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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta 
siitä, kun säädyt kokoontuivat keisari Alek-

santeri II:n tahdosta valtiopäiville Helsinkiin. 
Näistä valtiopäivistä lähtien Suomessa on ol-
lut säännöllistä valtiopäivätoimintaa, ja vuosi 
2013 on siten suomalaisen demokratian juh-
lavuosi. Kesän 2013 ja kevään 2014 välise-
nä aikana eduskunta järjestää useita julkisia 
tilaisuuksia, joissa käsitellään suomalaisen 
kansanvallan ja kansalaisyhteiskunnan histo-
riaa ja tulevaisuutta. Kansalaiset kutsutaan 
myös valtiopäivätansseihin, joita järjeste-
tään esimerkiksi Helsingin rautatieasemalla 
ja kauppakeskuksissa. Kaartin soittokunnan 
johdolla valssaava kansa valtaa julkisen tilan. 
Eduskunnan puhemies toivoo, että erityisesti 
historian ja yhteiskuntaopin opettajat huomi-
oisivat merkkivuoden kouluissaan.

 Vuoden 1863 valtiopäivät raivasivat tie-
tä Suomen yhteiskunnan kokonaisvaltaiselle 
muutokselle: Säännöllinen valtiopäivätoimin-
ta alkoi, Suomi valtiona syntyi, suomenkie-
len asema vahvistui, kansalaiset aktivoituivat 
poliittisesti ja lehdistö kehittyi neljänneksi 
valtiomahdiksi. Kaikki nämä teemat tukevat 
suoraan historian ja yhteiskuntaopin opetus-
ta, ja aionkin käyttää tilaisuuden hyväkseni. 
On toki mukavaa opettaa Suomen historiaa 
ja pohtia opiskelijoiden kanssa yhteiskun-
nallisia ilmiöitä, mutta tällä hetkellä minua 
kiinnostaa erityisesti kansalaisyhteiskunnan 
tulevaisuus. Koska opetussuunnitelma ei vie-
lä tunne yhteiskuntaopin tulevaisuuskurssia, 
päätin houkutella kouluni äidinkielen opetta-
jan yhteiseen hankkeeseen. Tarkoituksemme 
on tutkia opiskelijoiden kanssa kansalaisyh-
teiskunnan ja median tulevaisuudennäkymiä.   

Projekti on vasta suunnitteluvaiheessa, 
mutta yhteisistä teemoista tulee etsimättä 
mieleen ilmaisunvapaus, josta 150 vuotta 
sitten eläneiden suuriruhtinaanmaan ala-
maisten ei juuri kannattanut haaveilla. Ilmai-

sunvapauden tulevaisuuskaan 
ei mielestäni näytä kovin va-
loisalta. Perustelen väitettäni 
viimeaikojen mediakeskuste-

lussa julkituoduilla lisääntyvillä kommenteil-
la, joiden mukaan aiheeltaan sopimattomat, 
typerät tai ironiset tekstit ja kuvat pitäisi sii-
vota pois julkisuudesta. Esimerkeistä käyvät 
muun muassa Ylioppilaslehden tuore artikke-
li tai Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvat. Mo-
raalisen enemmistön puhetorvina esiintyvät 
kommentaattorit vaativat viranomaisia tai 
Julkisen sanan neuvostoa puuttumaan moi-
seen hävyttömään vinoiluun. Tsaarinaikaiset 
sensuuriviranomaiset olisivat varmasti hyvil-
lään.

Helsingin sanomien entinen päätoimit-
taja Reetta Meriläinen kirjoitti äskettäin ko-
lumnissaan, että vakavuus on tulossa jälleen 
muotiin ja ”pintaa hiplaava fiilistely” ja iro-
nisointi lipuvat historiaan. Yleisestä eristet-
ty minäminä-kirjoittelukin vähenee, kunhan 
uskomme mediakentän taiturimaisille toimit-
tajille, jotka puolestamme asettavat yksittäi-
set asiat laajempaan yhteyteensä. Lämpimät 
kiitokset toimittajille, mutta täysivaltaisena 
Suomen kansalaisena uskon pystyväni itse-
kin hahmottamaan yksittäisten asioiden kon-
tekstin ja arvioimaan uutisvirtaa kriittisesti. 
Ohjaukseeni uskotut opiskelijatkin pystyvät, 
jos heille annetaan koulussa aikaa raken-
taa tarvittavia taitoja. Mitä tulee tähän näi-
hin ”tässä maassa ei pilkata vakavia asioita” 

–kommentteihin, olen täysin eri mieltä. Ironia 
perustuu oivallukseen, ja nauravia kansalai-
sia on vaikea johtaa vasemmalle, oikealle tai 
taaksepäin.

Kirjoittaja on HYOL ry:n hallituksen puheen-
johtaja.

Paljon onnea vaan

Jari aalto
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Avgiftsfritt. Deltagarna står själva för rese- 
och lunchkostnaderna. Utbildningsstyrel-

sen bjuder på förmiddags- och eftermiddag-
skaffe.” 

Precis såhär skall Utbildningsstyrelsen 
jobba gentemot oss lärare. Gratis heldag-
skurser med aktuella teman. Och visst var 
det en tid sedan UBS på god svenska bjöd 
oss lärare i historia och samhällslära på en 
dylik kurs. Senast jag kommer ihåg något 
motsvarande så var det under kursen Histo-
rieforum på Hanaholmen som FSH rf ordnade 
i november 2008 i samarbete med UBS. En 
kurs som var kraftigt sponsorerad av FSH rf 
för dess medlemmar. 

Det viktigaste ämnet i skolan brukar de 
flesta lärare vara ens om att är modersmålet. 
Förutsättningen för allt lärande. Det tycker 
också UBS eftersom de verkar prioritera mo-
dersmålslärarna i sin gratisfortbildning. In-
ledningscitatet längst uppe är just från mo-
dersmålslärarnas kurser i Vasa, 30.10, och H:
fors, 7.11, med namnet: Modersmålsprovet 
förändras!?

Under Educamässa satt jag med i en 
paneldebatt med bl.a. UBS chefen Bob Karls-
son där vi diskuterade toppkompetens hos 
lärare, i klartext ämnesfortbildning. Jag ef-
terlyste en ökning av den ämnesdidaktiska 
fortbildning och då i synnerhet på svenska 
kring samhällsläran. Chefen för den svens-
ka enheten svarade med att: ”Det måste vi 
fundera på.” Som läget nu är så kommer jag 
inte ihåg en enda UBS fortbildning kring sam-
hällslära på svenska. Här skulle en insats be-
hövas eftersom läroböckerna i speciellt sam-
hällslära sällan stöder undervisningen i den 
mån man skulle vilja.

Saken blir heller inte bättre av att ingen 
på UBS på den svenska sidan har hand om 

ämnen som historia, samhällslära eller reli-
gion. Vi är totalt bortglömda. Så får det inte 
vara! Språken och naturvetenskaperna har 
ansvarspersoner men inte vi. Realämnena 
är inte viktiga. Andra tolkningar kan jag inte 
dra. Kan du?

Även det nyligen pensionerade under-
visningsrådet, Erik Geber, sade i TV-nytt, i 
eftermälet av sin gymnaiserapport i januari 
att: ”Nu faller mycket av fortbildningsansva-
ret på ämneslärarföreningar”. Här tyckte jag 
mig kunna läsa in en oro i Gebers kommentar. 
Han hoppades att ämnesförbunden och -före-
ningarna kommer att fortsätta fortbilda sina 
medlemmar. Inom vårt förbund så kostar en 
två dagars kurs 100 euro medan en UBS kurs 
kostar 210 euro och uppåt. Jag tycker att om 
UBS ställer krav och ibland utvärderar oss så 
måste de även då och då fortbilda oss - till 
rimliga priser. En annan femma är sedan hur 
olika kommuner ser på fortbildningen. Enligt 
FSL finns det mycket stora skillnader mellan 
kommunerna. Som läget nu är så fortbildas 
vårt skrå av FLHS rf, fattiga kommuner samt 
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akade-
mi. 

Cato den äldre fick sin vilja igenom 149 
f.Kr. med de berömda orden om Karthago. Nu 
är det vår tur att få vår vilja igenom. Upprepa 
alltid följande mening då du ser Bob Karlsson: 

”Förövrigt anser jag att UBS bör fortbilda.” 
Kom gärna och fortbilda dig i Yttermyra 

och Lappo 20-21 april, ”Hem, tro och foster-
land”.

För övrigt anser jag att 
Karthago bör förstöras 
 
Petter Wallenius
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y. 
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 21.4.2013 klo 12.45 
Lapualla Kulttuurikeskus Vanhan Paukun Alajoki-salissa 

osoitteessa Kustaa Tiitun tie 1, 62100 Lapua 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätliittokokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f.
VÅRENS FÖRBUNDSMÖTE

hålles söndagen den 21.4.2013 kl 12.45
i Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Kustaa Tiitun tie 1, 62100 Lappo 

Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Styrelsen

HYOL toimii
riitta Mikkola Ja kirsi ruhanen

HYOL:n hallitus päätti vuoden 2013 ensim-
mäisessä kokouksessaan alkaa julkaista 

Kleiossa ”osavuosikatsausta”, jossa tiedote-
taan hallituksen toimista sekä muista liiton 
kannalta ajankohtaista asioista.

 Peruskoulun opetussuunitelmatyö on al-
kanut tammikuussa 2013. Historian ops-työ-
ryhmässä on mukana Marketta Hulkko-Las-
sila ja Riitta Mikkola. Yhteiskuntaopin työ-
ryhmässä on Najat Ouakrim-Soivio. Ryhmät 
ovat aloittaneet arvojen, tavoitteiden ja toi-
mintaympäristön käsittelyn. Loppukeväällä 
siirrytään sisältöihin.

HYOL laatii vanhaan tapaan jälleen yliop-
pilaskirjoitusten reaalikoepäivien iltoina pis-
teystysehdotukset, jotka julkaistaan HYOL:n 
jäsensivuilla myöhään koepäivien iltoina. Po-
ängrekommendationer översättas på svens-
ka och publiceras på FLHS:s websidor en dag 
efter realproven.

HYOL:n paikalliskerhojen toimintavustuk-
set vuodelle 2013 ovat parhaillaan haettavi-
na. HYOL:n hallitus jakaa yli 10 prosenttia 
jäsenmaksutuloista paikalliskerhoille erilais-

ten koulutusten, retkien ja matkojen järjes-
tämiseksi. 

HYOL:n Etelä-Pohjanmaan paikalliskerho 
järjestää kevätpäivät Seinäjoella ja Lapualla 
20.-21.4.2013. Ohjelma on nähtävillä sivul-
la 42. Kevätpäivien yhteydessä järjestetään 
HYOL:n kevätliittokokous. 

HYOL järjestää yhteistyössä SAK:n kans-
sa koulutuspäivät Espoon Siikarannassa 3.-
4.5.2013. Ohjelma julkistetaan HYOL:n net-
tisivuilla maaliskuun alussa.

HYOL:n yhdistetty kesämatka ja -kurssi 
suuntautuu Pietariin, Repinoon ja Viipuriin. 
Tutustu ohjelmaan sivulla 27 ja ilmoittaudu 
HYOL:n nettisivuilla 15.3. mennessä!  

Elokuun alussa järjestämme yhdessä 
Ruotsin historian opettajayhdistyksen ja 
Hanasaari -suomalais-ruotsalaisen kulttuu-
rikeskuksen kanssa vertailevan didaktisen 
kesäkurssin historian opetuksesta ja histo-
riakäsityksistä Suomessa ja Ruotsissa. Ohjel-
ma julkaistaan liiton nettisivuillla maaliskuun 
alussa. Arbetsspråket på kursen är svenska. 
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Vuosikymmenet ovat vierineet ja Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL 

ry:n jäsenlehti Kleion perustamisesta tulee 
tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Kleio 
1/2013 on lehden 50-vuotisjuhlanumero, ja 
tässä artikkelissa palataan vuosikymmenten 
taakse tarkastelemaan miltä ensimmäinen 
Kleio näytti.

Mikä Kleio?

V.t. yliop. Matti J. Castrén totesi ensimmäi-
sessä lehdessä, että Kleion elämä tulisi ratkai-
sevasti riippumaan siitä, miten intensiivisesti 
koko ammattikunta asettuisi sitä tukemaan 
ja avustamaan, mutta myös kritisoimaan. 
Castrén toivoi lehden palstoille paljon am-
mattialaa koskevaa keskustelua ja väittelyä, 
mikä olisi edellytys alan eteenpäinmenolle. 

Nimen Kleio Castrén keksi kreikkalaisen 
mytologian runottaren mukaan. HYOL:n 50-
vuotishistoriikissa kerrotaan, että idea Kleion 
perustamiseen tuli kuitenkin toiselta silloisel-
ta aktiivijäseneltä, Reino Riikoselta. 

Lehden perustamisesta päätettiin HYOL:
n vuosikokouksessa 7.1.1963, sillä Kleiosta 
haluttiin tehdä silloisen Historian opettajat 
ry:n keskeinen yhteydenpidon väline. Aikai-
semmin liiton tärkeimmät kuulumiset oli lu-
ettu liiton vuosikirjasta, jossa ei voitu välittää 
kovin ajankohtaisia uutisia. 

Kleion oli tarkoitus korvata myös aikai-
semmin käytössä olleet hankalalukuiset 
kiertokirjeet. Lehti oli ennen internetiä myös 
väylä kursseille ja luentopäiville tehtyjen ai-
neistojen jakamiseen. Vuonna 1963 ilmesty-
nyt ensimmäinen Kleio oli mustavalkoinen ja 
24-sivuinen vihkonen. 

Aktiivista tiedotusta 

1960-luvulla Kleiossa kerrottiin hyvin seik-
kaperäisesti liiton toiminnasta. Esimerkiksi 

Keski-Suomen historian opettajien kerhon 
perustamisen yhteydessä todettiin, että ”joh-
tokuntaan tulivat valituksi yliop. U. Pukkila, 
leht. H. Ojala, reht. P. Kautto, reht. K. Huota-
ri ja leht. O. Salmia. Kokouksen jälkeen PYP 
esitti filmin pankin 100-vuotisesta toiminnas-
ta ja tarjosi kahvit”. 

Lehdessä oli myös palsta nimeltä ”Halli-
tus on kokoontunut ja päättänyt seuraavaa”, 
jossa tiedotettiin kaikista hallituksen kokouk-
sissa tehdyistä päätöksistä. HYOL:n hallitus 
päättikin kuluvan vuoden ensimmäisessä 
kokouksessa, että nyt on aika palata juuril-
le ja alkaa julkaista pääkirjoitussivun jälkeen 

”osavuosikatsausta”, jonka tarkoituksena on 
tehdä liiton toimintaa näkyvämmäksi jäsenil-
le. Kleion ensimmäisen osavuosikatsauksen 
voi lukea tämän numeron sivulla 5. 

Kurssitoimintaa ja kansainvälisyyttä

HYOL:n edeltäjä Historianopettajain liitto 
– Historielärarnas Förbund ry järjesti 1960-
luvulla aktiivisesti kursseja. Kesäksi 1963 
oli suunnitteilla ainakin STK:n kurssi, MTK:n 
kurssi, Poliittisen historian kurssi sekä ”Perin-
teiden kurssi” aiheesta kiinnostuneelle nuo-
risolle. Lisäksi kansalaiskasvatuksen kurssi 
järjestettiin hiihtolomalla.

Liitto järjesti vuonna 1963 myös opin-
tomatkat Kreikkaan ja Egyptiin. Ulkomaille 
suuntautuvien kurssien järjestely oli 1960-
luvulla huomattavasti työläämpää kuin ny-
kyisin: Lehdessä todettiin, että koska lento-
matkoja varten on onnistuttu saamaan 90 
hengen DC-6B-koneet, mukaan mahtuisi 
vielä muutama opettaja lisää. Myös edelleen 
järjestettävä Villa Lanten kurssi järjestettiin 
Suomen Rooman instituutissa jo 50 vuotta 
sitten, ja jo tuolloin kurssia järjestettiin ”en-
tiseen tapaan”. 

Kansainvälisyys ei rajoittunut matkoihin. 
Vuoden 1963 reaalin pistekokouksessa (joita 

Kleio 50 vuotta 

hanna Ylönen
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Kaikkien aikojen ensimmäisen Kleion kansi vuodelta 1963.
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niitäkin järjestettiin jo 50 vuotta sitten) oli 
taloudellisesta kasvatuksesta Yhdysvalloissa 
puhumassa Dr. M. L. Frankel (Joint Council on 
Economic Education, New York, USA). Vertai-
lun vuoksi: vuonna 2012 HYOL:n syyspäivillä 
oli puhumassa amerikkalainen opettajakou-
luttaja John McNamara aiheesta ”History te-
aching in United States”…

Didaktiikkaa

Lehdessä oli paitsi tiedotusasioita, myös 
ajankohtaisia ja opetukseen liittyviä artikke-
leja. Val.tri Kullervo Killisen puheenvuoroon 
perustuvassa tekstissä ”Maailmanpolitiikka 
vuoteen 1963 siirryttäessä” käsiteltiin kylmän 
sodan voimasuhteita ja muita kansainvälisiä 
reunaehtoja. Artikkeli on kiinnostava ajan-
kuva, olihan mm. Kuuban kriisin laajentumi-
nen jopa ydinsodaksi vältetty täpärästi vain 
muutamia kuukausia aikaisemmin. Kullervo 
Killinen totesi, että ”vaikka maailman onkin 
siirtynyt vuoteen 1963 hyvän tahdon mer-
keissä maailmanvallankumousta dogmaatti-
sesti hautovia kiinalaisia lukuun ottamatta, ei 
kylmän sodan lopettava kompromissi silti ole 
ainakaan Euroopassa näkyvissä.” Maailman-
politiikka vaikutti olevan tienristeyksessä: 
pakottaisiko Neuvostoliitto lännen peräänty-
mään tai turvautumaan ydinsotaan?

Kleiossa oli myös didaktinen osuus, joka 
käsitteli sanomalehden käyttöä opetuksessa. 
Lehdessä neuvottiin, että arvoituksellinen tai 
sensaatiomainen otsikko taululle kirjoitettu-
na herättäisi uteliaisuutta, esimerkkeinä Uusi 
metalli keksitty – Kuninkaan pojat kapinalli-
sina – Kolumbus ylitti Atlantin – Maailmanso-
ta puhjennut. Yhteiskuntaopin opetuksessa 
sanomalehdet voivat jopa korvata oppikirjan, 
lehdessä todettiin. Totta, vaikka otsikot eivät 
tämän päivän keltaiseen lehdistöön tottu-
neesta lukijasta tunnukaan kovin skandaali-
maisilta. 

Ikuinen murrostila?

Historian opettajain yhdistyksen puheen-
johtaja Pekka Suvannon mukaan 1960-luku 
oli vuosikymmen, joka korosti talousasioita 
poliittisten ideologioiden sijaan. Kansainvä-
listyminen, kuten valtioiden väliset kauppalii-
tot sekä taistelu elintasosta heikensi yksilön 

asemaa yhteiskunnassa. Historiaa väheksyt-
tiin formaalisten ja eksaktia tietoa jakavien 
oppiaineiden kustannuksella. Suomen oppi-
laitokset olivat alkaneet tarjota kansalaisuus-
kasvatusta. Tässä historialla oli myös tärkeä 
merkitys: Suvannon mukaan oli yhtä tärke-
ää tutustuttaa oppilaat myös kansallisten 
ja kansainvälisten ongelmien historialliseen 
taustaan kuin nykypäivän problematiikkaan. 
Opettajilla katsottiin näin olevan suuri roo-
li oppilaan kasvattamisessa demokraattisen 
yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. 

Castrénin artikkelissa ”Julkaisumme taus-
taa” puolestaan todettiin, että ”historia on 
oppiaineena eräänlaisessa murrostilassa”. 
Oppikoulua oltiin uudistamassa, ja historian 
opettajat pyrkivät vaikuttamaan oman oppi-
aineensa kehittämiseen, mistä johtuen myös 
yhdistyksen toiminta oli vilkastunut. Historia 
ja yhteiskuntaoppi oppiaineina siis muuttuvat 
jatkuvasti – tähän haasteeseen HYOL ry on 
pyrkinyt vastaamaan jo liki 65 vuotta. Tänä 
päivänä haasteita riittää niin uudistettavan 
opetussuunnitelman, eriarvoistuvan yhteis-
kunnan kuin sähköistyvän ylioppilaskokeen-
kin kanssa. 

Castrén lähetti ensimmäisen Kleio-lehden 
taipaleelleen toivoen: ”Kleio, historian runo-
tar, muistuttakoon meitä siitä humanistisesta 
traditiosta, jota aineemme on koulun koko-
naisopetuksessa myös edustettava, ja siitä 
historiallisesta perspektiivistä, mitä sovelta-
malla meitä ajallisesti läheisetkin ilmiöt on 
liitettävä vuosituhantisen kehityksen pitkään 
ketjuun”. 

Viidessäkymmenessä vuodessa moni asia 
on muuttunut. HYOL:n jäsenmäärä on kas-
vanut 50 vuoden aikana tuntuvasti. Liiton jä-
senmäärä oli vuoden 1962 lopussa 489. Ny-
kyisin HYOL ry:ssä on yli 1500 jäsentä. Kleio 
on 50 vuoden aikana muuttunut suuremmak-
si, värikkäämmäksi ja aikakauslehtimäisem-
mäksi monisivuisine artikkeleineen. Koulussa 
yhteiskuntatiedon opetuksen rooli on kas-
vanut huomattavasti. Siitä huolimatta moni 
asia on säilynyt ennallaan - ja tulee kenties 
säilymään seuraavat 50 vuotta. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava.

Sarja valmis!

otava.fi

Forum herättää historian eloon ja tuo tuoreen näkökulman nyky-
yhteiskuntaan. Toimivan eriyttämisen ansiosta historian taidot  
tulevat jokaiselle tutuksi. Kiitetyt Sähköiset opetusaineistot  
tempaavat mukaan osallistumaan ja oppimaan.  

oppikirjailijat: eenariina hämäläinen, antti kohi, anna-mari numminen,  
olli poutiainen, kimmo päivärinta, ira vihreälehto, vesa vihervä
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K leion juhlavuonna toimituskunta päätti 
tehdä haastattelusarjan uransa jo päät-

täneistä aktiivisista opettajista. Ensimmäinen 
haastateltava on eläkkeellä oleva kajaanilai-
nen lehtori Antti Penttilä, joka aloitti opetus-
työn 1970-luvulla, ja joka joissakin piireissä 
halutaan muistaa vain Pirkkalan monisteesta. 
Haastattelu paljastaa, että Antti ei ole Pirk-
kalan monisteen vanki, vaan on suhtautunut 
intohimoisesti historian ja yhteiskuntaopin 
opetukseen ja kehittänyt sitä koko pitkän 
uransa ajan. 

Kun olin itse lukiossa 1970-luvun alussa, olin 
nk. tiedostava nuori. Vaadimme kouludemo-
kratiaa ja saimme aikaan kouluneuvostot. Mi-
ten oppilaat ja heidän arvomaailmansa ovat 
muuttuneet vuosikymmenien aikana?

Tässä on helppo langeta ”ennen oli pa-
remmin”-ansaan ja väittää, että ennen tultiin 
lukioon paremmilla tiedollisilla ja taidollisil-
la valmiuksilla. 1970- ja 1980-luvuilla suuri 
joukko oppilaita oli kiinnostunut yhteiskun-
nasta ja maailmasta. Luettiin sanomalehtiä, 
jopa kirjoja ja tutkimuksia ja keskusteltiin 
niistä, vastustettiin Vietnamin sotaa ja osal-
listuttiin Teiniliiton toimintaan. 

Toisaalta nykyisinkin valveutuneet nuoret 
pohtivat yhteiskuntaa ja maailman tilaa. Ko-
kousten sijaan on välineenä twitter, eikä sitä 
ole syytä väheksyä, kuten arabimaiden itse-
valtiaat ovat joutuneet huomaamaan.

Nyt kiinnostuksen kohteet ovat lähempä-
nä.  Ajankäyttö on siirtynyt someen, peleihin 
ja leffoihin. Maailmasta ja yhteiskunnasta tie-
detään vähemmän ja se tietysti mahdollistaa 
sen, että joukkoviestinten manipulaation voi-
ma vaikuttaa enemmän arvojen muodostu-
misessa.  Individualisoituminen on johtanut 
julkisuushakuisuuteen ja yksilö saa merki-
tyksen kulutuksen kautta.

Pidin joskus aamunavauksen ja lainasin 

norjalaisen Jörgen Randersia: ”Ihmiset ei-
vät tarvitse valtavia autoja. He tarvitsevat 
ihailua ja kunnioitusta. He eivät tarvitse jat-
kuvasti uusia vaatteita.  He haluavat tuntea, 
että muut pitävät heitä viehättävinä, ja he 
tarvitsevat jännitystä, vaihtelua ja kauneutta. 
Ihmiset eivät tarvitse elektronista viihdettä 
vaan jotakin kiinnostavaa, joka valtaa heidän 
mielensä ja tunteensa.

Todellisten mutta aineettomien tarpeiden 
- identiteetin, yhteisön, itsekunnioituksen, 
haastavuuden, rakkauden ja ilon – tyydyttä-
minen materialla on loputon yritys tyydyttää 
näitä tarpeita väärillä ratkaisuilla.  Yhteiskun-
ta, joka myöntää ja kykenee ilmaisemaan ai-
neettomat tarpeensa, löytää myös aineetto-
mat tavat tyydyttää ne. ” 

Kun verrataan vuosikymmeniä ja puhu-
taan oppilaista yhtenä joukkona, niin on hyvä 

Antti Penttilä – monessa mukana

PirJo West

Antti Penttilä työskenteli historian ja yhteiskuntaopin 
opettajana 1971 – 2011.
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muistaa, että kaikki yleistykset tekevät vä-
kivaltaa todellisuudelle. Muistelen lämmöllä 
2000-luvun monia aktiivisia ryhmiä, joiden 
kanssa käytiin vilkasta keskustelua talous-
tiedon, EU- ja maailmanpolitiikka-kursseilla. 
Moni heistä lähti lukemaan historiaa ja yh-
teiskuntatieteitä.

Olet ensimmäisiä tuntemiani opettajia, jotka 
kiinnostuivat ympäristöhistoriasta. Kuinka 
tärkeänä koet ympäristöhistorian opettami-
sen ja miten sen painoarvoa pitäisi edelleen 
lisätä?

Ympäristöhistorian näkövinkkeli tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden tarkastella sivilisaa-
tioiden kohtaloita.  Löytyy 
aineistoa, josta voi päätellä 
menneiden yhteisöjen teke-
mät virheet, joista oli sitten 
tuhoisat seuraukset. Histo-
rian viekkaus on siinä, että 
virheet paljastuvat jälkikä-
teen. Aikoinaan ihmisethän 
vaan yrittivät raivata metsiä pelloiksi, paran-
taa elintasoaan, rakentaa laivastoa, menes-
tyä kilpailussa.  Ihmisen toimilla on aina ollut 
aiottuja ja ei-aiottuja seurauksia.

Ympäristöhistorian esimerkeistä on suora 
linkki nykypäivään. Virheistä voi ottaa oppia. 
Vai voikohan?

Naapurissa on Talvivaaran kaivos. Siinä-
hän on hyvää materiaalia luokassa pohtia 
historian opetuksia. Onkohan päätöksiin vai-
kuttanut enemmän vauhtisokeus ja ahneus 
vai maltti ja harkinta?  Voi myös miettiä, että 
jos haluamme nykyisen elintason ja kulutus-
tason, niin sen edellyttämät metallit on kai-
vettava entistä köyhemmästä malmista en-
tistä laajemmalta alueelta. 

Talvivaara on mainio esimerkki integroi-
vasta aihekokonaisuudesta, jota voi käsitel-
lä historian, yhteiskuntatiedon, taloustiedon, 
lakitiedon kursseilla.  Tietysti myös maan-
tiedon, biologian, kemian. Vaan kun kaikilla 
kursseilla on eri oppilaat, niin järkevintä se 
on käsitellä yllämainituista näkökulmista yh-
tenä kokonaisuutena. 

Talvivaaran voi myös yhdistää poliittiseen 
päätöksentekoon. Siitä on netissä hyvä vi-
deoklippi ”Hitler kuulee Talvivaarasta”.

Mitkä ovat olleet urasi aikana tärkeimmät 

opetussuunnitelmauudistukset?
Ruotsalainen kasvatustieteilijä tutki ope-

tussuunnitelmien uudistukset ja totesi, että 
opetussuunnitelmat muuttuvat, opetus pysyy 
samana. Seuraavan ops-kierroksen aikana 
voisi olla terveellistä pohtia, mitä tapahtui ai-
hekokonaisuuksille? Onko joku kuullut niistä 
sitten viime opsin? 

Henkilökohtaisesti suurin muutos oli luo-
kattomaan lukioon siirtyminen.  Keskustelin 
mielelläni tunneilla, mutta luokattomuuden 
myötä keskustelu pikku hiljaa hiipui.  Oppilaat 
eivät tunteneet toisiaan eivätkä uskaltaneet 
esittää mielipiteitään.  1970- ja 1980-luku-
jen kiihkeässä politisoituneessa ilmapiirissä 

tapahtui ylilyöntejä, mutta 
rohkea kyseenlaistaminen 
ja aktiiviset väittelyt toivat 
eloa ja särmää oppitunneil-
le.

Koulujen ops-työskente-
lyyn ei aina voitu suhtautua 
vakavasti. Swot-analyysiin 

annettiin opettajakokouksessa aikaa 30–40 
minuuttia, jonka jälkeen piti olla valmiina 
koulun toiminta-ajatus, tavoitteita ja keinoja.  
Vertailun vuoksi kajaanilaisen päiväkodin ke-
hittämiskokeilussa tavoitteiden määrittelyyn 
käytettiin 40 tuntia.

Jos sinulla olisi valta muuttaa nykyisiä ope-
tussuunnitelmia, mitä tekisit?

Kiitos, valta olisikin seksikästä, ainakin 
Henry Kissingerin mukaan.

Tämänhetkisten harrastusteni pohjalta 
suosittelisin taidehistorian, historiallisen kir-
jallisuuden ja hyvien historiallisten elokuvien 
kurssia. Opintomatkojen järjestämisen ko-
kemusten pohjalta suosittelisin Rooman his-
torian kurssia, johon sisältyisi viikon matka 
Roomaan. Voisi se olla Ateenakin.  Tai vaikka 
Hyrynsalmelle, jossa opettajien ja opiskelijoi-
den yhteistoimin perehdytään luonnonolojen, 
elinkeinojen, yhteiskunnan ja yhteisöjen, ih-
missuhteiden ja kulttuurin muuttumiseen. 

Yhteiskuntaoppi onkin vähemmän seksi-
käs tapaus. Yhteiskuntatietoa ja taloustietoa 
on syytetty teoreettisiksi. Hyvä lähtökohta 
voisi olla, että harvat opiskelijat tulkitsevat 
yhteiskuntaa teoreettisesti, mutta kaikki elä-
vät siinä. Eli opetuksen lähtökohdaksi oppi-
laiden elämä.

“1970- ja 1980-lukujen kiihkeässä 
ilmapiirissä tapahtui ylilyöntejä, 
mutta rohkea kyseenlaistaminen 
ja aktiiviset väittelyt toivat eloa 
ja särmää oppitunneille.”
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Yhteiskunnan rakenteet tuntuvat olevan 
kaikkien meidän toimien ulottumattomissa, 
yläpuolella. On hyvä muistaa, että yhteiskun-
ta on ihmisten tekemä ja silloin se on myös 
mahdollista ihmisten tehdä uudestaan. Tässä 
on yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusta. 

Hei, mitähän tapahtui sille vaikutetaan-
projektille?
Olet työskennellyt myös Kajaanin OKL:n di-
daktikkona. Miten työmuodot ovat mielestäsi 
muuttuneet ja miten niitä pitäisi muuttaa?

Didaktikkona oleminen oli avartavaa. Opin 
arvostamaan valmistuvien luokanopettajien 
kekseliäitä ja luovia historiantunteja. 

Reaaliaineiden opetusta on perinteisesti 
syytetty opettajajohtoiseksi. Kokeessa on mi-
tattu annetun tekstin toistoa. Kokeisiin ope-
tellun tekstin oppilas unohti nopeasti. Ope-
tustavan kritiikin kiteytymänä oli kysymys: 
jos oppilas toistaa hyvin opettajan jäsentelyt 
kokeessa ja opettaja antaa siitä numeroksi 
9, antaako opettaja numeron oppilaalle vai 
itselleen?

Jos kustantajien nykyiset sähköiset op-
pimateriaalit ovat laajalti käytössä, niin siir-
tymää on tapahtunut tehtävien tekemisen 
suuntaan. Ylioppilaskirjoituksissa on aineis-
totehtäviä, mutta niidenkin käsittely useim-
miten edellyttää oppikirjojen hyvää tunte-
musta. 

Sinut tunnetaan 1970-luvun Pirkkalan monis-
teesta. Voisitko valottaa, mistä siinä oikein 
oli kyse, koska nuoret opettajat eivät tunne 
koko kohua, mitä sen ympärille syntyi. 

Pirkkalan moniste liittyi Tampereen yli-
opiston psykologian laitokselle ideoituun ope-
tuskokeiluun, jossa peruskoulun viidennellä 
luokalla käydään läpi historian orientaatiope-
rusta. Se tarkoitti voimakkaasti pelkistettyä 
historian runkoa.  

Opetussuunnitelman taustana oli silloin 
esitetty kritiikki kouluhistorian irrallisten fak-
tojen opiskelua kohtaan. Ajatuksena oli, että 
5.luokalla opiskeltuun orientaatioperustaan 
voisivat kiinnittyä myöhemmin opiskeltavat 
faktat. Kun orientaatioperustan pohjana oli 
taloudellisten yhteiskuntamuodostumien his-
toriallinen peräkkäisyys, se leimattiin aiheel-
lisestikin yksipuoliseksi ja marxilaiseksi.

Valtakunnallinen kohu liittyi 1970-luvun 
sisäpolitiikkaan, jonka keskiössä oli silloin 

koulutus- ja kulttuuripolitiikka. Taisteluaree-
nalla oli koko peruskoulu-uudistus, korvaavat 
koulut, tasoryhmät, kouluneuvostot, yliopis-
tojen tutkinnonuudistus, Tandem-tutkimus ja 
Repo-radio. 

Millaisia muutoksia tarvittaisiin nykyiseen yli-
oppilaskokeeseen?

Keskustelussa on ollut esillä vaihtoehto, 
että kirjoitukset kahlitsevat koko lukio-ope-
tusta. Jos opetusta halutaan kehittää, niin 
ylioppilaskirjoitukset on poistettava.  

Toisena ehdotuksena on esitetty, että kun 
päähän pänttäys on turhaa voimavarojen 
tuhlausta, niin otetaan kirjoituksiin mukaan 
kaikki mahdollinen materiaali ja tietokoneet 
ja tehdään vastaukset etsimällä pohjatiedot 
tiedostoista. Iso muutos voi tulla yhteiskun-
taopin kokeeseen, jos se toteutetaan sähköi-
sessä muodossa. 

Kolmantena vaihtoehtona on tämä nykyi-
nen malli eli tehdään pienempiä uudistuksia 
vähitellen. Pienetkin uudistusehdotukset he-
rättävät suuria tunteita, kuten alkuvuosi on 
osoittanut.

Kaikki muutokset ylioppilaskirjoituksissa 
vaikuttavat lukiotyöskentelyyn ja opiskelijoi-
den oikeusturvaan. Siksi muutokset on val-
misteltava isolla asiantuntijajoukolla, jossa 
on edustettuna kaikki osapuolet.

Olet ollut aktiivinen HYOL:n jäsen. Nykyään 
nuoret opettajat eivät enää samalla tavalla 
osallistu kursseille ja matkoille kuin ennen. 
Kerro, mitä hyötyä aktiivisesta osallistumi-
sesta on ollut ja mitkä ovat parhaat muistosi 
kursseilta ja matkoilta.

Mukana oleminen liiton toiminnassa on 
ollut aivan ratkaisevaa. Siitä on saanut vi-
rikkeitä sekä omaan opetukseen että pai-
kalliskerhon vetämiseen. Esimerkiksi pääsy 
Villa Lanten kurssille antoi sitten rohkeutta 
järjestää myös omille oppilaille viikon mittai-
sia historian opintomatkoja Roomaan. Matkat 
suunniteltiin ja valmisteltiin toisen historian-
opettajan ja kerran latinanopettajan kanssa. 
Opiskelijoilla oli tehtävänä valmistella Roo-
maan eri kohteiden esittely. Kun matkoista 
tuli hyvin suosittuja, niistä syntyi vuosittai-
nen traditio. Tuntuu hyvältä, että matkat jat-
kuvat edelleen. 

Liiton toimintaan osallistuminen toi hel-
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potusta omaan työhön, kun näki, että jossa-
kin tehdään samaa työtä vielä hankalimmis-
sa olosuhteissa, joku matkustaa kokouksiin 
ja kursseille vielä kauempaa. Kokouksissa 
ja kursseilla on kuullut toimivista koulujen 
käytännöistä, joita on sitten voinut ehdottaa 
myös omaan kouluyhteisöön.

Liiton toimintaan osallistumista suositte-
lisin erityisesti nuorille opettajille myös siitä 
näkökulmasta, että paikalliskerhoissa on ter-
veellistä tutustua myös muiden koulumuo-
tojen opettajiin, siellä kuulee avautuvista 
paikoista, ja kokouksissahan on yleensä aika 
kivaa.

Miten pystyit pitämään innostuksesi opetta-
mista kohtaan elävänä etkä leipääntynyt?

Tässä on taas besserwisserismin ansa, 
mutta kysymykseen voi yrittää vastata vain 
subjektiivisina kokemuksina.

Satuin Helsinkiin vuosiksi 1967 – 1977, 
opiskelemaan, opettajaksi Lohjalle, auskultoi-
maan, mutta myös Pirkkalan koulukokeiluun, 
free- radiotoimittajaksi, Demokraattisten 
Koulutyöntekijöiden lehden päätoimittajaksi.  
Kalenterissa oli paljon kokouksia, seminaa-
reja ja opintopiirejä. Vuosikymmen vaikutti 
suuresti myöhempiinkin aikoihin. 1980–1990 

-luvuilla kävin pitämässä useita kymmeniä lu-
ento- ja koulutustilaisuuksia rauhan- ja ym-
päristönkasvatuksesta ja 3-5 päivän didak-
tiikkakoulutuksia. 

Kaikella oli siirtovaikutusta myös omaan 
työhön,  se tuli helpommaksi laajemman lu-
kemisen ja kokemuksen myötä.

Leipääntyminen on todellinen uhka, vaik-
ka opettajan työssä tietämys ja kokemus ku-
muloituvat, ja voisi ajatella, että työ muuttuu 
helpommaksi. Kun on ollut 15 vuotta opet-
tajana ja silloin tällöin kyllästyttää, ei pidä 
vilkaista kalenteria, jossa on 25 vuotta luku-
järjestyksiä edessäpäin.

Pienimuotoiset opetuskokeilut muiden 
kollegoiden kanssa auttavat. Yhteistyökump-
paneita kannattaa mennä etsimään HYOL:n 
kerhoista ja työryhmistä.

Olet nyt eläkkeellä. Miten eläkepäivät sujuvat 
ja oletko Mikaelin killan jäsen?

Kyllä, olen kateellisena seurannut, kuinka 
korkeatasoisia asiantuntijoita kilta saa tilai-
suuksiinsa luennoimaan.

Jyväskylän kirjastopuukotus toi uudestaan 
mieleen historianopettajien työn tärkeyden. 
Meillä on mahdollisuus antaa henkisiä eväitä, 
joilla koulusta tulevat valistuneet kansalaiset 
voivat puolustaa demokratiaa, ihmisoikeuksia 
ja tasa-arvoa sekä hyvinvointivaltiota. Opet-
taja tarvitsee rohkeutta, henkistä valppautta 
ja uskallusta erehtyä, jotta voi välittää niitä 
ominaisuuksia myös oppilaille.

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Tammikuussa 2012 Antti Penttilä vieraiii Singaporen Botanic Gardenissa,  
jossa on kymmenen hehtaarin kokoinen Evolution Garden.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohti 
uudenvuodenpuheessaan muun muassa 

ahneutta ja itsekkyyttä. Mutta ketkä ovat hä-
nen mukaansa ahneita? Vastausta kysymyk-
seen voi etsiä ainakin kahdesta suunnasta: 
niistä teksteistä, joissa puhetta on tulkittu, ja 
puheesta itsestään.

Niinistön ensimmäisessä uudenvuoden-
puheessa on arvoituksellinen kappale, jonka 
tulkinnoita on taitettu peistä niin poliittisilla 
kuin muillakin areenoilla: ”On nähty itsek-
kyyden tai suoranaisen ahneuden nousevan. 
Se on merkki oikeudentunnon kuihtumisesta; 
ei tehdäkään välttämättä niin, kuin oikealta 
tuntuu, vaan niin, miten saa itselleen eniten 
hyötyä. Sillä asenteella yhteisöstä katoaa 
luottamus. Niukat ajat, joissa elämme, vaati-
vat ennemminkin ajattelemaan, voiko jostain 
edustaan luopua. Sillä rakennetaan eheyttä.”

Katkelmaa on tulkittu monenkirjavin ta-
voin. On esitetty myös toisilleen vastakkaisia 
tulkintoja: Yhden tulkinnan mukaan kritiikin 
kärki on suunnattu kaikenlaisia bonuksia 
kärkkyville yritysjohtajille, verokeinotteli-
joille ja optiomiljonääreille. Toisen tulkinnan 
mukaan kritiikin kohteena ovat kaikki suo-
malaiset ja erityisesti tavalliset duunarit sekä 
heitä edustava ammattiyhdistysliike, joka pi-
tää liian lujasti kiinni niin sanotuista saavute-
tuista eduista.

Niinistön Facebook-sivulla asiaa kommen-
toinut Risto Rautaniemi esitti Niinistölle suo-
ran kysymyksen: ”Oletteko tosiaan sitä miel-
tä, että meidän, jotka olemme vuosikausia 
opiskelleet esim. ylempiin korkeakoulututkin-
toihin ja sen jälkeen vuosikymmenet tehneet 
arvokasta ammattityötä, ansaitsemmekin 
yhtäkkiä liikaa ja meidän on sopeutettava 
palkkamme mainitsemienne ’oleskelijoiden’ 
palkkaan?”

Niinistö vastasi näin: ”Risto, kuka Sinul-
le tuollaisia on syöttänyt? Minulla on tapana 
tarkoittaa, mitä sanon. En ole sanallakaan 
ehdottanut yleistä palkanalennusta, enkä 
tule ehdottamaankaan.” Niinistö palasi vielä 
myöhemmin asiaan Facebook-päivitykses-
sään: ”Ilahduttavaa, että Te täällä ja niin 
moni muu näyttää pitävän kunniassa arvoja! 
Eivät ne tulkintoja kaipaa.”

Sittenkin tarvetta tulkita?

Niinistön puheita presidenttinä on pidetty 
milloin arvojohtajan vahvoina vetoomuksi-
na, milloin runollisena sananhelinänä. Puheet 
avaavat mahdollisuuksia monenlaisille tulkin-
noille. Kun mainittua ahneuskohtaa tarkaste-
lee kielen näkökulmasta osana puheen koko-
naisuutta, yksi merkitysten tulkinnan mah-
dollisuus on muita perustellumpi: ahneuden 
teema yhdistyy suomalaisuuden teemaan ja 
siten keneen tahansa suomalaiseen.

Aiemmat tutkimukset uudenvuodenpu-
heista osoittavat, että puhe on genrenä eli 
tekstilajina sillä tavalla vakiintunut, että siinä 
toistuvat tietyt sisällölliset jaksot. Yleisim-
mällä tasolla puheen voi sanoa jakautuvan 
kolmeen osaan: kotimaa, ulkomaat ja yleiset 
asiat (mm. erilaiset toivotukset). Nämä osat 
ovat Niinistön puheessakin nähtävissä, tosin 
niin, että työ ja talous ovat oikeastaan koko 
puheen läpäiseviä yläteemoja.

Ahneuskappale kuuluu laajempaan koko-
naisuuteen, jossa käsitellään sitä, millaisia 
suomalaiset ovat. Tämän osion ensimmäinen 
tekstikappale alkaa näin: ”Suomalaiset ovat 
useissa vertailuissa osoittautuneet luotetta-
vaksi, mutta myös luottavaiseksi kansaksi.” 
Toisessa tekstikappaleessa puhutaan ”meis-
tä” ja ”perisuomalaisesta hyvästä” sekä ”ar-

Ahneuden arvoitus: keitä Niinistö 
tarkoitti?

Vesa heikkinen
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vojemme rakenteesta”. Kolmantena tuleekin 
jo ahneuskappale. Neljännessä kappaleessa 
puhutaan siitä, miten ”Työ on aina ollut suo-
malaiselle tärkeä asia” ja miten myös kaikki 

”työn tavoittelu” on arvokasta; tässä yhtey-
dessä Niinistö lanseeraa käsitteen ”oleskelu-
yhteiskunta”, ja oleskelijoilla hän viittaa hie-
man arvoituksellisesti niihin, jotka tietoisesti 
jättävät ”omat mahdollisuutensa käyttämät-
tä”. Jakson päättävässä viidennessä kappa-
leessa puhutaan taas yleistävästi ”Suomesta”, 

”yhteiskunnasta” ja ”jokaisesta meistä”.
Mikään tässä viiden kappaleen kokonai-

suudessa ei ohjaa tulkintaa siihen suuntaan, 
että Niinistö tarkoittaisi ahneilla esimerkiksi 
hyvin toimeentulevia ja koko ajan lisää haa-
livia yritysjohtajia. Jos tämä oli kohderyhmä, 
miksi Niinistö ei sanonut asiaansa selvemmin? 
Tosin pohdinta siitä, ”voiko jostain edustaan 
luopua” jättää tulkintamahdollisuuksia. Voi 
ajatella, että Niinistö viittaa joko johtopor-
taan omaneduntavoitteluun tai esimerkiksi 
ammattiyhdistysliikkeen tavoitteiseen puo-
lustaa saavutettuja etuja.

Jaksoanalyysi painaa vaakakuppia vah-
vasti siihen suuntaan, että jälkimmäinen tul-
kinta on lähempänä totuutta. Puheenahan 
ovat koko tässä jaksossa laajat kansanjou-
kot, joita ay-liikkeenkin on yleisesti katsottu 
edustavan. Avoimeksi jää kuitenkin lopulta, 
mitä etuja Niinistö tarkoittaa ja keitä kaikkia 
meidän ahneiden joukkoon oikein kuuluu. Jos 
presidentti syyttää suoraan kansalaisia ahne-

udesta, millaiset mahdollisuudet hänelle jää 
toimia kansan arvostamana valtiomiehenä?

Avoin kysymys on sekin, kuinka tarkoi-
tuksellista monia tulkintoja mahdollistava 
puhuminen oikein on. Presidentin valtaoikeu-
det, vallankin sisäpoliittiset, ovat tätä nykyä 
minimaaliset. Sen sijaan retoriset valtaoikeu-
det ovat lähes rajattomat: valtaa otetaan ja 
käytetään fundeeraamalla. Koko kansan pre-
sidentiksi pääsee ilmeisesti puhumalla yhtä 
aikaa sekä jämäkästi että hämärästi, kieli 
keskellä suuta.

Kirjoittaja on suomen kielen dosentti ja 
tietokirjailija.

Lähteet:
Heikkinen, Vesa (2008): Uudenvuodenpuheella 
rakennetaan yhtenäistä kansaa. Kotimaisten  
kielten keskus: http://www.kotus.fi/index.
phtml?s=1253.

Heikkinen, Vesa & Tuure Hurme (2006): 
Kansalaiset, tasavallan presidentti puhuu. 
Kotimaisten kielten keskus: http://www.kotus.
fi/files/610/uv-puheet-artikkeli1.pdf. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuo-
denpuhe 1.1.2013. http://presidentti.fi/public/
default.aspx?contentid=266178.

Niinistö tiukkana: ”En ole sanallakaan eh-
dottanut yleistä palkanalennusta”. Iltalehti 
5.1.2013.
 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää ensimmäistä uudenvuodenpuhettaan 1.1.2013.  
Kuva Tasavallan presidentin kanslia.
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Helmikuussa 2012 eräässä YLE 1 -radioka-
navan iltapäivän uutislähetyksessä kuul-

tiin kolme uutista, joissa kaikissa oli aiheena 
julkinen anteeksipyyntö. Yksi uutinen kertoi, 
että Saksan liittokansleri Angela Merkel oli 
esittänyt anteeksipyynnön sen vuoksi, että 
poliisi ei ollut osannut havaita äärioikeisto-
laisten vuosia jatkunutta suunnitelmallista 
maahanmuuttajataustaisten Saksan kansa-
laisten murhaamista. Toinen uutinen oli, että 
Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama oli 
pyytänyt anteeksi afganistanilaisilta, että 
maassa toimivat amerikkalaissotilaat olivat 
polttaneet Koraaneja. Kolmas uutinen taas 
raportoi, että perussuomalaisten puheenjoh-
taja Timo Soini oli kieltäytynyt esittämästä 
Euroopan unionin komissaarin Olli Rehnin 
vaatimaa anteeksipyyntöä Soinin Rehniin 
kohdistamasta Brysselin Bobrikov -vertauk-
sesta. 

Anteeksipyyntöjen aikakausi

Uutislähetys oli anteeksipyyntöaiheisten uu-
tisten määrässään poikkeuksellinen, mutta 
se havainnollistaa osaltaan ilmiötä, jota on 
kuvattu sanoilla ”anteeksipyyntöjen aikakau-
si”: julkisuudessa esiintyy nykyään runsaasti 
hyvityspuhetta. Hyvityspuhe on tässä ym-
märrettävä laajasti: se voi olla sanoja, kuten 
anteeksipyyntöjä ja pahoitteluja, mutta se 
voi olla myös tekoja, kuten seppeleenlaskuja 
ja muistolaattojen paljastuksia tai korvausten 
maksamista ja omaisuuden palauttamista. 

Yllä mainitun uutislähetyksen käsittelemät 
anteeksipyynnöt koskivat verraten tuoreita 
tapahtumia, mutta suuri osa viime vuosien 
hyvityspuheesta on koskenut vanhempaa 
historiaa. On kuultu muun muassa 1700- ja 
1800-luvun orjuuteen ja Galileo Galilein koh-

teluun liittyviä anteeksipyyntöjä ja pahoitte-
luja.

Historian moraalista jälkiarviointia ja his-
torian vääryyksien hyvittämistä käsittelevä 
vilkas keskustelu on viime vuosikymmenten 
ilmiö. Mistä siinä on kyse? Miksi muun mu-
assa valtiojohtajien ja kirkonmiesten anteek-
sipyynnöt historiallisista vääryyksistä ovat 
yleistyneet?

Yksi selitys valtiollisten anteeksipyyntöjen 
yleistymiselle on se, että 1980- ja 1990-lu-
kujen vaihteessa monet epädemokraattiset 
hallitukset Euroopassa, Etelä-Afrikassa ja 
Etelä-Amerikassa kaatuivat. Tilinteon tarve 
edellisten hallitusten toimista on ollut näissä 
maissa suuri, ja entisiä vallanpitäjiä on näh-
ty usein julkisuudessa esittämässä milloin 
enemmän, milloin vähemmän vakuuttavia 
anteeksipyyntöjä tai pahoitteluja aikaisem-
masta toiminnastaan.

Toinen selitys hyvityspuheen yleistymisel-
le on, että ihmisten identiteeteille tärkeiden, 
etenkin kipeiden kokemusten julkisesta kä-
sittelystä ja tunnustamisesta on tullut tärkeä 
osa yhteiskunnallista keskustelua. Kulttuuri-

Historialliset anteeksipyynnöt, nuorten 
historiatietoisuus ja historian opetus

Jan löfströM

Jean-Baptiste Debret: La esclavitud, vuodelta 1835.  
Kuvalähde Wikimedia commons.
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seen kansalaisuuteen kuuluu muun muassa 
oman historian ja oman viiteryhmän kollek-
tiivisten muistojen kokeminen arvostetuksi 
yhteiskunnassa. Monet väestöryhmät, esi-
merkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat 
ja saamelaiset, vaativat osana kansalaisoi-
keuksiaan julkista tunnustusta historialliselle 
kärsityn vääryyden kokemukselleen. Näiden 
kokemusten merkityksen tunnustaminen pa-
hoittelun kaltaisilla symbolisilla eleillä ja kor-
vauksilla on tämän päivän maailmassa valti-
oille, kirkoille ja liikeyrityksille tapa rakentaa 
omaa uskottavuuttaan vastuullisina yhteis-
kunnallisina toimijoina. 

Skeptinen tulkinta hyvityspuheen lisään-
tymisestä on se, että se heijastaa maailman 
ja politiikan muutosta: valtiojohtajat ovat 
menettäneet kykynsä ja kenties myös ha-
lunsa rakenteellisiin taloudellis-yhteiskunnal-
lisiin uudistuksiin, ja niinpä he hyvittelevät 
nyt historiallisia vääryyksiä symbolisesti sen 
sijaan, että tarttuisivat nykyisiin taloudellis-
yhteiskunnallisiin epäoikeudenmukaisuuksiin 
konkreettisilla toimilla. Positiivisempi tulkinta 
on, että hyvityspuheen yleistyminen heijas-
taa uudenlaista herkkyyttä eettisille pohdin-
noille ja vääryyttä kärsineiden väestöryhmi-
en kokemuksille. 

Historialliset anteeksipyynnöt ja 
kansalaisten historiatietoisuus

Mitä suomalaiset ajattelevat historian kipu-
kohtien käsittelystä ja hyvittämisestä? Pilvi 
Torstin taannoinen tutkimushanke Historia-
tietoisuus Suomessa ja teos Suomalaiset 
ja historia (2012) antaa valaistusta asiaan. 
Suomalaiset ja historia kertoo muun muassa, 
että suomalaiset kannattavat varsin vahvas-
ti tutkimuksen kyselylomakkeessa esitettyä 
väittämää ”On turha pyytää tänään anteek-
si vuosisatojen takaisia asioita”. Väittämään 

”Suomella ei ole anteeksipyydeltävää sodan-
aikaisessa juutalaispolitiikassa” sen sijaan 
suhtaudutaan neutraalisti tai ehkä oikeam-
min sanottuna epätietoisesti. Vastauksissa on 
kiinnostavia piirteitä, kun niitä tarkastellaan 
vastaajaryhmittäin, vaikkapa sen mukaan, 
mitä poliittisia puolueita vastaajat äänestä-
vät. Ensiksi mainitun väittämän vahvimmat 
puoltajat löydetään kokoomuksen, RKP:n ja 
perussuomalaisten kannattajista ja toisen 

perussuomalaisten tukijoista. Toiseen väit-
tämään epäilevimmin suhtautuvat vihreiden 
ja kristillisdemokraattien äänestäjät. Ensim-
mäistä väitettä ei mikään taho keskimäärin 
katsottuna ryhdy kiistämään, mutta kristillis-
demokraattien äänestäjät ovat sen suhteen 
neutraalimpia tai epätietoisempia kuin mui-
den puolueiden kannattajat.  

Mutta miksi tai mistä syystä kansalaisten 
vastaukset ovat sellaisia kuin ovat?

Kansalaisten ajatuksia historiallisten vää-
ryyksien käsittelemisestä ja hyvittämisestä 
on kiinnostavaa tutkia siltä kannalta, millai-
sia päättelyketjuja ja taustaoletuksia niis-
sä on. Siten voidaan muun muassa eritellä, 
millaisten tekijöiden avulla kansalaiset selit-
tävät historiallisia ilmiöitä, missä määrin he 
näkevät menneisyyden ja nykyisyyden välillä 
historiallisia jatkuvuuksia, sekä missä mää-
rin he pitävät mahdollisena tänään arvioida 
moraalisesti toisten aikakausien ihmisten toi-
mintaa. Tässä avaa ikkunan kansalaisten niin 
sanottuun historiatietoisuuteen, jolla on mo-
raalinen ulottuvuus: historiatietoisuus tulee 
näkyväksi historiallista muutosta selittävinä 
kertomuksina, jotka sisältävät usein myös 
nimenomaan historiallisten toimijoiden rat-
kaisuja koskevia moraaliarvioita.

Olen itse tutkinut viime aikoina sitä, mi-
ten lukiolaisnuoret ajattelevat historiallisten 
vääryyksien hyvittämismahdollisuudesta ja 
mitä heidän ajatuksensa kertovat heidän his-
toriatietoisuudestaan. Tutkimusaineistona on 
ollut vuosina 2008–2009 tehdyt 53 lukiolai-
sen ryhmähaastattelut. Ryhmiä oli neljätois-
ta, ja ne edustivat kahdeksaa eri lukiota. 

Ryhmähaastatteluissa historiallisten vää-
ryyksien käsittelyä ja hyvittämisen ajatusta 
pohdittiin sekä yleisellä tasolla että konkreet-
tisten tapausten kautta. Näitä tapauksia oli-
vat Suomen sisällissota ja vuonna 1942 tehty 
juutalaispakolaisten luovutus sekä jälkim-
mäiseen liittyen silloisen pääministeri Paavo 
Lipposen vuonna 2000 esittämä virallinen 
anteeksipyyntö luovutuksen johdosta. 

Ryhmien pohtimat kysymykset liittyivät 
erityisesti siihen, onko ajatus historiallisista 
hyvityksistä mielekäs ylipäänsä, ja mikäli on, 
kuka voi hyvittää historian vääryyksiä ja ke-
nelle, sekä millä tavalla hyvityksiä olisi paras 
suorittaa. Eräs kysymys oli myös, miten nuo-
ret selittävät historiallisten anteeksipyyntö-



18 KLEIO 1/2013

IDEOITA & ILMIÖITÄ

jen viimeaikaisen yleistymisen.
Haastatteluaineiston analyysin keskiössä 

on ollut kysymys, missä kohdin lukiolaisten 
on helppoa ja missä taas vaikeaa konstruoida 
historiallisiin selityksiin, historialliseen jatku-
vuuteen sekä historian toimijoiden moraali-
seen arviointiin liittyviä näkökohtia ja tulkin-
tavaihtoehtoja. Kenties keskeisen yksittäinen 
kysymys on ollut, millä perustein lukiolais-
nuoret yhtäältä perustelevat tai toisaalta kiis-
tävät ajatuksen ylisukupolvisten moraalisten 
velvollisuuksien mielekkyydestä ja hyväksyt-
tävyydestä. 

Tutkimukseni päämäärä on ollut saada 
tätä kautta kuva, missä ovat lukiolaisnuorten 
historiatietoisuuden niin sanoakseni vahvat 
ja heikot kohdat, toisin sanoen millaisia nä-
kökohtia nuoret yhtäältä kehittelevät helpos-
ti ja spontaanisti, ja toisaalta millaisia  nä-
kökohtia he eivät helposti tule ajatelleeksi. 
Havaintojen pohjalta voidaan miettiä, mihin 
suuntaan ja millä tavoin nuorten historiatie-
toisuutta voitaisiin kehittää koulun historian 
opetuksen puitteissa.

Havaintoja nuorten ajatuksista

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tullut esiin, 
että suomalaisnuorten mielestä historian tie-
donalan merkitys on suurelta osin se, että se 
selittää nykymaailmaa, taustoittaa sen ongel-
mia, antaa esimerkkejä hyvästä ja pahasta ja 
kertoo, mitä aiempien sukupolvien virheistä 
voidaan oppia. Ajatus historiasta moraalin 
opettajana tulee usein esiin myös omissa lu-
kiolaishaastatteluissani, kun ryhmät peruste-
livat historiallisten vääryyksien muistamisen 
tarpeellisuutta, vaikka vääryyksien jälkikä-
teistä hyvittämistä ei pidetty mahdollisena. 
Nuoret helposti muotoilevat argumentin, että 
historian tragedioista on syytä oppia, ja siksi 
ne on tarpeen pitää yhteisessä muistissam-
me. 

Historiallisten hyvitysten ajatukseen koh-
distuva nuorten skeptisyys voidaan selittää 
seuraavilla mahdollisilla seikoilla. Ensinnäkin 
nuoret hahmottavat helposti vastuun indivi-
dualistisesti niin, että menneisyyden ja ny-
kyisyyden välillä on katkos. Tällöin ylisuku-
polviset velvollisuudet ja oikeudet eivät näy-
tä mahdolliselta. Aikaisemman tutkimuksen 
mukaan nuoret sanovat historian selittävän 

nykymaailmaa mutta eivät kuitenkaan koe, 
että historialla on heidän omalle elämälleen 
erityistä vaikutusta. Jos omaa sosiaalis-kult-
tuurista asemaa ei nähdä historiallisesti ra-
kentuvana vaan omana saavutuksena, ei ole 
helppoa nähdä myöskään perusteita ylisuku-
polvisiin moraalisiin kiitollisuudenvelkoihin 
tai vastuisiin, kuten historiallisiin anteeksi-
pyyntöihinkaan.

Toinen selittävä seikka saattaa olla, että 
historiallisten vääryyksien periytymistä ja nii-
den hyvittämistä koskevat vaatimukset tun-
tuvat nuorista helposti aiheettomalta taker-
tumiselta ”menneisiin” tai pelkältä taktisten 
etujen kalastelulta. Historiallisten vääryyk-
sien ja niiden hyvittämisen pohdinta ei ollut 
ainakaan näille nuorille tuttua historian tun-
neilta, ja eihän historian opetussuunnitelmi-
en perusteissa mainitakaan mitään historiaa 
koskevien tulkintojen poliittis-kulttuuristen 
merkitysten opiskelusta. Tätä taustaa aja-
tellen ei ole yllättävää, että nuorten näyttää 
olevan vaikea ottaa kovin vakavasti tai tul-
la ajatelleeksi mahdollisuutta, että historiaa 
koskeviin tulkintoihin ja kipeiden muistojen 
tunnustamiskysymyksiin ankkuroituu raskai-
ta merkityksiä, joiden vuoksi vaikkapa vaa-
timus virallisesta anteeksipyynnöstä voi olla 
hyvin polttavaksi ja akuutiksi koettu.

Kolmas selittävä tekijä on nähdäkseni, 
että lukiolaiset eivät historiallisten hyvitysten 
eri puolia pohtiessaan tule helposti ajatel-
leeksi vääryyden uhrien ja näiden perillisten 
näkökulmaa. Nuorten historiallis-yhteiskun-
nallisessa ajattelussa valtioiden strategiset 
edut, muun muassa talouskilpailu, hallitse-
vat hyvityspuheen selityksiä samaan tapaan 
kuin instituutiot ja rakenteet hallitsevat hei-
dän historiallisia selityksiään. Taloudellis-so-
siaalisten voimien jyllätessä ei jää paljon ti-
laa moraalisesti vastuullisille toimijoille saati 
näiden historiallista vastuuta koskeville kysy-
myksille.

Korostan, että päätelmissäni ei ole tarkoi-
tus sanoa, että haastattelemani nuoret eivät 
ikään kuin tajuaisi historiallisten vääryyksien 
periytymisen ja hyvittämisen ajatusta. On 
osuvampaa muotoilla johtopäätös niin, että 
nuoret eivät tule helposti ajatelleeksi monia 
asiaan liittyviä näkökohtia ja eri väestöryh-
mien mahdollisia kokemuksia. 
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Toiveita historianopetukselle ja 
historian opetussuunnitelmille

Yllä olevat havainnot kertovat siis nuorten 
historiatietoisuuden ”ohuista” kohdista ja 
katvealueista. Nuorten historiatietoisuuden 
heikkoja kohtia ovat ne näkökulmat, joita 
nuoret eivät helposti tule ajatelleeksi sijoit-
taa historiallisiin kertomuksiinsa.

Kansalaisten historiatietoisuus rakentuu 
monen tekijän yhteisvaikutuksesta, ja tuo-
hon prosessiin vaikuttavat muutkin seikat 
kuin kouluopetus. Voi silti miettiä, miten 
juuri koulun historian opetus voisi syventää 
nuorten historiatietoisuutta. Edellä esitetty-
jen seikkojen perusteella muotoilisin kolme 
ehdotusta.

Ensiksi, opetuksessa kannattaisi entistä-
kin painokkaammin ottaa pohdittavaksi, mil-
lä eri tavoin itse kunkin elämäntilanne on his-
toriallisesti rakentunut. Yksilön sosiaalis-kult-
tuurinen tilanne on paljolti seuraus siitä, mitä 
hänen taustayhteisönsä on luonut historian 
kuluessa. Yksilö ei itse valitse näitä sosiaali-
sia ja kulttuurisia voimavaroja, mutta hänen 
on vaikea olla niitä hyödyntämättä, ja siksi  
on syytä aika ajoin miettiä, mitä symbolisia 
kiitollisuudenvelkoja tai velvollisuuksia itse 
kullakin on ja kenelle.

Toiseksi, yksilön historiallisia sidonnai-
suuksia pohdittaessa olisi kysyttävä, millaisia 
moraalisia ja poliittisia johtopäätöksiä hänen 
historiallisista vastuistaan on aiheellista teh-
dä. Aiemman tutkimustiedon mukaan yhteis-
kuntaopin ja historian opettajat itsekin pitä-
vät tärkeänä kiinnittää opetuksessa enem-
män huomiota arvojen pohdintaan, mutta 
on helposti nähtävissä, että opetussuunnitel-
mien perusteet eivät ole antaneet juurikaan 
tilaa kysymyksenasetteluille, jotka kutsuisi-
vat nuoret miettimään historian moraalisia 
ja poliittisia ulottuvuuksia sekä heidän omaa 
suhdettaan niihin.

Kolmanneksi, historiallisissa selityksissä 
erilaiset prosessit, kuten suurvaltakilpailu ja 
teollistuminen, tuottavat kellon lailla rationaa-
lisille syille rationaalisia seurauksia. On pitkä 
perinne, että kausaalisuuksien osoittaminen 
on historian opetuksen keskeisimpiä tehtä-
viä. Inhimilliselle toiminnalle on kuitenkin 
olemassa tärkeitä motiiveja, joista on vaikea 
muotoilla samanlaisia syy–seuraus-selityksiä 

kuin vallan tavoittelusta. Muisti, identiteetti 
ja tunteet eivät ole olleet historiantutkijoille 
ja ehkä -opettajillekaan kovin tuttuja teemo-
ja, mutta niillä olisi merkitystä juuri historian 
yhteisöllisten merkitysten, erityisesti kipei-
den merkitysten, avaamisessa.

Historiallisia anteeksipyyntöjä ynnä mui-
ta hyvityksiä koskevat vaatimukset ovat toki 
myös historian politiikkaa, ja niillä saattaa 
olla raadollisia motiiveja. Haastattelemani 
nuoret esittävät usein spontaanisti tämän 
epäilyksen. Korostankin, että yllä esitetty-
jen ehdotusten taustalla oleva tavoite on 
kannustaa opiskelijoitamme ottamaan vaka-
vasti historiallisten vääryyksien kokemuksiin 
ja niiden moraalisiin seuraamuksiin liittyvät 
kysymykset mutta myös vahvistaa heidän 
valmiuttaan analysoida kriittisesti historian 
julkista käyttöä, jota historialliset anteeksi-
pyynnötkin osaltaan ovat. 

Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksella historian ja yh-
teiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopis-
tonlehtorina.

Kirjallisuutta:
Jan Löfström (toim.) Voiko historiaa hyvittää? 
Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja an-
teeksiantaminen. Helsinki: Gaudeamus. 2012.

Pilvi Torsti: Suomalaiset ja historia. Helsinki: 
Gaudeamus. 2012.

31.10.1992 paavi Johannes Paavali II 
pyysi anteeksi sitä, miten kirkko kohteli 
Galileo Galileita 1630-luvulla. 
Kuvalähde Wikimedia commons.



Verkon vihapuheiden noustua otsikoihin 
myös keskustelu verkkokeskustelun laa-

dusta, sananvapaudesta ja sanomisen rajoi-
tuksista on yleistynyt. Tässä kirjoituksessa 
tarkastelemme verkkokeskustelujen luon-
netta, niiden yhteiskunnallista merkitystä 
sekä sanomisen vapautta ja vastuullisuutta.  
 
Verkkokeskustelun mahdollisuudet ja 
ongelmat

Lähtökohtaisesti verkkokeskusteluun kyt-
keytyy hienoja mahdollisuuksia: se tarjoaa 
osallistumisen ja sanomisen paikkoja niille-
kin, jotka eivät niitä julkisuudessa muuten 
saa. Verkkokeskustelut tuottavat julkisuu-
teen ääniä ja näkökulmia, jotka muuten jäi-
sivät puuttumaan. Verkosta voi saada tietoa 
ja tukea, purkaa tunteitaan tai pahaa oloaan 
sekä jakaa mielenkiinnon kohteita. Keskuste-
lemalla voi vaikuttaa ja ottaa kantaa. Verk-
kokeskusteluilla on korkea demokraattinen ja 
yhteisöllinen potentiaali.

Verkkokeskusteluihin liittyy myös kieltei-
siä piirteitä. Yhtäältä samanmieliset keskus-
televat omilla foorumeillaan, jolloin eri mie-

lipiteitä edustavat eivät pääse kohtaamaan. 
Samanmielisten yhteisöissä voidaan muiden 
asioiden ohessa pahimmillaan lietsoa vihaa 
erimielisiä kohtaan. Toisaalta keskustelupals-
toilla, joilla keskustelijat eivät muodosta yh-
teisöä, keskustelu menee usein sanasodaksi. 
Keskustelu muuttuu vastapuolen mustamaa-
laamiseksi ja äänekkäimpien keskinäiseksi 
inttämiseksi, johon suurin osa netin käyttä-
jistä ei halua osallistua. Alatyyliset solvauk-
set, vihailmaisut ja uhkaukset koettelevat 
sananvapauden rajoja. Todellinen uhka sa-
nanvapaudelle muodostuu, jos kaikki eivät 
uskalla osallistua keskusteluun hyökkäysten 
pelossa, tai jos keskusteluita niiden ala-ar-
voisuuden vuoksi aletaan rajoittaa liikaakin.

Keskustelupalstoja kuumentavat 
aiheet

Suomalaisilla keskustelupalstoilla valvojia 
työllistävät erityisesti maahanmuuttoon, ra-
sismiin, ruotsin kielen asemaan ja erilaisiin 
arvokysymyksiin, kuten uskontoon ja euta-
nasiaan liittyvät keskustelut. Yllättävätkin 
aiheet kuten ruokavalio, rokotukset tai kas-
vatus nostavat tunteet pintaan. Tyypillistä 
on haukkua poliitikkoja, asiantuntijoita, vä-
hemmistöjä ja julkkiksia. Eräiden verkkokes-
kustelijoiden ajatuksena tuntuu olevan, että 
mitä tunnetumpi keskustelun kohde on, sitä 
rankemmin tätä kohtaan on oikeus hyökätä.

Tämä tuottaa ongelmia verkkokeskustelu-
jen ylläpitäjille, joilla on vastuu keskustelun 
laadusta. Joitakin aiheita koskevia uutisia ei 
aina voida avata keskustelulle lainkaan. Pe-
lissä on paitsi hyökkäyksen kohteiden kunnia 
ja ihmisarvo, myös median oma maine sekä 
lukija- ja käyttäjäsuhteet. Valvontaa onkin 
monilla suomalaisfoorumeilla viime aikoina 

Aggressiiviset verkkokeskustelut – 
kenen vastuulla?

reeta PöYhtäri Ja Paula haarla
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tehostettu. On otettu käyttöön viestien en-
nakkovalvonta, keskustelijoiden rekisteröin-
tivaatimus ja keskustelu nimillä tai nimimer-
keillä.

Verkkokeskustelun yhteiskunnallisesta 
merkityksestä

Aggressiiviset verkkokeskustelut ovat saa-
neet aikaan keskustelua sananvapaudesta 
ja sanomisen rajoituksista. Sananvapaus ei 
ole ehdoton: se on yksi perusoikeus, jonka 
laajuus punnitaan muita perus- ja ihmisoike-
uksia vasten. Rajanveto sallitun ja rangais-
tavan puheen välillä ei ole helppoa. Lakien 
avulla voidaan puuttua niihin puheisiin, jotka 
ylittävät rikoskynnyksen. Tämän ulkopuolelle 
kuitenkin jää paljon sellaista puhetta, joka 
voi olla kohteelleen loukkaavaa, vahingollista 
tai muuten sopimatonta. Kriittistä ja järkyt-
tävääkin puhetta tulee kuitenkin sallia, koska 
vain siten ihmisille annetaan mahdollisuus 
harkita, millaisia argument-
teja he itse kannattavat.

Sananvapaus ei velvoita 
ketään levittämään jonkun 
toisen tuottamia ilmauksia. 
Tähän perustuu median ja keskustelufooru-
meiden oikeus valvoa keskusteluitaan. Vaik-
ka media näin pyrkii toimimaan vastuullisesti, 
on paikallaan pohtia uutismedian omaa roolia 
aggressiivisen verkkokeskustelun levittäjänä. 
Media myös hyötyy verkkokeskusteluista, sil-
lä raflaavuudessaan ne ovat usein kiinnosta-
vaa uutismateriaalia.  

Kaikki verkkokeskustelut, kuten yksit-
täisen henkilön lohkaisu Facebookissa, ei-
vät silti välttämättä ole uutisoinnin arvoisia. 
Uutisoimalla verkkomaailman keskusteluista 
saatetaan tuottaa lisäjulkisuutta itsessään 
kielteissävytteiselle asialle, kuten maahan-
muuttajavastaisuudelle. Uutisoimalla verkos-
sa esitetyistä kannanotoista vain ne kärjek-
käimmät, voi syntyä kuva enemmistön mie-
lipiteestä, vaikka tietyn näkökulman takana 
onkin ehkä vain pieni joukko äänekkäimpiä 
verkkokeskustelijoita. Aggressiivisten verk-
kokeskustelujen uutisoinnilla voidaan myös 
tuottaa kyseenalaisia käytösmalleja. 

Uutismedian ansiosta verkkokeskustelut 
eivät jää vain verkkoon, vaan ne voivat saa-
da laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. 

Verkkokeskustelujen merkittävyyttä punnit-
taessa tulisi kuitenkin muistaa, että ne ovat 
vain yksi, tällä hetkellä paljon huomiota saa-
va lähde muiden joukossa. Keskustelijoiden 
taustat ja vaikuttimet tulisi myös huomioida. 
Kaikilla ulostuloilla ei automaattisesti ole sa-
manlaista painoarvoa, sillä asiantuntijan mai-
ne on ansaittava verkkomaailmassakin.

Vastuu verkkokeskusteluista

Median tapaa hyödyntää verkkokeskusteluita 
uutisoinnissa ohjaavat laki ja journalistin oh-
jeet. Verkkokeskustelujen valvontaa ohjaavat 
lain velvoitteet koskevat median lisäksi kaik-
kia keskustelufoorumeita, samoin lait koske-
vat yksittäisiä kirjoittajia. Lainsäädäntöä tai 
valvontaa tiukentamalla tuskin on enää pal-
jon voitettavissa. Liian tiukat rajoitukset tar-
koittavat paitsi mahdollista sananvapauteen 
puuttumista, myös keskustelujen siirtymistä 
valvomattomille ja ulkomaisille foorumeille.

Siksi onkin tärkeää muis-
taa, että lopulta moraalinen 
vastuu verkkokeskusteluista 
on keskustelua käyvillä yk-
silöillä. Kaikilla tulisi olla oi-

keus käydä keskustelua ilman, että tarvitsee 
pelätä. Kaiken takana ovat kanssakäymisen 
yleiset pelisäännöt ja taito käyttää sananva-
pautta sivistyneesti. Koska verkossa on yhä 
enemmän keskustelunmahdollisuuksia, niitä 
tulisi osata käyttää hyödyksi. 

On yhteiskunnan etu, että kansalaiset 
osaavat keskustella yhteiskunnallisesti tär-
keistä asioista argumentoiden ja kanssakes-
kustelijoita kunnioittaen. Tässä kohtaa kou-
lulla on merkittävä rooli yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ja vastuulliseen sanankäyttöön 
kasvattajana – sekä verkossa, että sen ulko-
puolella. 

Kirjoittajat työskentelevät Tampereen yli-
opiston Journalismin, viestinnän ja median 
tutkimuskeskuksessa (Comet). Kirjoitus poh-
jautuu asiantuntijahaastattelujen ja verk-
kokeskustelujen aineistoon, joka on kerätty 
vuonna 2012 Helsingin Sanomain säätiön ra-
hoittamaa hanketta varten. Hankkeessa tar-
kastellaan aggressiivisen verkkokeskustelun 
merkitystä sananvapauden sekä journalismin 
ja verkon toimintatapojen näkökulmasta.

“Verkkokeskusteluilla on korkea 
demokraattinen ja yhteisöllinen 
potentiaali.”
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Suomalaisnuoret pärjäävät hyvin kansain-
välisissä tutkimuksissa, joissa mitataan 

tietoja tai taitoja. Tämän ovat todistaneet 
Pisa-tutkimukset sekä yhteiskunnallinen Ci-
vic-tutkimus. Kuitenkin tutkimuksissa, jois-
sa mitataan oppilaiden kouluviihtyvyyttä tai 
aktiivisuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa,  
Suomen nuoret ovat kielteisiä ja passiivisia.

Vuonna 2009 tehtiin viimeisin Civic-tutki-
mus, jonka tulokset julkistettiin vuonna 2010. 
Tutkimuksen pohjalta on tehty jatkoanalyy-
seja, joista ilmestyi viime syksynä kirja ni-
meltä Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee 

- Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja yh-
teiskunnalliset asenteet.

Seuraavassa kerron kirjan tuloksista ja 
pohdin niitä oman kokemukseni pohjalta. Yh-
teiskuntaoppi on minusta mielenkiintoinen 
ja motivoiva aine. Keskustelemme paljon 
oppitunneilla, vaikka tietenkin on aina myös 
hiljaisia ja passiivisia oppilaita. Tutkimustu-
lokset ovat kuitenkin huonoja. Miksi tulokset 
eivät vastaa omia kokemuksiani kuin osit-
tain? Jotain tarttis tehrä - se on selvä. Mutta 
mitä?

Yhteiskuntaopetus ei ole onnistunut 
aktivoimaan nuoria

Kirjan selkeä sanoma on se, että suomalaiset 
8. luokan nuoret tietävät yhteiskunnallisista 
asioista paremmin kuin minkään muun tut-
kimukseen osallistuneen maan nuoret. Kaik-
ki hyvin siis. Tytöt saavat paremmat tulok-
set kuin pojat, mikä on tilanne myös muissa 
maissa. Huono juttu poikien kannalta, mutta 
ei mitenkään tavatonta.

Sen sijaan, kun kysytään oppilaiden kiin-
nostusta politiikkaa kohtaan, suomalaiset 
nuoret ovat erittäin kielteisiä. 71 prosenttia 

8.-luokkalaisista on vain vähän tai ei lain-
kaan kiinnostunut Suomen poliittisista kysy-
myksistä. Tässä kohtaa sukupuolten asema 
muuttuu: pojat ovat tyttöjä kiinnostuneem-
pia. Miten tämä on mahdollista? Mikä on 
mennyt koulun osallistumiskasvatuksessa 
pieleen, kun politiikka ei kiinnosta lähes ke-
tään? Ja miksi tytöt, jotka tietävät, eivät ole 
kiinnostuneita? Mistä pojat, jotka eivät tiedä, 
saavat hiukan suuremman kiinnostuksensa?

Civic-tutkimusta on usein kritisoitu sillä, 
että se on Suomen kohdalla epäreilu. Se on 
suunnattu 8.-luokkalaisille, vaikka yhteiskun-
taoppia opetetaan vasta 9. luokalla. Eiväthän 
Suomen nuoret voi olla vielä 14-vuotiaana 
politiikasta kiinnostuneita, kun yhteiskunta-
oppi ei ole vielä edes alkanut. En henkilökoh-
taisesti voi kuitenkaan mennä tämän selityk-
sen taakse. Ei kai politiikka ole vain yhteis-
kuntaopin asia? Minusta tuntuu, että tulos 
kertoo jotain hyvin totta suomalaisen koulun 
toimintakulttuurista. Politiikka on asia, jos-
ta ei puhuta kuin yhteiskuntaopin tunneilla. 
Opettajanhuoneessa ja muilla oppitunneilla 
siitä ei puhuta. ”Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muß man schweigen.” Niinkö 
se menee?

Kotien asenteet näkyvät nuorissa

Tutkimuksessa kysytään, kuinka usein op-
pilaat keskustelevat poliittisista tai yhteis-
kunnallisista kysymyksistä vanhempiensa 
kanssa. Kaksi kolmasosaa vastaa puhuvansa 
harvoin tai ei koskaan. Lähtökohta ei ole siis 
kovin hyvä. 

Kun sitten verrataan kotona käytyjen kes-
kustelujen yleisyyttä yhteiskunnalliseen tie-
tämykseen tai kiinnostukseen, korrelaatio on 
selvä. Ne, jotka keskustelevat, ovat kiinnos-

Mikä on vikana suomalaisessa 
yhteiskuntaopetuksessa? 

riitta Mikkola
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tuneita. Ne, jotka tietävät asioista, myös kes-
kustelevat niistä vanhempiensa kanssa. Tältä 
pohjalta voisi sanoa, että koulun haaste ovat 
ne oppilaat, joilla ei 
ole kotoa saatua kiin-
nostusta eikä keskus-
telukulttuuria. Mutta 
taas: miten?

Kun sitten verrataan kiinnostusta tai kes-
kustelujen määrää siihen, kuinka todennäköi-
sesti aikoo täysi-ikäisenä äänestää, on korre-
laatio vahva. Kun tästä näkökulmasta pohtii 
yhteiskuntaopin opetusta, tulee mieleen, et-
tei hyviä, aktiivisten perheiden lapsia tarvitse 
kasvattaa lainkaan. Kyllä he äänestävät, kyllä 
he keskustelevat ja osaavat osallistua. Mutta 
entä ne, joita ei kiinnosta, joiden koteja ei 
kiinnosta ja jotka eivät kaiken lisäksi tiedä 
eivätkä halua tietää mistään mitään? Miten 
saamme heidät mukaan?

Uusi ilmiö: kielteiset aktivistinuoret

Kirjassa on analysoitu tutkimusten pohjal-
ta nuorten valmiutta laittomaan aktivismiin 
vuosina 1999 ja 2009. Yleislinja on se, että 
eurooppalaiset nuoret ovat muuttuneet ha-
lukkaammiksi laittomiin toimiin, esim. maa-
laamaan iskulauseita seiniin, tukkimaan lii-
kenteen tai valtaamaan julkisia rakennuksia.

Mitäpä tuosta, ajattelen. Onko liikenteen 
tukkiminen vakava ja vaarallinen asia? Tu-
loksen tekee kuitenkin kiinnostavaksi moni 
seikka. Suomessa laittomaan toimintaan val-
miiden nuorten määrä on yli nelinkertaistu-
nut kymmenessä vuodessa. Aika iso muutos. 
Silti tulos on alle keskiarvon. Tilanne kuiten-
kin muuttuu, kun lasketaan ne aktivistit, jot-
ka suhtautuvat maahanmuuttajien oikeuksiin 
kriittisesti. Näistä nuorista käytetään nimeä 
maahanmuuttajakriittiset aktivistit (mmk-
aktivistit). Heidän määränsä Suomessa on yli 
kaksinkertaistunut. Suomessa heitä on vii-
denneksi eniten Euroopassa Englannin, Itä-
vallan, Kreikan ja Alankomaiden jälkeen.

Maahanmuuttajakriittiset aktivistit tietä-
vät yhteiskunnallisista asioista keskimäärin 
vähemmän kuin muut, mutta ero ei ole mer-
kitsevä. Isoja eroja on sen sijaan suhtautumi-
sessa kouluun. Sydäntäni kylmää, kun luen 
tuloksia. Merkittävin ero tulee luottamukses-
sa kouluun. Suomen nuoret luottavat kou-

luun keskimäärin enemmän kuin eurooppa-
laiset koulutoverinsa, mutta mmk-aktivistien 
kohdalla on päinvastoin. He luottavat kou-

luun Suomessa keski-
määrin vain vähän. He 
ovat myös sitä mieltä, 
ettei oppilaiden mieli-
piteillä ole vaikutusta 

koulun sääntöihin, etteivät opettajat kan-
nusta keskustelemaan erilaisia mielipiteitä 
edustavien ihmisten kanssa eivätkä kohtele 
oppilaita oikeudenmukaisesti. Huh!

Mitä tehdä?

Monet kirjan tuloksista ovat masentavia. 
Mietin jatkuvasti kirjaa lukiessani, mitä pitäi-
si tehdä ja miten suomalaisten koulujen tu-
lisi muuttua. Tiedän, ettei koulu ole erillinen 
osa yhteiskuntaa ja jos kotona ei keskustel-
la, koulun tehtävä on kahta vaikeampi. Silti 
ajattelen, että asioihin voi vaikuttaa.

Tommi Uschanovin kirjassa Suuri kaalihui-
jaus pohditaan syitä nuorten poliittiseen pas-
siivisuuteen. Yhdeksi syyksi Uschanov esittää 
sen, että koulussa annetaan politiikasta liian 
siloteltu ja sievistelevä kuva. Politiikka pitäisi 
esittää raakana valtapelinä, taktikointina ja 
kompromissien tekemisenä. Tällöin se voisi 
olla nuorille houkuttelevampaa kuin nyt.

En tiedä. Mutta tiedän, että yhteiskunta-
opin opettaminen ja koulun osallistumiskult-
tuurin kehittäminen on kiinnostavaa mutta 
vaikeaa hommaa. Kaikki hyvät ehdotukset 
otetaan siis vastaan.

Kirjoittaja on espoolainen historian ja  
yhteiskuntaopin opettaja ja Opetushallituk-
sen historian oppiainekohtaisen opetussuun-
nitelmatyöryhmän jäsen.

Kirjallisuutta: 
Kodista ja kiinnostuksesta se lähtee. 
Suomalaisnuorten kansalaispätevyys ja 
yhteiskunnalliset asenteet. Toim. Pekka Kupari 
ja Matti Siisiäinen. Jyväskylä 2012.

Tommi Uschanov: Suuri kaalihuijaus. 
Kirjoituksia yhteiskunnallisesta 
tietämättömyydestä. Helsinki 2010.

“Entä ne, joita ei kiinnosta, joiden koteja ei 
kiinnosta ja jotka eivät kaiken lisäksi tiedä 
eivätkä halua tietää mistään mitään? 
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Historian opetussuunnitelman risut 
ja ruusut

Jari Pönni

Uusi opetussuunnitelma on tulossa voi-
maan elokuussa 2016, ja ainekohtaisten 

sisältöjen valmistelu on aloitettu kuluvan 
vuoden tammikuussa. HYOL ry:n peruskou-
lutyöryhmä kysyi liiton jäsenistöltä historian 
vanhan ja uuden OPS:n herättämiä ajatuksia 
loppusyksyllä 2012. Työryhmän laatimaan 
nettikyselyyn tuli kaikkiaan 44 vastausta. 
Tässä kirjoituksessa esittelen kyselystä saa-
tuja tuloksia.

Vastaajat ja resurssit

Kyselyyn vastanneista 44 henkilöstä 23 oli 
miehiä ja 21 naisia. Lyhin opetuskokemus 
vastaajien keskuudessa oli 4 vuotta ja pisin 
28,5 vuotta. 

Yläkoulussa ylivoimaisesti yleisintä on ja-
kaa historian oppitunnit niin, että historiaa 
opetetaan kaksi vuosiviikkotuntia 7. luokalla 
ja kaksi 8. luokalla. Näin meneteltiin 41 vas-
taajan koulussa. Vakio-opetustila oli käytössä 
39 vastaajalla. Tärkeimpinä opetusvälineinä 
pidettiin yhdistelmää tietokone ja videotykki, 
mutta myös leuka ja liitu mainittiin. Puuttu-
vista opetusvälineistä useimmin mainittiin 
oppilaiden omat tietokoneet, dokumenttika-
mera ja älytaulu. Monilla oli kuitenkin käytös-
sään kaikki omasta mielestään välttämättö-
mät välineet. Neljällä vastaajalla on oppilai-
den kanssa mahdollista käyttää tietokoneita 
aina tarvittaessa, 15 usein tarvittaessa, 18 
toisinaan ja seitsemällä vain harvoin.

Nykyisen OPS:n hyvät ja kehitettävät 
puolet

Nykyisessä opetussuunnitelmassa hyvinä 
asioina pidettiin väljyyttä, yleissivistävyyttä, 
kattavuutta, selkeyttä ja kronologiaa. 

Vaikka nykyiseen OPS:iin ollaan varsin 
tyytyväisiä, kehittämistarpeitakin toki löy-

dettiin. Kuusi vastaajaa toivoi, että paino-
piste saataisiin tulevassa OPS:ssa lähemmäs 
nykyaikaa. Kuusi vastaajaa ei nähnyt mitään 
erityistä kehitettävää ja viisi ei vastannut ol-
lenkaan tähän kohtaan. Voidaanko se tulkita 
tyytyväisyydeksi nyky-OPS:iin? Viisi mainin-
taa liittyi arvioinnin kehittämiseen. Neljässä 
maininnassa oli huoli tuntien määrän riittä-
mättömyydestä kattamaan historian OPS:n 
aiheet ja tavoitteet. Lähellä edellä mainittuja 
vastauksia olivat vastaukset, joissa haluttiin 
sisältöjen priorisointia ja ”rönsyjä pois”.  

Miten nykyistä OPS:a ehditään 
läpikäydä?

Yleinen otaksuma, että opetettavana on pal-
jon asiaa ja aikaa sen opettamiseen vähän, 
sai kyselyssä vahvistuksen. Kysymykseen 

”Ehditkö opettaa keskeiset sisällöt historiassa” 
vastasi kahdeksan henkilöä ”aina”, 18 ”usein”, 
16 ”harvoin” ja kaksi ”en koskaan”. 

Seitsemännen luokan opiskelu aloitetaan 
saatujen vastauksen mukaan lähes aina joko 
pohtimalla, mitä historia on tai Ranskan suu-
rella vallankumouksella. Kysymykseen ”Mihin 
asiasisältöön yleensä ehdin 7. luokan päät-
teeksi” selkeästi eniten vastauksia sai en-
simmäinen maailmansota, johon asti ehti 29 
vastaajaa, kahdeksan vastaajaa ehtii Venä-
jän vallankumoukseen ja kolme sortokausiin.

Noin puolet (20) vastanneista aloittaa 8. 
luokan opetuksen Suomen itsenäistymisel-
lä. Moni aloittaa myös ensimmäisestä maa-
ilmansodasta (10) ja Venäjän vallankumo-
uksesta (7). Tiivistäen kysymykseen ”Mihin 
asiasisältöön yleensä ehdin 8. luokan päät-
teeksi?” annetut vastaukset voi sanoa, että 
kylmä sota oli suurimmalla osalla viimeinen 
hyvin käsitelty aihekokonaisuus kahdeksan-
nella luokalla.
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Onko OPS:n asiasisällöissä tai 
tavoitteissa muutettavaa?

Mitä OPS:n sisällöistä tulisi karsia?  Vastaajis-
ta 12 oli sitä mieltä, ettei mitään. Seitsemän 
vastaajaa halusi tiivistää 1800-luvun histo-
riaa. Onko oppikirjoissa liikaa sisältöjä -ky-
symykseen HYOL:n jäsenet vastasivat  seu-
raavasti: On, mutta se ei aiheuta ongelmia 
(29), on ja aiheuttaa ongelmia (3), kuuden 
vastaajan mukaan sisältöjä on sopivasti ja 
yhtä monen mukaan sisältöjä on oppikirjois-
sa liian vähän.  

Kyselyyn vastanneista 19 ei halua lisätä 
mitään uuteen OPS:iin. Kahdeksan vastaajaa 
toivoo lisää huomiota Euroopan ulkopuoliseen 
historiaan, viisi lähihistoriaan, neljä kulttuu-
rihistoriaan ja kaksi ympäristöhistoriaan.

Kysyimme myös sitä, puuttuuko jokin kes-
keinen tavoite nykyisestä OPS:sta? Kyselyyn 
vastanneista 44 opettajasta 27:n mielestä 
OPS:sta ei puutu mitään keskeistä tavoitetta. 
Loppujen 18:n mielipiteet puuttuvasta tavoit-
teesta vaihtelevat paljon eikä mikään puute 
nouse erityisesti esiin. Menneisyyden ym-
märtäminen, mediakasvatus, kulttuurin pai-
nottaminen ja historian taidot yleensä saavat 
kukin kaksi kannattajaa. Lisäksi yksittäisiä 
mainintoja saivat seuraavat asiat: nykyaika, 
holokausti, ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, 
teemat, historia kansakunnan opettajana. 

Entä onko OPS:n tavoitteissa ylimääräis-
tä? Kyselyyn vastanneista 44 opettajasta 28 
mielestä OPS:ssa ei ole mitään ylimääräistä. 
Useampi opettaja pitää OPS:n tavoitetta läh-
teiden ymmärtämisestä ja tulkinnasta liian 
vaativana oppilaille. Vielä useamman mieles-
tä OPS:n sisältötavoitteiden lopussa olevia 
asioita voisi karsia, koska ne ovat joko liian 
vaikeita oppilaiden ymmärtää tai jäsenty-
mättömiä. 

Mistä historian numero muodostuu?

Oppilas on arvioitava kurssin jälkeen. Pidet-
tyjen kokeiden määrä vaihteli vuodessa kah-
desta viiteen, mutta selkeä keskiarvo oli kaksi 
koetta kurssia kohti.  Muita vastaajien käyt-
tämiä arvioitavia suorituksia ovat ryhmä- tai 
parityö, esitelmä, pistarit, projektityö, vihko-
työ, sarjakuva, juliste,  tietokoneella tehtävät 
työt, portfolio, suullinen esitys, kotikoe, tun-

tiosallistuminen, lähdetehtävät, haastattelu, 
eläytymistehtävä, mediatehtävä, referointi-
harjoitus, maailmankansalaisen kypsyyskoe, 
henkilökuva, mielipiteenmuodostustehtävä.

Päättöarviointi ja sen kriteerit

Vastanneista 28 piti 8. luokan päättöarvioin-
nin kriteereitä hyvinä ja 16 ei. Monien mie-
lestä kriteerit olivat liian vaativat ikäluokan 
oppilaille: ”Todellisuudessa tuollainen oppilas 
alkaa olla kympin oppilas. Kriteerit ovat to-
della vaativat.” Positiivisissa perusteluissa kii-
teltiin kriteerien väljyyttä ja monipuolisuutta: 

”Sinänsä epämääräiset, mutta iskevät ydin-
asioihin.”

Kysyimme pitäisikö historiassa järjestää 
valtakunnallisia tasokokeita? Vastanneista 
25 oli sitä mieltä että ei pitäisi, kymmenen 
vastaajaa kannatti niitä ja yhdeksän ei ha-
lunnut ottaa kantaa asiaan. Seuraavaksi ha-
lusimme tietää millä keinoin päättöarvioinnin 
valtakunnallista yhdenmukaisuus voidaan 
taata? Neljännes vastaajista oli sitä mieltä, 
että ei juuri mitenkään. Yhtä moni piti val-
takunnallisia kokeita välineenä arvioinnin yh-
denmukaistamiseen. Moni ei kuitenkaan niitä 
käytännössä halua: ”Täydellisesti siihen ei 
päästä kuin valtakunnallisella kokeella, mitä 
en pidä hyvänä ratkaisuna.” 

YTE ja historian OPS

Onko erityisopetuksen lakimuutos vai-
kuttanut historian opetukseen? Vastanneista 
13 ei ollut huomannut vaikutuksia historian 
opetukseen. Moni täsmensi, että eriyttämistä 
on jo ollut ennen lain voimaan tuloa tai että 
koulussa ei ole resursseja tarjolla historiaan. 
Seitsemän vastaajaa oli huomannut, että 
lain voimaantulo lisäsi kirjaamista ja muuta 
paperityötä. Yhdessä vastauksessa koettiin, 
että laki on hankaloittanut työtä huomatta-
vasti: ”Opettaja ei ehdi luokasta pois koko 
päivänä, vaan yläkoulussa joutuu paneutu-
maan lähes pelkästään tuettaviin.” Moni oli 
alkanut miettiä omia opetusmenetelmiään ja 
lisännyt mm. tukiopetusta. Yhdessä koulus-
sa lain voimaantulo oli lopettanut säästösyil-
lä perustellun tukiopetuksen antamiskiellon. 
YTE:n positiivisina puolina pidettiin opettaji-
en välisen yhteistyön parantumista ja lisään-
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tymistä koulun sisällä.
YTE-asioissa oli havaittavissa kolme sel-

keää toivetta. Yli kymmenessä vastauksessa 
toivottiin lisää apua erityisopettajilta ja kou-
luavustajilta. Seitsemän vastaajaa toivoi op-
pimateriaaleja ja yhtä moni lisäkoulutusta ja 
YTE-asian avaamista. Monissa vastauksissa 
oli luettavissa rivien välistä, että koulutusta 
oli tullut tästä asiasta jo riittävästi. 

Historian opettaja on puhunut. Seuraa-
vaksi on historian ainekohtaisen OPS-työryh-
män pohdittava, mihin suuntaan uutta OPS:
a viedään. 

Kirjoittaja on peruskoulutyöryhmän puheen-
johtaja ja HYOL:n varapuheenjohtaja.

Huomio peruskoulun opettajat!
 
HYOL ry:n peruskoulun kehittämisryhmä 
on laatinut opetussuunnitelmauudistusta  
koskevan sähköisen kyselyn nyt yhteis-
kuntaoppia koskien. Toivomme peruskou-
lun opettajien vastaavan kyselyyn. Oman 
panoksensa opetussuunnitelmien kehittä-
miseksi voi antaa 10.3.2013 mennessä.
 
Kysely löytyy HYOL:n verkkosivuilta osoit-
teesta www.hyol.fi

Vastaajien kesken arvotaan neljä 50 eu-
ron arvoista lahjakorttia kirjakauppaan!

20 %:n alennus Into Kustannuksen tuotteista. Alennuksen saa sähköpostitse tehtävistä tilauksista myynti@mondediplo.� . Postiin tulee laittaa maininta HYOL:n jäsenyydestä. 
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Санкт-Петербург - город истории и ресторанов
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry järjestää jäsenilleen kesämatkan 
Pietariin, Repinoon ja Viipuriin 3.-6.6.2013.

Maanantaina 3.6. laadukas suomalainen linja-auto ammattitaitoisen kuljettajan ohjaamana 
starttaa Turusta varhain aamulla. Matkalla pysähdytään Lohjalla, Tikkurilassa ja Karhulan 
Leikarissa, missä matkustajien on mahdollista nousta kyytiin. Rajan ylityksen jälkeen 
ohjelmassa on majoittuminen hotelli Moskovaan Pietarin keskustassa ja omatoiminen 
illallinen.

Tiistai 4.6. on seminaaripäivä, jolloin tutustumme kouluun numero 227. Koululla on luentoja 
historian opetuksesta Venäjällä ja työpajoja yhdessä venäläisten kollegojen kanssa. Lounas 
nautitaan koululla. Illalla luvassa on risteily Nevalla ja sen jälkeen omatoiminen illallinen.

Keskiviikkona 5.6. aamulla on oppaan johdolla kiertoajelu teemalla “Suomalaiset Pietarissa”. 
Opastetun kiertoajelun jälkeen halukkaat voivat osallistua lisämaksusta opastetulle 
kierrokselle Venäläisen taiteen museoon. Muilla on aikaa tutustua valitsemaansa kohteeseen. 
Omatoimisen lounaan jälkeen lähdemme linja-autolla Kronstadtin kautta Repinoon, jossa 
nautimme yhteisen illallisen. Illallinen ja majoittuminen hotelli Repinskajassa.

Torstaina 6.6. ajamme aamulla Viipuriin, jossa on opastettu kiertoajelu sekä yhteinen lounas 
Pyöreässä Tornissa. Paluu Karhulan, Tikkurilan ja Lohjan kautta Turkuun.

Matkan hinta viisumin kera kahden hengen huoneessa on noin 400 euroa. Tarkka hinta ei ole 
vielä tiedossa, sillä venäläishotellit eivät ole vahvistaneet vuoden 2013 hintoja.

Hintaan sisältyvät mainitut linja-automatkat, kahden yön majoittuminen kahden hengen 
huoneessa ja aamiainen hotelli Moskovassa ja yhden yön majoittuminen aamiaisineen hotelli 
Repinskajassa, seminaari ja lounas koulussa 227, risteily Nevalla, kiertoajelu Pietarissa, 
tutustuminen Kronstadtiin, illallinen Repinossa, kiertoajelu ja lounas Viipurissa sekä viisumi.

Lisämaksusta opastettu kierros Venäläisen taiteen museossa sekä yhden hengen huone.

Ilmoittautuminen matkalle käynnistyy HYOL:n nettisivuilla alkuvuonna 2013 tai heti kun 
matkan lopullinen hinta vahvistuu. Sivuille tulee nähtäville myös matkan tarkka ohjelma. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Turun Neva Tours.

20 %:n alennus Into Kustannuksen tuotteista. Alennuksen saa sähköpostitse tehtävistä tilauksista myynti@mondediplo.� . Postiin tulee laittaa maininta HYOL:n jäsenyydestä. 
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Suomalaiselle historianopettajalle Berliini 
on kiinnostava matkakohde. Berliini on 

lähellä, sinne lentää suoria lentoja kolme 
eri lentoyhtiötä ja se on edullinen. Berliinin 
lentokenttä on yhä keskellä kaupunkia, hy-
vien ja nopeiden julkisten yhteyksien päässä 
keskustasta. Kun tähän vielä lisätään Ber-
liinin monikerroksinen historia 1700-luvulta 
lähtien, Berliiniä voi suositella useammankin 
kerran matkakohteeksi. Tämä jutun innoitta-
jana on oma vierailuni Berliiniin tammikuun 
alussa. 

Alexanderplatz sykkii elämää

Karl Liebknechtin katu saapuu lännestä Alek-
santeri I:n aukiolle, mistä lähtee itään Karl 
Marxin valtaväylä. Alexanderplatzilla ovat 
marssineet niin Aleksanteri I, Franz Biber-

kopf, nat-
sit, kom-
mun is t i t , 
v e n ä l ä i -
set, Erich 
Honecker 
kuin miel-
tään osoit-
t a n e e t 
DDR-kan-
salaisetkin. 
S o d a s s a 
t u h o u t u -
nut aukio 
on nyky-
asussaan 
DDR-este-
tiikan luo-
mus. Mas-
s i i v i s e t 
k o r t t e l i t 
ympä rö i -
vät aukio-
ta, jossa 

suunnitelmatalous kohtaa vapaan markkina-
talouden.  

Aukion etelälaidalla sijaitsee kuuluisa ber-
liiniläinen nähtävyys, Fernsehturm eli tele-
visiotorni. Tämä Itä-Saksan insinööritaidon 
suurluomus on edelleen Berliinin ykkösnähtä-
vyyksiä. Hyvällä säällä tornin pallomaisessa 
osassa voi nähdä berliiniläisten paavin kos-
toksi nimeämän valoilmiön. Aukio on palau-
tunut taas Döblinin Berlin Alexanderplatzissa 
kuvailemaan kaupalliseen ja liikenteelliseen 
käyttöön. Lähde katsomaan, onko aukiolla 
tarjottavanaan ”muutakin kuin voileipiä”!

Fernsehturm, sisäänpääsy 12 €

Treptower park - sotamuistomerkin 
mahtipontisuus sykähdyttää 

Edesmennyt kirjailija Kurt Vonnegut sanoi 
sotamuistomerkeistä näin: ”Ainoa osuva tapa 
muistaa mitään sotaa olisi maalata kroppa 
yltä päältä siniseksi ja kieriskellä mudassa 
ja röhkiä kuin sika.” Vastakkaista näkemystä 
edustaa Treptower Park. Neuvostoliitto me-

Ihmeellinen Itä-Berliini

Vesa rYhänen

Fernsehturm Berliinin Alexanderplatzilla. 
Kuvalähde: Wikimedia commons. Neuvostosotilas ja lapsi vartioivat Treptower Parkia. 

Kuvalähde: Wikimedia commons.
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netti Berliinin taisteluissa mykistävät 50 000 
- 80 000 miestä. Mykistävä on myös Neuvos-
toliiton rakentama sotamuistomerkki Trepto-
wer parkissa. Hehtaarien alueella on patsaita, 
reliefejä ja kiveen hakattuja Stalinin sitaatte-
ja. Muistomerkkialue on yksi osa suurta Trep-
towin puistoa, joka on etenkin kesäaikaan 
berliiniläisten suosittu oleskelupaikka. 

Yhteys keskustasta: S5, S41 (n. 9 km)

Stasi-museo on jälleen avattu 

DDR:n kommunistisen puolueen johtajan 
Walter Ulbrichtin kerrotaan sanoneen: ”Se, 
joka ei ole meidän ystävämme, on viholli-
semme.” Mistä voi tietää, kuka kuudestatois-
ta miljoonasta ihmisestä on valtion ystävä? 
Tätä kysymystä selvittämään perustettiin 
Saksan demokraattisen tasavallan valtion 
turvallisuuspalvelu (Ministerium für Staats-
sicherheit, MfS) eli Stasi. Stasi toteutti sak-
salaisella järjestelmällisyydellä kommunis-
tisen diktatuurin sisäisen valvonnan tehtä-
vää. Stasilla oli ennen Itä-Saksan nirvanaan 
vajoamista 91 000 palkattua työntekijää ja 
noin 270 000 urkkijaa eli epävirallista työn-
tekijää. Tämän joukon tehtävänä oli 16 mil-
joonan kansalaisen valvominen. Korostetta-
koon vielä, että Stasi ei suorittanut muuta 
tehtävää kuin valvomista, vangitsemista ja 
järjestelmän ylläpitämistä. Poliisi ja armeija 
olivat vielä erikseen. 

Stasi-museo sijaitsee Lichtenbergin kau-
punginosassa. Museorakennus on yhdessä 
Stasin päämajakorttelin rakennuksista. Ko-
koelma esittelee Stasin toimintamalleja, esi-
neistöä ja myös yleisemmin DDR:n valtiopro-
pagandaa ja toimintaa.

Museossa pääsee tutustumaan Stasin 
viimeisen johtajan Erich Mielken työhuonee-
seen. Moni suomalainen 1970-luvun elänyt 
voi ihastella konttorin aitoa retrotunnelmaa. 
Ilmeisesti Suomen ja Itä-Saksan sisustus-
muoti kulki samanlaisia uria. Erich Mielke 
muuten tuomittiin Saksan liittotasavallan oi-
keuslaitoksessa vuonna 1993 vuonna 1931 
Berliinissä tekemistään poliisimurhista kuu-
den vuoden vankeustuomioon. 

Stasi-Museum, Ruschestrasse 101, Berlin 
Lichtenberg, U5 Alexanderplatzilta, sisään-
pääsy 5 €

Entiset vangit opastavat Stasi-
vankilassa

Jos olisi sattunut syntymään Saksan itäosissa 
vuonna 1920, olisi elämällä ollut tarjota ikä-
viä jekkuja: lapsuuden alkukiihdytys sodan-
jälkeisessä Weimarin inflaatioyhteiskunnas-
sa, natsien valtaannousu teini-iässä, kuuden 
vuoden sota-aika ja jos olisi sattunut pysy-
mään hengissä, kommunistinen diktatuuri. 
Demokratiaan siirryttäessä ikää olisi ollut 
69 vuotta. Tämän jälkeen olisi alkanut sen 
pohtiminen, kuka oli missäkin vaiheessa ollut 
milläkin puolella ja mitä oli tehnyt.

Stasi-vankila esittelee DDR:n historian 
ikävimpiä puolia. Museoon voi tutustua vain 
opastetulla kierroksella. Kaikki oppaat ovat 
olleet itse vankeja Stasin järjestelmässä. 
Tämä tuo vierailuun lisää latausta. Kierros 
kestää minimissään puolitoista tuntia ja on 
emotionaalisesti kuormittava. Omalla kier-
roksellani meille sattui opas, joka rauhallises-
ti ja kärsivällisesti kertasi DDR:n aikakautta 
ja omia kokemuksiaan järjestelmässä. 

Stasin arkistot avautuivat pian Saksojen 
yhdistymisen jälkeen. Tämän jälkeen kansa-
laiset saattoivat käydä tarkastamassa, kuka 
ilmiantoja oli tehnyt. Yhdistyminen toi mu-
kanaan myös haasteen, mitä tehdä kaikille 
90 000 entiselle Stasin työntekijälle. ”Millai-
sia ajatuksia teillä on entisiä Stasin työnteki-
jöitä ja urkkijoita kohtaan?” kysyi eräs kier-

Antifasistisen suojavallin 25-vuotisjuhlien kuvitusta. 
Kuva Vesa Ryhänen.
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roksen osallistujista oppaaltamme. ”Tämä on 
vaikea kysymys”, mies vastasi. Hän selvitti, 
että osa stasilaisista on jatkanut Branden-
burgin poliisivoimissa. Oppaan kokemusten 
mukaan juuri kukaan entisistä stasilaisista ei 
ole katunut mitään. He toimivat sen aikaisten 
lakien mukaan. Tuntuuko tutulta? Opas muu-

ten erotti lattiatason vartijat tarkoin upsee-
reista. Vain upseerit olivat hänen mukaansa 
vastuussa. Keitä sitten tuomittiin kiduttami-
sista ja ihmisten nöyryyttämisestä tai naapu-
rien tai sukulaisten ilmiantamisesta? Ei juuri 
ketään. 

Gedänkstätte Berlin-Hohenschönhausen, 
Genslerstrasse 13 A, raitiovaunut M5 ja M6, 
sisäänpääsy 5 €, avoinna vain tiettyinä päi-
vinä

Schönhausenin linna edustaa 
porvarillista DDR:ää

Hackesher Marktilta pääsee raitiovaunulla 
Pankowiin. Tämä kaupunginosa sijaitsee poh-
joiseen kaupungin keskustasta ja siellä sijait-
see Schönhausenin linna, joka palveli DDR:n 
aikana presidentin virka-asuntona ja valtion 
vierasmajana. Linnassa ovat yöpyneet mm. 
Ho Chi Minh, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, 
Indira Gandhi ja Mihail Gorbatsov. 

Miten yhdistää läpeensä porvarillinen kei-
sariaikainen linna ja kansandemokratia? Vas-
tauksen voi löytää Schloss Schönhausenista. 
Talviaikaan linna on auki vain viikonloppuisin. 

Schloss Schönhausen, Tschaikowskistras-
se 1, U2, S2, M1, sisäänpääsy 6 €, avoinna 
vain viikonloppuisin.

Schönhausenin linna. Kuvalähde Wikimedia commons.

Kansanarmeijan sotilas poseeraa seinäryijyssä.  
Kuva Vesa Ryhänen.
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Kun aloin vuoden 2013 alussa taas kerran 
opettaa kurssia Eurooppalainen ihminen 

Helsingin normaalilyseossa, pyysin opiske-
lijoita aluksi kirjoittamaan, mitä he tietävät 
Galileo Galileista. Yleisempiä luonnehdintoja 
oli: ”länsimaisen tieteen isä”, ”heliosentrisen 
järjestelmän luoja”, ”kaukoputken keksijä”, 

”modernin tieteen isä”. Useat tiesivät, että 
Galilei joutui kirkon vainoamaksi tieteellisten 
oivallustensa tähden, ”Galilei alkoi ensimmäi-
senä kyseenalaistaa kirkon väitteitä ja totuuk-
sia. Galilei esim. todisti kirkon väitteen siitä, 
että maailma on kuin pannukakku vääräksi”. 
Galileo Galilei on läsnä historiakulttuurissam-
me ja jo valmiina tulkintanäkökulmana.

Galileo Galilei oppikirjoissa

Kun opiskelijat lukevat kurssin Eurooppalai-
nen ihminen oppikirjan, heidän länsimaisen 
tieteen tarina-alkiot saavat yhä selkeämpiä 
muotoja: Oppikirjoissa kappale Tieteen val-
lankumous keskittyy länsimaisen luonnon-
tieteen syntyyn. Sen keskeinen hahmo on 
Galileo Galilei. Lukion horisontti oppikirjassa 
luonnehditaan Galileo Galileita: ”Hänestä tuli 
kokeellisesti ja matemaattisesti suuntautu-
van tähtitieteen isä. Galilei keksi inertialain 
(klassisen mekaniikan muodossa), putoa-
misen lain, sekä metodin.” Kaikkien aikojen 
historia-kirjasta opiskelija voi lukea: ”Galilei 
kehitti mekaniikan ja samalla nykyaikaisen 
luonnontieteen. Uuden maailmankuvan va-
kiinnuttaminen ja todentaminen jäi Galilein 
harteille, jota hän havaintojensa ja laskel-
miensa pohjalta jääräpäisesti puolusti.”

Voimakkaimmin valistuksen suuren ker-
tomuksen kertoo lukion oppikirjoista Forum. 

Kirjassa on kolmen sivun pituinen Galilein 
henkilön syvennys. Edelleen Galilein asemaa 
luonnontieteen isänä ja marttyyrina pönkite-
tään sekä tekstein että kuvin. 

Forumissa on kaksi dramaattista Galilein 
henkilöön keskittyvää kuvaa. Toisessa Gali-
lei yrittää saada aristoteelikkoja katsomaan 
omin silmin kaukoputkesta, mikä on totuus, 
ja toinen esittää Galileita inkvisition tuomi-
olla. Galilei on tässä kuvassa ylväsryhtinen, 
peloton filosofitutkija. Inkvisiittorit ja paavi 
ympäröivät vanhuksen, ja taustalla näkyy 
huppupäinen kiduttajainkvisiittori.  Marttyy-
ripiirrettä vahvistetaan vielä monipuolisella 
tekstillä sekä kolmannella kuvalla, jossa tie-
teen toinen marttyyri, Giordano Bruno, pol-
tetaan. 

Kirja mainitsee katolisen kirkon kym-
menen kertaa luonnontieteen ja totuuden 
vastustajana. Galileista taas luodaan kuva 
ylivertaisena nerona, joka vakiinnutti yksin 
uuden maailmankuvan.  

Kaikki edellä tarkastellut suomalaisen lu-
kion historianoppikirjat ovat luonnontieteen 
suurmieshistorian edustajia. Lukion historian 
oppikirjoista esimerkiksi Aikakirja kiteyttää 
luonnontieteen vallankumouksen seuraavas-
ti: ”Luonnontieteet lähtivät nousuun muu-
taman miehen ansiosta: René Descartes ja 
Francis Bacon loivat tieteellisen metodin ja 
Galileo Galilei toteutti sen tähtitieteen alal-
la, William Harvey taas lääketieteessä. Isaac 
Newton selvitti koko luonnonjärjestystä mää-
räävät lait. Näiden ja tusinan muun luonnon-
tieteen pioneerin taustalla ei ollut mikään 
yhteinen aate. He eivät etsineet omaa, eivät 
valtionsa, eivätkä kirkkokuntansa hyötyä. 
Useimpia ei kiinnostanut juuri muu kuin to-

Luonnontieteen historian moderni 
kertomus ja Galileo Galilei kurssissa 
Eurooppalainen ihminen

lasse hongisto
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tuuden etsiminen.” 
Myöhemmin oppikirjassa kuvataan, kuin-

ka helposti, yhdellä kokeella liikkeen ongel-
ma onnistuttiin selvittämään: ”Galilei oli en-
simmäinen moderni luonnontutkija. Häntä ei 
kiinnostanut luonnonilmiöiden syiden selit-
täminen, vaan ilmiöiden kuvaaminen. Tähän 
tarvittiin kokeita. Aristoteleen mukaan pai-
navat kappaleet putoavat nopeammin kuin 
kevyet. Galilei nousi Pisan kaltevaan torniin 
ja pudotti sieltä puolen kilon lyijypainon ja 
viidenkymmenen kilon painoisen tykinkuulan. 
Ne tulivat maahan yhtä aikaa.”

Valistuksen luoma sankarikertomus

Oppikirjoista hahmottuu pääkertomuksena 
valistuksen luoma luonnontieteen historian 
sankarikertomus. Erityisen voimakkaana se 
nousee esiin Forumissa ja Aikakirjassa. Tämä 
kertomus merkitsee, että 
luonnontieteen historian 
yhteisöllisyyttä ja yhtei-
sön jakamia tiedemiesten 
maailmankuvia ei käsitellä. Jää vain jäljelle 
pelkästään henkilöhistoria: keksintö, keksijä 
ja vuosi. Keksinnöt seurasivat toisiaan vää-
jäämättä ”whig-historian” deterministisellä 
polulla, ja myöhemmin soveltava tekniikka 
käänsi teorian talouden hyötykäyttöön. Ob-
jektiiviset havainnot vahvistivat luonnon-
tieteen tutkimustulokset katolisen kirkon 
vastustuksesta huolimatta. Luonnontieteen 
kehitys tapahtui nerojen oikean metodin so-
veltamisen kautta. Historiassa suurin nero oli 
Galileo Galilei. Aikakirja ja Muutosten maa-
ilma ovat tässä eri mieltä ja nostavat länsi-
maisen luonnontieteen suurimmaksi neroksi 
Isaac Newtonin.

Oppikirjat käyttävät tässä tyypillisiä kir-
jallisuudessa esiintyviä nerotarinoita. Jos 
luonnontieteestä, sen internalistisista eli teo-
rioiden käsitemuutoksiin ja eksternalistisista 
eli tieteen sosiologiaan liittyvistä piirteistä ei 
kerrota mitään, vaan kerrotaan tiedemiesten 
erikoisista persoonallisuuden piirteistä, saa-
daan myyttinen kuva luonnontieteen histo-
rian kehityksestä. Luonnontieteen historian 
opetustutkijat ovat tunnistaneet tämän ker-
tomuksen oppikirjoista ja pitävät sitä van-
hentuneena. 

Useimmat luonnontieteen historian tutki-

jat taas kiistävät koko käsitteen ”tieteen val-
lankumous” olemassaolon. Galilein kertomus 
edellä mainitussa muodossa on myyttistä 
historiaa, joka on tosin hyvin tehokasta oppi-
misen kannalta.  

Mitä kertomukselle tulisi tehdä?

Mitä kertomukselle siis tulisi tehdä historian 
sisällön ja oppimisen kannalta? Tätä on poh-
dittu monipuolisesti ja on myös tehty opetus-
kokeiluja – tosin luonnontieteen opetuksessa. 
Pääviesti kokeilijoilta on seuraava. Ensinnä-
kin ”länsimainen luonnontiede” (sekin epä-
historiallinen käsite) on tehokas tapa kuvata 
luontoa ja sen kautta voidaan oppia luonnon-
tieteen keskeisiä piirteitä. 

Parhaimmillaan luonnontieteen historia 
on tehokas opetusväline. On vain keskityttä-
vä tieteellisiin maailmankuviin ja niiden muu-

toksiin, ei yksittäisiin tut-
kijoihin. Oppikirjoissa olisi 
pyrittävä tuomaan esiin, 
että tutkijoilla on jaettu tie-

teellinen maailmankuva, jonka kautta faktat 
ja havainnot tulkitaan ja jonka perusteella 
uusien ideoiden hyväksyttävyys arvioidaan.  
Uudet keksinnöt syntyvät luonnontieteen pe-
rinteessä ja ovat tiedeyhteisön hyväksymiä 
ongelmia. Niistä keskustellaan tiedeyhteisön 
yhteisillä julkaisukanavilla. Tässä mielessä 
tieteen ”keksinnöt” ovat myös sosiaalisia tai 

”sosiaalisesti konstruoituja”.

Miten päästä pois myyttisestä 
suurmiestulkinnasta?

Luonnontieteen yhteisöllisyys onkin opetus-
tutkijoiden mielestä keskeinen opetuksen 
painopiste. Tällaista näkökulmaa kutsutaan 
tieteen sosiologiaksi. Luonnontieteen ope-
tuksen tutkija Douglas Allchin edustaa tie-
teensosiologista opetuksellista tulkintaa. Hä-
nen mukaansa tieteensosiologian opetuksen 
esteenä on myyttinen luonnontieteen histori-
an tulkinta, joka on usein suurmieshistoriaa. 
Hän edellyttää, että tieteen tulkinta- ja käsi-
temuutoksia tarkastellaan perusteellisemmin. 
Luonnontieteen historian opetuskirjallisuu-
desta löydetään runsaasti jo valmiiksi testat-
tuja, sopivan tasoisia malleja opetuskäyttöön 
(Science and Education -lehdessä näitä on 

“Parhaimmillaan luonnontieteen 
historia on tehokas opetusväline.”
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runsaasti). Luonnontieteessä on tapahtunut 
käsitteellisiä vallankumouksia runsaasti ja 
kurssin opetustavoitteiden mukaan voidaan 
valita sopivia.

Tällainen kontekstuaalinen, internalisti-
nen luonnontieteen historian kuvaus edel-
lyttää opetuksellisesti tarkkaa käsitteellisten 
järjestelmien kuvaus-
ta, vertailua eri jär-
jestelmien välillä sekä 
pyrkimystä ymmärtää 
käsitejärjestelmien 
rationaalisuutta niiden sisältä. On tärkeää, 
että opiskelijat oivaltavat, että ilmiöitä voi-
daan hahmottaa eri tavalla ja niille voidaan 
antaa erilaisia selityksiä. 

Luonnontieteen opetustutkijat pitävät täl-
laista internalistista opetusta ajattelua kehit-
tävänä. Tällainen opetuksellinen kontekstua-
lismi on sinällään tutkimuksen näkökulmasta 
epähistoriallista, toisaalta oppikirjan lukijat 
eivät ole tutkijoita vaan historian noviiseja. 
Oppimisen kannalta pidetään hyödyllisenä, 
että kontekstuaaliseen käsittelyyn otetaan 
useita selitysjärjestelmiä ja useita eri tapoja 
tehdä luonnontiedettä. Jokaisella luonnontie-
teen alan teorian muutoksella on oma uniikki 
historiallinen kuvaustraditionsa. Lisäksi täl-
laisessa HPS-opetuksessa (history and philo-
sophy of science) nykyisin myönnetään, että 
yksikään teoriamuutos ei tapahtunut sosiaa-
lisessa tyhjiössä, vaan vallitseva yhteiskunta 
on otettava muutoksen historiallisessa kuva-
uksessa huomioon. Tämä on ns. internalis-
tinen luonnontieteen historian perinne, joka 
halutaan opetusversiona mukaan HPS-ope-
tuskokeiluihin.

Mikrososiaalinen ja makrososiaalinen 
aspekti

Douglas Allchinin mukaan ajanmukaisesti 
eksternalistinen näkökulma luonnontieteen 
historian opettamisessa edellyttää kahden 
keskeisen teeman käsittelyä: mikro- ja mak-
rososiaalista aspektia.

Makrososiaalinen aspekti tarkoittaa sitä, 
että opetuksessa luonnontieteen tutkijoita 
käsitellään aikaan sidottuina toimijoina, jot-
ka muodostavat historiallisen ja sosiaalisen 
yhteisön ja joilla on yhteinen maailmankuva 
(käsitellään 1600-luvun esoteerisia virtauksia 

tai ajalle tyypillistä metafysiikkaa) Tällaiseen 
tulkintaan Eurooppalainen ihminen antaa 
mahdollisuudet, jos kurssilla käsitellään kon-
tekstuaalisesti erilaisia tieteellisiä maailman-
kuvia ja pyritään kuvaamaan tiedeyhteisön 
jäsenten paikallista toimintaa. 

Kurssikuvauksessa luonnontieteellinen 
maailmankuva on 
kuitenkin syntynyt 
ikään kuin kerralla ja 
antanut luonnontie-
teelle ”oikeat toimin-

tamuodot”. Näin luonnontiede on synnystään 
lähtien ollut ”ylihistoriallinen ilmiö”, univer-
saali, objektiivinen tapa tulkita maailmaa ja 
siten erilainen kuin muut historian käsiteltä-
vät ilmiöt.

Makrososiaalisessa aspektissa käsitellään 
luonnontieteen ja yhteiskunnan välistä vuo-
rovaikutusta. Kurssikuvauksessa teemasta 
nousee esiin vain yksi historiallinen tulkinta: 
tiede uskonnon haastajana. Nykyisen histo-
riankirjoituksen kannalta tärkeät teemat ku-
ten luonnontiede osana kulttuuria, luonnon-
tieteen ja teknologian väliset kompleksiset 
suhteet, ”Big Science” (tiede, teknologia ja 
talous toisiinsa kietoutuneina) sekä tiede ja 
kylmä sota jäävät kurssirajauksen takia hel-
posti käsittelemättä.

Väärät teoriat ja väistyneet 
maailmakuvat

Edelleen luonnontieteen opetustutkija Doug-
las Allchin ehdottaa vielä kolmannen luon-
nontieteen historian eksternalistisen teeman 
käsittelyä, nimittäin ”väärien teorioiden ja 
väistyneiden maailmankuvien” käsittelyä 
jossain opetuskontekstissa. Väistynyttä 
maailmankuvaa käsiteltäisiin historiallisena 
selitysjärjestelmänä, jolla on ollut aikanaan 
omat rationaaliset perusteensa. Näitä perus-
teita pyrittäisiin ymmärtämään selitysjärjes-
telmän omilla ehdoilla. Näin vältettäisiin yk-
sinkertainen whig-historiallinen tulkinta luon-
nontieteen kehityksestä. 

Eurooppalaisen ihmisen kurssikuvaus ei 
sinänsä estä käsittelemästä väistyneitä maa-
ilmankuvia tai virheelliseksi osoittautuneita 
teorioita, vaikka niitä ei mainitakaan sisäl-
tökuvauksessa. Samalla voitaisiin jossain 
kohdin tarkastella kahden eri teorian välistä 

“Oppikirjoista hahmottuu pääkertomuksena 
valistuksen luoma luonnontieteen historian 
sankarikertomus.”
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dialogia ja pohtia eri teorioiden käyttämiä ar-
gumentteja. Tätä voidaan kutsua myös mik-
rososiaaliseksi luonnontieteenhistorian kom-
ponentiksi, jossa ei etukäteen tiedetä, mikä 
kilpailevista teorioista tulee voittamaan ja 
edustamaan ”totuutta”.  Galilein tapaus olisi 
hyvä kohde kaikkien neljän komponentin kä-
sittelyyn lukion opetuksessa.

Luonnontieteen historian pitkät 
globaalit juuret

Kurssi Eurooppalainen ihminen käsittelee län-
simaisen tieteen syntyä. Tämä tulkinta näkyy 
kurssin ajallisessa rajauksessa: länsimaisen 
tieteen synty alkaa antiikin Kreikan luonnon-
filosofiasta. Tällöin hyväksytään kapea tulkin-
ta luonnontieteen historiasta, ja se nähdään 
ensisijaisesti aatehistoriallisena ilmiönä. 

Nykytulkinta haluaa antaa luonnontieteel-
le pitkät, globaalit juuret ja korostaa tekniikan 
ja käytännön ensisijaisuutta luonnontieteen 
kehityksessä. Tämä edellyttää tutustumista 
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien tietokäsi-
tyksiin, ja esimerkiksi luonnontieteen histo-
rian yleisesityksissä käsitellään luonnontie-
teen kehityksen kannalta Egypti, Babylonia, 
Intia, Kiina ja islamilainen kulttuuripiiri sekä 
niiden vuorovaikutus Euroopan kanssa. Eu-
rooppalaisen ihmisen 
Eurooppa-keskeisyys 
ja aatehistoriallinen 
painotus sulkevat kui-
tenkin nämä yhteydet 
pois kurssin sisällöstä.  

Y h t e e n v e t o n a 
voidaan sanoa, että 
tässä tarkastellut op-
pikirjat valitsevat ku-
vaustensa pohjaksi 
vanhimman luonnon-
tieteen historian ker-
rostuman: valistuksen 
romanttisen eeppisen 
tarinan, positivismin 
ja suurmiestulkin-
nan. Tällä ratkaisulla 
menetetään opetuk-
selliset hyödyt, joita 
nykyaikaiset luonnon-
tieteen historian ope-
tuskokeilut painottavat. 

Vaikka tieteensosiologian tutkimus ei tar-
kassa mikroskooppisessa tutkimuksessa voi 
nähdä luonnontieteiden kehityksen pitkää 
linjaa modernissa muodossa, se voidaan 
opetuksellisista syistä hahmottaa opetus-
teksteihin ja myös Eurooppalainen ihminen 
kurssiin, jossa ajallinen kattavuus on 2000 
vuotta. Tällöin syyllistytään opetukselliseen 
presentismiin, mutta monet luonnontieteen 
historioitsijat hyväksyvät tämän silloin, kun 
on tarkoitus opettaa luonnontieteen historiaa 
noviiseille. 

Artikkelin toisessa osassa pyrin edellä 
hahmoteltujen periaatteiden mukaan kirjoit-
tamaan uuden opetuksen kannalta parem-
man version Galileo Galileista.

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin lehtorina Helsingin normaalilyse-
ossa. Hänen väitöskirjansa Luonnontieteen 
historian opetus tieteenhistorian sisältöjen 
avulla - kehittämistutkimus lukion historian-
opetuksen mahdollisuuksista on luettavissa 
Helsingin yliopiston E-thesis palvelusta. 

Galileo Galilei inkvisition edessä (Cristiano Banti 1857). 
Kuvalähde Wikimedia commons.
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Roska päivässä -liike täyttää keväällä 13 
vuotta. Aika paljon tämä teini-ikäinen on 

jo saanut aikaan, mutta suuret haasteet odot-
tavat vielä Suomessa ja maailmalla. Emeritus 
professori Kari Uusikylä sanoi äskettäin Edu-
ca - päivillä toivoa antavan lauseen: ”Jokai-
nen voi halutessaan ajatella itsenäisesti”.

Vielä ei ole tehty tutkimusta siitä, mitä 
roskaaja ajattelee heittäessään roskansa 
maahan.

Itse uskon, että lukuisat roskaajat toimi-
vat vahvasti automaattiohjauksella; toimivat, 
kuten on tapana toimia. Mutta tämähän ei 
ole omaa ajattelua. 

Oppilaat voi herättää ajattelemaan kysy-
myksiä. Näin on tapana toimia, mutta mitä 
järkeä tässä on? 

Mitä tapahtuu koirani tassulle, jos se as-
tuu ajattelemattoman ihmisen heittämään ri-
kottuun lasiin? Kun kaupunki tai kunta kerää 
näitä terveiden ja normaalien ihmisten heit-
tämiä roskia, mikä on lasku meille veromak-
sajille?  Voisiko tämän rahan käyttää kipe-
ämpäänkin tarpeeseen, esimerkiksi lasten tai 
vanhusten hoitoon? 

Ja tärkein kysymys, minkä ihminen voi 
esittää itselleen: ”Mitä minä voisin tehdä 
muuttaakseni tilannetta? ” Kuten filosofi Ed-
mund Burke sanoo: ”Suurimman virheen te-
kee hän, joka ei tee mitään, koska ajattelee, 
että voi tehdä van niin vähän”. 

Alussa meitä oli vain suomalainen äiti ja 
kaksi pientä tytärtä. Nyt jäseniä on kaikilla 
mantereilla.

”Roska päivässä - liike on suomalainen 
teko. On puhtaasti fiksua vastaanottaa Ros-
kaliikkeen haaste”, sanoo presidentti Sauli 
Niinistö. Myös presidentti Tarja Halonen on 
mukana liikkeessä ja kutsui liikkeen perusta-
jan aviomiehen kera Linnanjuhliin.

Äskettäin Suomen suurlähettiläät Etiopi-
assa, Washingtonissa, Varsovassa, Lontoossa 
ja Indonesiassa vastaanottivat Roskaliikekut-
sun. Itsenäiseen ajatteluun tottuneille haas-
teen vastaanottaminen on itsestään selvää.  

Roskat ja paha olo 

”Koska sinä olet viimeksi heittänyt roskan?” 
kysyivät pikkupojat minulta kouluvierailul-
lani. En osannut vastata heille, mutta myö-
hemmin tuli tilanne, jossa teki mieli heittää 
roska junan lattialle. 

En muista, mitä nämä asiat olivat, mutta 
useampi asia ärsytti yhtä aikaa. Varmaankin 
tunsin itseni jollain tavoin huonosti kohdel-
luksi. Tunnistin silloin selvän halun purkaa 
pahaa oloani heittämällä omenanraatoni ju-
nan lattialle. 

Roskaliikkeen perustajana en tietenkään 
noudattanut impulssiani, mutta tilanne valai-
si minulle yhden varmaan aika tärkeän ros-
kaamisen syyn. 

Tässä kilpailun ja YT- neuvottelujen yh-
teiskunnassa moni kokee itsensä huonoksi 

kohdelluksi. Varsinkin vielä, kun lama tun-
tuu kutsuvan ihmisissä esiin itsekkyyden, ah-
neuden ja muiden hyväksi käyttämisen hen-
keä. Silloin herkässä on tunne: ”Mitä väliä? 
Minua kohdellaan huonosti, minäkin kohtelen 
kostoksi huonosti ympäristöä ja muita!”

Kuitenkin toisinkin voidaan kokea. 

”Ennen heittelin roskia ja ajattelin, että mitä 
välii. Mutta nyt kun kuulin tästä hienosta liik-
keestä, tulen mukaan ja kutsun kaveritkin”, 
kirjoitti yläasteen oppilas Roska päivässä - 
liikkeen kotisivun Ystäväkirjaan.

13 vuotta täyttävä Roska päivässä -liike 
kutsuu itsenäiseen ajatteluun

tuula-Maria ahonen
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Valinnan paikka 

Ihminen voi tehdä valintoja, kaikissa tilan-
teissa. Jopa keskitysleiriolosuhteissa jotkut 
tekivät valintoja, joiden johdosta he jäivät 
henkiin ja vahvistuivat.

Maailmamme tilanne alkaa olla sen ver-
ran uhanalainen, että mielestäni meillä ei ole 
enää varaa antaa pienen ja itsekkään itsem-
me voittaa. On etsittävä yhteyttä suurem-
paan minäämme. 

 Vaikka minua on kohdeltu huonosti, mi-
nun ei ole pakko panna pahaa kiertämään ja 
jatkumaan. 

 Me voimme erilaisin tavoin ylittää itse-
ämme. Tehtävä ei ole välttämättä suinkaan 
helppo. Toisen ihmisen alhaisuus ja huonota-
paisuus todellakin suututtaa ja loukkaa.

Mutta kun rauhoittaa mieltään ja ottaa 
henkistä välimatkaa, voi keksiä uusia luovia 
ratkaisuja.

Itse esimerkiksi selvisin yl-
lättävän nopeasti eräästä mieltä 
kuohuttavasta tilanteesta siten, 
että menin ulos ja keräsin pois 
rumia koiranjätöksiä kotimme 
läheltä. Jätöksiä kerätessä pois-
tin samalla mielestäni henkistä 
pahaa oloa. 

Ympäristö siistiytyi ja mieleni 
puhdistui. Posket reippaan pu-
naisina menin sisälle. Energiani 
oli vapautunut uusiin ja positiivi-
siin asioihin.

Rohkaisen siis näkemään va-
linnan paikkoja!  Kun valitsemme 
kestävän kehityksen tien, kaikki 
voittavat, myös ympäristö.

Itsensä ylittäjä saa nauttia 
syvemmästä itsearvostuksesta 
ja elämä alkaa palkita erilaisin 
yllättävinkin tavoin. 

”Pieni askel ihmiselle, suuri 
ihmiskunnalle”

Kerran eräällä kouluvierailullani 
11-vuotias Lotta keksi mainos-
lauseen Roskaliikkeelle. ”Ros-
kaliike on pieni askel ihmiselle, 
mutta suuri askel ihmiskunnal-
le”. 

Suurta viisautta  lapsen suusta. Jos jo-
kainen lopettaa oman roskaamisensa ja ke-
rää ainakin yhden roskan päivittäin, elämme 
pian sananmukaisesti siistissä ja paljon tur-
vallisemmassa maailmassa. 

Ympäristötutkija Jari Lyytimäen mukaan 
Roskaliike on systeemiälykäs liike. Päivittäi-
nen hyvä teko voi johtaa muihinkin hyviin te-
koihin, jotka parantavat luonnon ja ihmisen 
elämää.  

Kotisivut osoitteessa www.roskapaivassa.net

Kirjoittaja on toimittaja, sosiaalipsykologi ja  
Roska päivässä - liikkeen perustaja.  

Roskapöntön ei ole pakko olla neutraali, mitäänsanomaton 
tai ruma. Koulujen kuvataidetunneilla voitaisiin maalata 
pihan roskapönttöjä oppilaita innostaviksi! 
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Memo ohjaa hankkimaan, käyttämään ja 
soveltamaan tietoa
• Memo opettaa konkreettisesti historian ja 

yhteiskuntaopin taitoja.
• Memo auttaa erilaisia oppijoita onnistumaan.
• Memon teksti on selkeää ja keskittyy 

ydinasioihin.
• Sähköinen opettajan aineisto helpottaa 

opettajan työtä, ja se on opettajan 
muokattavissa.

Lukiosarjojen muokattavat  
opettajan aineistot sisältävät
• opetuspaketteja
• tehtäväpaketteja
• tehtävien vastaukset.
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Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista 
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.

Vanhemmat kollegat ovat kertoneet, kuin-
ka 1970-luvulla jännitti mennä tunnille. 

Luokassa saattoi odottaa äänekäs ryhmä po-
liittisesti aktiivisia nuoria. Toisilla oli rinnas-
saan Ole porvari -merkki, ja toinen ryhmä 
oli niin kutsuttuja yleisdemokraatteja, joiden 
äänitorvi oli äärivasemman laidan ”stalinisti-
ryhmä” rinnassaan Lenin-merkit.

Opetusministeriö ohjeisti 1970-luvun 
alussa historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jia. Ministeriön mielestä opettajien ei kuulu-
nut korostaa omia poliittisia katsomuksiaan 
oppitunnilla. HYOL:n puheenjohtaja Matti J. 
Castrén tarttui Kleion sivuilla vuonna 1972 
aiheeseen. Hänen mielestään ministeriön 
kanta oli epärealistinen, jos se merkitsi sitä, 
että opettajan piti olla täysin puolueeton. Jo 
opettajan äänenpainot ja sanavalinnat ker-
tovat poliittisen kannan. Castrénin mielestä 
nuoret olettivat, että opettajilla oli aikuise-
na ihmisenä poliittiset mielipiteet, ja niinpä 
opettaja saattoi myös keskustelun yhteydes-
sä ilmoittaa, mitä mieltä hän oli esillä olevas-
ta kysymyksistä.

Tällä hetkellä ei ole pelkoa siitä, että oppi-
laat tivaisivat suurin joukoin opettajan mieli-
pidettä tai välittäisivät siitä. Eräskin opiskeli-
ja palautti opettajansa nopeasti maan tasalle 
tämän hehkuttaessa, kuinka oli käynyt ää-
nestämässä kaikissa vaaleissa ja piti oikeut-
taan tärkeänä kansalaisvelvollisuutena. Opis-
kelija katsoi opettajaansa säälivän näköisesti 

ja totesi kuivasti: ”Kuule opettaja! Nuoruu-
den ja vanhuuden välissä on muuta paljon 
tärkeämpää kuin äänestäminen. Ei voisi vä-
hemmän kiinnostaa!”

Tätä on usein yhteiskuntaopin arki eli ei 
voisi vähemmän kiinnostaa! Samaan aikaan 
puhutaan yhteisöllisestä nettisukupolvesta, 
joka on taitava sosiaalisen median käyttä-
jä ja joka kommunikoi sujuvasti verkossa. 
Kansalaisjärjestöissä toimivat nuoret ovat-
kin tätä somen eliittiä, mutta mitä tavallinen 
nuori esim. facebookissa häärää. Hän kyse-
lee, missä biletetään ja kuka hankkii paikalle 
kaljat! 

Olemme kollegojen kanssa pohtineet, mi-
ten saisimme nuoret innostumaan yhteiskun-
nallisesta vaikuttamisesta. Kysyttäessä päi-
vänpolitiikan aiheista yhteiskuntaopin tun-
neilla noin 30 oppilaan joukossa vain muuta-
ma tietää ajankohtaisaiheista jotain tai viitsii 
vaivautua miettimään. Jos heille näyttää 
vaikkapa lyhyen ajankohtaiskeskustelun Ylen 
Areenasta, useampi opiskelija painaa päänsä 
pulpetille ja vaipuu horrosmaiseen tilaan. Eli 
ei voisi vähemmän kiinnostaa!

Eräs kollega herätteli keskustelua Turun 
STX-telakan tilaus- ja työllisyystilanteesta, 
mutta vain yksi opiskelija tiesi telakkakes-
kustelusta jotain. Muut olivat autuaan tietä-
mättömiä tai eivät viitsineet vaivautua. Ly-
hyen keskustelun jälkeen nuori nainen nosti 
kätensä ja kysyi: ”Mitä telakalla tehdään?” 

Peppu edellä puuhun?



41KLEIO 1/2013

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Opiskelijamme ovat koulun todellisuudes-
ta vieraantuneiden kasvatustieteilijöiden mu-
kaan diginatiiveja, ja autuaiksi heidät tekee 
niin Opetushallituksen kuin äänekkäiden kas-
vatustieteilijöiden mukaan läppäri, tabletti 
ja älytaulu. Mutta onko asia todellisuudessa 
näin. Näitä diginatiiveja on pitänyt opettaa 
käyttämään sähköpostia, ja eipä heitä innos-
ta Fronterinkaan käyttö. Aina ovat salasanat 
hukassa, ja sitä omaa tai ryhmätyötä ei saa 
viedyksi yhteiskuntaopin huoneeseen. Eipä 
blogienkaan kirjoittaminen ajankohtaisai-
heista kiinnosta. Suurin syy monella on se, 
ettei koulutyöhön jaksa keskittyä, sillä opis-
kelu vaatii sitoutumista, kokonaisuuksien ra-
kentamista, tutkivaa oppimista ja yhteiskun-
nallisten kysymysten seuraamista. 

Nyt ollaan valmistelemassa uutta yo-tut-
kintoa, mutta miksei ennen sitä keskusteltu 
avoimesti, mitä ja miten opetetaan. Kiive-
tään takapuoli edellä puuhun ja valmistellaan 
uutta yo-tutkintoa samaan aikaan kun tunti-
jakouudistus on levällään. Opetushallituksen 
sedät ja tädit, joilla ei tunnu olevan minkään-
laista kosketusta koulun arkeen, toitottavat 
vain läppäreistä, tableteista ja älytauluista. 
Mihin ihmeen kilpavarusteluun he ovat men-
neet mukaan? Kouluissa häärii jo kaikenlaisia 
yksityisiä firmoja esittelemässä omia ihme-
laitteitaan ja niihin kuuluvia laitetukia. Ilmas-
sa leijuu rahastuksen maku!

Päättäjien pitäisi olla huolissaan lukioiden 
perusasioista ja saada ne ensin kuntoon. Nyt 

kunnan päättäjät joutuvat satsaamaan Ope-
tushallituksen painostuksesta vähät rahansa 
uusiin laitteisiin, vaikka koulun sisäinen verk-
ko kaatuilisi, piuhat olisivat päivittäin sekai-
sin ja osaavaa atk-tukihenkilöä ei ole opetta-
jien avuksi.  Ajan hermolla pitää olla, vaikka 
ryhmäkoot olisivat omassa aineessamme 
30–40 opiskelijaa. Vanhoissa peruskorjaa-
mattomissa koulurakennuksissa opiskelijat 
sullotaan istumaan pieniin luokkiin epämuka-
viin pulpetteihin, eikä luokassa ole edes tilaa 
siirtää pulpetteja ryhmätöitä varten. Luokissa 
on huono ilmanvaihto (paitsi ikkunarivillä) ja 
pimennysverhot puuttuvat, niin että videoty-
kin heijastama kuva on haalea varjo. Onneksi 
Suomessa on pitkä ja synkkä talvi!

Muutosvastarinnassa ei saa olla, mutta to-
siasiat on tunnustettava! Kuten luokanopet-
taja ja it-alan tutkija Antti Pirhonen kirjoitti 
Opettaja-lehdessä (16/2012), elämme sa-
dussa, jonka nimi on Keisarin uudet vaatteet. 
Hänen mielestään esimerkiksi älytaulu on 
kallis kuriositeetti, joka on saanut valtavan 
huomion. Liitutaulu kesti sata vuotta ja on 
edelleen käyttökelpoinen.  Hän korosti myös, 
ettei tieto löydy kirjoista tai netistä, vaan se 
rakennetaan korvien välissä. Tarvitsemme 
hyvät luokkatilat opiskelijoille, työtilat opet-
tajille, pienemmät opiskeluryhmät ja lukion 
kurssit, jotka eivät ole niin täyteen ahdettu-
ja kuin nykyiset. Sen jälkeen kaikki ”pelit ja 
vehkeet” ovat tervetulleita kouluun!

Juhana Maattoman hoviväki.

Kirja, vanhentunut opetusväline?

Kiikarissa työelämä –koulutus 8.3. 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja HYOL 
järjestävät 8.3.2013 Kiikarissa työelämä -
koulutuksen, jonka tarkoitus on antaa työ-
kaluja yhteiskuntaopin opetukseen. Kou-
lutuksessa käsitellään tämän päivän työ-
elämän tarpeita, työvoimapulaa, maahan-
muuttajien työllistymistä ja tulevaisuuden 
työelämätaitoja yritysten näkökulmasta. 
 
Koulutus sopii peruskoulun ja toisen asteen 
opettajille. Koulutuspäivä on ilmainen ja se 
sisältää aamukahvin sekä lounaan. Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot www.hyol.fi
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Kevätpäivät Seinäjoella ja Lapualla 20.-21.4.2013

KOTI, USKONTO, ISÄNMAA – MODERNI TULKINTA

Lauantai 20.4.2013 – Hotelli-Ravintola Alma, Seinäjoki

9.00–10.05   Ilmoittautuminen, aamukahvi ja päivien avaus

10.05–10.20 Seinäjoen kaupungin tervehdys
                   Jari Jaskari, TM, perusopetusjohtaja

10.20–11.35 Mitä poliittisen kentän aukkoa perussuomalaiset täyttävät?
                   Ville Pernaa, VTT, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja

11.45–12.30 Jostakin kotoisin – Mitä kotiseutu on?
                  Sulevi Riukulehto, FT, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

12.30–13.30 Ruokailu, Hotelli-Ravintola Alma

13.30–14.45 Onko rahalla isänmaata?
                   Vesa Vihriälä, VTT, ETLA:n toimitusjohtaja

14.45–15.30 Yksin, yhdessä, korvessa vai kyberavaruudessa - sotilaallinen puolustus 
                   Jorma Ala-Sankila, prikaatikenraali, valmiuspäällikkö, Pääesikunta

15.45–16.30 Kirkko ja papit sisällissodassa 1918
                   Ilkka Huhta, TT, yliopistolehtori, Itä-Suomen yliopisto

18.30–20.00 Seinäjoen kaupungin iltatilaisuus kaupunginkirjasto Apilassa
20.00–24.00 Iltatilaisuus jatkuu Hotelli-Ravintola Almassa
                    Musiikista vastaa Beatpanimo

Sunnuntai 21.4.2013 – Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Lapua

9.00            Lähtö Seinäjoelta kohti Lapuaa (bussi lähtee Hotelli-Ravintola Almalta)

9.30–10.15  Kulttuurikierros bussilla Lapualla
                   Teppo Ylitalo, FM, intendentti

10.15–11.00 Onko Lapualla liikettä? – Kulttuurikeskus Vanhan Paukun kierros, Lapuan liikkeen      
        museo ja Patruunatehtaan museo
                   
11.00–12.00 Koti, uskonto, isänmaa – ja Eurooppa
                   Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki

12.00–12.45 Lounas Ison Prässin kahvilassa

               pöytäpuhe Kai Pöntinen, Lapuan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, yrittäjä

12.45–13.30 HYOL ry:n kevätliittokokous, Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Alajoki-sali

13.30           Bussi Seinäjoelle (pohjoiseen lähtevät voivat nousta junaan Lapualta)

Ilmoittautuminen ja lisätiedot www.hyol.fi



43KLEIO 1/2013

ARVOSTELUJA

Opiskelijoiden tulisi 
saada tutkia ja tulkita 
menneisyyttä

MAttI RAutIAINEN, MIKKO 
HILjANEN, RENE RANKA, MAttI 
RANtONEN: HIstORIAN OPE-
tuKsEN MIELI jA MIELEttö-
MYYs. OsuusKuNtA jYväs-AI-
NOLA, jYväsKYLä 2012. 58 s.

Kirja käsittelee historian opetuksen 
mahdollisuuksia ja ruotii sitä kriitti-
sesti. Kirjoittajat kutsuvat teostaan 
pamfletiksi, ja keskustelun herättä-
jänä se toimii hyvin. 

Kirjoittajien ajatukseen, että fak-
toihin keskittyvä opetus on vanhan-
aikaista 2000-luvulla, on helppo yh-
tyä. Kirjoittajat tuovat esiin kuinka 
suomalaisnuorten tiedot historiasta 
ovat verrattain hyvät, mutta he eivät 
osaa soveltaa niitä käytännössä. 
Kirjoittajat syyttävät tästä opetusta, 
joka aina peruskoulusta yliopistoon 
asti keskittyy tiedon toistamiseen.

Pamfletti huutaa tutkivan oppi-
misen perään. tietopainotteisen 
opetuksen tilalle ehdotetaan, että 
opiskelijat saisivat itse tutkia ja tulki-
ta menneisyyttä. tilanteeseen, jos-
sa opiskelijat alkavat kyseenalais-
taa käsiteltyä asiaa ja tehdä siihen 
liittyviä kysymyksiä, pääsee silloin 
tällöin. se on hetki, jolloin opettaja 
pääsee flow-tilaan ja tajuaa oman 
työnsä mielekkyyden. tällaiseen 
historian tai yhteiskuntaopetuksen 
opetukseen pitäisi tietysti aina pyr-
kiä, mutta se onnistuu harvoin.

Kirjoittajat ovat varmasti oikeas-
sa väittäessään, etteivät opiskelijat 
kouluissamme juuri pääse har-
joittamaan historiaa. He uskovat, 
että kouluissa tulkitaan aivan liian 
vähän, minkä ainakin itse osittain 
myönnän. Käsittelemme opiskeli-
joiden kanssa eri tulkintoja, mutta 
liian harvoin. tulkintaharjoitukset 
voivat olla antoisia ja johtaa kes-
kusteluihin. toisaalta, jos jatkuvasti 
vain tulkitsemme, emme ehdi käy-
dä nykyisiä opetussisältöjä läpi. 

sisältöjä voisi tietysti reippaasti 
karsia, jotta ehtisimme tulkita, tut-
kia ja ymmärtää. uskon, että suu-
rin osa historian opettajista miettii 
historiatieteen luonnetta ja tietää 
opettavansa historian tulkintaa eikä 
mitään ehdotonta totuutta. 

Kirjoittajien tavoin uskon popu-
laarikulttuurin toimivan historiallisen 
tiedonjanon herättäjänä. On teho-
kasta käyttää elokuvia ja romaane-
ja historiallisen eläytymisen apuna 
ja kiinnostuksen herättäjänä.

sitten päästään asian ytimeen: 
”miten historiasta tehdään entistä 
kiinnostavampi oppiaine kouluis-
sa?” Kirjoittajat tuovat esiin mie-
lenkiintoisia populaarikulttuurin 
ilmiöitä, joista nuori oppii historiaa. 
On pakko sanoa, että enemmis-
tö opiskelijoista tuntee vain Aku 
Ankan. suuri osa opiskelijoista 
elää koulun ulkopuolella täysin 
historiattomassa maailmassa. Kun 
kirjoittajat ottavat esiin Asterixin ja 
Lucky Luken, he kirjoittavat itsel-
leen tutuista sarjakuvahahmoista, 
jotka ovat muokanneet heidän 
historiankuvaansa. Kirjoittajat syyt-
tävät opettajia pamfletissaan siitä, 
että he opettavat itselleen tärkeitä 
asioita, jotka eivät ole enää tämän 
päivän todellisuutta, mutta sortuvat 
tässä itse samaan.

Pamfletistit ovat kuitenkin oi-
keassa siinä, että ”historiasta kuu-

luu saada irti sellaisia ′hajuja′ ja 
′makuja′, että sitä haluaa oppia”. 
jos pystyisimme opettamaan nuo-
ria kiinnostavia aiheita, omaksui-
sivat he tiedon paremmin. Herää 
kysymys, että mitkä olisivat nuoria 
kiinnostavia aiheita. Pitää muistaa, 
että nuorten mielipiteetkin eroavat 
voimakkaasti toisistaan. 

Varsin löysä on pamfletin väi-
te, että vuosikymmenestä toiseen 
historian kirjojen sisältö ja pääpiir-
teet ovat olleet samoja. se, että 
eri kustantajien kirjoissa käydään 
läpi samat aiheet, perustuu tietys-
ti opetussuunnitelmaan. se, ettei 
niissä otettaisi huomioon uusinta 
tutkimusta, ei pidä paikkansa. Oli-
sin suonut kirjoittajien perehtyneet 
käytettäviin oppikirjoihin hieman 
perusteellisemmin. 

Kirjoittajat tuovat esiin nyky-yh-
teiskunnassa tarvittavia tärkeitä 
taitoja, joita meidän pitäisi opettaa. 
Monien totuuksien aikana tulisi 
pystyä valitsemaan oma totuuten-
sa sekä kyetä kriittiseen tiedonhan-
kintaan, sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen ja vieraan ymmärtämiseen. 

Kirjoittajat kokoavat loppulu-
kuun pääväittämänsä siitä, miksi 
historiaa pitää opiskella. Näihin 
väittämiin on helppo yhtyä. Muis-
tamisen sijalle ymmärtäminen, yk-
siäänisyyden sijaan moniäänisyys. 
On syytä muistaa, että historia on 
aina eri sen mukaan kenen silmin 
sitä katsotaan, historia on tulkinto-
ja ja merkityksiä. Opiskelijalta on 
kysyttävä, mikä on historian hyöty 
elämälle.

soisin monen historian opet-
tajan lukevan pamfletin. Ainakin 
minut se herätti jälleen miettimään 
opetustani. vaikka tarvitsemmekin 
ravistelua, kirjoittajien väite siitä, 
että me opettajat opettaisimme 
aina samalla lailla ja että oppikirjat 
olisivat jonkinlaisia faktaluetteloita, 
on liioittelua.

Hannele Palo
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Selkeä kuvaus 
Suomen tiestä jatko-
sotaan

PAAvO RANtANEN: suOMI KAL-
tEvALLA PINNALLA. väLIRAu-
HAstA jAtKOsOtAAN. AtENA 
2012. 336 s. 

välirauhan aika vuosina 1940 
– 1941 on epäilemättä tutkituin 
vaihe suomen historiassa. Mau-
no jokipiin suurteos jatkosodan 
synty tuntui aikanaan jo vastaavan 
kaikkiin kysymyksiin. siksi olin yl-
lättynyt, kuullessani diplomatian 
maailmassa elämäntyönsä tehnyt, 
tosin ulkoministeriksi ylennyt har-
rastelijatutkija oli kirjoittanut kirjan 
jatkosodan ajasta. tuntui siltä, että 
hiekkaa yritetään myydä saharaan. 
Rantasen teos puolustaa kuitenkin 
hyvin paikkaansa välirauhan tutki-
musten sankassa parvessa. 

Rantanen on tehnyt huolellis-
ta työtä. sekä uusi että vanhempi 
lähdemateriaali hyödynnetään te-
hokkaasti. Kokonaisuutena Ranta-
sen teos on miellyttävä lukuelämys. 
Kirjoittajan kerronta on sujuvaa ja 
selkeää. 

Kirjan jaksottelun perustana 
ovat välirauhan kuukausiin perustu-
vat luvut, ja teos on jaettu kolmeen 
osaan, joilla on sangen kuvaavat 
ja onnistuneet nimet: Ahdistuksen 
aika, Kiikkulaudalla ja Kaltevalta 
pinnalta sotaan. 

Koko teoksensa ajan Rantanen 
pitää äärimmäisen huolellisesti 
silmällä suurpolitiikan ja maail-
mansodan kehitystä. suomi ei 
Rantasen mukaan todella ollut mi-
kään erillinen saareke Euroopassa, 
vaan lastu laineilla, jota suurten 
pyrkimykset ja ratkaisut heittelivät 
koko ajan. toisaalta Rantanen ei 
selvästi ole mikään ajopuumies, 
vaan kirjassa kuvastuvat hyvin suo-
malaisten omat ratkaisut ja valinnat, 
tosin monesti aika ahtaassa raossa 
tehtyinä. talvisodan jälkeen ei suo-
men tilanne ollut todella kaksinen. 

Kirjan ensimmäisen luvun otsikko 
Ahdistuksen aika on todella osuva.

Raadeltu suomi sai huomata, 
että Neuvostoliiton johto piti suo-
mea etupiiriinsä kuuluvana maana. 
Esimerkiksi kaikki lähestymispyr-
kimykset muihin Pohjoismaihin 
estettiin uhkaavin sanankääntein. 
toisaalta Moskovan vääryydeksi 
koettua rauhaa oli kansan enem-
mistön mahdotonta hyväksyä. En-
teellinen sana ”välirauha” tuli lähes 
heti käyttöön. talvisodassa monien 
mielestä suomen pettänyt saksa 
oli edelleen viileä suomea kohtaan 
ja korosti hyviä suhteitaan stalinin 
valtakuntaan. 

Heti rauhasta lähtien suomi oli 
jatkuvan idän kiristyksen kohteena. 
Neuvostoliitto tulkitsi esimerkiksi 
talousasioissa ja Hangon tukikoh-
dan liikenteen järjestelyissä rau-
hansopimusta sangen vapaasti. 
Hyvin pian nousi myös Petsamon 
nikkeli kiistakysymykseksi, ja säilyt-
ti tämän asemansa lähes koko vä-
lirauhan ajan. Ahdistusta lisäsivät 
kesällä Baltian tragedia ja kommu-
nistien nopeasti esiin polkaisema 
suomen ja Neuvostoliiton Rauhan 
ja Ystävyyden seura, joka mielen-
osoituksissaan ennusti suomelle 
Baltian kohtaloa. 

Elokuussa liikkui vahvoja huhu-
ja Neuvostoliiton hyökkäysvalmis-
teluista suomeen. Max jakobsonin 

mielestä hyökkäys olisi tullutkin, 
jos saksan maihinnousu Englantiin 
olisi sitonut Hitlerin voimat länteen. 
Pelastivatko RAF:n lentäjät suo-
men estäessään maihinnousun?  
Kesällä 1940 Hitler teki päätöksen 
hyökkäyksestä itään, myöhemmin 
Operaatio Barbarossan nimen saa-
neen sotatoimen. Nyt johtajalla oli 
suomellekin jotain käyttöä, ja voit-
tamattomalta näyttänyt suurvalta 
lähestyi pientä pohjoista valtiota. 
syksyllä solmittiin kauttakulkuso-
pimus ja asekauppojakin alettiin 
viritellä. 

suomea välirauhan kaudella 
johtaneen muutaman miehen ryh-
män jäsen kenraali Walden ilmoitti 
yksityiskeskustelussa näkevänsä 
valoa tunnelin päässä. vierailles-
saan marraskuussa 1940 Berliinis-
sä Molotov vaati, että suomessa 
oli toteutettava sama järjestely 
kuin Baltiassa. Hitler torjui tällaiset 
aikeet, ja saksalaiset kiirehtivät tie-
dottamaan suomalaisille, että ”joh-
taja on levittänyt sateenvarjonsa 
suomen ylle”. 

Keväällä 1941 suomi lähestyi 
edelleen saksaa erilaisten upsee-
rivaltuuskuntien toimesta. suureen 
salaisuuteen eli Barbarossaan 
suomalaiset vihittiin lopullisesti 
kuitenkin vasta toukokuussa 1941. 
Hypoteettisella tasolla oli kuitenkin 
sotilaalliseen yhteistyöhön sitou-
duttu jo aikaisemmin. Kesäkuussa 
1941 oli suomi jo täysin mukana 
saksan sotilaallisissa valmisteluis-
sa.  Mitään poliittista sitoumusta 
ei kuitenkaan tehty. suomen puo-
lueettomuusjulistus Barbarossan 
alettua 22.6.1941 oli vain turhaa 
retoriikkaa. suomi oli sitoutunut 
voitokkaaksi arveltuun sotaan. 
Neuvostoliiton ilmapommitukset 
vapauttivat suomen hankalasta ti-
lanteesta, ja suomi saattoi julistaa 
käyvänsä jälleen puolustussotaa.

vilho Kulju
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Nälkämaan laulu

jEAN ZIEGLER: DEstRuctION 
MAssIvE. GéOPOLItIquE DE 
LA FAIM. PARIs: sEuIL/POINts, 
2012. 374 s.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
vuonna 1966 hyväksymän taloudel-
lisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen 11. artiklassa taa-
taan jokaiselle oikeus “olla vapaa 
nälästä”. tämän oikeuden toteu-
tumisen erityistarkkailijaksi maa-
ilmanjärjestö kutsui vuonna 2000 
sveitsiläisen jean Zieglerin, joka 
hoiti tehtävää kahdeksan vuoden 
ajan. Ziegler on sosiologi ja sosi-
aalidemokraattinen poliitikko, jonka 
näkemykset ovat herättänet suurta 
huomiota myös Ranskassa ja sak-
sassa. Ziegler on käsitellyt kehitys-
maiden oloja lukuisissa kirjoissa, 
joissa hän suomii kovin sanoin uus-
liberalismia ja Yhdysvaltain maail-
manpolitiikkaa.

YK:n elintarvike- ja maatalous-
järjestön (FAO) tilastojen mukaan 
noin 925 miljoonaa ihmistä kärsi 
aliravitsemuksesta vuonna 2010. 
Määrä on kääntynyt 2000 luvulla 
kasvuun, vaikka se oli 30 edellisen 
vuoden ajan hitaasti vähentynyt. 
väestö sen sijaan on kasvanut 
vakaata vauhtia koko tuon ajan. 
Ziegler huomauttaa – tosin lähdet-
tään nimeämättä – että maapallolla 
voitaisiin tuottaa riittävä ravinto 12 
miljardille ihmiselle. Kun meitä on 
vain seitsemän miljardia, nälkä on 
jonkun aiheuttamaa. Pääsyllisiksi 
Ziegler nimeää Yhdysvallat sekä 
Kansainvälisen valuuttarahaston 
(IMF) ja Maailman kauppajärjestön 
(WtO).

Ainoa hyväksyttävä nälkäisten 
määrä on nolla. tähän eivät yhdy 
thomas Malthusin kannattajat, jot-
ka katsovat nälän väistämättömäk-
si seuraukseksi karujen maiden 
liikakansoituksesta. Zieglerin suuri 
sankari on brasilialainen lääkäri 

josué de castro (ei sukua), joka 
toisen maailmansodan jälkeen 
osoitti ruokaturvan puutteiden joh-
tuvan ennen muuta poliittisista rat-
kaisuista.

uusliberalismia toteuttavat 
maailman valtiaat ovat pakottaneet 
kehitysmaat poistamaan heikosti 
tuottavan maataloutensa tullisuojan. 
Elintarvikkeiden tuotantoon käytet-
ty viljelyalue on supistunut köyhis-
sä maissa rajusti, koska pellot ovat 
liian arvokkaita sellaiseen käyttöön. 
ulkomaanvelkojen hoitamiseksi 
peltoihin täytyy istuttaa kasveja, 
joista saadaan maailmanmarkki-
noille kelpaavia raaka-aineita.

Alimpaan kattilaan Ziegler 
manaa ne sijoittajat, jotka speku-
loinneillaan tanssittavat elintarvik-
keiden maailmanmarkkinahintoja. 
Heitä kirjoittaja syyttää tietoisesta 
joukkotuhonnasta. tappajiksi Zieg-
ler leimaa myös yritykset, jotka me-
nevät kehitysmaihin harjoittamaan 
nykyaikaista tehomaataloutta. Osa 
vastuusta lankeaa korruptoituneille 
hallituksille, jotka häätävät pienvil-
jelijöitä ylikansallisille suuryrityksille 
luvatuilta mailta.

Ziegler on väkevä saarna-
mies, mutta hänen syytöksilleen 
ja suosituksilleen jää kaipaamaan 
taloustieteellisiä perusteita. vapaa-
kauppa aiheuttaa Zieglerin mukaan 

nälkää kehitysmaissa, joiden oma 
elintarviketuotanto ei enää kykene 
kilpailemaan halpatuontia vastaan. 
Ruuan halpenemisen ei kuitenkaan 
sinänsä pitäisi heikentää kuluttajien 
ravinnonsaantia. Zieglerin kannat-
tama vanhakantaisen perheviljelyn 
tukeminen voi auttaa nälänhätien 
torjumisessa mutta ei pitkällä aika-
välillä edistä vaurastumista. suo-
men ja Puolan esimerkit osoittavat, 
että runsaasti pientiloja luova maa-
reformi vain lykkää ongelmia.

vakuuttavimmillaan Ziegler on 
arvostellessaan biopolttoaineiden 
suosimista. Biolöpön valmistusme-
netelmät ovat ainakin toistaiseksi 
niin krouveja, että ne rasittavat 
luontoa pahemmin kuin öljynjalos-
tus. silti Yhdysvaltain liittohallitus 
tukee biopolttoaineeksi sopivien 
kasvien viljelyä, koska supervalta 
pyrkii strategisista syitä vähentä-
mään riippuvuuttaan tuontiöljystä. 
Yhdysvaltain pienentyneestä vilja-
sadosta ei enää riitä entisiä määriä 
helpotusta nälkäisiin maihin.

Zieglerin kirjan ”parasta” antia 
ovat riipaisevat kuvaukset nälän 
ilmentymistä, joita hän on joutunut 
näkemään monilla matkoillaan. 
Etsimättä tulee mieleeni ihmisryh-
mä, jolle tätä teosta voi lämpimästi 
suositella: kulinaristit. Heillähän on 
palava kiinnostus ruokaan ja elävä 
kosketus ranskan kieleen.

timo soukola
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Kuningasjätkästä 
sotasankari
LAssE LEHtINEN (- ARtO 
PAAsILINNA): NättI-jussI. 
suOMALAIsEN sEIKKAILIjAN 
ELäMäKERtA. PAAsILINNA,  
2012. 252 s.

Arto Paasilinnalta jäi vakavan 
sairastumisen vuoksi kesken 
vuosikausia suunnitteilla ollut kir-
ja Nätti-jussista. On luontevaa, 
että Paasilinnalta keskenjääneen 
hahmotelman kokosi kirjaksi juuri 
Lasse Lehtinen, joka on maamme 
ehkä eniten artopaasilinnamainen 
kirjailija.

Nätti-jussi oli oikea historialli-
nen henkilö, Lapin metsätyömailla 
vaikuttanut karstulalaissyntyinen 
juho vihtori Nätti (1890 – 1964). 
Nätin toinen jalka oli viallinen jal-
katerän osoittaessa suoraan taak-
sepäin. viallinen jalka oli monen 
tarinan aiheena. Nätti-jussi itse 
kertoi tarinoita itsestään ja niissä 
hän oli paroni von Münchhauseniin 
verrattavissa ollut liioittelija. 

Lehtisen – Paasilinnan Nätti-
jussi on Forrest Gump -tyyppinen 
vahingossa paikalle osuja ja sitä 
kautta merkittäviä henkilöitä ta-
vannut seikkailija. Kirja kuvaa Nät-
ti-jussin vaiheet huutolaispojasta 
Etelä-Afrikan timanttikentille, Eng-
lannin, Amerikan, Itävalta-unkarin 
sekä venäjän kautta suomeen. 
Kirjan henkilöistä voisi mainita 
ainakin Kennedyjen klaanin isän 
joe Kennedyn, Al caponen, Haile 
selassien, Benito Mussolinin, Adolf 
Hitlerin, Mannerheimin ja paavin. 
Esimerkiksi Hitlerin viiksien synty 
oli Nätti-jussin idea, mutta tarinana 
mitäänsanomaton ja vielä väärin 
ajoitettu ensimmäisen maailmanso-
dan aikaan. Näin kuitenkin saatiin 
linkki Hitlerin ja Nätin välille. 

uutena piirteenä Nätti-jussin 
vaiheisiin on, että Lehtinen tekee 
hänestä myös sotasankarin. Nätti-
jussi pakeni Wienistä kesällä 1914, 

kun Itävalta-unkari julisti serbialle 
sodan. Nätti oli tutustunut sodan 
lopulliseen aiheuttajaan Gavrilo 
Principiin, joka ampui tässä kirjas-
sa, tosin Wieniin sijoitetut, saraje-
von laukaukset. varsovassa Nätti 
tutustui kaupungin puolustusta 
valmistelevaan kenraali Manner-
heimiin. tästä alkaen hän toimikin 
vuosikymmenien ajan tarvittaessa 
Mannerheimin luottomiehenä. Nätti 
osallistui Muurmannin radan ra-
kentamiseen insinöörin tittelillä ja 
jatkosodan aikana alueella vakoi-
lutoimintaan. Lisäksi Nätin avulla 
onnistui eräs Mannerheimin ystävä 
loikkaamaan suomeen. Myös ase-
kätkennässä Nätti-jussi oli Lapin 
osalta merkittävä tekijä.

Pentti Harjumaan ohkaisiksi kir-
jasiksi kokoamat alkuperäiset Nät-
ti-jussi  –tarinat olivat enemmän 
Lappiin sijoitettuja. Lehtinen tekee 

”Nätistä” kansainvälisen seikkailija-
sankarin. Hän kertoo myös useat 
Harjumaan kokoamat tarinat laven-
taen taustoja, mutta latistaen kerto-
mukset. Nätti-jussi -tarinoiden ide-
anahan on niiden lyhyys ja liioittelu. 
liiallinen taustoitus vie tarinoista 
parhaan terän.

Nätti-jussi on leppoisaa luetta-
vaa, ehkä hieman väkisin kokoon 
runnottu ja osin hieman tylsästikin 
kirjoitettu. Kirja ei ole Lehtisen eikä 

olisi tällaisenaan Paasilinnankaan 
parhaimmistoa. Paasilinna teki 
parhaat kirjansa, paria poikkeusta 
lukuun ottamatta, jo uransa alku-
puolella 1970 – 1980  –luvuilla, 
joten on vaikea päätellä, millainen 
hänen kirjansa Nätti-jussista olisi 
ollut 2010-luvulla. 

Pasi Pulju
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Muinaisen Egyptin 
historia

tOBY WILKINsON: tHE RIsE 
AND FALL OF ANcIENt EGYPt. 
tHE HIstORY OF A cIvILIsA-
tION FROM 3000 Bc tO cLEO-
PAtRA. BLOOMsBuRY 2011. 
646 s.

Lähi-idän ainaiset konfliktit ja so-
dat näyttävät jatkuvan tulevaisuu-
dessakin. samanlaisen kuvan saa 
myös kolmentuhannen vuoden 
ajalta, kun tutustuu egyptologi toby 
Wilkinsonin perusteelliseen muinai-
sen Egyptin sivilisaation historiaan. 
Historianopettajan on mieluisaa sy-
ventyä Wilkinsonin tutkimuksiin, jot-
ka kertovat muistakin Egyptin vai-
heista kuin faraoiden pyramidien ja 
kulttuurikohteiden rakentamisista.

Muinainen Egypti oli jo var-
hain ensimmäinen kansallisvaltio. 
Egyptissä toimittiin kuten nykyajan 
suomessa ja Eu:ssa: valtio ja ta-
louselämä olivat sidoksissa toisiin-
sa. Faraon johdolla siellä luotiin 
talouselämälle tuottoisia olosuh-
teita. valtio sopi tai soti edullisista 
kauppareiteistä ja –alueista sekä 
rajamaista. se teki isoja rakennus-
projekteja (temppeleitä, pyramideja, 
hautoja, taideteoksia jne.). Wilkin-
son kertoo yksityiskohtaisesti eri 
faraoiden valloituksista ja muista 
intresseistä.

työvelvolliset talonpojat olivat 
valtiolle oiva työvoimareservi viljan 
kasvukausien välillä. Lisäksi talon-
pojat maksoivat faraolle veroja etu-
päässä viljana, jota Egypti vei lähin-
nä välimeren itäalueelle. talonpojat 
ja muut egyptiläiset palvoivat fara-
ota mm. Amonin ja Horuksen edus-
tajana. valtion ja uskonnon yhteys 
lujitti faraon yksinvaltaa.

Kun Niili ei aina tulvinutkaan 
säännöllisesti eivätkä talonpojat 
saaneetkaan korjata satoa verojen-
maksuun, niin talonpojat alkoivat 
ajoittain kapinoida. Naapurimaiden 

hallitsijat käyttivät tällöin tilaisuutta 
hyväkseen hyökkäämällä Egyptiin 
ja tukemalla kapinallisia. talonpoi-
kaiskapinat yleistyivät vasta muuta-
ma sata vuotta ennen länsimaisen 
ajanlaskumme alkua.

Kleopatra oli Egyptin viimeinen 
ptolemaiolainen hallitsija. Hän liit-
toutui roomalaisten vallantavoitteli-
joiden kanssa perusteellisesti mm. 
synnyttämällä näille lapsia. Roo-
malaiset, myöhemmin myös Napo-
leonin Ranska sekä Hitlerin saksa 
ja Mussolinin Italia, tiesivät Egyptin 
ikiaikaisen  geopoliittisen merkityk-
sen. toisen maailmansodan aikana 
akselivallat pyrkivät saamaan hal-
lintaansa Egyptin varmistaakseen 
mm. välimeren ja Punaisenmeren 
kauppareitit ja päästäkseen brittien 
alusmaihin.

Wilkinson korostaa, että myö-
hemmät yhteiskunnat ovat omak-
suneet muinaisesta Egyptistä run-
saasti vaikutteita infrastruktuurin 
ohella kulttuureihinsa. Esimerkiksi 
kristinusko, monet aatteet, vallan-
käyttö, tieteet, kuvataiteet ja ennen 
muuta arkkitehtuuri perustuvat 
osittain muinaisegyptiläisiin esiku-
viin. jopa nykysuomalaisella kivira-
kennustavalla ja –taidolla näyttäisi 
olevan hieman oppimista muinaise-
gyptiläisiltä. ”Egyptin ainutlaatuisen 
voimakas kulttuuri on lumonnut 

kaikki, jotka ovat joutuneet sen 
kanssa kosketuksiin Aleksanteri 
suuresta Agatha christiehen”, Wil-
kinson toteaa innostuneesti.

Wilkinsonin paksussa teokses-
sa on yli viisisataa lukusivua, joi-
den välissä on lisäksi kiinnostavia 
väri- ja mustavalkoisia kuvia sekä 
karttoja. Nämä  täydentävät hänen 
kuvaannollista ja mukavalukuista 
kirjoitustyyliään. Kirjan lopussa 
on toistasataa sivua tutkijoita pal-
velevia tieteellisiä perusteluja ja 
nootteja. Asianmukaiset lähde- ja 
kirjallisuusluettelot sekä tarkat 
henkilö- ja asiahakemistot auttavat 
suuresti niin turistilukijaa kuin opet-
tajaa sekä jopa tiedemiestä.

jyrki Männistö
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