historia, 
ämnesintegration i undervisningen, nättroll och arkivarbete i Moskva samt historiebruk i 
spel. 
Anmälan tas emot på FLHS:s hemsida. 
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Harva asia on yhtä mieltäylentävää ja ins-
piroivaa kuin jokakeväinen työnhaku. 

Heti vuoden vaihduttua takaraivossa jyskyt-
tää tietoisuus siitä, että nyt on viimeistään 
aktivoiduttava työnhakuun, mikäli elokuussa 
mielii palata luokkahuoneeseen. 

Kevätlukukautta värittää kummasti pieni 
stressi jälleen uudesta työpaikasta. Tai työt-
tömyydestä. Tilanteen riemullisuutta lisää 
toisto; vuosikausia työkokemusta takana, 
mutta vuosi vuodelta vakituisia paikkoja tun-
tuu aukeavan aina vain vähemmän. Jokainen 
vuosi kokemusta parantaa työnsaannin mah-
dollisuuksia ja jokainen hakuprosessi tekee 
seuraavasta helpompaa, rutiinilla eteenpäin. 
Vai?

Kun illat ja viikonloput on täyttänyt tieto-
jaan kuntarekryyn, seuturekryyn, ihan vaan 
-rekryyn, tämä sivusto on mahdollisimman 
sekava -rekryyn ja palkatkaa nyt joku mut 
-rekryyn, alkaa jännitys ja odotus. Tuleeko 
kutsu työhaastatteluun? Onko siellä kuiten-
kin jo joku valmiiksi valittuna ja koko pro-
sessi on pelkkää muodollisuutta? Täydensin-
kö nyt varmasti kaikki vaadittavat kentät? Ja 
miten ihmeessä erotun joukosta pelkkää net-
tikaavaketta täyttämällä? Nämä keskitetyt 
rekryt ovat kyllä käteviä, omat tiedot täytyy 
naputella tietokantaan vain kerran. Kerran 
puolessa vuodessa. Ja koska jokaisella ky-
lällä tuntuu olevan oma rekrynsä, naputtelun 
määrä ei suinkaan ole vähäisempi, ei edes 
vakio. Vaikka jostain luonnonoikusta jokaisen 
mikä se nyt oli -rekryn salasanan muistaisi-
kin, ja vaikka vielä suuremmasta ihmeestä 
muistaisi tietonsa käydä päivittämässä tie-
tyn aikavälin sallimissa rajoissa, on erittäin 

epätodennäköistä, etteikö uusia mikäs paik-
ka tämä olikaan -rekryjä pääse joka kerran 
kuitenkin täyttämään. Mutta aivan varmasti 
tästä jotain oppii! Vai?

Jos puhelin kuitenkin sattuu soimaan ja 
kutsu työhaastatteluun osuu kohdalle, al-
kaa aikataulujen sovittelu. Mahdollisesti otan 
palkatonta vapaata, koska ainoa työhaastat-
telukutsu tuli kauempaa toiselta paikkakun-
nalta. Matkailu toki avartaa, mutta jos työ-
haastattelukäyntiin kuluu vuorokausi aikaa 
ja melkoisen monta euroa, turhautuneisuus 
on kahta suurempi, kun valinta ei tällä kertaa 
valitettavasti kohdistunut minuun. Hakijoiden 
joukossa oli valtavasti hyviä tyyppejä, joten 
pyysimme siksi tällä kertaa haastatteluunkin 
suuren joukon hakijoita. Ilahduttavan kau-
kaakin hakijat tulivat työhaastatteluun. Eri-
tyisen ilahduttava uutinen myös niille kaikille 
ei-valituille. Vai?

Keväällä 2016 hain jälleen lukuisia ja lu-
kuisia paikkoja, josta jokaiseen oli myös lu-
kuisia ja lukuisia muita hakijoita. Ennätys 
taisi olla hieman yli 200, joista lähes 200 
hakijaa oli muodollisesti pätevää. Tästä jou-
kosta en erottunut edukseni, en saanut edes 
kutsua haastatteluun. Tässä vaiheessa hie-
noisen epätoivon alkaessa hiipiä selkäpiitä 
pitkin mietin, miten ihmeessä kukaan seuloo 
tuollaista hakemusmäärää ja millä perustein.

Muutamaa viikkoa myöhemmin ja muuta-
mia hakemuksia enemmän lähettäneenä sain 
sähköpostia eräältä koululta. Olin läpäissyt 
ensimmäisen seulan, jossa lähes 90 hakijan 
joukosta oli valittu 10 kokeneinta ja sopivim-
malta vaikuttavaa hakijaa. Tässä vaiheessa 
haluttiin kuitenkin vielä tehdä lisäkarsintaa, 

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

Työnhakua ja videonauhaa
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sillä haastatteluun pyydettäisiin vain viisi. 
Loistavaa, erinomaista jopa! Ei juoksuteta 
ihmisiä muodon vuoksi haastatteluissa vaan 
tarkennetaan hakukriteereitä vielä. Tämähän 
on hyvä idea! Kunnes minulle selvisi, mil-
lä tavoin taitojani ja kykyjäni opettajana oli 
päätetty vielä tarkentaa: gradun arvosanal-
la. Siis sillä läpyskällä, jonka olin kirjoittanut 
mahdollisimman tiiviissä aikataulussa, jotta 
pääsisi tekemään sitä, mitä todella halusin. 
Jonka olin tehnyt aikana, jolloin olin toimi-
nut opettajana vain muutamia lyhyitä pät-
kiä. Mutta näin saatiin varmasti kyseiseen 
työtehtävään parhaiten soveltuvat henkilöt 
haastatteluun. Vai?

Kevään kääntyessä huhtikuuksi stressi 
työnhausta jatkoi nousukiitoaan. Tässä vai-
heessa en ollut enää varma, minne olin hake-
nut, mistä piti odottaa joko puhelua tai tietoa 
valitusta henkilöstä. Tehtailin rekryjä yhdes-
sä entisten kollegoiden kanssa, jotka tuskai-
livat täysin samojen asioiden kanssa, vaikka-
kin eri paikkoja hakien. Miten on mahdollista, 
että yksikään haku ei eroa toisesta? Eikö ku-
kaan halua mitään persoonallisempaa?

Huhtikuisena perjantaina sain jälleen 
eräästä hakemastani paikasta sähköpostia, 
jossa kerrottiin runsaasta määrästä hyviä ha-
kijoita. Tuttua tekstiä. Tällä kertaa viestissä ei 
kysytty arvosanoja vaan annettiin tehtäväksi 
laatia itsestä lyhyt esittelyvideo. Uutta, yllät-
tävää ja erilaista! Kamalaa, kuten useampi 
kollegani sanoi. Hyi, hirveää, onneksi en ole 
hakemassa, totesi muutama muu. Loistavaa, 
ajattelin minä. Kerrankin jotain erilaista, ker-
rankin jotain, missä saan edes hitusen omaa 
persoonaa esiin jo ennen varsinaista haastat-
telua. Äkkiäkös sitä itseään vähän kuvaa ja 
vastaa ennalta annettuihin kysymyksiin. Tä-
män minä osaan, tässä olen hyvä. Vai?

Todellisuudessa videon tekeminen ei ol-
lut ihan niin nopeaa ja yksinkertaista kuin 
aluksi ajattelin. Pitäisikö tässä nyt esitellä 

videoeditointitaitoja? Keksiä jotain päräyttä-
vän erilaista lähestymistapaa kolmeen kysy-
mykseen? Löytää sisäinen näyttelijä? Lopulta 
meitä oli kuitenkin vain kaksi: minä ja puhe-
limeni. Videoeditointi sikseen, näyttelijäntai-
dotkin saivat odottaa omaa vuoroaan. Pää-
tin vastata annettuihin kysymyksiin omana 
itsenäni, puhua kameralle omana itsenäni, 
lähettää videon ja toivoa että se vakuuttaisi 
myös katsojat.

Vakuutti se. Työnhakuprosessi on omalta 
osaltani nyt mennyttä elämää, mutta olen 
sitä miettinyt edelleen. Erityisesti olen ihme-
tellyt kauhistuneita reaktioita videoista osa-
na työnhakua. Eikö tämä olisi kaikkien etu? 
Sen sijaan, että rehtorit lukevat kymmeniä, 
jopa satoja listauksia menneistä työpaikois-
ta, hankkeista ja erityisosaamisista, he sai-
sivat edes pienen aavistuksen henkilöstä 
hakemuksen takana. Samalla olisi vaivaton-
ta nähdä useammasta hakijasta enemmän, 
eikä työnhakijan tarvitse matkustaa milloin 
mihinkin maankolkkaan vain siksi, että kir-
jalliset hakemukset olivat niin tasavertaisia. 
Jos tällaisen esikarsinnan jälkeen vielä pyy-
detään haastatteluun, ovat mahdollisuudet 
saada työpaikka jo paljon paremmat. Tämän 
luulisi olevan kaikkien etu, eikö?

Työskentelen ammatissa, jossa olen esil-
lä päivittäin. Miksi en siis voisi tehdä sitä 
videolla? Työssäni vaadin myös opiskelijoil-
tani uskallusta heittäytyä mukavuusalueen 
ulkopuolelle. Kai minun silloin on näytettävä 
esimerkkiä? Kurssitehtävänäni on jo useam-
pana vuotena ollut tehdä itsestä esittelyvideo 
tulevalle työnantajalle, koska uskon sen ole-
van heille tärkeä tulevaisuuden taito. Miten 
voisin opettaa nuorille tulevia työelämän tai-
toja, jos olisin itse luovuttanut ensimmäisen 
uuden ja erilaisen hakutavan edessä? Vide-
oissa on mahdollisuus!

Eleanor Plantaneget.
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Collaboration between the Lebanese As-
sociation for History (LAH) and HYOL 

started many years ago when a group of 
Finnish teachers visited us in Lebanon and 
we took the opportunity to exchange our 
expertise in approaching our respective civil 
wars in our schools. This summer a group 
of LAH members came to Finland to learn 
more about its educational system and the 
country’s history and culture.  

Having read a lot about education in Fin-
land, I came prepared. Yet, nothing prepared 
me to what I discovered about the country 
itself and its people. If it hadn’t been for that 
harsh winter weather and the darkness that 
comes with it that my Finnish colleagues kept 
mentioning, I would have thought myself in a 
utopic world. Can you imagine what it means 
for someone from the Middle East to walk sa-
fely in the street and watch children use pub-
lic transportation on their own, or cross the 
street responsibly with their teachers? Can 
you imagine what it means to include eve-
rybody in education? Can you imagine that 
there is a country where teachers have not 
only society’s esteem but most importantly 
its trust? Did you ever know how friendly and 
welcoming the Finnish are? And how beau-
tiful and serene their country is? My trip to 
Finland carried with it many insights.  

Impressions on the educational system 
 
Our first meetings made it clear that the edu-
cational system is non-centralized, national 
policies draw the big lines leaving most de-
cisions to be taken at the local level and te-
achers are given the responsibility and the 
freedom to decide on the teaching that they 

will offer at their schools.  This of course rests 
on many premises, among them the three 
most important are: Teachers qualifications, 
social and educational cohesion, and equity. 
Teachers’ education in Finland is rigorous. 
The system works quite well because all tho-
se involved in preparing new teachers have 
themselves received this rigorous training. 

Another feature that I noticed is the de-
gree to which the social, economic and politi-
cal sectors are integrated and how they form 
a coherent system with education. Conversa-
tions with the teachers that I met clearly re-
vealed the respect of education at all levels of 
society and all components work together to 
make it very successful. The city municipality 
is in charge of ensuring adequacy of buildings 
and facilities and providing food for students’ 
lunch; parents are partners, they “rare-
ly complain because they trust the system 
and the teachers” as Kristina Kaihari from 
the Board of Education puts it. “Politicians 
do not interfere in education, they support 
it” as MP Erkki Tuomioja told us. They get 
involved in decision-making when a major 
national reform is taking place. In this case, 
they are part of policy making. It seems to 
me that there is an amalgam between all of 
these components. The third premise is that 
of equity and trust. It was amazing to reali-
ze that schools across Finland offer the same 
education, require the same teacher quali-
fications, and give the same remuneration 
to all. Equity, thus, is a major feature of the 
system but with it grows the most important 
element, that of trust. 

In all our encounters with our Finnish col-
leagues, the notion of trust was central. They 
kept repeating that the educational system 

From Beirut to Helsinki - an insightful 
journey

nayla Khodr haMadeh 
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rests on trust; trust from society at large; 
trust among levels of the administration; 
trust among the teaching body; trust bet-
ween teachers and students; and so on. This 
trust nurtures individual responsibility. This 
is simply amazing and replaces all supervi-
sion systems imposed around the world and 
which create “mistrust” and lead to cheating 
and mediocrity. For us, coming from a count-
ry where corruption and over-centralization 
are the norm, we found in the Finnish system 
a utopic model. In Lebanon, we are currently 
suffering from administrative decay in poli-
tical institutions. Our country has been wit-
hout a President for the past two and half 
years in spite of forty-four failed attempts 
to elect one, the parliament is not holding 
sessions, and the government is barely fun-
ctioning. Lebanon today is in the midst of an 
environmental crisis and health emergency. 
Within all of this, education is suffering. The 
Finnish vision of an education closely related 
to children’s daily lives, delivered by highly 
trained teachers, and supported by society 
represents is a beautiful model that gives us 
something to work for.  

Our visits to schools 
 
We were so beautifully welcomed in the two 
schools that we visited. In one of the schools, 
we were so moved when we were received 
at the school entrance by students holding 
a welcome word in Arabic and then to be 
offered a home-made cake baked by the 
headmaster herself. This in itself represents 
a learning experience, showing us that edu-
cation is not about a lesson given in class, a 
mandated curriculum, it is about ‘living what 
we preach’ and reflecting our values in all 
our behaviors. In another school, I entered 
a music classroom to find that students with 
their teachers were in the amphitheater. Yet, 
two students were sitting in class researching 
rhymes for their song, and another sitting in 
a side room writing a script for a song that 
she has composed. When I asked her about 
her school and education, she explained to 
me what they learn and for how many hours 
they stay at school, and amazingly she too 

mentioned the notion of trust. She said ‘yes, 
the teacher trusts that we are doing respon-
sible work … and we respect this”.  

Another amazing feature of the system 
and that has faded elsewhere is the attention 
given to building life skills and know-how. I 
was amazed by the classes offering sewing, 
cooking, mechanics and art crafts. It is really 
impressive to see young children learning to 
handle tools and machines responsibly and 
learn the value of production, following rules 
and working collectively.  It made me wonder 
about the education we offer at home, and 
that is loaded with theories and information 
without enough attention to basic life skills 
and to the needs of the labor market. After 
all, how can a society become productive if 
we do not value production at schools; how 
can we ensure that our students will eventu-
ally fill all the jobs that are needed if we do 
not initiate them at a lower level to vocational 
fields? 

I went to Finland carrying lots of questi-
ons about technicalities and specific features. 
I came back with a realization that we need 
to review the basic norms that keep our so-
ciety together, build on them, reinforce va-
lues, and make sure that our children deve-
lop a sense of pride in their country and its 
people. This is how it ought to start so that 
we learn to trust each other and trust our 
system. The long civil war that we lived from 
1975 to 1990 has indeed left scars on society 
and the value system. Unfortunately, in the 
post-war period we focused on rebuilding the 
damaged houses, buildings, and the infra-

On a Helsinki walking tour guided by Petter 
Wallenius. Photo: Kirsi Ruhanen.
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structure such as water, electricity, telephone 
and so on; we kind of undermined the rebuil-
ding of self-esteem, love of the nation, and 
that sense of belonging that had become so 
shaken during the war and that is today even 
weaker leading to a continuous migration of 
the Lebanese youth to live away from home.

Building an intercultural dialogue
 
We came to Finland to learn about the suc-
cessful educational model that has the at-
tention of the world but we also came to 
engage in a dialogue with our Finnish collea-
gues. Since its establishment in 2013, LAH 
has been growing as part of an internatio-
nal network of history educators and we are 
keen on promoting cooperation and openness 
in this field.  During our visit to Finland, we 
had many insightful encounters with officials, 
teachers, representatives from the Finnish 
Institute in the Middle East, the Anna Lindh 
Foundation, and we talked to people in pub-
lic areas. Everyone was helpful, friendly and 
welcoming which positively surprised us. We 
talked to them about Lebanon too and they 
all wanted to know more about our beloved 
country. Some hadn’t even heard about it, 
others only connote it with war, and some 

are very well informed. So this visit went 
beyond its educational goal to become part 
of an intercultural conversation on which LAH 
is keen.                  

Writer is an Educational Specialist and the
Founding member of the Lebanese Associa-
tion for History.

Meeting with MP Erkki Tuomioja at HYOL’s office. 
Photo: Kirsi Ruhanen.

HYOL ry, ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus ja Ulkopoliittinen instituutti 
järjestävät Helsingissä ajankohtaisen

opettajaseminaarin perjantaina 11.11.2016.

Maksuttoman seminaarin aiheina ovat mm. Euroopan talous, Nato, EU:n ulko-
suhteet ja EU-maiden keskinäiset suhteet.

Seminaari pidetään Merikasarmin Engel-salissa osoitteessa Laivastokatu 22 A, 
00160 Helsinki.

Ohjelma ja ilmoittautumiset viimeistään 1.11.2016  osoitteessa hyol.fi
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Ruotsin historian opettajien yhdistys kut-
sui HYOL:n hallituksen ja työryhmien 

edustajia vierailulle Lundiin. Olin kiinnostu-
nut näkemään, mitä opettajien kansainvä-
linen yhteistyö on, varsinkin, kun kyse on 
naapurimaasta, johon niin usein tapaa itse-
ään vertailla. 

Lund oli matkakohteena ylevä. Kaduilla 
on vaikea olla törmäämättä historiallisesti 
merkittäviin jäänteisiin, kuten kirkon raunioi-
hin. Sanotaan, että Lund on Ruotsin Oxford, 
vaikka sitä voisi pitää koko Pohjois-Euroopan 
Oxfordina. Kävimme viikonlopun aikana kas-
vitieteellisessä puutarhassa, jossa itse Carl 
von Linne työskenteli jonkin aikaa. 

Myös sisarjärjestömme puitteet aloitus-
kahveille olivat ylevät. Koulun - joka näytti 
hieman Tylypahkalta - juuret ulottuvat Lun-
din katedraalikouluun. Tässä kadehdittavas-
sa  ympäristössä sisarjärjestöltä saamamme 
vastaanotto oli lämmin.

Jo lyhyt tutustuminen ruotsalaisjärjes-
tön edustajiin opetti minulle, että historian 
opettajan työssä maissamme on eroja. Tai-
dan ottaa ylioppilaskirjoitukset itsestäänsel-
vyytenä, koska en ollut koskaan tätä ennen 
tullut selvittäneeksi onko niitä Ruotsissa. Ei 
ole ollut sitten 1970-luvun. Nyt tosin pohdi-
taan, tulisiko heidän seurata Suomen mallia. 
Toinen tärkeä ero on se, etteivät historian 
opettajan toisena aineena ole yhteiskuntaop-
pi yhtä suurella todennäköisyydellä kuin Suo-
messa. Ainekombinaatiot vaihtelevat enem-
män, ja yhden isäntämme mukaan tämä 
tekee joskus vaikeaksi muodollisesti pätevi-
en opettajien löytämisen. En tiedä käsitinkö 
ihan väärin, mutta olen jostain kuullut lisäksi, 
etteivät opettajat nauti aivan vastaavaa ar-
vostusta kuin Suomessa. Isäntämme olivat 
hyvin sivistynyttä, älykästä ja lämminsydä-
mistä porukkaa. Kolmas ero koskeekin kysei-

seen yhteistyöhön osallistuneita järjestöjä. 
Ruotsin järjestön tarkoitus on palvella myös 
yliopisto-opettajia ja kasvatustieteilijöitä.

Mitä HYOL:lle kävisi, jos sen jäsenkunta 
laajenisi yliopiston henkilökuntaan, ainepä-
tevyyksiä olisi monimuotoisemmin ja meidät 
olisi vapautettu ylioppilaskokeiden pisteytys-
ohjeiden laadinnasta? Sikäli kun nämä jäävät 
aukinaiseksi, tämä yhteistyö voi antaa vas-
tauksia ja sitä kannattaa jatkaa ja syventää.

Haluan tässä kohtaa ylistää hieman pai-
kallisena oppaanamme toiminutta Hans Albin 
Larssonia, yhdistyksen entistä pitkäaikais-
ta puheenjohtajaa. Hän takasi, että vierai-
lulla on mitä otollisimmat puitteet. Hänen 
käsialaansa oli huipputasokas matkaohjel-
ma, joka sisälsi tutustuminen yliopistope-
rinteisiin ja paikallisiin nähtävyyksiin, kuten 
Skandinavian vanhimpaan kivikirkkoon ja 
vanhoihin yhä asuttuihin aateliskartanoihin. 
Millaistakohan on elämä aatelisena yhdessä 
maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnis-
ta? Itselleni painui mieleen myös se, että 
Länsi-Göötanmaan osakunnalla on ikioma 
hautapaikka, joka oli tarkoitettu vähävarai-
sille osakuntaltalaisille. (Käyttöä on ollut to-
sin viimeksi 1800-luvulla.) Saimme Hans Al-
binilta jopa kutsun hänen kotiinsa, jossa hän 
perheineen valmisti seurueellemme juhlaillal-
lisen. Tässä yhteydessä saimme myös pela-
ta kummallista ruotsalaista seurapeliä, jossa 
tarvitaan krokettipalloja ja kykyä heittää kuin 
petankissa. Kiitos, Hans Albin!

Kaiken lisäksi kävimme paluumatkalla 
Kööpenhaminassa syömässä punaista mak-
karaa ja katsastamassa Vallan linnakkeen 
kuvauspaikkoja. Matka oli kaikin puolin on-
nistunut.

Kirjoittaja on historian opettaja Helsingin 
Rudolf Steiner -koulussa.

Yhteistyötä yli Pohjanlahden 

olli tasKilahti
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Kesälomansa kreikkalaisittain aloittivat 
ne kymmenen historian ja yhteiskunta-

opin opettajaa, jotka osallistuivat HYOL:n ja 
Suomen Ateenan-instituutin järjestämälle 
jatkokoulutuskurssille 6.-17.6.2016. Moni-
tietoisena oppaana ja pikkubussin taitavana 
kuljettajana ryhmää johdatteli instituutin 
tutkijaopettaja Vesa Vahtikari. Majoituimme 
Koroneos-talon asuntolassa, keskustasta hie-
man pohjoiseen. Instituutti itse sijaitsee ai-
van Akropoliin kupeessa.

Ekskursiot ja asiantuntijaluennot olivat 
antoisia ja ajatuksia herättäviä. Vesan oma 
spesiaaliala on antiikin kreikkalainen teatte-
ri, josta hän kertoi Dionysoksen teatterin is-
tuinpaikoilla. Jos ateenalainen mies osallistui 
kaikkiin näytelmäjuhlien näytöksiin, näki hän 
vuodessa 26 näytelmää, tragedioita, kome-

dioita ja satyyrinäytelmiä. Näytelmäkilpai-
luiden voittajien nimet ovat tiedossa kiveen 
hakattuina noin kahdensadan vuoden ajal-
ta, oman aikansa Oscar-luettelot. Noin 5200 
näytelmästä vain kymmeniä on säilynyt.   

Akropolis on kaupungin ykköskohde. Part-
henonin juurelta avautuu upeat näköalat. 
Moderni Akropolis-museo on hyvä täydentäjä 
”pyhän kallion” raunioille. Ehdottomasti tu-
tustumisen arvoinen oli myös kukkulan takai-
nen Agora. Kaupungin museoissa puolestaan 
riittää salitolkulla katselemista, antiikin aikaa 
esittelevien lisäksi myös Bysanttilainen mu-
seo oli yllättävän mielenkiintoinen. Ateenan 
ulkopuolisia tutustumiskohteita olivat mm. 
vaikuttavassa luonnonmaisemassa lepäävä 
Delfoin oraakkeli, Epidauros teattereineen ja 
lääkärikultteineen sekä tarujen täyttämä My-
kene. Historian ammattilaisina ja kulttuurin 
kuluttajina pohdimme näillä matkoilla mm. 
historian tuotteistamista. Monien mielestä 
kreikkalaiset eivät ole osanneet ottaa täyttä 
hyötyä tämän mittaluokan kohteista. Toisaal-
ta ”krääsä” puuttui.  

Salamiin saarella seurasimme Suomen 
instituutin johtamia kaivauksia ja instituu-
tin johtajan Jari Pakkasen tiedotustilaisuut-
ta kreikkalaiselle tv-kanavalle. Joutomaalla 
olevan alueen kartoitus nykytekniikalla antaa 
hyvän mahdollisuuden selvittää, millainen oli 
antiikin ajan satamakaupunki. 

Salamis tunnetaan meritaistelustaan, jos-
sa helleenit tuhosivat Persian laivaston v. 480 
e.Kr. Salmea ylitettäessä oli kiehtovaa arvioi-
da, missä laivastot kohtasivat tai millä kuk-
kulalla istui tapahtumia rannalta seurannut 
Xerxes. Näiden tuumailujen pohjalta syntyi-
kin ehdotus, että mitäpä jos muutaman vuo-
den kuluttua, kun persialaissotien ratkaisuis-

Pohjolan helleenit kulttuurin kehdossa 
ja talouden murheenkryynimaassa

Juha ForsBerg teKsti, Kirsi ruhanen Kuvat

Jari Pakkasen johtamat kaivaukset Salamiin saarella.
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ta tulee täyteen 2500 vuotta, järjestettäisiin 
opastettu ekskursio taistelupaikoille vaikkapa 
HYOL:n, Ateenan instituutin ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun yhteistyönä?  

Esitelmöitsijöistä perusteellisin oli opet-
taja Kiki Sakka, joka kertoi historian ope-
tuksesta Kreikassa. Saimme hyvän aate-
historiallisen katsauksen maan identiteetin 
kehityksestä. Taloustilanne ahdistaa ja pa-
kolaiskriisi painaa päälle myös koululaitok-
sessa. Kuulimme myös historianopetuksen 
kipupisteistä, kuten sisällissodasta ja Länsi-
Traakian muslimivähemmistön opetuksesta. 
Opettajien esityksille selkeänä täydentäjänä 
toimi professori Evanthis Chatzivasilioun lu-
ento Kreikan kaksisatavuotisesta pyrkimyk-
sestä tulla moderniksi kansallisvaltioksi ja 
liittää kaikki kreikkalaiset osaksi tätä valtiota, 
megali ideasta ja sen sortumisesta. 

Kreikassa asuva bisnesmies Olli Kuronen 
kertoi talouskriisin taustoista. Hän, kuten 
moni muukin, viittasi menneisyyden taak-
kaan. Teollistuminen ei koskaan kunnolla 
päässyt alkuun. Nyky-Kreikalle on tyypillistä, 
että pääoma on kiinni kiinteistöissä. Maassa 
kulutetaan mutta ei investoida. Kurosen mie-
lestä parhaat mahdollisuudet Kreikalla olisi 
elintarviketeollisuudessa ja matkailussa. Hän 
kaipaisi talouteen kunnon ryhtiliikettä sekä 
selkeitä veroratkaisuja. Kurosen lausahdus 
”tämä ei ole eurooppalainen maa” jäi kum-
mittelemaan korvissa ja herättämään kysy-
myksiä niin ”talouspotilaan” prognooseista 
kuin eurooppalaisuuden määritelmistä. 

Suomen lähetystössä suurlähettiläs Pauli 
Mäkelä esitti punnitun näkemyksensä maan 
politiikan, talouden ja sosiaalisten olojen 
osalta. Kun työttömyysprosentti on 25:n 
paikkeilla ja nuorisotyöttömyys 50:n tienoil-
la, ovat näkymät kovin synkkiä. Palkat ja 
eläkkeet ovat laskeneet noin kolmanneksel-
la. Keskimääräinen eläke on 300-400 euroa. 
Verotusta ei ole koskaan saatu kuntoon. EU-
jäsenyys on ollut poliittinen projekti, jossa 
tilastovääristelyistä ei piitattu. Vasta talous-
kriisi paljasti heikkoudet. Maantiede asettaa 
omat haasteensa. Maa on monin tavoin ja-
kautunut ääripäihin. Vierailimme myös par-
lamentissa, missä opas kertoi rakennuksen 
historiasta sekä nykypäivästä. Seurasimme 

hetken aikaa lainsäädäntöön liittyvää kes-
kustelua. 

Iltaohjelmien hohdokkain helmi oli Verdin 
Aida, jota seurasimme Herodes Atticuksen 
Odeionissa: italialainen 1800-luvun ooppera, 
joka kertoo muinaisesta Egyptistä, Kreikan 
maaperällä, roomalais-hellenistisessä teat-
terissa, etelän illan pimetessä ja kuun pur-
jehtiessa esityksen kuluessa yli eksoottisen 
näyttämön. Muuten ilta-aikaa käytettiin pait-
si runsaisiin ruokailuihin myös pohdintoihin 
päivän asiapitoisesta annista. Näkemässäm-
me, kuulemassamme ja kokemassamme (ja 
syömässämmekin) oli paljon sulateltavaa. 

Historian opettajina tai ylipäätään vain 
eurooppalaisina ihmisinä totesimme olevam-
me ”Pohjolan helleenejä”, jotka kulttuurises-
ti olemme velkaa tälle klassisen sivistyksen 
kehdolle. Tälle velalle ei vain voi niin helposti 
laskea rahallista arvoa kuin Kreikan EU-ve-
loille. Kreikka nykypäivinä on valtava labo-
ratorio, jossa tehdään taloudellisia ja sosi-
aalisia kokeiluja, kuin purjehdus vaarallisilla 
vesillä Skyllan ja Kharybdiksen välistä. Maa 
on kuin teatteri, jossa näytellään tragikoo-
mista näytelmää, josta me suomalaisetkaan 
emme ole erillisiä. Istummeko katsomossa, 
laulammeko kuorossa vai olemmeko näytte-
lijöitä - vai peräti Deus ex machina -jumalia, 
jotka tulemme ja pelastamme kaiken jollakin 
ihmekonstilla? Ihmetemppuja ei taida olla 
talousviisaillakaan. Arkisempi suositus on 
matkustella Kreikassa (ja pyytää palveluista 
kuitti); maa on ilmastonsa, luontonsa, (myös 
ruoka)kulttuurinsa puolesta suorastaan ihan-
teellinen kohde. 

Kirjoittaja historian ja yhteiskuntaopin opet-
taja Kuusankosken lukiossa.

Ryhmäkuva Epidauroksen teatterissa.
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Historianopettajia osallistui elokuun alus-
sa Tammenlehvän perinneliiton, Sota-

vainajien muiston vaalimisyhdistyksen ja 
HYOL:n yhdessä järjestämälle sotahistorial-
liselle retkelle Karjalan Kannaksella. Matkan 
nimenä oli ”Ei tästä edemmäs! Torjuntavoitto 
Kannaksella 1944.” 

Tällaiselle matkalle on tarvetta, sillä his-
torian opettajat toimivat historiatiedon jaka-
jina, opastajina sekä maanpuolustushengen 
asiallisina ilmentäjinä. Kaveria ei jätetä suo-
malaisissa kouluissa pulaan tai yksin, kuten 
rintaman velvoittavat opetukset kertovat. 
Yhteen hiileen puhaltava Suomen kansa on 
aina selviytynyt ulkopuolisten aiheuttamista 
vaikeuksista.

Karjalan Kannaksen kesän 1944 taiste-
luasemat tekivät vahvan vaikutuksen vielä 
72 vuotta tapahtumien jälkeen. Aidot am-
pumahaudat, räjäytetyt bunkkerit, esineet 
ja tarinat sotilaidemme järkkymättömästä 
päättäväisyydestä sekä viattomien siviili-
en evakkomatkoista lisäsivät silmin nähden 
kurssilaisten kiinnostusta sotahistoriaan.  

Ensimmäistä kertaa luovutetulla alueella 
ja Kannaksella vierailevalle historian opet-
tajille oli hyvin puhuttelevaa kuunnella am-
mattitaitoisen oppaamme Göran Lindgrenin 
mukaansatempaavaa taisteluselostusta ja 
samalla katsella kädestä toiseen välitet-
tyjä valokuvia Meri-Valkeasaaren lohkolla 
Sormenkärki -tukikohdan taisteluasemissa. 
Opettajien kunnioitus torjuntavoittoihin pys-
tyneitä isovanhempiamme kohtaan kasvoi 
entisestäänkin. Myös oma henkinen selkäran-
ka kasvoi taatusti kaikilla kymmenen senttiä. 

Suurhyökkäyksen paineissa sotilaat ve-
nyivät liki yli-inhimillisiin fyysisiin ja henkisiin 
tekoihin. Lotat tekivät sotasairaaloissa ym-
päripyöreitä työpäiviä vajaalla miehityksellä 

ja puutteellisella lääke- ja huoltovälinemate-
riaalilla. Tämä johti tuhansien kohdalla myös 
uhrautuvaan sankarikuolemaan muiden puo-
lesta. Kaatuneita poikia oli peltosarkojen pi-
tuudelta. Voiko enempää ihmisen puolesta 
tehdä diktaattorimaista hyökkääjää estäes-
sään? Nämä taisteluasemat olivat kirjaimel-
lisesti Neuvostoliiton kesäkuun alun 1944 
suurhyökkäyksen kuolemankenttiä. 

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyk-
sen puheenjohtajan Pertti Suomisen opastuk-
sella vierailimme niin talvisodan sankarihau-
doilla Säkkijärvellä kuin talvi- ja jatkosodan 
sankarihautojen ympäristössä Vuoksen ran-
nalla. Sankarihautausmaat olivat siistissä 
kunnossa ja muistomerkkeineen vaikuttavan 
kauniita puistomaisia paikkoja pysähtyä. Oli 
vaikuttavaa, kuinka kukkien laskeminen san-
karihaudalla ja hiljaisen hetken pitäminen si-
toi samalla tavalla ajattelevia ihmisiä yhteen.  
Arvostamme kovasti työtä, jota sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistys tekee poikien saa-
miseksi kotimaan multiin.

Pietarilaisille Suomenlahden perukan 
mökkialueet, kunnostetut Kuokkalan karta-
non rakennukset ja Terijoen pitkien hiekka-
rantojen seudut ovat pitkään olleet suosittuja 
lomailukohteita. Monien rakennusten alku-
peräiset tekijät ja käyttäjät olivat toki olleet 
suomalaisia. Terijoen entisen upseerikerhon 
talossa vaikutti parin viikon ajan Otto Ville 
Kuusisen kommunistinen nukkehallitus syk-
syllä 1939. 

Vihollisen hyökkäyksen terää kuluttanut-
ta maastoa on entisöity Kuuterselän entisen 
tieuran ja harjanteen VT-linjan maastossa. 
Opastetaulut, ampumahaudat, panssarintor-
junnan 76 mm tykin asemat ja kiviset pans-
sariesteet ovat nyt pituutta varttuneen kuusi-
metsän keskellä. Vieläkin pitempää Siperian 

Kesän 1944 torjuntavoittoa  
kunnioittamassa Kannaksella

PeKKa ritola
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lehtipuumetsää oli istutettu jo aiemmin pur-
jeveneiden mastotarpeiksi. Niitä eivät jatko-
sodan pitkänkantaman aseet niittäneet nu-
rin, kuten ratkaisutaistelujen kohdalla kävi. 
Kivennavan Siiranmäen peltoaukeat ovat tor-
juntavoiton muistomerkin kohdalla lukuisten 
suomalaisten sukuseurojen ja matkailijoiden 
suosittuja vierailupaikkoja.

Historianopettajien sotahistoriallisen mat-
kan tehokkuus oli vertaansa vailla, kun linja-
autossa sai keskittyä kuuntelemaan asiansa 
osaavan oppaamme Göran Lindgrenin luen-
toa kesän 1944 torjuntataistelupaikoista sa-
malla, kun matka eteni uuteen kohteeseen. 
Nopea tiivis kerronta, rauhallinen jalkautumi-
nen kohteisiin, jaetut hienot oheismateriaalit 
ja aikataulussa pysyminen tekivät leirikoulu-
ja työkseen pitäviin opettajiin lähtemättömän 
vaikutuksen. Lindgren, Suominen ja vastuul-
linen matkanjärjestäjä Vihdin Liikenne osaa-
vat työnsä.

Äyräpäässä ja Vuosalmella Vuoksen ran-
nalla etulyöntiaseman ja tykistön hallinnalle 
välttämättömän sillanpääaseman pitäminen 
talvi- ja jatkosodassa vaati raskaan uhrin-
sa. Legendaariset paikannimet, vuolas virta 
ja kangasharjanne ovat hyvin puhuttelevia. 
Neuvostoliittolaiset eivät saaneet edetä met-
riäkään ilmaiseksi. Puolustusvoimien digitaa-
lisen kuva-arkiston sekä internetin ja Ylen 
sota-aikojen radio-ohjelmien elävöittämä 
menneisyys kesältä 1944 muutti monen his-
torianopettajan mielessä nyt kauniin ja au-

rinkoisen kesäpäivän vakavaksi Suomen koh-
talon päiviksi. Tämä oli Adolf Ehrnroothin ja 
hänen miestensä puolustautumispaikka. 

Tiukkoja matkalla erityisesti painotettuja 
vierailukohteita olivat lukuisista sotamuistel-
mista, tutkimuksista ja elokuvista kuuluisat 
Tali-Ihantala, Viipuri ja Viipurinlahti. Saksa-
laisten ja suomalaisten lento-osastojen ilma- 
ja pommitustaistelut taivaalla ylivoimaista 
vihollista vastaan olivat iso apu myös jalka-
väkimiesten näkökulmasta. Talin sillan tuho-
aminen sekä Ihantalan valtavat tykistökeski-
tystaistelut noin parin kymmenen kilometrin 
matkalla jäävät koko toisen maailmansodan 
historiaan. Moni opettaja totesikin puoliää-
neen, että tämä matka vaatii jälkikäteen su-
lattelua.

Oppaan ansiosta Viipurin menettäminen 
tuntui lähes henkilökohtaiselta menetykseltä, 
kun kävimme kaupungin taisteluja taistelu-
linjan, esikunnan ja rakennusten tarkkuudel-
la. 

Itsekoettuina torjuntataistelun 1944 
maastot herättivät tarpeen lukea ja perehtyä 
vielä kerran tammenlehväsukupolven urote-
koihin. 
 
Kirjoittaja on Iisalmen lyseon historian ja 
yhteiskuntaopin lehtori.
 
tammenlehva.fi 
sotavainajat.net 
sotahistoriallisetkohteet.fi

Historianopettajat Karjalan Kannaksen 1944 torjuntataisteluiden töyräillä Äyräpäässä.
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nettifoorumeille sekä osallistu-
malla uusnatsien ja äärioikeiston 
tilaisuuksiin eri maissa. Kansain-
välisten verkostojen luomisen ku-
vaus on teoksen kiinnostavimpia 
piirteitä.

Teos osoittaa kuinka toraisia 
suomalaiset ja kansainväliset ääri-
oikeistolaiset piirit olivat. Eri järjes-
töjen tilaisuuksissa oli usein vain 
kourallinen osallistujia, sillä väki 
jakaantui pieniin klikkeihin ja kup-
pikuntiin. Järjestöjen johtopaikoista 
käytiin kamppailua, eikä muihin jär-
jestöihin tai oman järjestön entisiin 
jäseniin saanut pitää yhteyttä. Eri-
laisten ryhmittymien keskinäinen 
vihanpito ja kyräily sai lähes koo-
miset mittasuhteet.

Yksi kiinnostava henkilöhisto-
riallinen teema kirjassa on usein 
esillä: Holapalla on eri elämänvai-
heissaan ulkomaalaistaustaisia 
kavereita ja tyttöystäviä. Hän esi-
merkiksi seurustelee somalilaisen 
naisen kanssa samaan aikaan kun 
suunnittelee Suomen Vastarinta-
liikkeen perustamista. Hän päätyy 
aina lopettamaan nämä ihmissuh-
teensa, jotta voisi elää aatteensa 
mukaisesti - kunnes uusnatsismin 
jätettyään kihlautuu kiinalaisen nai-
sen kanssa.

Ossi Kokkonen

Ex-uusnatsin oma-
kohtainen tilitys
 
henriK holaPPa: Minä Perus-
tin uusnatsiJärJestön. suoMen 
vastarintaliiKKeen ex-JohtaJan 
MuistelMat. into 2016.

 
Henrik Holappa on kirjoittanut 
kirjan tiestään Suomen Vastarin-
taliikkeen johtajaksi ja aatteensa 
hylänneeksi entiseksi uusnatsiksi. 
Tarinaa kuljettavat eteenpäin Hola-
pan omat muistot. Muistelu ei va-
litettavasti kasva tulkinnaksi, sillä 
Holappa ei juurikaan käsittele omia 
vaikuttimiaan tai tavoitteitaan. 
Holappa ei myöskään analysoi 
uusnatsismin nousun syitä tai seu-
rauksia suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Teos olisi kaivannut kustan-
nustoimittajaa, joka olisi haastanut 
Holapan avaamaan ajatteluaan 
enemmän. 

Pikkupoikana Holappa kuunteli 
vaarinsa sotatarinoita ja perehtyi 
Suomen sotiin. Yläasteen aikana 
kiinnostus suuntautui yhä enem-
män natseihin. Hän tutustui oulu-
laisiin skineihin, mutta pettyi siihen, 
että näille tärkeintä näytti olevan 
alkoholin juominen ja rähinöinti. 
Niinpä Holappa erosi skinipiireis-
tä. Tämä oli ensimmäinen osoitus 
siitä, kuinka vaikea Holapan oli 
löytää itselleen luonteva paikka 
äärioikeiston piiristä. Hän ei ollut 
aktiivisen toiminnan mies, eikä ole 
omien sanojensa mukaan koskaan 
osallistunut tappeluihin. Sen sijaan 
Holappa piti itseään jo nuorena 
uusnatsismin älykkönä. 

Jätettyään skinit Holappa alkoi 
hankkia ulkomaisia kontakteja. 
Hän verkostui etenkin ruotsalais-
ten, saksalaisten ja yhdysvalta-
laisten uusnatsien kanssa. Hän loi 
kontaktit olemalla kirjeenvaihdos-
sa vangittujen äärioikeistolaisten 
kanssa, kirjoittamalla artikkeleita 

Moninaisesti Kiinan 
naisista

eneMMän Kuin Puoli taivasta. 
Kiinalainen nainen historiassa, 
yhteisKunnassa Ja Kulttuuris-
sa. toiM. tiina airaKsinen, eli-
na sinKKonen Ja Minna valJaK-
Ka. art house 2016. 486.

Kun sain tämän kirjan käteeni, se-
lasin ensin sen hienot kuvat, jossa 
kiinalaisnaiset katsovat lukijaa eri 
ajoilta; polkkatukkaisia moder-
neja eurooppalaistyylisiä naisia 
1930-luvulta, vallankumouksellisia 
työläisnaisia 1970-luvulta, Suomen 
lähetysseuran luokassa istuvia pie-
niä tyttöjä vuodelta 1914 ja alaston 
raskaana oleva nainen ja Kiinan 
lippu - voimakkaita reaktioita herät-
tänyt taideteos vuodelta 1995. 

Nämä kuvat antoivat jo lupa-
uksen siitä, että kiinalaisnaisen 
elämää käsitellään erittäin moni-
puolisesti. Kirja onkin kokoelma 
kirjoittajiensa näkemyksiä naisten 
elämästä niin nykypäivänä kuin 
menneisyydessä. Ensimmäisessä 
luvussa esitellään kirjan tarkoitus: 
tuoda esiin erilaisia naisten rooleja 
Kiinassa ennen ja nyt. Esipuhees-
sa korostetaan sitä, että naisten 
aktiivinen toimijuus ja toimintamah-
dollisuudet näyttäytyvät kiinnosta-
vampana kuin naista alistavat ja 
rajoittavat rakenteet.

Kirjaa lukiessa mietinkin, kuinka 
rajoittuneen kuvan Kiinasta ja nais-
ten asemasta annan esim. Kulttuu-
rit kohtaavat -kurssilla. Opiskeli-
joiden mieleen taitavat jäädä vain 
tyttölasten surmaaminen tai heit-
teille jättäminen sekä naisten ty-
pistetyt jalat, perinne, joka alkoi jo 
600-luvulla ja päättyi 1930-luvulla. 
Kirjan mukaan viimeinen sidotuille 
jaloille kenkiä valmistava tehdas 
lopetti toimintansa 1999. Opiskeli-
joille jää myös mieleen Maon Kii-
nan aikaiset propagandajulisteet 
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rauhanomaisesti mutta hajoamis-
prosessin jäljet näkyvät yhä.

Suomalaiselle on hyvä tajuta, 
että monet Baltian venäjänkieli-
sistä eivät ole etnisesti venäläi-
siä vaan joukossa on juutalaisia, 
ukrainalaisia, valkovenäläisiä ja 
monia Neuvostoliiton vähemmistö-
kansalaisuuksien edustajista. Kiin-
nostavaa on myös lukea, että yhä 
harvemmat tuntevat yhteenkuulu-
vuutta Venäjän venäläisten kans-
sa. Maanrajasta on tullut myös siis 
kulttuuriraja.

Kirjan vahvuus, henkilöiden 
omakohtaiset kokemukset, on 
myös kirjan heikkous. Kniivilä ker-
too välillä faktoja ja esittelee mm. 
mielipidetutkimuksissa tapahtu-
neita muutoksia. Kirjan luettuani 
kaipasin kuitenkin vastapainoksi 
tutkimustietoa asiasta. Haastat-
teluihin perustuva tieto voi tukea 
olettamuksia (tai päinvastoin vah-
vistaa ennakkoluuloja), mutta Bal-
tian maat ovat niin lähellä Suomea, 
että olisi kiinnostava saada asias-
ta tieteellisempääkin näkemystä. 
Joka tapauksessa kotoutuminen, 
olipa se millaisen ryhmän kotoutu-
mista hyvänsä, on mielenkiintoinen 
ja tärkeä aihe, jossa voimme oppia 
muiden kokemuksista. 

 
Riitta Mikkola

Henkilökohtaisesti 
Baltian venäläisistä
 
Kalle Kniivilä: neuvostoMaan 
laPset. Baltian venäläiset. into 
2016.

Kalle Kniivilä on Ruotsissa asuva 
suomalainen toimittaja, joka on 
kirjoittanut  aiemminkin Venäjäs-
tä. Kirjat (Putinin väkeä ja Krim on 
meidän) käsittelivät Venäjän ja Kri-
min asukkaita, nyt Kniivilä on siirty-
nyt Baltiaan ja haastatellut Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa asuvia ve-
näjänkielisiä.

Kirjasta piirtyy moninainen kuva 
tilanteesta. Ensinnäkin on todet-
tava, että Baltian maat ovat hyvin 
erilaisia keskenään. Ne niputetaan 
usein yhteen, mikä tekee vääryyt-
tä maille ja kansoille. Virossa ja 
Latviassa on huomattava venä-
jänkielinen vähemmistö, kun taas 
Liettuassa heitä on alle 10 prosent-
tia väestöstä. Maiden politiikka on 
myös ollut erilaista: Liettua antoi 
heti itsenäistymisen jälkeen käy-
tännössä kaikille asukkaille kansa-
laisuuden, kun taas Viro ja Latvia 
vaativat toiskielisiltä kielikoetta.

Toisekseen Baltian venäjänkie-
liset eivät ole mikään yhtenäinen 
ryhmä. Kirjan ansio on se, että sii-
nä annetaan ääni hyvin erilaisille 
ihmisille. Osa venäjänkielisistä on 
hyvin integroituneita ja he puhuvat 
sujuvasti asuinmaansa pääkieltä. 
Osa taas ei edes halua oppia kieltä 
eikä ole tekemisissä muiden kuin 
venäjänkielisten kanssa. 

Osa haastateltavista on tur-
hautuneita. On helppo samaistua 
tunteeseen toisen luokan kansa-
laisuudesta, kun lukee ihmisten 
kokemuksista. Monet ovat esimer-
kiksi syntyneet Latviassa eivätkä 
olleet ikinä edes käyneet Venäjällä 
ja silti heistä tuli yhtäkkiä ulkomaa-
laisia omassa synnyinmaassaan 
vuonna 1991. Neuvostoliitto hajosi 

vahvoista ja Punaista kirjaa heilut-
tavista naisista. 

Kirja rikkoo niitä stereotypioi-
ta, mitä esim. nimimerkki Serp eli 
Seere Salme 1930-luvulla ilmes-
tyneessä matkakirjassaan kertoo.  
Enemmän kuin puoli taivasta -kirja 
ei anna yhtenäistä eikä välttämät-
tä tarkan tieteellistä kuvaa Kiinan 
naisen asemasta, mutta se avaa 
useita kurkistusaukkoja naisen 
asemaan kiinalaisen yhteiskunnan 
eri tasoilla eri aikoina. 

Erityisesti minua kiinnosti nyky-
päivä. Kiinassa on monia vahvoja 
feministisiä naistaiteilijoita, jotka 
tuovat esiin nykynaisen identiteet-
tiä, asemaa perheessä ja työelä-
mässä. Kirja käsittelee myös esim. 
Kiinan seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen elämää. Samaan 
aikaan on kuitenkin muistettava, 
että varsinkin maaseudun naisen 
asema saattaa olla erittäin vaikeaa 
ja toivotonta pelloilla uurastamista. 
Naisten itsemurhaluvut ovat kor-
keita.

Kirjassa on vankkaa ja asi-
antuntevaa tietoa. Joskus tiedon 
määrä läkähdyttää, ja siihen on 
palattava uudestaan, jotta pystyy 
mieltämään lukemansa. Mutta kirja 
on palaamisen arvoinen!

Pirjo West
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Totuudesta viis -  
tärkeintä on näkyvyys
 
laura saariKosKi, sasKa saari-
KosKi: truMP. Mies Kuin aMeriK-
Ka. hs-KirJat 2016.

Yhdysvalloissa asuva toimittajapa-
riskunta Laura ja Saska Saarikoski 
on kirjoittanut kiinnostavan ja ajan-
kohtaisen kirjan Donald Trumpista. 
Kirja jakaantuu kolmeen osaan. 
Ensimmäisessä osassa esitel-
lään Trumpin perhetaustaa sekä 
toimintaa rakennusalalla ja show-
busineksessa. Toinen osa kertoo 
Trumpin noususta republikaanisen 
puolueen ehdokkaaksi ja kolmas 
maalailee millainen presidentti 
Trump olisi. 

Kirja esittelee Trumpin sellaise-
na kuin hänet on vaalikampanjan 
aikana totuttu näkemään. Presi-
denttiehdokkaan lukuisat tölväisyt, 
valheet ja vastustajien panettelut 
nousevat esiin yhä uudestaan. 
Nämä seikat ovat olleet havaitta-
vissa Trumpin elämässä nuoruus-
vuosista alkaen. Saarikosket ovat 
käyttäneet lähdemateriaaliaan 
valtavaa määrää Trumpista kirjoi-
tettuja artikkeleita ja kirjoja, jois-
ta viimeisimmät on julkaistu tänä 
kesänä. Mies vaikuttaa olevan 
patologinen valehtelija ja empatia-
kyvytön narsististi, jolle kaikki on 
verenhimoista peliä, jossa voittoa 
tavoitellaan keinoja kaihtamatta.

Ajankohtaisuutensa vuoksi teos 
voi olla helppo ohittaa vaalikirjana, 
jonka elinkaari jää lyhyeksi - ellei 
Trump voita marraskuussa pidettä-
viä vaaleja. Kirja kuitenkin kasvaa 
Trumpin pienten käsien ja mega-
lomaanisen egon yli kuvaukseksi 
Yhdysvaltojen yhteiskunnan ja 
talouden lähihistoriasta ja nyky-
ajasta. Se valottaa suomalaiselle 
lukijalle kaksipuoluejärjestelmän ja 
republikaanisen puolueen kriisiä, 

keskiluokan kurjistumista, uskon-
nollisen oikeiston nousua ja maa-
hanmuuton haasteita.

Saarikoskien mukaan Trumpin 
nousu republikaanisen puolueen 
ehdokkaaksi ja mahdollisesti Yh-
dysvaltain 45. presidentiksi selittyy 
viime vuosikymmenten yhteiskun-
nallisella muutoksella. Globalisaa-
tion myötä (alemman) keskiluo-
kan työpaikat ovat vähentyneet 
Yhdysvalloissa rajusti. Voimakas 
maahanmuutto estää matalapalk-
ka-alojen työntekijöitä saamasta 
kunnollista korvausta työstään. 
Samaan aikaan eliitin elintaso on 
parantunut ja suuryritykset tahkoa-
vat suuria voittoja. Valtapuolueiden 
puoluekoneistot eivät ole onnis-
tuneet puhuttelemaan varsinkaan 
valkoihoisia keski-ikäisiä miehiä, 
joiden suhteellinen asema on hei-
kentynyt voimakkaimmin. ”Trumpin 
kannatuskartta on toivottomuuden 
maantietoa”, kuten kirjassa tode-
taan. Trumpin menestystä selite-
tään lisäksi esimerkiksi itsekeskei-
syyden kasvulla amerikkalaisessa 
yhteiskunnassa ja tutkimukseen 
perustuvan tiedon yhä voimak-
kaammalla vähättelyllä. Trump on 
aikamme ruma kuva.

 
Ossi Kokkonen

Gestapo –  julma  
tarvittaessa
 
FranK Mcdonough: gestaPo, 
natsi-saKsan salaisen Poliisin 
historia, atena 2016, 344 s. 

 
Gestapoa on vuosikymmeniä pi-
detty kaikkinaisen pahuuden sym-
bolina. Kiiltäväsaappaisille mus-
tapukuisille sadisteille ei katsottu 
minkään julmuuden olevan liiallis-
ta. Vasta viime vuosikymmeninä 
on alkanut esiintyä tutkimuksia, 
joissa Gestapon kuvaa pyritään 
muuttamaan. Tätä revisionistista 
suuntausta edustaa myös brit-
tiläinen professori McDonough. 
Ajattelutavan mukaan Gestapo oli 
heikosti resursoitu ja miehistön vä-
häisyydestä kärsinyt poliisi. Onkin 
varmasti totta, että 16 000 miehen 
henkilökunnallaan Gestapon oli 
mahdotonta valvoa 66-miljoonaista 
Saksan kansaa, miehitetyistä alu-
eista puhumattakaan. Gestapon 
toiminta ja valvonta suunnattiin-
kin tiettyihin natsien kansalliseen 
yhteisön ulkopuolelle sysättyihin 
ryhmiin, etenkin juutalaisiin ja kom-
munisteihin. Suunsa kiinni pitävälle 
saksalaiselle Gestapo ei ollut uhka. 

Gestapon tutkimista on vaikeut-
tanut, että suurin osa papereista 
tuhoutui tai tuhottiin sodan lopulla. 
McDonough sai tutkittavakseen 
sattumalta säilyneen yli 70 000 ju-
tun arkiston, jonka avulla hän saat-
toi rakentaa kirjansa yksityisten 
henkilöiden kohtaloiden varaan. 
Lähdepohja on kapea ja rajoittuu 
miltei täysin Saksan läntisiin osiin. 

Lähteidensä avulla McDonough 
esittelee Gestapon työtä: kommu-
nistien nujertamista, 1930-luvulla 
säädettyjen juutalaislakien valvo-
mista ja yhteiskuntaan soveltu-
mattomien vähämielisten, työtä 
vieroksuvien ja irtolaisten kerää-
mistä talteen ja toimittamista pak-
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kokastroitaviksi. Papeista eniten 
työtä aiheuttivat roomalaiskatoliset 
papit, vaikka Hitler olikin solminut 
sopimuksen paavin kanssa. Tätä 
sopimusta ei noudattanut kumpi-
kaan puoli. Protestanttiset papit 
aiheuttivat vähemmän huolta, sillä 
suuri osa heistä oli julkisesti natse-
ja. Pienistä ryhmistä Gestapon joh-
don silmätikuiksi joutuivat Jehovan 
todistajat, romaanit ja homot, joita 
kaikkia sekä Gestapo että keski-
tysleirit kohtelivat erittäin julmasti. 

Saksan antauduttua Gestapo-
kin koki tilinteon hetken. Gesta-
po todettiin rikolliseksi järjestöksi 
ja sen väki rikollisiksi. Korkein 
johto, esimerkiksi Himmler, vältti 
rangaistuksen itsemurhalla. Osa 
painui maan alle ja vältti tuomion 
kokonaan. Tavallista kenttäväkeä 
kohdeltiin melko lievästi, ja monet 
saattoivat jatkaa poliisin uraa. Kor-
keimman johdon juristeista monet 
loivat menestyksekkään uran asi-
anajajina. Joskus oikeuden koura 
oli kuitenkin pitkä, sillä juutalaisten 
kuljetuksista vastannut Adolf Eich-
mann oli tuomiolla vasta 1962.

Mielestäni McDonoughin teos 
on tänä vuonna ilmestyneiden tie-
tokirjojen ehdotonta kärkeä.                                                                  

Vilho Kulju           

Säätyvihaa suurvalta-
aikana 

eeva-liisa oKsanen, KaPinan-
teKiJä Ja Kuningatar. saariJär-
ven oFFset oy 2015, 283 s.

Omakustanteena historiallisen 
romaanin kentälle lähtenyt histo-
riantutkija tarttuu itselleen tuttuun 
aiheeseen, kuvaamaan kartanota-
louden tuloa 1600-luvulla Anjalan 
talonpoikien näkemänä. Romaa-
ni laukkaa vauhtiin syyskuun 17. 
päivästä 1605, jolloin Kaarle IX 
pakenee Liivinmaalla Kirkholman 
tappiosta Henrik Wreden lainahe-
vosella. Samaan aikaan meren 
pohjoispuolella Anjalassa syntyy 
talonpojan poika Matti Sihvo.

Ajasta on säilynyt paljon yksi-
tyiskohtaista tietoa, jonka pohjalta 
tekijä historiallista mielikuvitusta 
käyttäen laatii jäntevän juonen. 
Luvut alkavat hallitsijoiden, aluksi 
Kaarle IX:n ja Kustaa II Aadolfin, 
sitten Kristiinan monologeilla, jois-
sa peilautuu valtakunnan politiikka 
yhdistyneenä monarkin yksityisiin 
huoliin. Pääosassa on kuitenkin 
Anjalan ja Elimäen talonpoikaisyh-
teisö, joka Wreden lesken Kerttu-
rouvan tultua lahjoitusmaalleen 
toteaa päätyneensä rälssin alle 
kovenevan verotuksen kohteeksi. 
Ennen niin ylpeät ratsutalonpojat-
kin vajoavat ”läänin rotiksi” ja kar-
tanoitten käskyläisiksi.

Rahvas ei alistu helpolla. Ta-
lonpoikien johtajaksi kasvaa Matti 
Sihvo, joka jatkuvilla ”ylijuoksuil-
laan” Tukholmaan tulee tunnetuksi 
pääkaupungin kapakoissa, talon-
poikaissäädyssä ja hovissakin. 
Oksanen ei laita päähenkilöitään 
suoraan tapaamaan toisiaan. Hal-
litsijan ja hallitun tavoitteet, elä-
mänhistoriat ja perheolot rinnas-
tuvat kuitenkin kiintoisalla tavalla. 
Kuningatar turhautuu Elimäen 

”köyhien miesten ja orjien” loput-
tomiin valituksiin. Aatelin mahdin 
kasvun tuottama pettymys taas 
radikalisoi Mattia ja tekee hänestä 
maanpakolaisen.  

Nainen hallitsijana oli kum-
majainen, etenkin kun Kristiina ei 
suostu avioitumaan, temppuilee 
vaan ulkomaalaistensa ja kirjojen-
sa kanssa. Sihvokin aprikoi, ”mikä 
tämä oikein on naisiaan, tämä he-
vosen näköinen akka”, joka aateloi 
lyhyessä ajassa melkein 300 su-
kua. Romaanin toinen naishahmo 
on Matin vaimo Kaarina, alkujaan 
knaapin tytär. Avioliiton alun au-
tuus vaihtuu vähitellen katkeraksi 
köyhyydeksi. Romaani päättyy 
kesäkuun 6. päivään 1654, jol-
loin Kristiina Tukholmassa luopuu 
kruunusta serkkunsa hyväksi. 

Kapinantekijä ja kuningatar ku-
vaa havainnollisesti 1600-luvulla 
kehittyneitä säätyeroja konkretisoi-
den samalla monia ilmiöitä, kuten 
verot, sadot, kadot ja nälät, kirkon 
ja kansan uskon. Lukijalle esittä-
mässään tekstissä tekijä sivuaa 
kustannusalan ongelmaa, joka on 
heikentänyt tekstien julkaisumah-
dollisuuksia. Tämä on hyvin har-
millista historiallisten romaanien 
ystäville, sillä Oksasen kirja on täy-
det mitat täyttävä teos. 

Juha Forsberg
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ginen kriisi. Jokisalo on tutkimuk-
sissaan käsitellyt paljon ekologista 
kriisiä ja hänen näkemyksensä ra-
dikaalin oikeiston suhtautumisesta 
siihen ovat kiinnostavia.

Keskeiseksi henkilöksi nousee 
oikeistolainen ideologi Alain de 
Benoist, jonka näkemykset ovat-
kin mielenkiintoisia: toisaalta hän 
kritisoi vasemmistoa siitä, että se 
on kääntynyt talousliberalismiin ja 
hyväksynyt finanssikapitalismin. 
Toisaalta hän kritisoi radikaalia 
oikeistoa mm. sen liiallisesta rasis-
mia lähentelevästä muukalaisvas-
taisuudesta ja islamofobiasta.

Hannah Arendt on todennut, 
että ihmisiä puhuttelevien ideolo-
gioiden on keskeiseltä sisällöltään 
vastattava joitakin kokemuksia ja 
toiveita ja kyettävä kohtuullisella 
tavalla tyydyttämään tietyt poliitti-
set tarpeet. Heijastelevatko radi-
kaalin oikeiston ideologiat aikam-
me todellisia ongelmia ja tarpeita? 
Jokisalon mukaan radikaalioikeis-
ton kasvua ruokkivat ”terrorismin-
vastaiset sodat”, uusliberalistinen 
talous- ja yhteiskuntapolitiikka, 
finanssikriisi, kasvava pakolaison-
gelma ja ekologinen kriisi.

Jokisalon uutuus on synkkä 
mutta puhutteleva kirja.

Antti Tenkanen

Radikaalioikeiston 
nousu ja vaikutus

JouKo JoKisalo: eurooPan ra-
diKaali oiKeisto. into, 2016.
 
Itä-Suomen yliopiston yliopistoleh-
torin Jouko Jokisalon uutuus on 
ajankohtainen analyysi radikaa-
lioikeiston noususta ja vaikutuk-
sesta Euroopassa. Kirja syventää 
ymmärrystä siitä, mitkä asiat yh-
distävät ja toisaalta erottavat uus-
fasistisia, radikaalioikeistolaisia 
ja oikeistopopulistisia järjestöjä ja 
puolueita. Se taustoittaa radikaali-
oikeiston nousun syitä, laajan kan-
natuksen taloudellisia, yhteiskun-
nallisia ja poliittisia taustatekijöitä.

Jokisalo aloittaa historiallises-
ta fasismista, sen yhtäläisyyksistä 
ja eroista tämän päivän radikaa-
lioikeistoon. Vaikka Euroopassa 
on avoimen fasistisia järjestöjä ja 
puolueita, kuten Kreikan Kultainen 
aamunkoitto, ne eivät kuitenkaan 
ole oikeistoradikalismin valtavirtaa. 
Mm. Ranskan Front National on 
ottanut etäisyyttä fasismiin monien 
muiden radikaalioikeiston puoluei-
den tavoin.

Luonteenomaista radikaalin 
oikeiston ideologialle Jokisalon 
mukaan on ultranationalismi, jos-
sa yksilön kansallinen jäsenyys 
määritellään ennen kaikkea etnis-
ten, kulttuuristen tai uskonnollis-
ten kriteerien kautta. Ne toimivat 
oikeutuksena, jolla yksilö joko hy-
väksytään yhteisöön kuuluvaksi 
tai syrjäytetään yhteiskunnan täy-
sivaltaisesta jäsenyydestä. Ideo-
logiaan kuuluvat niin ikään EU- ja 
globalisaatiovastaisuus, maahan-
muuttokielteisyys, muslimivastai-
nen rasismi sekä antikommunismi.

Jokisalo lähestyy aihettaan mo-
nipuolisesti. Käsiteltäviä teemoja 
ovat mm. uusliberalismin ja radi-
kaalin oikeiston suhde sekä ekolo-

Turkki hävisi
 
eugene rogan: the Fall oF the 
ottoMans. the great War in 
the Middle east 1914 – 1920. 
Penguin BooKs 2016. 485 s.

 
Oxfordin yliopiston Lähi-idän tutki-
jan teos Turkista maailmansodas-
sa avaa uusia näkökulmia. Laajaa 
lähdepohjaa käyttäen Rogan luo 
tasapainoisen kokonaiskuvan so-
tatapahtumien vyörystä rintamilla, 
joilla ottomaanit sata vuotta sitten 
kamppailivat. Sulttaanin yhä ni-
mellisesti mutta nuorturkkilaisen 
triumviraatin tosiasiallisesti johta-
ma ”sairas mies” ei ollut toipunut 
Balkanin ja Libyan menetyksistä, 
mutta Saksan liittolaisena se ar-
vioi parhaiten hyötyvänsä vuonna 
1914 alkaneesta sodasta.

Suurten massojen myllerryk-
sestä Rogan nostaa esille yksilöitä, 
rivimiehiä ja kenraaleita, sotilaita 
ja siviilejä. Gallipolissa, Siinailla, 
Arabiassa, Palestiinassa, Meso-
potamiassa ja Kaukasiassa käytiin 
monikansallista maailmansotaa, 
jossa yhdistyi useita sodankäynnin 
aikatasoja. Ympärysvallat pitivät 
Turkkia keskusvaltojen heikoim-
pana lenkkinä, jonka nitistäminen 
johtaisi nopeaan voittoon. Mutta 
Dardanelleilla turkkilaiset pitivät 
asemansa. Roganin mielestä län-
nen operaatiot viivyttivät sodan 
loppuratkaisua, koska Turkin kimp-
puun lähetetty voima oli poissa 
muualta. 

Turkki itsekin syyllistyi virhear-
vioihin huonosti valmistelluilla 
hyökkäyksillään Venäjää ja brit-
tien Egyptiä vastaan. Rikoksiin 
ihmisyyttä vastaan se syyllistyi 
yrittämällä murhata armenialaiset, 
joita epäiltiin Venäjää sympati-
soivaksi ”viidenneksi kolonnaksi”. 
Nuorturkkilaisten johto käski viedä 
armenialaiset pois rajoilta Syyrian 
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olevaan hauptzugführerin arvoon 
asti. Tämä tietenkin aiheutti arvo-
valtakiistoja, eivätkä kaikki jääkärit 
ymmärtäneet, että vapaaehtoisuus 
loppui, kun sitoutui palvelukseen. 

Teos perustuu alkuperäisiin 
aikalaislähteisiin. Mukana ei ole 
elettyjen vuosien ja korkeiden so-
tilasarvojen aikaansaamaa etäi-
syyttä ja niiden mukanaan tuomaa 
jälkiviisautta. Jääkärit kertoivat 
asioistaan tilanteessa, jossa koko 
tulevaisuus oli suuri arvoitus ja 
hämärän peitossa. Niin tavallisilla 
jääkäriliikkeen rivimiehillä kuin tu-
levilla kenraaleillakin oli samankal-
tainen huoli kotimaahan jääneistä. 
Kirjoituksissa tulee esille yksittäis-
ten miesten ikävä sekä toiveikkuu-
den ja epätoivon välinen mieliala. 
Kirjan kuvitus on poikkeuksellisen 
runsasta, myös siitä tekijälle iso 
plussa.

 
Pasi Pulju

Tulevaisuudenuskon 
ja epätoivon 
ristipaineissa
 
tuoMas hoPPu: JääKärit saK-
san tiellä. JääKäreiden tarina 
KirJeiden Ja PäiväKirJoJen va-
lossa. PostiMuseo 2016. 
 
Jääkäriliikkeestä on kirjoitettu pal-
jon sekä eritasoisia yleisesityk-
siä että yksittäisten jääkäreiden 
vaiheita kuvaavia tutkimuksia ja 
muistelmia. Perusteellisia koko-
naisesityksiäkin on useita. Laaduk-
kaimmasta päästä voisi mainita 
Matti Lauerman 1960-luvulla val-
mistuneen suurteoksen Kuninkaal-
linen Preussin Jääkäripataljoona 
27, Matti Lackmanin vuosituhan-
nen vaihteessa ilmestyneen pa-
taljoonan ongelmiin keskittyneen, 
runsasta kritiikkiäkin saaneen 
Suomen vai Saksan puolesta sekä 
Jaakko Kempin muutaman vuoden 
vanhan Isänmaan puolesta. Tuo-
mas Hoppu tuo oman teoksensa 
ansiokkaasti näiden rinnalle. Hän 
käsittelee jääkäriliikettä yksilöta-
solla yleisesityksen rinnalla.

Hoppu käy läpi jääkäriliikkeen 
vaiheet suunnittelukokouksista 
rintamalle, osan osalta rangaistus-
komppanioihin ja Libaun pitkäve-
teisten vaiheiden kautta Suomeen 
helmikuussa 1918. Näitä historian 
tapahtumia syventävät yksittäisten 
jääkäreiden päiväkirjamerkinnät ja 
kirjeet kotimaahan.  Osa jälkipolvil-
le materiaalia jättäneistä jääkäreis-
tä ei koskaan noussut sotilasuralla 
ammattikuntansa huipulle, kun 
taas osa sai mainetta ja kunniaa. 

Jääkärivaiheessa kaikki olivat 
saksalaisiin verrattuna periaattees-
sa samalla viivalla: tavallisia jääkä-
reitä. Koulutustausta ja kyvykkyys 
vaikuttivat kuitenkin sijoittumiseen 
suomalaisjoukon sisällä, jossa jää-
käreitä palveli rivimiehestä patal-
joonankomentajaan verrattavissa 

autiomaahan; paperille panemat-
toman suullisen käskyn mukaan 
kuljetettavat oli surmattava, johon 
tehtävään käytettiin vapautettuja 
murhamiehiä tai kurdeja. Kansan-
murhan arvet näkyvät yhä sata 
vuotta myöhemmin.

Nykyajan kannalta on kiinnos-
tavaa, miten islam valjastettiin 
sotaan. Turkin neuvonantajina so-
tineet saksalaisupseerit lietsoivat 
jihadia, jonka toivoivat innostavan 
kaikki muslimit taisteluun kalifin 
puolesta. Britit taas satsasivat is-
lamin toiseksi tärkeimmän auktori-
teetin Mekan sheriffin kapinahank-
keeseen, joka johti lopulta Turkin 
arabialueiden menetykseen. 

Kulissidiplomatia, keskenään 
ristiriitaiset Konstantinopolin sopi-
mus, jossa Turkki ennalta jaettiin 
voittajien kesken, Hussein-McM-
ahon –paperit, joka piirsi tulevan 
arabien kuningaskunnan reviirin, 
brittiläis-ranskalainen Sykes-Picot 
-jakosopimus sekä Balfourin julis-
tus ”kansallisesta kodista” juutalai-
sille, olivat sotaponnistusten sane-
lemia ratkaisuja. Sodan lopputulos 
loi nykyisen Lähi-idän rajoineen ja 
riitoineen, ongelmineen ja traumoi-
neen.

Juha Forsberg




