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Narratiivisuudesta pe-
dagogisena menetel-

mänä puhutaan jälleen 
paljon. Varsinkin me his-
torian ja yhteiskuntaopin 
opettajat olemme kuulen 
mukaan armoitettuja ta-
rinaniskijöitä. Meille on 
tuttua myös tarinoiden 
aatehistoriallinen merki-
tys. Oheinen amerikka-
laisen teksti ei ole yhtä 
tunnettu kuin Persialai-
sia kirjeitä tai Gullive-
rin retket, mutta sopii 
mielestäni pedagogisen 
keskustelun virittäjäksi. 
Mahdolliset käännösvir-
heet otan omalle kontolleni.

Olipa kerran kolme cowboyta, jotka syntyivät 
pojiksi eli heille jaettiin alusta lähtien huonot 
kortit. He asuivat pienen kotikaupunkinsa 
itäosassa, missä heidän köyhät vanhempan-
sa yrittivät elättää heidät. Heidän tulevaisuu-
tensa väkivaltaisella rajaseudulla näytti syn-
keältä, mutta kaupungin valistuneiden seu-
rapiirien hämmästykseksi he eivät sortuneet 
väkijuomiin, haastaneet ketään kaksintaiste-
luun tai suistuneet ratsuillaan rotkoon. Heis-
tä tuli kunnon kansalaisia ja nuorukaisten it-
sensäkin mielestä suurin ansio tästä lankesi 
heidän opettajalleen, joka oli väsymättä kan-
nustanut heitä elämässään eteenpäin. Opet-
taja oli sanonut: ”Cowboyn ammatti on niin 
viime viikkoa, katsokaa kuinka isällenne kävi. 
Halvemmat cowboyt tekivät hänestä tarpeet-
toman.”

Pojista vanhin arvosti silti karjapaimen-
ten elämäntapaa ja päätti omistaa elämänsä 
perinteisten arvojen puolustamiseen. Hänet 
valittiin suurella enemmistöllä kaupungin se-

riffiksi. Pian muukalaiset 
kieritettiin tervassa ja 
höyhenissä ja heidät kar-
kotettiin. Nuoremmat vel-
jet moittivat häntä: ”Veli 
hyvä, tässä maassa on 
aikaa sitten säädetty pe-
rustuslaki, jonka mukaan 
ketään ei saa asettaa eri 
asemaan alkuperän, us-
konnon tai vakaumuksen 
takia, eikä sen puoleen 
millään muullakaan pe-
rusteella”.  Kaupungin 
historiasta innostunut 
nuorin veli jatkoi: ”Kau-
punkimme asukkaat ovat 
alun perin kaikki uudis-

asukkaita, ja karjakauppa on kytkenyt mei-
dät muihin kansoihin ja kulttuureihin. Mitään 
perinteistä karjapaimenten kulttuuria ei ole 
olemassakaan!” Vanhin veli häpesi tietämät-
tömyyttään ja päätti siitä lähtien kohdella 
kaikkia kaupunkilaisia tasa-arvoisesti.

Pojista keskimmäinen vihasi kaikkea vää-
ryyttä ja niinpä hänestä tulikin kaupungin 
ainoan sanomalehden toimittaja. Kirjoituk-
sissaan hän arvosteli kovin sanoin kaupungin 
mahtavimpia karja- ja teurastamoparoneja, 
jotka elivät lumouksen vallassa. He uskotte-
livat, että kaupungin rikkaudet ilman muuta 
kuuluivat ainoastaan heille ja heillä oli tapana 
lahjoitella toisilleen komeita karjatiloja. Oli 
myös tapahtunut niin, että kaupungin poha-
tat olivat karautelleet jalorotuisten vetämillä 
valjakoillaan kaupungin kaduilla ja korskeasti 
roiskuttaneet rapaa jalankulkijoiden silmille. 
Keskimmäisen veljen terävä kynä rikkoi lu-
mouksen ja kaupungin pohatat häpesivät. He 
lupasivat kaupunkilaisille parantaa tapansa. 
Keskimmäisestä veljestä tuli koko kaupungin 
sankari ja veljekset kokoontuivat saluunaan 

Kolme cowboyta 

Jari aalto



4 KLEIO 2/2012

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

juhlimaan. Nuorin veljistä purskahti muuta-
man lasillisen jälkeen katkeraan itkuun ja 
vanhin veli kysyi häneltä: ”Veli hyvä, mitä on 
tapahtunut? Ovatko apassit polttaneet talo-
si?” ”Pahempaa” nuorin veli sanoi. ”On ehkä 
parasta, että kerron teille kaiken alusta al-
kaen.”

Nyt vanhemmat veljet saivat kuulla pik-
kuveljensä katalan kohtalon. Nuorimmainen 
oli jatkanut isänsä jälkiä ja ryhtynyt cowbo-
yksi. Hän rakasti työtään vapaalla preerial-
la paimentaen haltuunsa uskottuja laumoja. 
Jokaisella karjapaimenista oli erityisiä taito-
ja, mutta iltanuotiolla kaikki tunsivat itsen-
sä yhdenvertaiseksi muiden kanssa. Mutta 
sitten neljä Waltonin veljestä ehdotti, että 
he perustaisivat karjapaimenten ammattilii-
ton ja jokainen maksaisi sille suojelurahaa. 
Näin tehtiinkin. Eipä aikaakaan kun lauman 
pääluvun laskemisesta ja savumerkkien tul-
kinnasta vastanneet karjapaimenet ottivat 
vallan liitossa ja väittivät muille, että heidän 
työnsä oli tärkeämpää kuin muiden ja heille 
pitäisi maksaa samasta karjapaimenen työs-
tä enemmän kuin muille karjapaimenille.

”Minä sanoin heille, että olemme kaikki 

yhdenvertaisia, mutta he vastasivat, että 
mä en oo mikään oikea cowboy” valitti pik-
kuveli. Isoveljet kauhistuivat, mutta vanhin 
veli sanoi: ” Vaikka olen kaupungin seriffi, en 
voi puuttua asiaan, sillä lain koura ei ulotu 
ammattiliittojen asioihin. Pelkään, että minut 
lynkataan”. Toimittajaveli virkkoi: ”Lukijoi-
tamme kiinnostavat nykyään presidenttipa-
rimme puuhat ja naapurimaahan syntynyt 
prinsessa. Saat pärjätä omillasi veli hyvä!” 

Tarinan lopusta on useita eri versioita, 
yksi niistä kuuluu näin:

Nuorin veli tajusi olleensa yhtä herkkäus-
koinen kuin Onnekkaan Luken koira luotta-
essaan veljiinsä. Hän päätti ehdottaa muille 
syrjityille karjapaimenille, että he palkkaisi-
vat lakimiehen ajamaan asiaansa. Lakimies 
paljastui valepukuiseksi taikuriksi ja jonkin 
ajan päästä kaupungin oikeus antoi päätök-
sen, jonka mukaan karjapaimenten palk-
kaerot ovat yhdenvertaisuuslain vastaisia. 
Vääryys korjattiin ja kaikki kaupunkilaiset 
riemuitsivat. Karjapaimenet elivät onnellisina 
elämänsä loppuun saakka. Sen pituinen se.

Kirjoittaja on HYOL ry:n puheenjohtaja.
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Efter att ha varit i Turkiet en vecka före 
påsk på EURIOCLIO-konferensen i An-

talya och diskuterat med historielärare från 
halva världen har jag nu tänkt reflektera över 
nationalism. Mina främsta källor är kollegor 
från när och fjärran. 

Flera länder i Europa håller nu på att skri-
va om sin läroplan och den politiska styrnin-
gen är uppenbar. Vem är det som vill styra 
läroplanerna? Jo, främst är det partier med 
starka nationalistiska underströmmar. Tänk 
bara på länder som Polen, Ungern eller varför 
inte Turkiet. Länder med en stor och mäk-
tigt historia. Nuet bör legitimeras med saftiga 
historier från förr.  Hur kommer den politiska 
läroplansdebatten i Finland att se ut 2012-
2013?  

Turkiet är ett ungt land om man ser till 
graden av nationalistiska symboler i skolan. 
Varje historiebok börjar med en bild av Mus-
tafa Kemal Atatürk och bredvid bilden finns 
en text av hans tal till nationens ungdomar. 
Utanför varje skola finns en staty av Kemal 
som ser ut att vara gjuten i guld. Ett tur-
kiskt filmbolag planerar en film om slaget vid 
Gallipoli 1915 där Kemal enligt hävd ledde 
trupperna framgångsrikt mot britterna - med 
hjälp av en tysk general. Budgeten för Gal-
lipolifilmen är ca 12 miljner euro. Lika stor 
som filmen om Mannerheim!  Just nu verkar 
det som om filmer är den trend som natio-
nerna bygger sin självbild med. Tänk bara på 
vad Hollywood spottar fram år ut och år in.   

Tillbaks till Turkiet. Filmen ”Fetih 1453”, 
2012, 160 min (Erövringen 1453), är en 
film som mest handlar om ”testosteronfyllda 
turbaner” (The Guardian) med Mehmet II i 
huvudrollen. Mehmet II var sultanen som in-
tog Östroms huvudstad Konstantinopel 1453. 
Denna ödesmättade film har på bara några 
månader setts av 5 miljoner turkar. Premiär-
minister Recep Tayyip Erdoğans partivänner 

tycker att denna film borde ses av alla elever 
i Turkiet. Turkarna vänder sig idag till sina ot-
tomanska förfäder för inspiration beträffande 
design, mat och inte minst utrikespolitik. I 
det första talet under konferensen hörde jag 
av en regeringsrepresentant att, ”Om Turki-
et kommer med i EU så blir EU ett globalt 
fredsprojekt”, ett spännande påstående.

Faran för att den nationalistiska histo-
rieskrivningen skall spridas till läroplanerna 
är överhängande i många länder idag trots 
att globaliseringen har lett till att gränser 
suddats ut. Historieundervisningen har alltid 
haft en mycket central roll i legitimerandet av 
nationalstaten och vi lärare får inte glömma 
vårt ansvar inför den objektiva forskningen. 
När övergår sund patriotism till osund natio-
nalism? Det är en fråga som varje historielä-
rare hela tiden måste reflektera över. En kurs 
kring detta tema skulle inte vara så dumt.  

PS.  Turkiska myndigheter har i vår erbju-
dit Nokia att buda på ett kontrakt på 15 mil-
joner läsplattor till skolbarn över en period på 
fyra år. Tack, Esko Aho.” 

Turkiet ...ett globalt fredsprojekt 

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.
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Helsinki on kahdesti valmistautunut jär-
jestämään olympiakisat. Vuoden 1940 

peruuntuneiden kisojen järjestelyt etenivät 
punamullan hengessä kiristyneen maailman-
poliittisen tilanteen varjossa. Toteutuneita 
vuoden 1952 kisoja värittivät jälleenraken-
nus ja kylmä sota.

Olympiaisännyydestä vallitsi molemmilla 
kerroilla kansallinen yhteisymmärrys. Suo-
malaiset korostivat isäntinä urheilullisia arvo-
ja vastapainona suurvaltojen kisoille leiman-
neelle itsetehostukselle.

Ajatus olympiakisojen järjestämisestä 
Suomessa heräsi Tukholman vuoden 1912 
menestyksen innoittamana. Tukholman esi-
merkki osoitti, että myös pienempi maa 
pystyy järjestämään kisat. Olympiahaaveen 
esitti ensimmäisen kerran julkisesti Suomen 
Palloliiton puheenjohtaja Erik von Frenckell 
Pallokentän vihkiäisissä vuonna 1915. Ehdo-
tus oli rohkea, sillä Suomi oli osa Venäjää ja 
maan olympiaedustuksen tulevaisuus näytti 
epävarmalta. 

Suomalaisten olympiasaavutukset piti-
vät isännyysajatuksen hengissä 1920-luvul-
la. Uskottava haku vaati kuitenkin stadionin 
rakentamista. Helsingin kaupunki, Suomen 
Voimistelu- ja Urheiluliitto (SVUL) ja Työväen 
Urheiluliitto (TUL) sekä muut urheilujärjestöt 
perustivat 1927 sen toteuttamiseksi Stadion-
säätiön, johon opetusministeriö tuli pian mu-
kaan. TUL liittyi säätiöön työläisolympialais-
ten isännyys mielessään, sillä sen urheilijat 
eivät saaneet osallistua ”porvarien olympia-
kisoihin”.  Säätiötä johti Helsingin kaupungin 
kiinteistöjohtajaksi 1931 nimitetty Erik von 
Frenckell. Stadionin ensimmäisen vaiheen 
rakentaminen toteutui vuosina 1934–38.

Helsinki kilpaili vuoden 1940 kisoista To-
kion kanssa sen jälkeen, kun ennakkosuo-
sikkina pidetty Rooma luopui ehdokkuudesta 
1935. KOK:n puheenjohtaja Henri de Baillet-
Latour tuki Japania, sillä hän piti kisojen jär-

jestämistä Kaukoidässä poliittisesti perustel-
tuna. KOK päätti vuoden 1940 olympiakisojen 
isäntäkaupungista Berliinissä heinäkuussa 
1936 kaupungissa pidettyjen olympiakiso-
jen alla. Helsinki sai tuekseen enemmistön 
(27–20) Berliinissä annetuista äänistä. Tokio 
keräsi kuitenkin kaikki 16 postiääntä ja voit-
ti haun. Samalla Sapporosta tuli talvikisojen 
järjestäjä.

Suomalaisten mielestä japanilaiset saa-
vuttivat voiton poliittisella pelillä ja urhei-
lullisesti vähäpätöisten maiden äänillä. Erik 
von Frenckell väitti suomalaisten sen sijaan 
varoneen sekoittamasta politiikkaa urheiluun. 
Von Frenckell oli kuitenkin pyytänyt kirjeitse 
Adolf Hitleriä vaikuttamaan saksalaisjäseniin, 
jotta nämä tukisivat Helsinkiä. Saksan ja Ita-
lian KOK-jäsenet ryhmittyivät tiukasti mai-
den tulevan akselikumppanin pääkaupungin 
tueksi. 

Japanille menestyksellinen haku oli ar-
vovaltakysymys. Olympiakisojen ja niitä 
edeltävän maailmannäyttelyn oli määrä olla 
osa keisarikunnan 2600-vuotisen historian 
juhlintaa. Kansainvälisissä arvioissa Tokion 
valinnan pelättiin kiihdyttävän olympialaista 
kilpavarustelua.

Lyhyellä varoitusajalla kisakaupungiksi

Helsingin kisahaaveet virisivät uudelleen, kun 
Tokion huhuttiin joutuvan luopumaan kisois-
ta Japanin armeijan hyökättyä Kiinaan 1937. 
Japanin sotatoimet Kiinassa jatkuivat 1938, 
ja Tokion oli lopulta heinäkuussa ilmoitettava, 
että se luopuu kisojen järjestämisestä. KOK 
tarjosi heti kisoja Helsingille, joka ilmoitti 
ottavansa tehtävän vastaan. Suomi olisi ol-
lut valmis ottamaan myös talvikisat, mutta 
niiden järjestäjäksi KOK valitsi lopulta Gar-
misch-Partenkirchenin.

Kisaisännyys sai Suomessa taakseen 
kaikki poliittiset puolueet. Myös TUL:n johto 

Helsingin kaksi olympiahanketta

Jouko kokkonen



7KLEIO 2/2012

URHEILUA

otti uutisen innostuneena vastaan ja ennakoi 
urheilijoidensa osallistuvan kisoihin. Lehdistö 
korosti, että Helsingissä on nostettava urhei-
lu pääosaan vastapainona Los Angelesin ja 
Berliinin suureellisille kisoille. Vuoden 1940 
olympiavalmisteluihin vaikutti vahvasti uusi 
sisäpoliittinen asetelma. Maata oli johtanut 
maaliskuusta 1937 punamultahallitus, jonka 
maalaisliittolainen sisäministeri Urho Kek-
konen toimi sekä Suomen Urheiluliiton että 
Olympiakomitean puheenjohtajana. Oikeisto 
epäili keskustan ja vasemmiston pyrkivän 
ajamaan olympiajärjestelyillä ”kansanrinta-
man” asiaa. 

Kekkosen ystäväpiiriin kuuluneesta J. V. 
Rangellista tuli järjestelytoimikunnan pu-
heenjohtaja ja sen myötä KOK:n jäsen. Kiso-
jen saamiseksi ahkeroinutta RKP:n oikeistoon 
kuulunutta von Frenckelliä ei voitu jättää toi-
mikunnan ulkopuolelle, mutta punamultalin-
jalla oli siinä selvä enemmistö. 

Järjestelykomitean kiireellisin tehtävä oli 
käynnistää tarvittava kisarakentaminen. Sta-
dion oli puolivalmis, sillä itäkatsomo oli jää-
nyt rakentamatta varojen puutteessa. Muita 
suuria rakennuskohteita olivat olympiakylä, 
uimastadion ja velodromi. Punamultahenges-
sä Olympiakylän urakan sai syyskuussa 1938 
perustettu Helsingin Keskusasunto-osuus-
kunta Haka. 

Hyvin edenneitä valmisteluja varjosti ki-
reä maailmanpoliittinen tilanne. Toisen maa-

ilmansodan sytyttyä Suomessa virisi keskus-
telu olympiakisojen kohtalosta. J. W. Rangell 
ilmoitti syyskuun puolivälissä, että valmiste-
lut jatkuvat supistettuina. Talvisodan puhjet-
tua kisojen järjestäminen näytti yhä epäto-
dennäköisemmältä. Viimeiset olympiaisän-
nyyden edellytykset katosivat, kun Saksa 
valloitti huhtikuussa 1940 Tanskan ja Norjan.

Olympiakisojen peruuntumisen aiheut-
tamaa pettymystä lievensivät kesällä 1940 
kaksi suurta urheilutapahtumaa: kaatuneiden 
muistokisat heinäkuussa ja kolmimaaottelu 
Suomi–Saksa–Ruotsi syyskuussa. Maaottelu 
osoitti Saksan Suomen-politiikan muuttu-
neen. Martti Jukola ennakoi Suomen Urheilu-
lehdessä, että ”nythän arvioidaan uuden Eu-
roopan suhteita ja tulevaisuuden näkökulmia 
toisesta perspektiivistä kuin ennen”.

Helsingistä kisaisäntä Ruotsin tuella 

Vuoden 1944 isäntäkaupungiksi valittu Lon-
too järjesti ensimmäiset toisen maailman-
sodan jälkeiset olympiakisat. Helsinki ryhtyi 
tavoittelemaan vuoden 1952 kisoja, mitä 
helpotti ennakkosuosikkina pidetyn Tukhol-
man jättäytyminen sivuun.  KOK valitsi kesä-
kisojen pitopaikan Tukholmassa kesäkuussa 
1947. 

Helsingin osalta epäilykset kohdistuivat 
Suomen epävarmaan poliittiseen asemaan. 
Pariisin rauhansopimus oli solmittu helmi-

Olympiastadionia kohti 19.7.1952  edennyttä soihtuviestiä seurasi Mannerheimintiellä innostunut yleisö. Viesti oli 
kansallinen suurtapahtuma, joka osaltaan viritti suomalaiset olympiatunnelmaan. Kuva: Suomen Urheilumuseo
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kuussa 1947, mutta se oli vielä vahvista-
matta. Helsingissä toimi neuvostoliittolaisten 
johtama liittoutuneiden valvontakomissio ja 
Puna-armeijalla oli Porkkalassa tukikohta. 

Kisoja tavoittelivat Helsingin lisäksi Ams-
terdam, Chicago, Detroit, Los Angeles, Min-
neapolis ja Philadelphia. Helsinki sai ensim-
mäisellä äänestyskierroksella 14 ääntä, ja jäi 
yhden äänen valinnasta. Toisella kierroksella 
Helsinki sai tarvitun lisä-ää-
nen. Talvikisat KOK päätti 
antaa Oslon järjestettäväksi. 
Helsingin kisaisännyys palveli 
KOK:n ruotsalaisen puheen-
johtajan J. Sigfrid Edströmin 
pyrkimyksiä saada Neuvos-
toliitto mukaan olympialiikkeeseen. Suomi oli 
tästä näkökulmasta poliittisesti hyvä valinta. 
Ranskalainen KOK:n jäsen markiisi Melchior 
de Polignac arvioi Helsingin isännyyden voi-
van lähentää länttä ja itää. 

Helsingin voitto sai Suomessa innostu-
neen vastaanoton. Radiosta kaikui Porilaisten 
marssi. Tasavallan presidentti J. K. Paasikivi 
arvioi olympiaisännyyden voivan lisätä Suo-
men ulkopoliittista liikkumavaraa. Kansande-
mokraattien Vapaa Sana näki suomalaisten 
toiveen täyttyneen ja uskoi suomalaisten 
suoriutuvan kansallisen suurtehtävästä: ”Ei 
liene syytä olla huolissaan meille uskottu-
jen kisojen onnistumisesta, sillä suomalaiset 
ovat tunnettuja ja tunnustettuja suurkilpai-
luiden järjestäjiä. Ja varmaankin kaikki kan-
sankerrokset osaltaan tekevät kaikkensa ki-
sojen hyväksi.”

Poliittisilla voimasuhteilla ei ollut Erik von 
Frenckellin johtamissa kisavalmisteluissa 
yhtä suurta merkitystä kuin 1930-luvun lo-
pulla. Päälinjasta vallitsi yhteisymmärrys ja 
riitainen päivänpolitiikka pidettiin tarkoituk-
sella järjestelyjen ulkopuolella. Vakavimmin 
kotimaista olympiarauhaa uhkasi SVUL:n ja 
TUL:n välinen kamppailu. Järjestöt solmivat 
lopulta helmikuussa 1950 Helsingin olympia-
kisojen yli ulottuneen yhteistyösopimuksen.

Helsingin valmiudet järjestää kisat olivat 
vuoden 1940 kisoja varten rakennettujen 
suorituspaikkojen ansiosta hyvät. Esimerkik-
si stadion oli säilynyt lähes ehjänä pommi-
tuksissa. Uusi olympiakylä oli rakennettava 
Käpylään, sillä ensimmäiset olympiatalot oli-
vat asuinkäytössä.

Urheiludiplomatiaa kisojen alla

Neuvostoliitto ei osallistunut olympiakisoi-
hin vielä 1948. KOK:n jäseneksi sosialisti-
nen suurvalta liittyi 1951 ja saman vuoden 
lopussa maa ilmoittautui Helsingin kisoihin. 
Oslon talvikisoihin maa ei osallistunut, joten 
Helsingissä nähtiin ensimmäisen kerran neu-
vostourheilijoita olympia-areenoilla. Neuvos-

toliitto ja itäblokin maat sai-
vat oman olympiakylän Ota-
niemeen, minkä tarkoituk-
sena oli minimoida itäblokin 
urheilijoiden yhteydet muihin 
osanottajiin ja suomalaisiin. 
Järjestely herätti arvostelua 

olympiahengen vastaisena.  Kansandemo-
kraatit väittivät puolestaan järjestäjien sul-
keneen Neuvostoliiton liittolaisineen ”keino-
tekoisen rautaesiripun” taakse.

 Jaettu Saksa aiheutti päänvaivaa KOK:lle 
1950-luvun alussa. Järjestö otti Saksan liitto-
tasavallan jäsenekseen keväällä 1951. Neu-
vottelut Saksan demokraattisen tasavallan 
osanotosta olympiakisoihin sen sijaan päät-
tyivät tuloksettomina alkuvuodesta 1952. 
Erik von Frenckell yritti kuitenkin saada itä-
saksalaiset mukaan. KOK:n puheenjohtaja 
Edström epäili aiheellisesti von Frenckellin 
kutsuneen salaa sekä Itä-Saksan että Kiinan 
kansantasavallan kisoihin.

Von Frenckell joutui toukokuussa 1952 
tunnustamaan Edströmille, etteivät itäsak-
salaiset osallistu kisoihin. Kiinan kansantasa-
vallalle järjestelytoimikunta oli antanut ym-
märtää maan olevan olympiakelpoinen. Kii-
nan kansantasavalta ilmoittikin lähettävänsä 
urheilijoita kisoihin, joihin ilmoittautui myös 
Formosan (Taiwan) kiinalaisen olympiakomi-
tean joukkue.

KOK päätti Helsingissä, että molemmat 
kiinalaisjoukkueet saavat osallistua kisoihin. 
Taiwan vetäytyi tämän jälkeen kisoista. Kii-
nan kansantasavallan joukkue saapui Helsin-
kiin niin myöhään, että vain yksi uimari ehti 
kilpailuihin. 

Suomi sai toivomaansa huomiota

Sateesta huolimatta Helsingin olympiakisojen 
avajaisista 19. heinäkuuta 1952 muodostui 
suomalainen riemujuhla, joka huipentui Paa-

“Tasavallan presidentti J. K. 
Paasikivi arvioi olympiaisän-
nyyden voivan lisätä Suomen 
ulkopoliittista liikkumavaraa.”



vo Nurmen saapumiseen stadionille olympia-
tulen tuojana. KOK:n puheenjohtajaksi Hel-
singissä valittu Avery Brundage tulkitsi 1932 
ammattilaiseksi julistetun urheilijan valinnan 
soihdunkantajaksi loukkaukseksi järjestöä 
kohtaan.

Suomen joukkue menestyi hyvin, kuten 
isäntämailla on tapana. Koventuneesta kil-
pailusta huolimatta suomalaisurheilijat saa-
vuttivat 22 mitalia. Hyvä kokonaistulos jäi 
sen varjoon, että yleisurheilussa ainoaksi 
mitaliksi jäi Toivo Hyytiäisen keihäsprons-
si. Suomalaislehdet alkoivat pettymyksen 
lieventämiseksi korostaa, että esimerkilliset 
järjestelyt toivat maalle vielä enemmän kun-
niaa kuin urheilumenestys.

Ulkopoliittisesti Suomi saavutti tavoit-
teensa. Ison-Britannian Suomen suurlähetti-
lään A. Noblen mukaan kisat auttoivat ”häi-
vyttämään sitä aivan liian vallitsevaa illuu-
siota, että Suomi olisi jotenkin rautaesiripun 
takana”. KOK:n kokouksen avajaisistunnossa 
puhuneen Erik von Frenckell arvioi ”Suomen 
kansan” tahtoneen kisat järjestämällä ”osoit-
taa koko maailmalle, että täällä asuu kansa, 
joka ajattelee, tuntee ja elää vapaasti, kansa 
joka teoin tahtoo tuoda ilmi, että ”sikäli kuin 
uutteruus ja sisu on kysymyksessä, se tulee 
pysymään itsenäisenä kansana.” 

Suomi sai olympiakisojen ansiosta run-
saasti julkisuutta maailmalla. Kisauutiset ja 

-tunnelmat välittyivät vielä ensi sijassa lehti-
en ja radion kautta. Yleisradio lähetti kisoista 
ohjelmaa yli 70 tuntia. Esillä oli myös kiso-
jen televisiointi Pohjois-Amerikkaan, mutta 
se kaatui erimielisyyteen lähetysoikeuksien 
hinnasta. Televisiointi olisi tarjonnut ainut-
laatuisen tilaisuuden luoda Suomi-kuvaa Yh-
dysvalloissa. 

Neuvostoliiton ja USA:n kamppailu me-
nestyneimmän maan arvosta leimasi kisoja. 
Se päättyi USA:n niukkaan voittoon. Kisojen 
jälkimaineessa ovat kuitenkin korostuneet 
valokuvat neuvostoliittolaisten ja yhdysval-
talaisten ystävyydestä. Helsingin kisat on 
haluttu muistaa tyvenenä hetkenä kylmän 
sodan keskellä. 

Olympiakisojen odotettiin tuovan run-
saasti ulkomaalaisia matkailijoita Suomeen. 
Heidän määränsä jäi toivottua pienemmäksi. 
Helsinki muuttui kuitenkin matkailijoiden ja 

urheilijoiden ansiosta ennennäkemättömän 
kansainväliseksi kisojen ajaksi. Etenkin ur-
heilijat herättivät suurta uteliaisuutta. Suo-
malaiset saivat ennakkoon ohjeita, miten 
vieraat on otettava vastaan. Naisten oli pidät-
täydyttävä liian läheisestä kanssakäymisestä 
vieraiden kanssa. Miesten pelättiin puoles-
taan pilaavan isäntien maineen juopottelulla.

Viimeiset oikeat olympiakisat? 

Jo kisojen aikana alkoi kehittyä käsitys Hel-
singin kisoista poikkeuksellisen onnistuneena 
tapahtumana olympiahistoriassa. Onnistumi-
sen takasivat suomalaisen tulkinnan mukaan 
erinomaiset järjestelyt, kotoinen ilmapiiri ja 
eri maiden urheilijoita tasapuolisesti kannus-
tanut suomalaisyleisö. 

Ilmaisu ”viimeiset oikeat olympiakisat” 
yleistyi Suomessa 1970-luvulla, jolloin olym-
pialiikkeen mainetta rasittivat palestiinalais-
ten terrori-isku Israelin joukkueen majoitus-
paikkaan Münchenissä 1972 ja Montrealin 
kisoihin 1976 kohdistunut Afrikan maiden 
boikotti. Kansainvälisesti ilmaisua ei käytetä, 
mutta Helsingin kisat muistetaan onnistunee-
na kokonaisuutena. Kisoihin tuoreeltaan koh-
distunut arvostelu kohdistui ennen kaikkea 
tapahtuman jatkuvaan kasvuun. Helsingin 
kisat olivat osanottajamäärältään siihenasti-
sista suurimmat. Niihin osallistui 4925 urhei-
lijaa 69 maasta.

Vertauskuvallisesti Helsingin 1952 kisat 
todistivat kansallisen yhtenäisyyden saavut-
tamisen olevan mahdollista Suomessa. Tun-
nelmaa täydensivät tietoisuus sotakorvauksi-
en maksun päättymisestä ja Armi Kuuselan 
valinta Miss Universumiksi. Kuuselan merki-
tys korostui, kun kukaan yleisurheilijoista ei 
noussut suuren luokan sankariksi.

KOK:lle esitettiin Helsingin kisojen in-
noittamana Nobelin rauhanpalkintoa vuonna 
1953. Palkinnon sai kuitenkin Yhdysvaltain 
entinen ulkoministeri George C. Marshall, 
joka oli esittänyt ajatuksen Euroopan maille 
toisen maailmansodan jälkeen suunnatusta 
talousavusta.

Kirjoittaja on FT ja Suomen Urheilumuseon 
erikoistutkija, joka on tutkinut urheilun ja 
kansallisen identiteetin suhdetta.
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Olympialaiset ja jalkapalloilun MM-kilpai-
lut ovat nykypäivänä paitsi mittavia ur-

heilutapahtumia myös kaikissa maapallon 
kolkissa seurattavia mediaspektaakkeleita. 
Huippu-urheilusta on tullut tuote, joka yh-
dessä median ja sponsoreiden kera muodos-
taa tiiviin kolmiyhteyden. Huippu-urheilun 
ammattimaistuessa niin televisiointioikeudet 
kuin urheilijoiden palkkiot ovat nousseet täh-
titieteellisiin lukemiin. Esimerkiksi Ateenan 
(2004) olympialaisten televisiointioikeuksista 
maksettiin Yhdysvalloissa 791 miljoonaa dol-
laria.    

Urheilun suurkilpailuja tutkailtaessa ha-
vaitsemme, että spektaakkelimaiset suur-
kilpailutapahtumat ovat historiallisesti var-
sin nuori ilmiö. 1900-luvun alkukymmeninä 
olympialaiset olivat lähinnä eurooppalais-
ten ja pohjoisamerikkalaisten urheilijoiden 
kamppailua paremmuudesta. Alkuaikojen 
modernien olympialaisten kisaohjelma sisälsi 
aikamoisia yllätyksiä. Pariisissa 1924 syntyi 
ongelmia kilpailulajien suhteen, sillä olym-
pialaiset järjestettiin useita kuukausia kestä-
neen maailmannäyttelyn yhteydessä. Niinpä 
järjestäjät lisäsivät olympialaisten näytösla-
jeiksi mm. rannalta onginnan, hengenpelas-
tuksen ja ilmapurjehduksen. 

Nationalismia, ideologiaa ja 
propagandaa 

Urheilun suurtapahtumien historiassa mer-
kittävä murros elettiin vuonna 1936, jolloin 
Berliinissä järjestettiin natsien organisoimat 
olympialaiset. Kisoista muodostui mahtipon-
tinen natsi-ideologian propagandatilaisuus. 
Kansallissosialistit pyrkivät ottamaan kisoista 

irti kaiken mahdollisen hyödyn. Propagan-
daministeri Joseph Goebbels perusti jo 1933 
toimikunnan, jonka tehtävänä oli alistaa kisat 
tehokkaaseen ideologiseen vaikuttamiseen. 
Palanen propagandaa oli Leni Riefenstahlin 
johdolla tuotettu kaksiosainen olympiafilmi 
(Kansojen juhla ja Kauneuden juhla).    

Berliinin kisoissa kaikki ei kuitenkaan 
sujunut natsijohdon suunnitelmien mukaan. 
Jesse Owensin ja muiden mustien urheili-
joiden ylivertaiset suoritukset saivat natsit 
lähes raivon partaalle. Goebbels kirjoittikin 
elokuun 5. päivänä päiväkirjaansa: ”Me sak-
salaiset saimme kultamitalin, amerikkalaiset 
kolme, kaksi niistä neekerien avulla. Se on 
häväistys. Valkoisen ihmiskunnan on hävet-
tävä.” Goebbelsin aatokset todistavat, kuinka 
Saksan johto valjasti olympialaiset sodanval-
mistelujen vankkureiden eteen. 

Valtiokyvykkyyttä ja kylmää sotaa 

Urheilun kansainvälisissä suhteissa tapahtui 
merkittävä muutos Helsingin olympialaisissa 
1952. Tuolloin nimittäin Neuvostoliiton urhei-
lijat astelivat ensimmäisen kerran olympia-
areenoille. Samalla käynnistyi Neuvostoliiton 
ja Yhdysvaltojen välinen kamppailu urheilun 
johtavasta suurvalta-asemasta. Myöhemmin 
kilpailu laajeni sosialististen ja kapitalististen 
maiden väliseksi paremmuuden mittelöksi. 

Neuvostoliitto keskitti voimavaransa 
olympiaurheiluun. Menestyksensä palkkio-
na maa sai järjestettäväkseen vuoden 1980 
kesäolympialaiset. Kisoissa ei mitelty pelkäs-
tään urheilullisesta paremmuudesta, vaan 
Moskovan olympialaiset käynnistivät kamp-
pailun kisojen näkyvyydestä. Näin tapahtui 

Rannalta onginnasta 
viihdespektaakkeleiksi 

Mediallistunut ja markkinallistunut huippu-urheilu

Hannu itkonen 

10 KLEIO 2/2012

URHEILUA



siitäkin huolimatta, että osa länsimaista Yh-
dysvaltojen johdolla boikotoi venäläisten jär-
jestämiä olympialaisia. Neljä 
vuotta myöhemmin sosialis-
timaiden boikotoimissa Los 
Angelesin kisoissa yhdys-
valtalaiset pyrkivät lyömään 
avajaisten näyttävyyden 
suhteen aiemmat ennätyk-
set. Avajaisissa lauloi 3 000 ihmisen kuoro 
84 flyygelin säestyksellä.  

Neuvostoliiton ja muiden sosialististen 
valtioiden panostaessa voimakkaasti olym-
piaurheiluun nousi Kansainvälisen olympia-
komitean piirissä huoli kisojen tulevaisuu-
desta. Jo 1980-luvun lopulla tuolloinen OK:
n puheenjohtaja Juan Antonio Samaranch 
nosti esiin ajatuksen ammattilaisten hy-
väksymisestä olympialaisten osanottajiksi. 
Samanranch perusteli näkemystään kah-
della seikalla. Ensinnäkin hänen pelkonaan 
oli, että amatörismin hengessä kilpailtaes-
sa sosialististen maiden valtioammattilaiset 
menestyvät kisoissa ylivoimaisesti. Toiseksi 
Samaranch arveli, että amatööriyden nimiin 
vannova olympialiike häviää suosiossa kilpai-
lun ammattilaisurheilulle. Niinpä olympialiike 
avasi ovensa ammattilaisille, ja tällä ratkai-
sulla oli suuri vaikutus koko kansainväliseen 
huippu-urheiluun. Olympialaisen urheilutuot-
teen, median ja sponsoreiden kolmiyhteys 
pääsi näin pidäkkeittä valloilleen.

Spektaakkeleita ja konflikteja  

Olympialaisten mammuttitauti on jatkunut 
myöhemmissäkin kisoissa. Ateenassa 2004 
järjestetyt olympialaiset tulivat maksamaan 
nykyisten valuuttakurssien mukaan 11 mil-
jardia euroa. Kisojen budjetti kohosi yli kak-
sinkertaiseksi. Joidenkin arvioiden mukaan 
olympialaisilla oli oma vaikutuksensa Kreikan 
ajautumisessa talousvaikeuksiin. Osa kiireellä 
rakennetuista suorituspaikoista on tällä erää 
tyhjillään ja vailla minkäänlaista käyttöä. 

Pekingissä järjestettiin vuoden 2008 
olympialaiset, joita maan johto hyödynsi 
edistääkseen poliittisia tavoitteitaan. Ennen 
kaikkea olympialaisilla haluttiin osoittaa Kii-
nan modernisoitumista. Kustannukset nousi-
vat yli 40 miljardiin dollariin. Pelkästään ki-
sojen avajaiset maksoivat yli 100 miljoonaa 

dollaria. Avajaisohjelmassa nähtiin 14 000 
esiintyjää, jotka olivat harjoitelleet näytök-

siään 13 kuukautta. Kisojen 
pääareenan, Linnunpesäksi 
kutsutun stadionin raken-
teisiin upposi 42 000 tonnia 
terästä. 

Olympialaisten tarvitse-
mat suorituspaikat ja val-

tavat kisa-areenat eivät ole nousseet ilman 
jännitteitä. Paikallisten ihmisten kanssa on 
toistuvasti ajauduttu törmäyskurssille. Pe-
kingissä olympialaisten tarvitsemien tilojen 
alta purettiin kaupunkilaisten taloja. Vancou-
verin 2010 talviolympialaisten jättimäiset ra-
kennushankkeet aiheuttivat korvaamatonta 
vahinkoa intiaanien perinteisille metsästys-
maille. Kritiikkiä on esitetty myös tulevien 
Sotshin 2014 talviolympialaisten rakennus-
töitä kohtaan, sillä niiden on arvioitu vaurioit-
tavan luonnonsuojelualueita. Kokonaan oma 
kysymyksensä on Sotshin kisojen ekologiset 
ulottuvuudet. Maaliskuussa 2012 uutisoitiin, 
kuinka suomalainen Onninen on valittu kiso-
jen lumentuottajaksi. Keinolumeen on pak-
ko varautua, sillä olympialaisista mitaleista 
saatetaan joutua kamppailemaan kymmenen 
plusasteen lämmössä ja vesisateessa. 

Olympialaisten lisäksi myös jalkapal-
lon MM-kisat ovat kirvoittaneet soraääniä. 
Etelä-Afrikassa 2010 järjestettyjen kisojen 
kustannukset nousivat suunnitellusta 600 
miljoonasta eurosta yli kymmenkertaiseksi. 
Kisoista ei ollut juurikaan hyötyä paikallisille 
ihmisille, sillä Kansainvälinen jalkapalloliitto 
varasi stadioneiden lähialueet ainoastaan vi-
rallisten kisatuotteiden myyntiä varten. Jo nyt 
pelätään, että Brasiliassa 2014 järjestettävät 
MM-kisat muuttavat maan suosituimman ur-
heilun rikkaiden yksityisomaisuudeksi. Alku-
peräisasukkaita on jo häädetty ja asuntoja 
purettu rakennus- ja tiehankkeiden tieltä.       

Uuteen globaaliin 

Huippu-urheilun suurtapahtumien kisapaikat 
on lyöty lukkoon jo pitkälle tulevaisuuteen. 
Odotettavissa on jälleen mittavia rakennus-
urakoita. Olettavaa on, että urheilun mam-
muttitapahtumat tulevat jatkossakin herättä-
mään vilkasta keskustelua. Selvää on myös 
se, että halukkaat ja kykenevät järjestäjäta-
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2014 järjestettävät MM-kisat 
muuttavat jalkapallon rikkaiden 
yksityisomaisuudeksi.” 



hot käyvät entistä harvalukuisemmiksi. Esi-
merkiksi vuoden 2018 talviolympialaisia haki 
ainoastaan kolme kaupunkia. 

Tulevaisuudessa joudutaan arvioimaan 
urheilun mammuttitapahtumien vaikutuksia 
useasta näkökulmasta. Erityisesti sosiaaliset 
ja ekologiset kysymykset nousevat entistäkin 
pontevammin esiin. Hyödyllistä olisi käynnis-
tää pohdinnat kisojen jakamisesta useam-
man kaupungin järjestettäväksi. Näin väl-
tyttäisiin jättiläismäisiltä rakennusurakoilta. 
Urheilijat voisivat kilpailla pääsääntöisesti jo 
olemassa olevilla suorituspaikoilla. Nykyinen 
viestintäteknologia toki kykenee välittämään 
kisatapahtumat urheilun ystäville eri puolille 
maapalloa. 

Olympialaisten ja muiden urheilun suur-
tapahtumien muodonmuutos osoittaa urhei-
lun olevan kiinteä osa muuta yhteiskuntaa. 
Globaalistuneessa maailmassa huippu-urhei-
lusta on tullut viihdettä, jonka tuotteita vä-
litetään ympäri maapalloa. Urheilun suurta-
pahtumien organisoinnin edellyttäessä myös 
valtiojohtojen sitoutumista kisahankkeisiin 
on varmaa, että keskustelu spektaakkeleista 
jatkuu, ja kriitikotkin liikuskelevat kisa-aree-
noiden liepeillä. 

  
Kirjoittaja työskentelee liikuntasosiologian 
professorina Jyväskylän yliopistossa.  
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Pekingin olympialaisten (2008) päänäyttämöksi rakennettu stadion sai nimen “Linnunpesä”. 
Lähde: Wikimedia Commons.



Kohottautukoon stadiontorni tulevaisuu-
dessakin pilviä kohti ei ainoastaan muis-

tomerkkinä, vaan myös takuuna siitä, että 
täällä asuu kansa, jolla on suuri ja vahva 
usko tulevaisuuteensa ja sisäiseen voimaan-
sa niin kauan kuin se pystyy viettämään suu-
ria yhteisiä isänmaallisia juhlia.

Nämä presidentti Kyösti Kallion sanat, 
jotka vihkivät käyttöön Helsingin Olympia-
stadionin 12.6.1938, antoivat suunnan myös 
aikakauden keskeiselle urheiluelokuvalle, 
Orvo Saarikiven ohjaamalle ja Suomi-Filmin 
valmistamalle syksyn 1939 suurtapaukselle 
Avoveteen. Urheiluelokuva ei ole Suomessa 
koskaan ollut kovin vakiintunut lajityyppi: 
satunnaiset elokuvat ovat kuvanneet milloin 
hiihtoa (Lumisten metsien mies, 1928), mil-
loin keihäänheittoa (Veteraanin voitto, 1955), 
milloin mäkihyppyä (Matti, 2005). Toisaalta 
sitä suurempi painoarvo on ollut ainakin joil-
lain näistä harvoista urheilukuvauksista. 

Avoveteen ei kohottautunut kohti isän-
maallisia pilviä ainoastaan sen vuoksi, että 
se valmistui dramaattisella hetkellä juuri 
maailmansodan syttymisen kynnyksellä. Se 
oli muutenkin epätavallinen tapaus, koti-
maisen elokuvan nousukauden ja kansallis-
mielisen retoriikan keskellä poikkeuksellisen 
latautunut elokuva. Ensinnäkin jo sen alku-
teos oli nostettu jalustalle: taustalla oli Urho 
Karhumäen samanniminen romaani, joka oli 
voittanut kultamitalin Berliinin olympialaisten 
yhteydessä järjestetyissä taideolympialaisis-
sa vuonna 1936. Toiseksi, jos Karhumäen ro-
maani on vielä perinteinen kehityskertomus, 
jossa lupaava juoksijapoika Yrjö voittaa kiu-
saukset ja itsensä ja pääsee olympiaedusta-
jaksi, elokuva nostaa kansallisia panoksia ja 
siirtää loppuhuipentuman suoraan olympiaki-

sojen finaaliin.
Yrjö on maalaispoika, joka lähtee äitinsä 

kuoleman jälkeen kotoaan. Matkalla hän pää-
see lapsuudenystävänsä Elsan aittaan, mutta 
jatkaa Helsinkiin etsimään onneaan. Kaupun-
gissa hän törmää työttömyyteen ja huonoon 
seuraan. Saatuaan vihdoin töitä hän ryhtyy 
harjoittelemaan juoksemista, mutta lupaava 
ura katkeaa, kun hän ajautuu jälleen epä-
määräiseen seuraan. Yrjö palaa maalle ja 
tajuaa hiljakseen, että Elsa on synnyttänyt 
hänelle pojan. Hän alkaa harjoitella uudel-
leen, pääsee olympiajoukkueeseen ja voittaa 
lopulta 10.000 metrin finaalin Elsan iloitessa 
radion ääressä.

Kaiken huipuksi Yrjö ei voita mitä tahansa 
tavallista olympiafinaalia, vaan nimenomaan 
omien kotikisojen suomalaisittain tärkeim-
män juoksun, niiden Helsingin olympialaisten, 
jotka oli tarkoitus järjestää seuraavana vuon-
na 1940 mutta jotka sodan vuoksi siirtyivät 
vuoteen 1952. 

Helsinki oli kesällä 1938 yllättäen saanut 
järjestettäväkseen vuoden 1940 kisat, kun 
Kiinan-sotaa käynyt Japani luopui Tokion 
isännyydestä. Kiireestä huolimatta Helsinki 
otti haasteen vastaan, saatiinhan uusi stadi-
onkin juuri sopivasti valmiiksi. Kisajärjestelyt 
pantiin täyteen vauhtiin, vaikka kiristyvän 
maailmanpoliittisen tilanteen edessä kisojen 
toteutumisesta ei ollut täyttä varmuutta. Val-
misteluja jatkettiin rajoitetussa mittakaavas-
sa vielä syksyllä 1939, ja lopullinen ilmoitus 
kisojen peruuntumisesta annettiin vasta tal-
visodan jälkeen keväällä 1940. Joka tapauk-
sessa Yrjön olympiavoitto jäi siis yhtä kuvit-
teelliseksi kuin itse kisatkin.

Avoveteen: urheiluelokuva ja 
saksalainen ideologia

kimmo laine
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Mediakisat

Avoveteen syntyi erikoisissa olosuhteissa. 
Sitä valmisteltiin eittämättömän vaikka vara-
uksellisen olympiahuuman vallassa keväällä 
ja kesällä 1939. Samanaikaisesti Suomi-Fil-
min tärkein kilpailija Suomen Filmiteollisuus 
viimeisteli vieläkin nopeammin omaa kevyt-
tä olympiaelokuvaansa Lapatossu ja Vins-
ki elokuvakuumeessa. Tyypillistä oli, että 
elokuvayhtiöt haistoivat nopeasti toistensa 
suunnitelmat ja pyrkivät samoille apajille. 
Avoveteen sai ensi-iltansa 27.8.1939 ja La-
patossu ja Vinski Olympiakuumeessa viikkoa 
myöhemmin – samana päivänä, jolloin Iso-
Britannia ja Ranska julistivat sodan Saksalle.

Jatkuvasta kilpailusta huolimatta oli kui-
tenkin epätavallista, että elokuvayhtiöt tart-
tuivat projekteihin näin lyhyellä varoitusajalla. 
Elokuvantekeminen oli kallista ja aikaavievää, 
eivätkä yhtiöt yleensä halunneet ottaa pika-
riskejä. Esimerkiksi sensuuriviranomaisia ei 
tavallisimmin haluttu kohtuuttomasti ärsyt-
tää poliittisesti tai moraalisesti arkaluontoi-
silla aiheilla, sillä pitkän elokuvan joutuminen 
esityskieltoon olisi ollut kova isku alalle, joka 
oli vasta 1930-luvun puolen välin tienoilla 
toipunut lamasta. Yleensä siis elokuva-aihei-
ta harkittiin ja työstettiin pidempään. 

Olympia-aihe oli kuitenkin riski, joka ilmei-
sesti kannatti ottaa. Erityisesti Suomi-Filmillä 
oli muutenkin paljon liossa olympialaisten va-
ralle: se oli saanut yhdessä Hollywood-yhtiö 
Paramountin kanssa tehtäväkseen kisojen 
filmaamisen. Helsingin kisoista oli ylipää-
täänkin tarkoitus tulla kaikkien aikojen laa-
jimmin medioitu tapahtuma, elokuvaamisen 
ja radioinnin ohella suunniteltiin saksalaisten 
johdolla myös televisiointia. 

Jo Berliinin kisoissa 1936 testattiin tele-
visiolähetyksiä, joita voitiin katsella lähistöl-
lä televisiosalongeissa, mutta nyt tavoitteet 
olivat paljon laajamittaisemmat. Televisio-
toiminta oli 1930-luvulla käynnistynyt Sak-
san lisäksi esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
ja Neuvostoliitossa, ja Helsingin olympialais-
ten oletettiin edistävän television varsinaista 
vakiintumista. Maailmansota ei kuitenkaan 
peruuttanut ainoastaan olympialaisia, vaan 
myös television kansainvälinen läpimurto 
lykkääntyi pitkälle sotavuosien jälkeen. Suo-
mi-Filmin kevyt, olympialaisten taltiointiin 

suunniteltu kuvauskalusto puolestaan päätyi 
toisenlaiseen käyttöön: talvisodan syttyessä 
Suomi-Filmi oli lähes välittömästi valmiina 
välittämään sotatapahtumia kotirintamalle.

Helsinki–Berliini

Avoveteen kuvasi siis uhkarohkeasti kansalli-
sen urheilukunnian tulevaisuutta, jota ei kos-
kaan tullut. Itse olympiafinaalia ei kuitenkaan 
oikeastaan jouduttu kuvittelemaan, sillä suo-
malaisten juoksumenestykseen oli jo ehditty 
tottua edellisillä vuosikymmenillä. Autentti-
suuden tuntua lisäsi se, että elokuvan juok-
sufinaalin selostajaksi saatiin legendaarinen 
Martti Jukola, joka oli välittänyt suomalaisille 
radiokuuntelijoille jo lukemattomien urheilu-
kisojen tapahtumia ja tunnelmia. 

Aivan konkreettisen mallin elokuva sai 
Berliinin olympialaisista, joissa Suomen Sal-
minen, Askola ja Iso-Hollo saavuttivat kol-
moisvoiton 10 000 metrin juoksussa, aivan 
kuten Avoveteen-elokuvan Niemelä, Hillo ja 
Virtasalo. Assosiaatiota nimenomaan Berliinin 
kisoihin vahvistaa vielä se, että juoksukilpai-
lun kuvaus on saanut vaikutteensa Berliinin 
virallisesta kisaelokuvasta, Leni Riefenstahlin 
Olympiafilmistä (Olympische Spiele, 1938), 
erityisesti sen yleisurheiluun keskittyvästä 
ensimmäisestä osasta, joka oli nähty Suo-
messa kesällä 1938. 

Olympiafilmin erikoislaatu on urheilun 
äärimmäisessä estetisoinnissa: liikkeen, va-
lojen, varjojen, usvan ja aamukasteen koros-
tamisessa varsinaisten urheilusaavutusten 
ja tilastotiedon kustannuksella. Kuvakulmat 
ovat usein äärimmäisiä ala- tai yläkulmia, 
ja hidastusta käytetään runsaasti, mutta ei 
nykyiseen tapaan itse urheilusuoritukseen 
liittyvän teknisen taituruuden esittelemiseen, 
vaan pikemminkin ruumiin kauneuden, jän-
nittyneiden lihasten ja täydellisten liikkeiden 
palvomiseen. 

Kuvaava on jo elokuvan ensimmäisen 
osan alku: Kamera laskeutuu pilviverhon 
läpi kuvaamaan useiden minuuttien ajaksi 
antiikin temppeleiden ja patsaiden virhee-
töntä kauneutta. Kulttuurin alkuhämärästä 
taas siirrytään saumattomasti alastomaan 
mieheen, joka heittää kiekkoa ja keihästä ja 
työntää kuulaa hidastetuissa kuvissa, sekä 
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edelleen alastomien naisvoimistelijoiden 
joukkoon. Vartalot on kuvattu pääosin jyr-
kästä alakulmasta, ulkona luonnossa, vasten 
dramaattisesti puolipilvistä taivasta. 

Vaikka natsi-Saksan virallinen suhtau-
tuminen 1900-luvun alkuvuosikymmenten 
ruumiinkulttuuriin ja alastomuusliikkeeseen 
oli varauksellista ja osin jopa yksiselitteisen 
kielteistä, tietyt osa-alueet oli sopeutettu 
osaksi natsi-ideologiaa. Olavi Paavolainen 
kiinnitti Kolmannen valtakunnan vieraana -
reportaasissaan (1936) huomiota siihen, että 
puritaanisessa ja epäerotisoidussa natsi-kult-
tuurissa naiset oli palautettu takaisin kotiin, 
äideiksi ja synnyttäjiksi, mutta että miesten 
työjoukkojen alastomat ylävartalot oli val-
jastettu sotilaallisen voiman ja tehokkuuden 
palvelukseen, tyhjäksi mutta äärimmäisen 
vaikuttavaksi spektaakkeliksi. Juuri estetisoi-
duilla, plastisen kauniilla urheilijanvartaloilla 
Olympiafilmi herkuttelee mielin määrin.

Avoveteen tukeutuu Olympiafilmin este-
tiikkaan vain vähän, mutta sitäkin ratkaise-
vammilla hetkillä. Elokuvan alkukuvat esitte-
levät kesäisessä aamukasteessa kimmeltäviä 
pisaroita puiden lehdillä ja välkkyvää jär-
venpintaa ja näyttävät maalaispoika Yrjöstä 
aluksi paljaat jalat, kuin korostaen sitä samaa 
mystistä ja itsestään selvää luontoyhteyttä, 
joka värittää Olympiafilmin ajatusmaailmaa. 

Vielä ilmeisemmän kytkennän paljastaa 
Avoveteen-elokuvan loppu. Pitkänmatkan-
juoksijat saattavat esimerkiksi ohittaa jyr-
kästi alhaalta kuvaavan kameran, samalla 
kun taustalla näkyy kuvan keskelle kallistuva 
Olympiastadionin torni hohtavassa valkoisuu-
dessaan ikään kuin antiikin temppelin rooliin 
asetettuna. Elokuvan kahdessa viimeisessä 
otoksessa nähdään ensin suomalaiskolmikko 
yhdessä ja sitten voittaja Yrjö yksin palkin-
tokorokkeella, jälleen alakulmasta kuvattuna, 
taustalla stadionin torni, takavasemmalta tu-
levan valon korostaessa ruumiin ääriviivoja 
ja juoksijoiden vaaleaa kauneutta.

Tällainen kuvaustyyli ei tietenkään ollut 
Riefestahlin eikä natsiestetiikan yksinoikeus 

– esimerkiksi Neuvosto-elokuvassa hyödyn-
nettiin usein samankaltaisia keinoja. Toisaal-
ta ei ole aivan sattumaakaan, että Avove-
teen-elokuvan lopetus voisi käydä rotupuh-
taan arjalaisvaaleuden propagandasta. Paitsi 
että Suomi-Filmin johto oli sinänsä varsin 

saksalaismielistä, Avoveteen kulki kokonai-
suudessaankin kaikista aikakauden suoma-
laiselokuvista ehkä pisimmälle siihen samaan 
esteettiseen ja aatteelliseen suuntaan, jota 
natsi-Saksan viihde-elokuvassa suosittiin. 

Suomi-Filmi oli 1930-luvulla tullut tunne-
tuksi esimerkiksi moderneista ja urbaaneista 
komedioistaan, joissa kaupunki oli ihmiselle 
täysin luonnollinen asuinympäristö, mutta 
Avoveteen turvautui vanhaan eurooppalai-
seen antiurbanismin traditioon ja esitti kau-
pungin paheellisena ja turmelevana paikkana. 
Vasta metsäiset luontopolut palauttavat Yrjön 
takaisin niille raiteille, joilta kaupungin synnit 
hänet suistivat. Tässä mielessä Avoveteen on 
siis jyrkkä poikkeus 1930-luvun suomalaisen 
elokuvan ja etenkin Suomi-Filmin tuotannon 
yleislinjasta. 

Yrjön luontoyhteys tuo myös läheisesti 
mieleen natsien vaaliman Blut und Boden -
ideologian, joka ei nojaa suoraviivaiseen 
poliittiseen nationalismiin, vaan yhtäältä et-
niseen (”veri”) ja toisaalta kotiseutuyhtey-
teen (”maa”). Yrjön etnistä puhtautta ei ole 
kuvattu kovin poissulkevasti (joskaan ei lie-
ne sattumaa, että suomalaiskolmikon pahin 
kilpailija finaalissa on ”itäistä rotua” edus-
tava japanilainen), mutta yhdessä mystifi-
oidun luonto- ja kotiseutukuvauksen kanssa 
se saa ylimääräistä merkitystä. Yrjö löytää 
kadotetun yhteisöllisyyden ja samalla juok-
sijan itsestään järven rannalla, heinäpellolla 
ja yksinkertaisen talonpoikaisen aherruksen 
parissa. Aurinko kimmeltää ja vilja heilimöi 
kilvan vaaleitten hiuksien kanssa. Puhdas ja 
tahraton kirkkaus mystifioi sekä luonnon että 
ennen muuta ihmisen luontosuhteen. 

Kirjoittaja työskentelee kollegiumtutkijana 
Turun yliopistossa.

Voittajien vaalea kauneus takavalossa.
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Tätä tekstiä laatiessani hevonen hirnuu te-
levisiossa. Se ääntelee kotimaisen urheilu-

tapahtuman mainoksessa, otellaanhan Suo-
messa jääkiekon maailmanmestaruudesta 
2012, ja hevonen on tämän maan lätkäjouk-
kueen tunnuseläin.

Tai oikeastaan hevosen pitäisi näkyä ruu-
dussa. Mainoksessa karjahtelee totta puhuen 
leijona, tuo tuuheaharjainen kissaeläin, jol-
laisia on elävänä nähty Suomessa vain häk-
kiin sullottuina. Silti leijona löytyy tasavallan 
symboleista vaakunaa myöten. Täsmällistä 
selitystä sille, miksi näin täytyy olla, ei ole 
kyetty keksimään; jäljet johtavat 1500-luvun 
Ruotsiin ja heraldisten harrastusten hämä-
rään.

Jääkiekon nykysuosiota vasten on hät-
kähdyttävää huomata, että tämä laji sinnit-
teli suomalaisen urheiluelämän marginaalis-
sa 1960-luvulle asti. Asiaintila ei kohentunut 
edes sillä, että taisteluvalmis leijonankuvatus 
ommeltiin maajoukkueen pelipaitaan 1948 

– kenties kompensoimaan YYA-sopimuksen 
tuolloin kaventamaa itsenäisyyttä. Läpimur-
toon tarvittiin jäähalli ja vuoden 1965 MM-
turnauksen isännyys.

Jääkiekko toisin sanoen heilahti niin kut-
suttujen kansallisurheilujen kastiin heti kun 
laji modernisoitui, mikä tarkoitti siirtymistä 
luonnonjäiltä keinojäälle. Äkkinäisesti katso-
en kehityskulku oli käänteinen vaikkapa kes-
tävyysjuoksuun verrattuna: pitkien matkojen 
juoksu saavutti kansallisurheilun aseman 
vanhahtavassa kuosissa, ikään kuin luonnon-
oloissa, nuorten miesten kirmaillessa poluilla 
ja aitovierillä.

Nyt olen kuitenkin laukkaamassa asioiden 
edelle, sillä Suomessakin juoksivat sekuntien 
tähden ensin nelijalkaiset. Hevosurheilijoita 
juhlittiin jääkenttien kuninkaina sata vuotta 
ennen kuin ne saivat kilpailijoita jäällä viilet-
tävistä kiekkoilijoista. Senaatin 1860-luvulla 

perustamat valtionajot suoritettiin aluksi tal-
visaikaan, jäätyneillä vesistöillä. Virstan mit-
taisen soikion ympärille kehkeytyi ensimmäi-
nen kotimainen urheilukatsomo, ja varhainen 
sporttimedia jalosti virtaviivaisista ravureista 
sankareita, joiden lyömistä ennätyksistä pi-
dettiin tarkkaa lukua.

Juoksijahevosen häntäkarvojen alta ovat 
siis peräisin kaikki myöhempien aikojen ih-
misurheilijat. Tämän vuoksi tuntuisikin ta-
pahtuneen historiallinen vääryys siinä, että 
jääkiekkomainoksessa ärjyy leijona eikä hir-
nu hevonen.

Luistelevat leijonat ovat tätä kirjoittaessa-
ni yltäneet kahteen maailmanmestaruuteen. 
Ensimmäinen kultajuhla osui Tukholmaan 
1995, ja kuten nokkelimmat tarkkailijat tuol-
loin todistelivat, siinä kaupungissa oli nähty 
suomalaisen urheilun alkujysäyskin. Tällä 
tarkoitettiin Tukholman tarunomaisia olym-
piakilpailuja 1912 ja Hannes Kolehmaisen 
kolmea kultamitalijuoksua.

Mutta silläkin sektorilla olivat hevoset 
olleet liikkeellä ensin. Suomalaisjuoksurei-
den Tukholman-reissu talvella 1884 tulkittiin 
huimaksi triumfiksi; Ruotsi katsottiin valloi-
tetuksi ja muu maailma seuraisi perässä. Ra-
vureistamme kunnostautui eritoten kaiken jo 
kokenut Weikko, sukupolvensa rakastetuin 
suomalainen urheilusankari, joka asetti vä-
häpuheisuudessaan mallin kaksijalkaisillekin 
juoksijoille, kuten Kolehmaiselle (joka sen-
tään hymyili) ja Paavo Nurmelle (joka kor-
keintaan murahteli).

Weikko lajitovereineen potkaisi samalla 
käyntiin kiehtovan prosessin, jossa tämä tai 
tuo urheilumuoto omaksutaan kansallisur-
heiluksi. Hienommin sanottuna kyse on siitä, 
miten suomalaisuuden diskursiivisia kehyk-
siä hyödynnetään urheilupuheessa. Raviur-
heilu oli siten perisuomalaista sporttia, joka 
oletuksen mukaan heijasteli ikimuistoisia 

Leijonia ja hevosia

erkki Vettenniemi

16 KLEIO 2/2012

URHEILUA



suomalaisia hyveitä – sinnikästä yritteliäi-
syyttä, lannistumatonta pinnistelyä ja muuta 
vastaavaa.

Kun ihmiset ryhtyivät menestymään kah-
della jalalla liikkumisen taidossa, kestävyys-
juoksulle loihdittiin tutuista 
elementeistä loistelias kansalli-
nen menneisyys. Kauas ja ko-
vaa oli kuulemma aina osattu 
Suomessa pinkoa, joskin juuri 
sellaiseen aktiviteettiin, ironis-
ta kyllä, liitettiin kansanomai-
sessa ajattelussa höyrypäisyyden kuvastoa. 
Paremmissa piireissä taas karsastettiin julki-
silla paikoilla hikoilua muista syistä.

Kesän 1912 olympiakisat merkitsivät 
myös suomalaisen keihäänheiton harppausta 
maailman huipulle (mikä sillä hetkellä tar-
koitti tasan yhden ruotsalaisen nujertamis-
ta). Kestävyysjuoksun tavoin keihäänheitolle 
konstruoitiin nopeasti perinneurheilun status, 
vaikka ohuen kepin viskely oli aikaisemmin 
hahmotettu mieluummin poikasten kuin ai-
kamiesten puuhaksi. Ruumiinkuntoa oli ollut 
tapana koetella väkikiveä tai kärrynpyörien 
akselia nostamalla. Sellaisten tempausten 
lähimpiä urheilullisia vastineita olisivat rauta-
kuulan työntö ja painojen nostelu.

Moderni urheilu on määritelmän mukai-
sesti jotain uutta ja omituista, joten valmista 
kannatusta sille ei kansan syvissä riveissä 
ollut. Siinä olikin urheiluväelle riittävä virike 
muotoilla puolustuspuheita, kun menestystä 
missä tahansa lajissa sattui tulemaan – pu-
heita, jotka vääjäämättä kiertyivät suoma-
laisuuden pysyvimpinä pidettyjen piirteiden 
ympärille. Kaikessa sumeudessaan erinomai-
sen hyödyllinen ”sisu” otettiin käyttöön 1900-
luvun alkuvuosina, kun taas ”rämäpäisyys” 
on tuoreempi termi, jolla on selitelty saavu-
tuksia mäkihypyn ja kilpa-autoilun kaltaisten 
urheilujen parissa.

Merkittävä poikkeus tässä sepitteiden 
saagassa on hiihto. Modernina urheiluna sil-
läkin toki oli laaja kokoelma vastustajia, jotka 
eivät arvostaneet läähättämistä ennätysse-
kuntien tähden. Hiihtoihmiset saattoivat on-
nekseen pönkittää asemiaan Kalevalasta poi-
mitulla kansanperinteellä, ja rahvasta oli sitä 
paitsi totuttu näkemään suksilla asiankin pe-
rästä. Kilpahiihdon ja kansallisen identiteetin 
välisessä kytköksessä ei silti ole mitään vain 

ja ainoastaan Suomeen viittaavaa ainesosaa: 
sama mekanismi vastaavin retorisin paino-
tuksin vaikutti Norjassa ja Ruotsissakin.

Nämä taustat tunnustaen on erikoista to-
deta, että medianäkyvyyden kannalta 2000-

luvun suomalaisista suomalaisim-
paan urheiluun ei ole ikinä onnis-
tuttu liittämään kansallisromant-
tista hohtoa. Jääkiekkokatsomo 
voi suurvoiton hetkellä hyvinkin 
näyttää sinivalkoisten lippujen, 
asujen ja naamojen spektaakke-

lilta, mutta muista urheiluista tuttuja suoma-
laisuuden oletettuja ominaisuuksia ei tämän 
urheilun harjoittajiin ole ympätty.

Jääkiekko on massojen viihdettä, vauhdi-
kasta ja väkivaltaistakin. Urheilupuheessa se 
koplataan mieluusti sotaan. Vaikka sodatkin 
lukeutuvat kansalliseen mytologiaan, oleellis-
ta on nyt korostaa, että jääkiekko mielletään 
ensisijaisesti nuorten miesten kamppailu-ur-
heiluksi, ei suinkaan tarujen areenaksi, jolla 
uusinnettaisiin filosofian kielellä asia ilmais-
ten essentialistista suomalaisuutta.

Näin ajatellen valtiolliseen historiaan ni-
voutuva kissaelukka soveltuu sittenkin juuri 
näiden urheilijoiden rintamukseen. Miekalla 
hosuva leijona on pikantti jäänne urheilun 
valjastamisesta maanpuolustuksellisiin teh-
täviin. Kieli pitkällä kiitävä hevonen tekee 
sitä vastoin kunniaa kilpaurheilulle modernin 
elämäntunnon ilmentäjänä: ravaa nopeam-
min, nosta kaviota korkeammalle, hirnahda 
vieläkin voimakkaammin!

Suomenhevonen rauhoitettakoon muiden 
kuin mustaan lätkään mieltyneiden ihmisur-
heilijoiden maskotiksi.

Kirjoittaja on historiantutkija ja yhteiskunta-
tieteiden tohtori.
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Antiikin olympialaisten ällistyttävän pitkään 
kestänyt yhtäjaksoinen traditio saa nyky-

aikaisen olympia-perinteemme näyttämään 
suorastaan lyhyeltä. Vaikka antiikin kisojen 
alkutaipaleesta ei ole täysin pitävää todistus-
aineistoa, on todennäköistä, että esitetty pe-
rimätieto ensimmäisten kisojen ajankohdas-
ta on todenperäinen. Ilmeisesti vuodesta 776 
eKr. alkanut – ja tiettävästi yhtämittainen 

– olympiaperinne jatkui aina vuoteen 393 jKr. 
Tuon vuoden olympialaiset jäivät tässä antii-
kin jatkumossa viimeiseksi, sillä seuraavana 
vuonna Rooman kristitty keisari Theodosius 
I määräsi valtakuntansa kaikki pakanalliset 
kulttimenot lopetettaviksi. Näin myös alun 
perin pakanallisen ylijumala Zeuksen kunni-
aksi aloitetut kisat lopetettiin, vaikka niiden 
uskonnollinen luonne Theodosiuksen ajalla 
olikin tiettävästi enää hyvin vähäinen.  

Tämän lähes 1200 vuotta kestäneen jak-
son aikana olympialaisissa juhlittiin voitta-
jia lähes kolmissasadoissa kisoissa. Iso osa 
näiden kisojen voittajista on tiedossamme 

– kiitos meille säilyneiden voittajalistojen ja 
voittajille omistettujen ylistysrunojen. Voit-
tajalistojen keräämisen aloitti sofisti Hippi-
as 400-luvulla eKr. Hän listasi perimätietona 
kulkeneita voittajien nimiä lähtien tuosta 
kisojen oletetusta aloitusvuodesta 776 eKr. 
aina omaan aikaansa asti. Tietomme kisois-
ta eivät kuitenkaan perustu pelkästään Hip-
piaan tai hänen seuraajiensa nimilistoihin. 
Myös kirjallisuudessa säilyneet maininnat ja 
tarinat sekä arkeologiset löydöt taide- ja ur-
heiluesineineen kertovat meille niin kisoista, 
lajeista kuin voittajistakin. Hippiaan ja hänen 
seuraajiensa työn tuloksena meillä on kuiten-
kin hyvinkin tarkkoja tilastoja, ja tiedämme 
nykyäänkin satojen voittajien nimet ja koti-
paikat.  

Pienestä kylästä huomion 
keskipisteeksi

Kisat järjestettiin syrjäisellä alueella Elis-
maakunnassa, pienessä Olympian kylässä. 
Tarinoiden mukaan juuri tuolla alueella oli-
vat jumalat muinoin kilpailleet keskenään 
nopeudessa ja voimassa. Pienuudestaan 
huolimatta Olympialla oli kreikkalaisille suuri 
uskonnollinen merkitys. Siellä sijainnut pyhä 
lehto oli jo pitkään ollut erityisesti ylijumala 
Zeuksen tärkeimpiä palvontapaikkoja. Myto-
logisista tarinoistaan tai nimestään huolimat-
ta Olympian lehtoa ei pidä kuitenkaan se-
koittaa useamman sadan kilometrin päässä 
sijaitsevaan Olympos-vuoreen, jolla kreikka-
laisten jumalien kerrottiin asustelevan. 

Uskonnollisesti tärkeän Olympian alu-
een entisestäänkin suurta vetovoimaa lisäsi 
vuonna 432 eKr. Olympieion-temppeliin val-
mistunut yli kymmenmetrinen valtaistuimella 
istuvaa Zeusta esittänyt veistos. Tämä kulla-
tusta pronssista ja norsunluusta valmistettu 
taidonnäyte oli antiikin ajan maineikkaimpiin 
kuuluvan kuvanveistäjän Feidiaan käsialaa. 
Veistos luettiin myöhemmin antiikin kirjaili-
joiden toimesta maailman seitsemän ihmeen 
joukkoon.

Joka neljäs vuosi tämän piskuisen Olym-
pian kylän asukasmäärä kuitenkin monikym-
menkertaistui. Ympäri kreikkalaismaailmaa 
kylään saapui satoja urheilijoita ja valmen-
tajia sekä tuhansia kisaturisteja. Roomalais-
vallan aikana (vuodesta 146 eKr. eteenpäin) 
urheilija- ja kisavieraskansallisuuksien kirjo 
laajeni entisestään, kun valloittajat tekivät 
kreikkalaiskulttuuria tunnetuksi laajemmalti-
kin. Kisojen merkitys oli tuolloin jo kuitenkin 
ohittanut huippunsa. Lähialueet pyrittiin rau-
hoittamaan kisojen ajaksi sotimiselta, mut-

Antiikin olympialaiset – yli tuhat vuotta 
urheilujuhlaa

sami koski
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ta koko kreikkalaisen maailman 
kattavaa olympiarauhaa ei kui-
tenkaan tunnettu.

Olympiadit rytmittivät 
elämää

Olympialaisten merkityksen 
kreikkalaiselle maailmalle huo-
maa varsin selvästi siitä, miten 
400-luvulta eKr. lähtien ajanlas-
ku perustui yleisesti olympia-
deihin eli olympialaisten rytmit-
tämiin nelivuotisjaksoihin. Läh-
tökohdaksi määräytyi yleisesti 
oletettu kisojen aloitusvuosi 776 
eKr., joka siis oli ensimmäisen 
olympiadin ensimmäinen vuosi. 
Niinpä esimerkiksi Augustuk-
sen kuuluisa meritaisteluvoitto 
vuonna 31 eKr. Antoniuksesta 
ja Kleopatrasta merkittiin kreik-
kalaisten aikakirjojen mukaan 
tapahtuneeksi 187. olympiadin 
toisena vuonna. Myös rooma-
laiset tunsivat jossain määrin 
tämän ajanlaskutavan, vaikka-
kaan se ei horjuttanut rooma-
laisten oman kalenterijärjestel-
män asemaa.

Itse kisat järjestettiin aina kunkin olympi-
adin ensimmäisenä vuonna. Kisojen aloitus-
ajankohta määräytyi kuun vaiheiden mukaan 
siten, että kuun ollessa kesäpäivänseisauk-
sen jälkeen ensimmäistä kertaa täysi, ke-
rääntyivät urheilijat ja valmentajat Olympian 
lähistölle harjoittelemaan. Ilmeisesti tämän 
harjoittelujakson aikana myös tehtiin viimei-
set karsinnat. Varsinaiset kilpailut alkoivat 
kuun ollessa toista kertaa täysi. Näin kisat 
käytiin aina kuumimpaan kesäaikaan heinä- 
tai elokuussa – aivan kuten nykyisinkin.

Lajien kirjoa vapaapainista 
nimenhuutoon

Kisojen luonne, lajivalikoima ja aikataulutus, 
muuttuivat jatkuvasti noiden vajaan 1200 
vuoden aikana, joten on melko mahdotonta 
tehdä kovin lyhyttä yksiselitteistä esitystä 
kisojen kulusta. Ensimmäisten kisojen urhei-
lullinen osuus oli varsin marginaalinen, sillä 

uskonnollisten juhlien 
yhteydessä kisattiin en-
sin vain yhtenä päivänä 
ja vain yhdessä lajissa 

– stadionin mittaisessa 
juoksussa (n. 200 met-
riä). 

Pikkuhiljaa kisalajeja 
lisättiin ja niiden osuus 
juhlallisuuksissa kas-
voi muutenkin uskon-
nollisuuden vähitellen 
väistyessä. 400-luvul-
la eKr. kisojen lajivali-
koima näyttää olleen 
laajimmillaan. Tuolloin 
esimerkiksi juoksulajeja 
oli stadionin ja kahden 
stadionin pikamatkois-
ta pitempiin matkoihin. 
Lisäksi oli ns. hopliitti-
juoksu, jossa juoksijat 
kantoivat yllään hop-
liittisotilaan raskaita 
varusteita – kypärää, 
panssareita ja kilpiä. 
Myös erilaisia ratsastus- 
ja valjakkokilpailuja oli 
monenlaisia. Neli- ja 

parivaljakkokilpailuiden lisäksi järjestettiin 
mm. ratsastuskilpailu tammoilla sekä muu-
likärrykilpailu. 

Kenttälajeista suosituimpia olivat vapaa-
painin tyylinen pankration sekä viisiottelu eli 
pentathlon, johon kuuluivat kiekko, keihäs, 
pituushyppy, juoksu ja paini. Myöhemmin 
lajivalikoima täydentyi vielä mm. sellaisilla 
kummallisuuksilla kuin torvensoitto ja ni-
menhuuto. Todennäköisesti kisat päätti kaik-
kien voittajien yhteinen palkintojenjakojuhla 
sekä erilaiset uskonnolliset menot.

Palkintokilpailut oma lukunsa 

Valitettavan usein antiikin urheilu on suurel-
le yleisölle yhtä kuin edellä esitellyt antiikin 
olympialaiset. Urheilun kirjo oli kuitenkin tätä 
yleistä mielikuvaa paljon laajempi niin har-
rastus- kuin kilpailumielessäkin. 

Vapaan kreikkalaismiehen harrastuksiin 
kuului olennaisena osana ruumiin harjoitta-
minen gymnasionissa eli yleisellä urheiluken-

300-luvulta eKr. peräisin oleva kreikka-
lainen pronssiveistos esittää istuvaa 
nyrkkeilijää, jolla on käsissään tyypilliset 
hanskantapaisiksi kiedotut suojaremmit.
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tällä. Harjoittelu sosiaalisessa tai harrastus-
mielessä riitti useimmille, mutta kilpailuhen-
kisimmät saattoivat osallistua lukuisiin eri-
laisiin paikallisiin palkintokisoihin tai lähteä 
tavoittelemaan mainetta suurempiin panhel-
leenisiin eli yleiskreikkalaisiin kilpailuihin. 

Kreikan urheilukisat jaetaankin yleisesti 
ns. seppelekilpailuihin ja palkintokilpailuihin. 
Seppelekisoihin lasketaan kuuluvaksi neljät 
suurimmat kreikkalaiset kisat: Olympialais-
ten lisäksi näitä olivat Python, Isthmian ja 
Nemean kisat. Nämä kaikki olivat luonteel-
taan uskonnollisia. Niissä voittajan ainoana 
konkreettisena palkintona oli seppele, mutta 
sekä maine että voittajaluetteloihin ikuisiksi 
ajoiksi kaiverrettu nimi saivat monet haavei-
lemaan juuri näiden kilpailuiden voitosta. Ja 
vaikka itse palkinto ei taannutkaan urheilijalle 
toimeentuloa, saattoi kilpailijan kotikaupunki 
juhlia sankariaan näyttävästi ja osoittaa tälle 
erilaisia rahanarvoisia etuja, kuten ilmaisen 
asunnon tai ruokailuoikeuden kaupungin las-
kuun. 

Seppelekilpailuiden lisäksi ympäri kreik-
kalaista maailmaa järjestettiin jopa satoja 
erilaisia ns. palkintokilpailuita. Suurimmis-
sa palkintokilpailuissa myös palkinnot olivat 
varsin houkuttelevia. Ne saattoivat olla joko 
rahaa, arvotavaroita tai jopa oliiviöljyä. Joil-
lekin maineikkaimmille urheilijoille tiedetään 
maksetun jopa siitä, että nämä edes osallis-
tuivat kilpailuihin. 

Pelkästään ateenalaisille tarkoitetut pa-
nathenaia-kisat tunnetaan melko hyvin jo 
senkin vuoksi, että palkinnoksi annettuja 
panathenaia-amforoita on säilynyt lukuisia. 
Tapana oli, että ruukun toisella puolella oli 
kuvattu Ateenan suojelusjumalatar Pallas 
Athene ja toiselle puolelle kuvallinen esitys 
siitä lajista, josta palkintokin oli myönnetty. 
Kuva-aiheet ovat välillä niin hämmästyttävän 
tarkkoja, että esimerkiksi juoksijan käsien ja 
jalkojen asennosta voidaan suoraan päätellä, 
onko palkinto annettu pika- vai kestävyys-
juoksijalle. 

Esimerkkinä palkintojen suuruudesta ol-
koon panathenaia-kisojen pikamatkan eli yh-
den stadionin mitan juoksu, jonka voittaja sai 
sata tällaista oliiviöljyllä täytettyä palkinto-
amforaa. Oliiviöljy oli tietenkin voittajalle it-
selleen käyttökelpoista, mutta ennen kaikkea 
myytäessä melko arvokasta. Lisäksi itse ruu-

kutkin olivat hyvin arvokkaita. Niitä himoittiin 
jopa siinä määrin, että niistä tehtiin antiikin 
aikana väärennöksiä myytäväksi keräilijöille. 
Juuri näiden panathenaia-ruukkujen kohdalla 
voidaankin ehkä puhua historian ensimmäi-
sistä tuoteväärennöksistä. 

Sallitut aineet ja ammattivalmentajat

Varsinaisia kiellettyjä aineita urheilumaailma 
ei antiikin aikana tuntenut. Päinvastoin tiede-
tään, että varsinkin turnausmuodossa käyty-
jen kamppailulajien ottelijat saattoivat lievit-
tää kipujaan otteluiden välillä erilaisilla sen 
ajan tunnetuilla huumaavilla aineilla kuten 
unikonsiemenuutteella. Jo pelkästään viini 
kuului kokeneen valmentajan perusvarustuk-
siin kisapäivänä. Sinänsä näillä aineilla ei ollut 
suoritusta parantavaa vaikutusta – liiallisena 
nautittuna vaikutus varmasti jopa heikensi 
suoritusta. Vaikka voimaan tai lihaksistoon 
vaikuttavia aineita ei siis tunnettukaan, oli 
valmentaminen muutoin jo tuolloin saavutta-
nut ammattimaiset mittasuhteet. Urheilijoille 
laadittiin yksilöllisiä harjoitusohjelmia, ja päi-
vittäisen aikataulun lisäksi myös ruokavalio 
saattoi olla tarkoin määrättyä.

Doping-rikkomusten puuttuessa muihin 
vilppiyrityksiin suhtauduttiin ankarasti. Esi-
merkiksi kutakin kamppailulajin ottelua seu-
rasi aina tuomari, joka jakoi sääntöjen vas-
taisista otteista varoituksia. Yleensä kolmes-
ta varoituksesta ottelija hylättiin. Erityisesti 
vastustajan tahallinen vahingoittaminen oli 
kiellettyä. Antiikista tunnetaan mm. tapaus, 
jossa ottelija julistettiin kuolleena voittajaksi, 
koska finaalivastustaja oli lyönyt hänet kuoli-
aaksi sääntöjenvastaisella iskulla. 

Vertailukelvottomat tulokset

Vaikka tiedämme voittajalistojen perusteella 
satojen aikansa urheilijasuuruuksien nimet, 
emme kuitenkaan tiedä juuri mitään hei-
dän tuloksistaan. Aikaa ei mitattu, eikä sen 
aikaisilla aurinko- tai vesikelloilla olisi kovin 
tarkkoihin tuloksiin päästykään. Siksi urhei-
lukisoissa merkitsi ainoastaan se, kuka sillä 
kerralla juoksi nopeammin kuin muut. 

Myös pituutta mitattaessa törmätään 
nykymittapuun mukaan merkilliseen ongel-
maan. Pituuden perusmitta jalka oli nimit-
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täin kaupungista riippuen eripituinen. Niinpä 
esimerkiksi 200-jalkaisen stadionin pituus 
oli Olympiassa 192,28 metriä, kun taas Del-
foissa käytetty lyhyempi jalkamitta teki 200-
jalkaisesta stadionista vain 177,35 metrisen. 
Nykyaikana se tarkoittaisi sitä, että Lontoon 
olympiakentällä sadan metrin pikajuoksu 
saattaisikin olla esim. 93 metriä, vaikka har-
joittelu olisi tapahtunut jossain 104-metrisel-
lä kentällä. Tämän voisi kuvitella aiheuttavan 
nykyajan huippuunsa treenatuissa urheilijois-
sa pientä hämmennystä. Pituusmittastandar-
din puuttuessa niin keihäässä, kiekossa kuin 
pituushypyssäkin tyydyttiin palkitsemaan 
sillä kerralla pisimmälle yltänyt, vertaamatta 
tulosta sen enempää edellisvuosiin kuin kau-
den kärkituloksiinkaan. 

Aikansa urheilusuuruuksia

Vaikkei heittojen pituuden tai juoksuaikojen 
valossa ketään voidakaan julistaa antiikin 
suurimmaksi urheilijaksi, tunnemme kuiten-
kin nimeltä lukuisia aikansa suuruuksia: joko 
moninkertaisia olympiavoittajia tai sitten yk-
sittäisten urheilutekojen sankareita. 

Suurimmaksi kestomenestyjäksi tilastois-

sa nousee Rhodoslainen Leonidas, joka saa-
vutti vuosina 164–152 eKr. yhteensä kaksi-
toista olympiavoittoa – lajeinaan stadionin ja 
kahden stadionin pikajuoksut sekä asejuok-
su. Kuuluisa on myös Etelä-Italian Krotonista 
voittoisia olympia-matkoja tehnyt painija Mi-
lon. Osa hänen kuudesta olympiavoitostaan 
tuli kuitenkin poikien sarjasta. 

Urheilusuuruuksiin liittyen kerrotaan usein 
myös erilaisia legendoja. Edellä mainittu Mi-
lonkin tunnetaan valitettavasti paremmin 
hänen epäonnisesta lopustaan kuin suures-
ta urheilumenestyksestään. Tarinan mukaan 
nähtyään metsässä haljenneen puunrungon 
koetti hän taivuttaa puun puolikkaita erilleen. 
Kesken voimainkoetuksen hänen käsivoi-
mansa ehtyivätkin, ja hän huomasi jääneen-
sä käsistään satimeen puun puolikkaiden vä-
liin. Kukaan ei kuullut avunhuutoja, ja niinpä 
seudulla vaeltelevat sudet tekivät yöllä lopun 
Milon-poloisen voittoputkesta. 

Kirjoittaja opettaa latinaa ja italiaa Tikkuri-
lan lukiossa Vantaalla ja kuuluu Tieto-Fin-
landia -palkitun teoksen ”Antiikin urheilu 

– Olympian kentiltä Rooman areenoille” 
kirjoittajakolmikkoon. 

Olympia Pytho Isthmia Nemea

Pitopaikka,
maakunta

Olympia, 
Elis

Delfoi, 
Lokris

Isthmia, 
Korintti

Nemea, 
Argolis

1. kisat 776 eKr. 586 eKr. 582 eKr. 573 eKr.

Sijoittuminen. 
olympiadissa 1. vuonna 3. vuonna 2. ja 4. vuonna 2. ja 4. vuonna

Ajankohta heinä-elokuu heinä-elokuu huhtikuu heinä-elokuu

Palvottu jumala Zeus Apollo Poseidon Zeus

Palkintoseppele oliivi laakeri mänty /villiselleri villiselleri

Stadionin pituus 192,28 m 177,35 m
192,24 m
181,31 m (uusi) n. 178 m

Panhelleenisten eli yleiskreikkalaisten seppelekisojen vertailua.
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Deconstructing the Italian football 
stereotype 

markus kitunen

Italian football has a reputation of being 
defensive, cynical and boring. But whatever 

aesthetic preferences or subjective inclinations 
one has, calcio (Italian for football) is certainly 
not tedious in terms of its culture and history. 
Ever since English sailors anchored their ships 
and kicked the first football on Italian shores 
in the late 19th century, controversy and 
complexity have been inextricable elements 
in the Italian game. And it is this complex, 
dual character embracing both the sublime 
and the grotesque that should be understood 
before passing judgement calcio’s character.   

Italian football has an illustrious history 
and the nation has produced some of the 
finest players that have graced the grass 
pitch (Giuseppe Meazza, Sandro Mazzola, 
Roberto Baggio, Paolo Maldini, etc.). With 
four World Cup victories Italy is the second 
most successful nation in the world (Brazil 
have five titles), but in the popular footballing 
imagination Italy has a grim, defensive image. 
This image has good historical, cultural and 
tactical grounds, but as much as stereotypes 
often have a foundation in real life, the 
negative characterisation of calcio is also a 
pervasive and tiring misrepresentation of the 
football played in the peninsula. 

The term that both characterises the 
historical defensive tradition well as the 
popular characterisation is catenaccio. The 
term is widely connected to the Argentinean 
coach Helenio Herrera’s Inter, known 
as Grande Inter, and in tactical terms it 
basically means the use of a five-man 
defence (including a free player (‘libero’) and 
four man-markers) that is supported by a 
defensive winger, but nowadays the term is 
often used as a catch-phrase denoting, and 
demoting, Italian football. It is a term that 

is hardly ever defined, or even understood, 
but rather applied as a brand to demean any 
Italian team (and only Italian teams) that 
defend close to their own goal in an organised 
manner and base their attack on the counter-
attack. 

Italian football exists outside catenaccio, 
just as the term exists outside Italian football. 
Catenaccio is only one development (although 
a significant one) in the tactical development 
of the game in general and in the history 
of calcio in particular. But because football 
exists as much as discourse as it does as a 
game where twenty-two players kick a ball 
on a pitch, Italian football is defined through 
the manner it is portrayed and discussed. In 
this context, catenaccio offers a good starting 
point in deconstructing the popular image of 
calcio.

Catenaccio: the product of tactical 
ability

“There is no tactical system so notorious as 
catenaccio. To generations, the word […] 
summons up Italian football at its most 
paranoid, negative and brutal” (Inverting the 
Pyramid 168).

Despite the fact that catenaccio was a 
tactical reality for the generations living 
in the 60s, when discussing catenaccio (or 
defensive football in general) one should 
actually be talking about objective football 
tactics and not subjective points of view. It is 
thus telling that Wilson talks about negativity 
rather than defensiveness. One could argue 
that they are effectively the same thing, but 
actually the word ‘defensive’ belongs to the 
category of football tactics while ‘negative’ is 
more to do with moral absolutism and refers 
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to something that is considered to be wrong 
or of less value.

This being said, and even with the risk of 
sounding condescending, a clear theoretical 
line can be drawn between the 
popular and the expert view 
with regards to Italian football’s 
defensive character. The popular 
view is based on a subjective 
moral and/or aesthetic argument 
(i.e. Italian football is bad because 
it is defensive and, for example, Brazilian 
football is good because it is attacking 
(another stereotype)) while the experts 
(professional coaches, tactical experts, etc.) 
would use a tactical perspective (i.e. Italian 
football is defensive because it is more 
tactical (Jonathan Wilson defines tactics as “a 
combination of formation and style” (Pyramid 
1)) and collectively-oriented while Brazilian 
football is more attacking, but not necessarily 
better, since it relies more on individual skill 
and inspiration). 

The examples are generalisations, but 
nonetheless serve to suggest that there 
are no right and wrong ways of playing 
football and that the defensive inclination 
prevalent in calcio is the product of the 
tactical sophistication of the Italians. Tactical 
knowledge, however, does not entail defensive 
football – no more than attacking football 
curtails tactical intelligence – but it is this 
tactical orientation that is both the defining 
element of Italian football culture and exactly 
the cause for its defensive manifestation on 
the pitch.   

Why does tactical ability take the form of 
defensive football so often then? To answer 
this question is to explain the development 
of football in general which has developed 
from all-out attacking to more defensive 
interpretations of the game: in the first 
international match in 1872 Scotland used 
six attackers and two defenders, while 
England used seven and one respectively 
(Pyramid 16); in the 2010 World Cup Final 
both Spain and Holland used only one out-
and-out attacker. But why is this so? The 
brief answer would be that as nutrition, 
medicine, living conditions, technology, etc. 
have improved and globalisation has shrunk 
distances and made cultural scope more 

homogenic, players have not only become 
technically and physically better but also 
similar (and this applies to football nations as 
well). When all other things are equal, tactics 

stand alone as the dividing factor 
between success and failure: 
when two teams are physically 
and technically equal, the ones 
usually win that maximise their 
strengths and use the opposition’s 
weaknesses better. In other words, 

the ones who are tactically more prepared 
and accomplished tend to win. 

Football is a theoretical sport, and the 
Italians have nurtured, used and abused 
football theory with more zeal than any 
other footballing nation. And this meticulous 
attention to detail is the key to the Italians’ 
success but also often the reason for their 
downfall.

The 1994 Champions League Final between 
AC Milan and Barcelona is a fundamental 
example of the tactical masterclass of the 
Italians. The match was not only a clash 
between two European titans but also 
represented a battle between opposing 
ideologies: Barcelona’s fluid, attacking 
football vs. Milan’s organised defence. And 
the line-ups could not have been more true to 
this platitude; while Barcelona fielded seven 
attacking-minded players, Milan used seven 
defensively-oriented ones. Catenaccio all 
over again? Not in the least. Milan destroyed 
Barcelona 4–0 in arguably one of the most 
one-sided finals in the history of the European 
Cup/Champions League. Maldini, playing for 
Milan between 1985-2009, later described 
the victory in the following way: 

“The press, especially the foreign media, 
had given us no hope. Barcelona were 
certainly a good side, but we knew they had 
weaknesses and how to exploit them and we 
went for it, ruthlessly. We played an almost 
perfect game. We completely stifled difficult 
opponents and gave them almost nothing” 
(Pyramid 320).

It is as if Milan had achieved the 
impossible, transforming a defensive unit 
into an attacking side and beating one of 
the most talented teams in history at their 
own game. This, however, is not the case. 
Milan may have been a ‘defensive team’ in 

URHEILUA

“Italian football has a 
reputation of being 
defensive, cynical and 
boring.”



the popular sense of the term, but it is one 
thing to appear defensive, quite another to 
actually play defensive football. And in the 
case of this match, ‘attacking’ and ‘defensive’ 
labels had nothing to do with how the football 
was actually played on the pitch. 

While Barcelona relied on their false sense 
of attacking superiority and skilful individuals, 
Milan were an organised collective with a 
cohesive strategy having its foundation in a 
solid defence combined with a streamlined 
attacking approach. The game was won not 
through better technical ability or physical 
preparation, Milan reigned because of their 
tactical intelligence. Arrigo Sacchi, the great 
tactical innovator and legendary Milan coach, 
captures this idea that good and/or successful 
football is not solely about skill (i.e. attacking) 
but about tactical intelligence:

“The player needs to express himself within 
the parameters laid out by the manager […] 
Then the player makes decisions based on 
that. And it’s about being a player. Not just 
being skilful or being athletic […] I wanted 
people with the intelligence to understand me, 
and the spirit to put that intelligence to the 
service of the team. In short, I wanted people 
who knew how to play football” (313). 

The fear in the Italian game

“They had created a monster, and it ended up 
turning on its maker” (192).

Monsters are the product of fear, and 
in the context of Italian football catenaccio 
is certainly both the proverbial and the 
actual alfa-boogeyman. For many of the 
greatest Italian football triumphs there is an 
equivalent event when it has all gone horribly 
wrong. This article has already talked about 
the great Inter team of the 1960s, and it is 
this same team that provided one of the most 
epic downfalls. Inter won the European Cup 
in 1964 and 65 due to their strict adherence 
to the tactical game plan laid out by Herrera, 
but in the 67 final against Glasgow Celtic, 
whom Inter were heavy favourites to 
beat, the obsession to tactical detail and 
preparation reached saturation point, the 
reliance on the system was replaced by fear 
of defeat, and the tactics inevitably turned 
against them. Tarcisio Burgnich, a member of 

the Inter team, explicates how the obsessive 
preparation built up towards the climax of 
their collapse: 

“We felt the weight of the world on our 
shoulders and there was no outlet […] All we 
did was obsess over the match and the Celtic 
players. Facchetti and I, late at night, would 
stay up and listen to our skipper, Armando 
Picci, vomiting from the tension in the next 
room […] In that sense we had brought it 
upon ourselves” (191).

A well-planned system and thorough 
preparation obviously gives you a better 
chance to win and play well. However, if 
you suffocate “the outlet”, the freedom of 
expression within the tactical framework, the 
structure will eventually reach braking point 
and collapse. Along with success, this sort of 
lifelessness has been a recurring feature in 
calcio.

Mental catenaccio: A nation of 
Materazzis and Machiavellis?

The Italian football historian John Foot talks 
about catenaccio as a phenomenon that 
occurs not only in the way football is played 
but also as a mentality, as a state of mind 
(Calcio 140-1). Stereotypically this ideal 
can be labelled as a form of end-justifies-
the-means cynicism, a form of mental or 
Machiavellian catenaccio. This mentality, like 
its tactical manifestation, has cast a similar 
sinister shadow to cloud over many of the 
Italian footballing triumphs, one of the latest 
and greatest being Italy’s World Cup victory 
in 2006. 

The tournament’s defining incident was not 
Italy’s victory but Zinedine Zidane’s dismissal 
in extra-time in the final. Zidane head-butted 
Marco Materazzi in the chest, and though his 
dismissal was unequivocally accepted, the 
great French playmaker was not portrayed as 
the villain of the incident. The Italian defender 
was. This article won’t pass moral judgement 
on either, and neither will it start pouring on 
the guesswork dedicated to figure out what 
the defender actually said to provoke the 
reaction. But assuming that he intentionally 
wound Zidane up is what matters here.

Most football fans would agree that Zidane 
was a genius on the pitch. Materazzi, on the 
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other hand, has been called many things, 
but genius is definitely not one of them. The 
brutishly physical, overtly dramatic centre-
back was not the thinking man’s footballer, 
but he definitely was a thinking footballer.

Zidane had a history of volatile behaviour 
and, knowing this, the fact that Materazzi 
used mind-games and not brute force to 
stop him is testament to the Machiavellian 
deliberation. The decision may not have been 
morally correct but it clearly shows that there 
is a mind, if perhaps a borderline evil one, at 
work there.

Gianluca Villa,  former Italian international 
player, talks about the Machiavellian tradition 
in calcio by pointing out to the rational 
argument on the background of their football 
reasoning: making practical decisions by 
playing the odds (The Italian Job 123). Inside 
a football match this may mean going on the 
defensive for the last 30 minutes of a game 
when leading 2-0 to “play the percentages 
and risk as little as possible” (125). Or, 
in terms of Materazzi’s gamesmanship, 
enacting a deed of “good cruelty”, a morally 
unscrupulous, risky act which needs to be 
perpetrated once in order to attain victory 
(123-4). Materazzi’s behaviour was morally 
suspect but, nonetheless, rational. There was 
a chance that the referee would overhear him 
saying something inappropriate, but the risk 
was minuscule when compared to the reward 
of enhancing Italy’s chances of winning. 

Like the 2006 victory, each Italy’s World 
Cup title is somehow marred with controversy: 
with the 1934 World Cup that Italy hosted, 

there is the fascism argument; with 1938 it 
is their brutally physical approach; with 1982 
it is the fact that they drew all their games in 
the group stage and qualified only thanks to 
scoring a goal more than Cameroon; and in 
2006 it was the Zidane incident. 

The thing that makes Italian football 
special, and successful, is the tactical 
pragmatism Italy have shown throughout 
their footballing history. They have created an 
ideal of minimalistic effectiveness: to do the 
exact minimum to gain the maximum result, 
victory. In other words, to prepare well is 
half the victory. This approach may manifest 
itself through catenaccio style defending or 
through a sublimely crafted attacking move, 
but whatever way it is exhibited, one thing 
is certain: the insatiable mind of calcio is 
ever brooding in the background. Italians 
may be the harbingers of their own negative 
image, but their success justifies the false 
stereotype.

Kirjoittaja on jalkapallotaktiikasta kiinnostu-
nut viestinnän ammattilainen, jolla on Toto 
Cutugnon L’italiano vinyylinä levyhyllyssä.

Viitteet:
Foot, John. Calcio: A History of Italian Football. 
London: Harper Perennial. 2007. 
Vialli, Gianluca and Gabriele Marcotti. The 
Italian Job: A journey to the heart of two great  
footballing cultures. London: Bantam Books. 
2007.
Wilson, Jonathan. Inverting the Pyramid: A 
History of Football Tactics. London: Orion 
Books. 2009.

25KLEIO 2/2012

URHEILUA

Italialaisia seuraamassa jalkapallon MM-kilpailujen finaalia 2006 Circus Maximuksella. Kuva: Wikimedia commons.



Soihdun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt 
hän juoksee juuri sinivalkoisessa urhei-

lupuvussaan, soihtu kädessään stadionin 
portista sisään yleisön riemukkaasti ottaessa 
vastaan vanhan urheilukuninkaan, yhdeksän 
kultamitalin miehen. […] Kansa on noussut 
seisomaan, voimakkaasti se osoittaa suosi-
otaan Nurmelle, jonka askel on edelleen len-
tävän kevyt. […] Nyt hän saapuu olympiali-
pun kohdalle ja sytyttää metalliselle alttarille 
olympiatulen. Nyt se hulmahti tuleen ja rie-
huu nyt puolen metrin, lähes metrin korkui-
sena!

Näin kuvaili Helsingin olympialaisten ava-
jaisia vuonna 1952 sateisella olympiastadio-
nilla radioselostaja Pekka Tiilikainen. Avajai-
sia seurasivat ”viimeiset oikeat olympialaiset”, 
koko kansan kisat, jotka muistetaan muun 
muassa Paavo Nurmesta, ”rauhanenkelistä” 
ja Coca-Colasta. Näistä ikimuistoisista tapah-
tumista tulee kuluneeksi 60 vuotta, ja on aika 
viettää Helsingin olympialaisten juhlavuotta. 

Helsingin olympialaisten 60-vuotisjuhlan 
lisäksi olympiateema on ajankohtainen myös 
Lontoon kesäkisojen vuoksi. Suomen Urhei-
lumuseossa teemavuosi on huomioitu niin 
näyttelyohjelmassa kuin opetuspalvelutar-
jonnassakin.

Tavoitteena elämyksellinen 
oppimiskokemus 

Suomen Urheilumuseo on valtakunnallinen 
erikoismuseo, joka tallentaa, tutkii ja esitte-
lee suomalaisen urheilun tarinaa kilpaurhei-
lusta harrasteliikuntaan. Museo sijaitsee ur-
heilullisessa ja historiallisessa ympäristössä 
Helsingin Olympiastadionilla.   

Urheilulla on ollut merkittävä rooli suo-
malaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. 
Urheilumuseon tavoitteena on esitellä tätä 
menneisyyden osa-aluetta tarjoamalla tietoa, 
elämyksiä ja kohtaamisia menneen kanssa. 
Välittäjänä museon tallentaman historian ja 

Tietoa ja toimintaa, tarinoita ja elämyksiä

Helsingin olympialaisten juhlavuosi näkyy Suomen Urheilumuseon 
opetustarjonnassa 

Henriikka HeikinHeimo

Suomen Urheilumuseon perusnäyttelyssä Helsingin olympiakisat 1952 on huomioitu omana osastonaan.
Kuva: Suomen Urheilumuseo.
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yleisön välillä toimivat opetuspalvelut. Urhei-
lumuseossa koululaisille tarjottavien palve-
luiden tavoitteina ovat laadukkuus, elämyk-
sellisyys ja toiminnallisuus. Tieto menneisyy-
destä on pyritty jalostamaan muotoon, jolla 
on kosketuspintaa lasten ja nuorten omiin 
kokemuksiin ja käsitteisiin. 

Myös museon perusnäyttelyssä on pa-
nostettu toiminnallisuuteen, elämyksellisyy-
teen ja itse tekemiseen. Elämyksiä tarjoaa 
elokuvateatteri Kino Nurmi, jossa kävijä voi 
eläytyä suomalaisen urheilun hienoimpiin tai 
vaihtoehtoisesti synkimpiin hetkiin, ja juke-
boksista museovieras voi kuunnella legen-
daarisia urheiluselostuksia ja urheiluaiheista 
musiikkia. Virtuaali-Viren -juoksusimulaat-
tori taas haastaa kävijän juoksemaan kilpaa 
Lasse Virénin ja kumppaneiden kanssa.  

Museot tarjoavat erityisesti historian ope-
tukseen monipuolisia mahdollisuuksia. Op-
pimisympäristön vaihdos koulusta museoon 
herättää mielenkiinnon, mutta museon etuna 
ovat myös aidot esineet, jotka kertovat men-
neisyydestä. Urheiluhistorian esittelyn lisäksi 
Urheilumuseon tavoitteena on myös tutustut-
taa oppilaat museoihin ja tarjota myönteisiä 
kokemuksia kulttuuripalveluista. Moni koulu-
lainen tuokin opintokäynnistä innostuneena 
vanhempansa Urheilumuseoon.

Suomen Urheilumuseo tuo Helsingin 
olympialaiset koululaisten ulottuville

Teemavuoden aikana olympialaisiin pääsee 
tutustumaan niin Urheilumuseon perusnäyt-
telyissä kuin vaihtuvissakin näyttelyissä. 
Vuosittain järjestettävä liikunnallinen lasten-
näyttely oli tänä vuonna olympia-aiheinen, ja 
syksyllä vuorossa on Helsingin olympiakiso-
jen soihtuviestiin keskittyvä näyttely. 

Peruskoululaisille ja lukiolaisille museo 
tarjoaa olympia-aiheisia opastettuja kierrok-
sia. Olympiaopastuksella tutustutaan Urhei-
lumuseon perusnäyttelyn olympiaosastoon ja 
selvitetään, mitä olympiakisat ovat ja millai-
nen on ollut suomalaisten olympiataival men-
neinä vuosikymmeninä. 

Teemavuoden ohjelmaan kuuluvat myös 
erityisesti sitä varten peruskoululaisille suun-
nitellut ohjatut Helsinki 1952 -työpajat, jois-
sa oppilaat tutustuvat aiheeseen kuunnellen, 
katsellen ja itse tehden. Tarinoita kisoihin liit-

tyvistä esineistä ja tapahtumista kuullaan op-
paan johdolla museon näyttelyssä. Myös ai-
kalaisten ääni pääsee kuuluviin, kun kisoissa 
mukana olleiden suomalaisten kokemuksiin 
ja muistoihin tutustutaan lyhyen dokumentti-
elokuvan avulla.  Näihin aikalaiskokemuksiin 
sekä museon näyttelyssä opittuun nojaten 
yläkoululaiset eläytyvät 60 vuoden takaisiin 
tapahtumiin lyhyen roolikirjoitustehtävän pa-
rissa. 

Alakoululaisten työpajoissa taas on huo-
mioitu toinenkin merkittävä vuoden 2012 
teema: Helsingin nimitys maailman design-
pääkaupungiksi. Designpääkaupunkivuoden 
hengessä oppilaat suunnittelevat ja askarte-
levat kuvitteellisten vuoden 2052 Helsingin 
olympiakisojen soihdut. 

Olympiateemaa jatkaa myös uusi olym-
piasprintti, joka on historialla höystetty urhei-
lullinen sprinttisuunnistus. Tarjolla on kaksi 
eripituista reittiä, jotka kulkevat kisojen pää-
näyttämön, Olympiastadionin, ympäristössä. 
Suunnistus on toteutettu yhteistyössä Hel-
singin Jyryn suunnistusjaoston sekä Suomen 
suunnistusmaajoukkueen sprinttivalmennuk-
sen kanssa. 

Oppimista museoympäristössä on mah-
dollista syventää museon tarjoamien kirjal-
listen tehtävien avulla. Aiheeseen voi tutus-
tua myös kouluympäristössä hyödyntämällä 
Urheilumuseon verkkosivuille koottua mate-
riaalia. Verkkomuseossa on mahdollista tu-
tustua Helsingin olympialaisiin sekä siihen 
liittyviin esineisiin museon kokoelmissa, ja 
saatavilla on myös koululaisille suunnattuja 
Helsingin Olympiastadion -aiheisia tietopa-
ketteja tehtävineen.

Lisää tietoa Suomen Urheilumuseosta 
sekä museon olympia-aiheisista ja muista 
opetuspalveluista löydät osoitteesta 
www.urheilumuseo.fi.

Kirjoittaja toimii museolehtorina Suomen 
Urheilumuseossa ja on koulutukseltaan his-
torian ja yhteiskuntaopin opettaja. 

Lähteet:
Paavo Nurmi tuo olympiasoihdun. Toim. Pekka 
Tiilikainen & Leo Meller. YLE 19.7.1952. YLEn 
Elävä arkisto. [2.4.2012] http://yle.fi/el-
avaarkisto/artikkelit/paavo_nurmi_tuo_olym-
piasoihdun_4461.html#media=4465
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Under en mer än 10 år lång period av mitt 
liv, från att jag började studera historia 

i januari 1997 tills min doktorsavhandling 
var färdig i maj 2006, så kombinerade jag 
två karriärer: långdistanslöparens och his-
torikerns. Genom åren har jag fått ta emot 
en hel del beröm för att jag 
lyckades med det, men i den 
här artikeln kommer jag, 
som en god kritiskt tänkande 
historiker, att ifrågasätta om 
kombinationen verkligen var 
så framgångsrik. Hade jag 
kunnat bli en bättre historiker om jag lämnat 
bort idrotten, och hade jag löpt snabbare om 
jag varit heltidsproffs i stället för att studera 
och forska vid sidan om?

Allra först måste jag betona att jag inte 
försökte kombinera två likvärdiga karriärer, 
utan hela tiden prioriterade idrotten. Som 
idrottare har man ett fåtal år på sig att nå 
toppen av sin förmåga, och när den karriären 
är slut har man fortfarande många goda år-
tionden kvar som forskare. Man kan säga att 
alla val jag gjorde i min akademiska karriär 
påverkades av de krav idrotten ställde.

Historiestudier i vågrätt läge

Själva det faktum att jag kom att studera his-
toria berodde på löpningen. Långdistanslöp-
ning är en speciell idrott i den bemärkelsen 
att den inte stjäl så mycket av din tid, men 
däremot all din energi. En seriös långdistans-
löpare tränar två gånger om dagen, kanske 
en timme varje gång, och tillbringar tiden dä-
remellan med att sova, äta och vila. En löpare 
har alltså gott om tid för studier, förutsatt att 

studierna kan bedrivas i vågrätt läge hemma 
på sängen. Historiestudier är utmärkta i det 
avseendet; man har högst ett par föreläs-
ningar och seminarier i veckan, och resten 
av tiden plöjer man igenom böcker på egen 
hand. När jag flyttade till Uppsala hösten 

1996 var jag inställd på att 
studera fysik, men ändrade 
mig eftersom den stora an-
delen schemalagd undervis-
ning var svår att kombinera 
med seriös träning.

Andra terminen på utbild-
ningen började vi skriva uppsatser. Ämnena 
för mina uppsatser valde jag delvis utifrån de 
krav löpningen ställde. Ett uppsatsämne som 
krävde att jag pendlade till arkiv flera veckor 
i sträck skulle rubba träningsprogrammet. 
Helst borde källmaterialet vara möjligt att 
läsa hemma. Det bidrog förmodligen till att 
jag så småningom kom in på det historiogra-
fiska spåret.

Från maratonloppet till arkivet

När jag började doktorera blev jag kvar inom 
historiografin. Min doktorsavhandling hand-
lade om hur man i norska, svenska och fin-
ländska läroböcker skildrade USA och Sovje-
tunionen under det Kalla kriget. Det vikti-
gaste källmaterialet var läroböcker som jag 
oftast kunde beställa till Uppsala, men det 
krävdes även att jag besökte bibliotek och 
arkiv i både Oslo och Helsingfors, eftersom 
jag ville se hur de statliga granskningsmyn-
digheterna för läroböcker fungerat under det 
Kalla kriget. Det var alltså inte längre möj-
ligt att göra allt arbete hemma i sängen och 

Från maratonloppet till arkivet

Hade jag kunnat bli en bättre historiker om jag lämnat bort  
idrotten, och hade jag löpt snabbare om jag varit heltidsproffs i 
stället?

Janne Holmén

”Jag avstod helt från doktors-
promotionen vid terminsslutet, 
eftersom den skulle ha förstört 
två träningsdagar.”
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soffan. I praktiken gjorde jag så att jag efter 
varje säsong av maratonlopp tillbringade en 
intensiv vecka vid arkiv, där jag samlade in 
allt material jag behövde. Under de här pe-
rioderna tränade jag ytterst lite, och kunde i 
princip arbeta från öppning till stängning.

Under förberedelserna till EM i München 
2002 läste vi doktorander i historia en ge-
mensam kurs i historisk teori. Vår professor 
var vänlig nog att anpassa schemat så att se-
minarierna inte skulle kolliderade med mina 
träningsläger i Sydafrika. Efter att jag vunnit 
EM så belönades institutionen med mediup-
pmärksamhet, då alla journalister ville foto-
grafera europamästaren på hans arbetsplats.

Den enda gång som mina doktorandstu-
dier verkligen kolliderade med träningen var 
i april 2006. Då förberedde jag mig för att 
löpa Rotterdam maraton samtidigt som jag 
skulle göra klart de sista bitarna av min dok-
torsavhandling. Jag tvingades då att arbeta 
väldigt sent om kvällarna, och loppet i Rot-
terdam misslyckades. Efter min disputation 
började emellertid träningen löpa på bra igen. 
Jag avstod helt från doktorspromotionen vid 
terminsslutet, eftersom den skulle ha förstört 
två träningsdagar.

En övermäktig kombination

Från och med maj 2006 till och med hösten 
2008 koncentrerade jag mig helt på löpnin-
gen. Det här var utan tvekan min bästa pe-
riod som löpare. Från bottenpunkten våren 
2006 steg formen stadigt, så att jag i augus-
ti 2007 blev 9:e på maraton vid VM i Osaka 
och våren 2008 kunde sätta nytt finländskt 
rekord på maraton. Att jag presterade som 
allra bäst under de år jag inte ägnade mig åt 
historia tyder på att jag förmodligen kunnat 
vara en bättre löpare om jag fokuserat helt 
på det och lämnat den akademiska karriären 
åt sidan. Under de år då jag ännu inte hade 
några barn var det emellertid fullt möjligt 
att kombinera idrott och forskning. År 2006 
föddes vårt andra barn, och mina framgån-
gar 2007-2008 hade förmodligen inte varit 
möjliga om jag samtidigt försökt forska. När 
jag fick ett forskningsprojekt år 2009 blev 
kombinationen av idrott, familj och forskning 
övermäktig.

Försenad utveckling som historiker, 
men med nya referensramar

Att jag fram till 2006 lyckades kombinera id-
rott och forskning berodde emellertid på att 
jag prioriterade hårt: allting som inte var ab-
solut nödvändigt lämnades åt sidan. Många 
doktorander ägnade sig t.ex. åt undervisning, 
fackligt arbete eller satt med i institutionssty-
relsen. I och med att jag arbetade hemifrån, 
eller på  träningsläger i Afrika eller Sydeuropa, 
gick jag miste om mycket av den informella 
kunskapsöverföring som fanns vid institutio-
nen. Otvivelaktigt försenades min utveckling 
som historiker i många avseenden av min id-
rottskarriär. Å andra sidan är det inte enkelt 
att säga vad en bra historiker är. Alla forskare 
påverkas av sina personliga erfarenheter, och 
vetenskapen som helhet gynnas av att män-
niskor med varierande bakgrund komplet-
terar varandras perspektiv. Förhoppningsvis 
kan mina år som elitidrottare vara till nytta 
också i karriären som historiker, eftersom jag 
fått andra referensramar och kontaktnät än 
de som forskare i humaniora vanligtvis be-
sitter.

Skribenten är Filosofie doktor i historia och 
har varit långdistanslöpare på elitnivå.
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Matilda Castrén - treeniä ja opiskelua

Kello on 6.30 ja herätyskelloni soi. ”Ei voi olla 
vielä…” ajattelen. Kyllä vaan, nyt on nous-
tava. Aamutoimien jälkeen suuntaan kohti 
Suomenojaa Espoossa, missä sijaitsee talvi-
harjoittelupaikkani Season Golf. Koulun aa-
muharjoitukset ovat tiistaisin, keskiviikkoisin 
ja torstaisin. Avaan kädet kohmeessa hallin 
oven ja kävelen sisään. Lämmitys on taidettu 
taas panna yöksi pois päältä kulujen sääs-
tämiseksi, sillä lämpömittari näyttää +4. No, 
alkuverryttely lämmittää. 

Tänään on tiistai, joten valmentaja on pi-
tämässä treenejä toiselle koululle ja meillä 
on omatoiminen harjoitus. 1,5 tunnin har-
joittelun jälkeen katson kelloa: 9.30. On aika 
rientää oppitunnille. Koulussa päivä sujuu 
nopeasti, kun on vaan muutama oppitunti. 
Kotona olen kolmen aikoihin. Syön välipalaa 
ja lepään hieman ja lähden taas liikkeelle. 

Golfhallilla tapaan henkilökohtaisen val-
mentajani Petteri Nykyn. Aika kuluu nopeasti, 
kun lyön palloa 
ja yhdessä analy-
soimme ja muok-
kaamme swingiä. 
Kolmen tunnin 
jälkeen on aika 
lähteä kotiin syö-
mään ja lepää-
mään. Läksyjä ei 
ehdi tehdä, kun 
pitää käydä Fa-
cebookissa kat-
somassa päivän 
tapahtumat. 

Kesk iv i i kko 
alkaa aamuhar-

joittelulla, ja toisin kuin tiistaina, nyt valmen-
tajakin on paikalla. Valmentajana toimii oma 
valmentajani Petteri, joka vetää kaikille pää-
kaupunkiseudun urheilulukioiden golffareille 
aamuharjoituksia. Iltapäivällä ei ole golfia 
vaan fyysistä harjoittelua. Eli kuntosalille! 
Ohjelmassani on kuntopalloheittoja, pun-
nerruksia, kyykkyjä painon kanssa ja paljon 
muuta. Tavoitteena on kehittää mahdollisim-
man vahva kroppa, jotta se kestäisi koko 
kauden kunnossa ja säilyisi vammoitta. 

Saavutuksia ja tavoitteita

Viikot kuluvat koulua käydessä ja harjoitel-
lessa. Muulle ei jää aikaa. Viikonloppuisin 
harjoittelen päivällä ja tapaan ystäviäni illalla. 
Olen joutunut uhraamaan sosiaalisia suhteita 
urheilun takia, mutta olen valmis siihen, jos 
huipulle pääseminen vaatii. Parhaimmat ys-
täväni ymmärtävät sen ja tukevat minua. 

Kauteeni kuuluu noin 17 kilpailua, joista 
kaikki ovat 3–5 päivän mittaisia. Isoimpia 

kansa invä l i s iä 
saavu tuks i an i 
ovat USA:ssa 
joulukuussa 2011 
Doral-Publix Ju-
nior Classicin 
voitto ja Hollan-
nissa 2009 Dutch 
Junior Mastersin 
voitto. Kotimaas-
sa voitin vuonna 
2011 alle 21-vuo-
tiaiden Finnish 
Junior Rankingin. 
Tällä hetkellä 
kuulun Suomen 

Urheilevan lukiolaisen kalenteri on täysi

Kokemuksia lukio-opiskelun ja urheilun yhteensovittamisesta

matilda Castrén Ja elmo Pakkanen
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Matilda Castrén alle 18-vuotiaiden EM-joukkuekilpailussa Italiassa. 
Kuva: Carlo Torchio.



naisten maajoukkueeseen. 
Päätavoitteeni kaudella 2012 on päästä 

edustamaan Suomea naisten maailmanmes-
taruus-joukkuekilpailuihin, jotka järjestetään 
Turkissa. Joukkueeseen valitaan kolme ama-
töörinaista. 

Talvella harjoitustunteja kertyy viikossa 
20–30. Lajia harjoittelen ainakin 13 tuntia 
viikon muusta ohjelmasta ja koulutunneista 
riippuen ja fyysistä puolta ainakin 7 tuntia. 
Kesällä harjoitustunteja on enemmän, 30–40 
viikossa. Minulla on paljon kisareissuja ja -lei-
rejä talven aikana, joten koulunkäynti kärsii. 

Viikon tai kahden poissaolo tiputtaa täy-
sin kärryiltä, ja muiden ryhmän opiskelijoi-
den kiinniottaminen on vaikeaa, kun palaa 
arkeen. Opettajani ovat kuitenkin olleet jous-
tavia ja olen menestynyt oppiaineissa kohta-
laisesti. Nyt ollessani lukion toisella vuosiluo-
kalla, koen, että olen onnistunut sovittamaan 
hyvin yhteen opiskelun ja kilpaurheilemisen. 
Välillä on rankempia jaksoja, mutta pääosin 
kaikki on sujunut hyvin.

Elmo Pakkanen - Uimarin arkea 

Maanantaina heräsin tavalliseen tapaan kel-
lo 6.55. Sunnuntaina minulla oli ollut uinti-
kilpailut. Tunsin, että lihakset olivat todella 
jumissa ja olin myös hyvin väsynyt ylösnous-
tessani. Olin ehtinyt nukkua noin kuusi ja 
puoli tuntia. 

Koulupäivä alkoi matematiikalla kello 8.15. 
Keskittyminen oli kateissa väsymyksen takia, 
enkä saanut tehtyä kuin muutaman tehtävän 
koko tunnin aikana. Pääsin koulusta kotiin 
kahden tunnin jälkeen yhdentoista jälkeen. 

Kotona aloin valmistautua harjoituksiin, 
jotka alkavat maanantaisin kello 17. Söin 
välipalaa, otin päiväunet, söin päivällistä ja 
suuntasin uimahallille. 

Harjoituksissa meillä oli tunnin mittainen 
kuntopiiri, joka sisälsi keskivartaloharjoittei-
ta. Tämän jälkeen uimme tunnin ja 45 mi-
nuuttia, noin 5 kilometriä. Olo ei ollut paras 
mahdollinen, mutta tunsin kuitenkin, että 
harjoitukset menivät hyvin. 

Kotiin tultuani söin iltapalaa ja olin hetken 
Facebookissa. Menin kymmenen jälkeen nuk-
kumaan. Herätys aamuharjoituksiin oli kello 
6.30.

Tiistai – koulussa kääntymässä

Aamuharjoituksiin herääminen ei ollut tänään 
normaalia mukavampaa. Söin pienen aamu-
palan ja lähdin isän kyydillä uimahallille. Tiis-
tain aamu-uinti kestää puoli kahdeksasta yh-
deksään. En ole aamuisin parhaassa vireessä 
altaassa, eikä tämä tiistai ollut poikkeus. Uin 
vähän yli 4 kilometriä. Rennon opiskelujak-
son takia ehdin käydä aamuharjoitusten jäl-
keen kotona. 

Kotona söin pari pientä ateriaa, nukuin 
niiden välissä tunnin ja selailin vähän ruot-
sinkirjoja. Menin kouluun yhdeksi musiikin-
tunnille, joka oli päivän ainut oppitunti. Tun-
nin jälkeen menin suoraan kotiin syömään 
päivällisen.

Iltaharjoituksissa meillä oli tunnin rankka 
punttisali ja puolentoista tunnin uinti. Puntti-
salilla tuntui hyvältä, mutta uinti oli vaikeaa. 
Kotiin selvisin vähän kahdeksan jälkeen, jol-
loin söin lämpimän ruuan. Olin niin väsynyt, 
etten viitsinyt vaivautua edes avaamaan kir-
joja, vaikka läksyjä olikin jonkin verran. 

Keskiviikko – ei aamuharjoituksia

Keskiviikkoisin koulu alkaa kello 9.45 eikä mi-
nulla silloin ole aamuharjoituksia, joten sain 
nukkua hieman tavallista pidempään. Koulu-
päivä alkoi maanantain tapaan matematiikal-
la. Tällä kertaa pystyin keskittymään hieman 
paremmin ja sain tehtyä useampia tehtäviä. 
Toinen tunti oli ruotsia, mikä sujui myös aika 
hyvin, vaikka huomasin olevani jäljessä mui-
ta sekä kappaleiden läpikäymisessä että kie-
liopin osalta, mikä tiesi lisätöitä viikonlopulle. 

Olin kotona puolin kahdelta ja ajoitin lou-
naan puoli kolmelle. Ruokailun ajoitus, laatu 
ja määrä ovat tärkeitä ennen treenejä, jot-
ta energiataso pysyy korkealla koko uinnin 
ajan.

Kahden tunnin rankan uintiharjoituksen 
jälkeen olin poikki. Uimme kuusi kilometriä, 
josta kolmasosa korkealla sykealueella. Kes-
kiviikkoisin harjoitukset loppuvat muista päi-
vistä poiketen jo kuudelta, joten olin aikaisin 
kotona ja sain ruokailun jälkeen tehtyä räs-
tissä olleita matematiikan tehtäviäni, en tosin 
kaikkia. Menin aikaisin nukkumaan. Torstai-
sin aamuharjoitukset ovat puoli kahdeksalta, 
joten herätys oli taas kello 6.30.
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Torstai – viikon kolmas kahden 
harjoituksen päivä

Yleensä torstai on viikon rasittavin päivä, sillä 
joudun usein aamuharjoitusten jälkeen me-
nemään suoraan kouluun ja koululta iltapäi-
vällä takaisin hallille. Tässä jaksossa ehdin 
kuitenkin käymään aamulla kotona, sillä har-
joitukset loppuvat yhdeksältä ja koulu alkaa 
vasta kello 11.10. 

Aamun treeni oli kohtalaisen raskas, uin-
tia oli 4,5 kilometriä. Kaksi ensimmäistä 
tuntia koulussa sujuivat ihan hyvin, mutta 
lähdin ruotsintunnilta etuajassa kolmen jäl-
keen, jotta ehdin harjoituksiin. Syöminen jäi 
torstaina hyvin niukaksi, sillä kevyen aamiai-
sen ja kouluruuan lisäksi ehdin syömään vain 
sämpylän ja juomaan energiajuoman mat-
kalla harjoituksiin.

Torstaisin harjoituksissa on kuntopiiri, jos-
sa käytämme kuntopalloja ja teemme kes-
ki- ja ylävartaloharjoituksia. Uintia on kaksi 
tuntia, noin 6 kilometriä. Yhteensä uimme 
torstaisin kaiken kaikkiaan yli kymmenen 
kilometriä. Illan harjoituksissa tuntui, etten 
saanut mitään itsestäni irti, sillä energia oli 
vähissä. 

Kotona söin, pelasin vähän aikaa pelikon-
solilla ja menin puoli yksitoista nukkumaan. 
En viitsinyt tehdä koulutehtäviä, sillä tässä 
jaksossa minulla on perjantaisin vain musiik-
kia ja liikuntaa. 

Perjantai – hetki vapaa-aikaa

Vaikka torstai oli rankka päivä, olin perjan-
taiaamuna virkeä. Oppituntien jälkeen vietin 
käytännössä ensimmäisen kerran viikolla va-
paa-aikaa. Kävin muutaman ystäväni kanssa 
Helsingissä. 

Tulin kotiin yhden aikaan ja päätin lou-
naan syötyäni nukkua päiväunet, jotta illan 
harjoituksissa olisi hyvä fiilis. Tässä välissä 
olisi ollut aikaa opiskella, mutta ennen vii-
konloppua en vain yksinkertaisesti viitsinyt. 

Harjoitukset alkoivat viideltä punttisalilla. 
Altaassa olimme kaksi tuntia, mutta harjoi-
tus ei ollut kovin raskas, koska punttisalin 
jälkeen keskitymme lähinnä ”availemaan” 
lihaksia. Uimme viitisen kilometriä ja lisäksi 
treenasimme startti- ja käännöstekniikoita. 

Treeni loppui kahdeksalta, jolloin tulin 

suoraan kotiin. Yritin mennä mahdollisimman 
aikaisin sänkyyn, koska lauantaiaamuisin 
harjoittelemme aina kahdeksasta kymme-
neen. Katselin kuitenkin elokuvaa ja menin 
nukkumaan puolenyön aikoihin.

Viikonloppu – harjoittelua ja lepoa

Lauantaiaamun harjoitusten jälkeen olin to-
della uupunut. Jos lauantaina ovat kahdet 
treenit, kuten useimpina viikkoina on, en nii-
den välissä jaksa tehdä käytännössä mitään. 
Yleensä syön kaksi lämmintä ruokaa, nukun 
päiväunet ja katselen televisiota. Poikkeuk-
sellisesti tänä lauantaina kuitenkin avasin 
hetkeksi koulukirjatkin tulevaa koeviikkoa 
ajatellen. Luin tunnin. Illan harjoitukset oli-
vat viidestä puoli seitsemään. Illan harjoitus 
oli kevyt, mutta tuntui raskaalta koska olem-
me harjoitelleet tämän viikon kovaa. Harjoi-
tusten jälkeen tapasin ystäviäni.

Viikon ainoan vapaapäivän sunnuntain 
vietän yleensä lepäillessä. Nukun pitkään, 
syön hyvin ja vietän aikaa lähinnä kotona. 
Sunnuntaisin on aikaa tehdä rästiin jäänei-
tä koulujuttuja, mutta rankimpien viikkojen 
jälkeen on vaikea edes ajatella koulua vapaa-
päivänä. Tänä sunnuntaina tein muutaman 
matematiikan tehtävän ja lueskelin ruotsin-
kirjaa. Uinti vie viikossa niin paljon energiaa, 
ettei vapaapäivänäkään ole ihan virkeimmil-
lään, ja siksi opiskeleminen on hankalaa.

Kirjoittajat opiskelevat urheilulinjalla Hauki-
lahden lukiossa Espoossa. 
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Lontoon olympialaiset lähestyvät. Niitä odo-
tellessa voi muistella menneitä kisoja. Ne-

hän eivät ole vain urheilua, vaan myös tunnet-
ta, yhteisiä muistoja, politiikkaa ja viihdettä. 
        Olympialaisia voi käsitellä opetukses-
sa monella tavalla. Olen itse tehnyt osittain 
täysin subjektiivisia listoja, joissa käsitellään 
olympialaisten eri puolia. Politiikka, sodat ja 
kriisit tulevat esille. Yhteinen kulttuurihistoria 
näyttäytyy. Maailman muutos näkyy kisoissa.  
      Ottakaa kantaa. Tehkää omat listanne tai 
teettäkää ne oppilailla. Antakaa listat oppi-
laille ja pyytäkää selvittämään, mitä ne ovat. 
Listat on tarkoitettu aivojen virkistykseksi. 
Nopeammin, korkeammalle, voimakkaam-
min!

Perutut olympialaiset 
1. Berliini 1916 
2. Helsinki 1940 
3. Lontoo 1944 
 
Boikotoidut olympialaiset 
1. Montreal 1976 
2. Moskova 1980 
3. Los Angeles 1984 
 
Poliittiset olympialaiset 
1. Berliini 1936 
2. Mexico city 1968 
3. München 1972 
 
Suomalaismenestystä olympialaisissa 
1. Tukholma 1912 
2. Pariisi 1924 
3. München 1972 
 
Ensimmäistä kertaa olympialaisissa 
1. Suomi: Lontoo 1908 
2. Neuvostoliitto: Helsinki 1952 
3. Viro: Antwerpen 1920 ja Albertville 1992

Legendaarisimmat olympialaismuistot 
1. Viren kaatuu Münchenissä. 
2. Paasikivi tervehtii urheilijoita Helsingin 
olympialaisissa englanniksi (Ylen Elävä 
arkisto). 
3. Elmo kaatuu satasella ja voittaa Der-
wangan kisoissa. (Lyly ja Immo selostavat, 
myös Elävässä arkistossa.) 
 
Olympialaisten mieleenpainuvimmat naiset 
1. Nadia Comanecin pisteet ja lopputaivutus 
Montrealissa 1976 
2. Jarmila (Jarmo) Kratochvílová Moskovas-
sa 1980 
3. Marja-Liisa Kirvesniemen kolme kultaa 

Olympiatuli - tule kouluun!

riitta mikkola

Tämä nainen ei jäänyt koskaan kiinni doping-
testeissä.

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja.



Historian ja yhteiskuntaopin opettaja 
käyttää vapaa-aikansa muuhunkin kuin 

alan kirjallisuuteen perehtymiseen ja harras-
taa lomillaan muutakin kuin museoiden ko-
luamista. Kleio-gallup selvitti historianopet-
tajien liikuntaharrastuksia ja -mieltymyksiä. 
Gallup kertoo, että myös urheilun saralla 
olemme varsin monipuolista ja ansioitunutta 
porukkaa!

Kysyin viideltä kollegalta seuraavia asioita:
1. Mitä urheilulajeja olet harrastanut elämäsi 
aikana?
2. Mitä urheilu ja liikunta merkitsevät elä-
mässäsi?
3. Mitä lajia haluaisit harrastaa, mutta et ole 
vielä kokeillut?

Helena Tiitinen, Matinkylän koulu, 
Espoo

1. Harrastin lapsena balet-
tia 14 vuotta. Ratsastusta 
olen harrastanut viimei-
set 20 vuotta, nykyisin 
viisi kertaa viikossa. Teen 
myös tallitöitä viikottain. 
Lisäksi harrastan laskette-
lua ja satunnaista lenkkei-

lyä, muutama puolimaraton on takana.
 2. Liikunta on supertärkeää, ilman sitä tulee 
ankea ja rauhaton olo. Urheilusta tulee tosi 
hyvä mieli  - rakastan rankan ratsastuksen 
tai lenkin jälkeistä olotilaa. Olen aina nuk-
kunut hyvin, se varmasti liittyy runsaaseen 
liikuntaan.
 3. Haluaisin kokeilla enduropyöräilyä tai ral-
lia.

Markus Ahlfors, Ekenäs gymnasium & 
högstadieskola 

1. Harrastan juoksua ja 
kuntosalia. Nuorena pe-
lasin jalkapalloa sekä 
harrastin yleisurheilua, 
lajeina olivat 100 metrin 
ja 200 metrin juoksu.  15-
vuotiaana voitin SM-kultaa 
viestijuoksussa 4x200m.. 

Lisäksi harrastan viikottain salsaa, meren-
gueä, bachataa sekä cha cha chata
2. Kuntoileminen on minulle paras tapa jättää 
kaikki työasiat sivuun ja saada lisäenergiaa.
3. Juuri nyt yritän päästä kuntoon puolima-
ratonille.

Laura Vuorela, Helsingin Medialukio

1. Lapsena viiletin villinä 
ja vapaana pitkin rantoja, 
takapihoja ja puiden lat-
voja. Pelikentillä tuli pelat-
tua erilaisia pallopelejä ja 
myöhemmin joukkueessa 
futista monia vuosia. Nyt 
pelaan tennistä omaksi 

iloksi, se auttaa jaksamaan ja nollaamaan 
päätä. Kesäisin ajelen fillarilla ilman päämää-
rää. Lisäksi laskettelen -  vähintään kerran 
talvessa pitäisi päästä Alpeille!
2. Iloa. Vapautta. Penkkiurheilua. Stressin 
poistajaa.
3. Voisin joskus kokeilla patikointia Sveitsin 
vuorilla.

Pään nollausta ja purjehdushaaveita

Historianopettajien urheiluharrastuksia

liisa mikkola 
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Tommi Rasilainen, Etu-Töölön lukio, 
Helsinki

1. Valkeakoskelaisena olen 
nuorena pelannut jalka-
palloa, kunnes katkaisin 
sääriluun toisen kerran. 
Siirryin tennikseen ja ko-
ripalloon. Kesäisin yritän 
pyöräillä ja talvisin uin. 
Viimeisin aluevaltaukseni 

on pingis.
2. Urheilu merkitsee minulle hyvinvointia ja 
virkistymistä, pyöräily on jopa meditoivaa. 
Pyöräilen mieluiten yksin ja kovaa, toki huo-
maavaisesti. 
3. Mielelläni kokeilisin kendoa. En ole aivan 
huono Wiin miekkailussa. 
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Riitta Mikkola, Karakallion koulu, 
Espoo 

1. Harrastan kävelyä, juok-
sua, hiihtoa ja pyöräilyä. 
Kaikkea aika maltillisesti.
2. Pidän ulkona olemises-
ta ja luonnosta. Juoksu on 
maailman helpoin laji, sitä 
varten tarvitse muuta kuin 
lenkkarit ja sitä voi har-

rastaa lähes missä vain. Hiihto taas on sekä 
vaihtelevaa että meditatiivista.
3. Haluaisin harrastaa kalliokiipeilyä mut-
ta taidan olla liian heikko ja pelokas. En ole 
ikinä purjehtinut, vaikka olen haaveillut siitä 
koko elämäni.

Kirjoittaja on Etu-Töölön lukion opettaja, 
joka harrastaa kamppailulajeja ja ratsastus-
ta.

We can do it! - Ajankohtaista Amerikasta

HYOL:n syyspäivät Helsingissä 6.-7.10.2012

10.00-11.30  Philadelphian konventista Brysselin konventtiin - Liittovaltiosta  
                        ylikansalliseen unioniin.  
  Kimmo Kiljunen, Valtiotieteen tohtori

11.30-13.00 Lounas
  
13.00-14.30  Yhdysvallat tienhaarassa: Presidentinvaalit 2012
    Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti

14.30-15.00  Päiväkahvit

15.00-16.30  History teaching in the United States
   John McNamara

19.00-  Iltatilaisuus

Sunnuntai  7.10.2012:
9.30-11.00 Uuden maailman vanhat kansat: Amerikan alkuperäiskulttuurit
   Riku Hämäläinen, Helsingin yliopisto
 
11.15-12.45  The American Welfare State and the American Dream
   Katri Sieberg, Tampereen yliopisto

13.00-  HYOL ry:n syysliittokokous 

Tarkka ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa www.hyol.fi/koulutus



Finländarna hade stora förhoppningar på 
sina egna idrottsmän i sommar-OS i He-

singfors 1952. Olympiastadion i Helsingfors 
var, speciellt de dagar friidrottsfinalerna stod 
på programmet, fullsmockad med 54 000 
åskådare. Till finländarnas stora besvikelse 
måste värdnationen nöja sig med en medalj: 
Hyytiäinens brons i spjut.

Samtidigt som fri-idrotten lockade den 
stora publiken utspelades några av Idrotts-
Finlands genom tiderna största stunder inför 
tomma läktare en bit därifrån, vid Edesviken. 
Finlands paddlare kammade hem hela fyra 
guldmedaljer, en silver- och en bronsmedalj. 

Finland var världens paddlingsnation 
nummer ett år 1952. 

Paddlingstävlingarna inleddes på bäs-
ta tänkbara sätt söndagen den 27 juli. Kurt 
Wires och Yrjö Hietanen paddlade i mål som 
segrare i tandemkajak 10 000 m efter en 
oerhört spännande och jämn spurtuppgö-
relse. En svensk duo förlorade med bara 0,4 
sekunders marginal efter en 44 minuter lång 
kamp.

Thorvald Strömberg

 Sedan var det dags för herrarnas 10 000 m 
enmanskajak. Förhandsfavorit var svensken 
Gert Fredriksson, dubbel guldmedaljör från 
London 1948. Men han hade en utmanare, 
den 21-årige finländaren Thorvald Strömberg. 
Strömberg var en storvuxen yngling, hem-
ma från ett fattigt fiskarhemman i Ekenäs 
skärgård. Han var ett naturbarn, en verklig 
kraftkarl som genom hårt fiskarliv och tungt 
skogsarbete byggt upp en järnhård fysik. 
Som 19-åring tog han hela paddlarvärlden 
med överraskning genom att - som fullkom-
ligt okänd -vinna ett suveränt guld i VM i Kö-
penhamn. Nu var han inte längre okänd. Pad-
dlingsvärlden såg fram emot en spännande 
uppgörelse. Men den rutinerade räven Fred-

riksson var favorittippad.  
Genast efter start drog duon upp ett 

försprång till de andra. Strömberg gick till 
ledningen. Fredriksson lade sig tätt efter i 
svallet, som den sluga taktiker han var. 

- Gert ”peesade” efter mig och ropade 
att ”dra på nu, Thorvald”. Jag sa att ”sku det 
int´ va dags för dig att dra nu”. Jag saktade 
ner farten att också han kunde gå upp och 
dra, men nej. Gert ropade igen att ”dra nu, 
annars hinner de andra upp oss”, berättade 
Strömberg för Urheiluheti 1982.. 

Fredriksson hade inga tan-
kar på att slösa sina krafter i täten. 
När klockan klämtade för sista 1000 me-
tern fick man enligt reglerna inte längre åka 
i svallet, utan paddlarna måste vara minst 
fem meter från varandra. Fredriksson gick 
upp jämsides. När de kom till den sista raks-
träckan ca 600 meter från mål satte Ström-
berg in spurten och kunde notera hur svens-
ken sakta började sacka efter, decimeter för 
decimeter.

I mål var differensen klar, dryga 11 se-
kunder. 

”Edesvikens läktare var ett jubelhav, man 
skrek, man grät, man viftade och kastade allt 
som fanns till hands högt upp i luften. Och 
jublet slutade inte förrän efter segerceremo-
nin då Thorvald, Gert Fredriksson och tysken 
Scheuer fått sina medaljer”, beskrev tidnin-
gen Västra Nyland scenerna vid Edesviken.

Lämnad ensam hela kvällen

Hur firade man en guldmedalj år 1952? La-
gledningen hade all orsak att fira. Dem såg 
inte Strömberg av på hela natten, utan guld-
medaljören måste tillbringa kvällen i fullstän-
dig ensamhet på logementet i Sandhamn 
medan lagledningen slog runt i Helsingfors. 
Någon sömn fick han inte alls den natten, 
därtill var han för uppjagad.

Paddling - Finlands trumfkort i OS 1952

sture lindHolm
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Följande dag var det dags för herrarnas 
singelkajak 1000 m, och en ny duell mel-
lan Strömberg och Fredriksson. 
Där blev det ombytta roller. Un-
gefär vid halva sträckan lycka-
des Fredriksson dra upp ett litet 
försprång, som höll ända in i mål. Därmed 
stod spelet 1-1 mellan de båda kanotkungar-
na. 

Guldregn över Finland 

Strömbergs guld och silver var inte de enda 
paddlingsframgångarna dessa minnesvärda 
julidagar. Kurt Wires och Yrjö Hietanen blev 
dubbla guldmedaljörer, sedan de i en av OS-
historiens jämnaste drabbningar segrat ock-
så i tandemkajak 1 000 m. Finlands, Sveri-
ges, Österrikes och Tysklands kanoter gled 
över mållinjen nästan samtidigt. På basen av 
målkameran utsågs Finland till segrare, 10 
cm före Sverige. 

Kurt Wires var en veteran som tagit sitt 
första FM-guld redan 13 år tidigare. Krigen 
kom emellan och Wires sårades svårt i Aunus 
som patrullman sommaren 1944. Men han 
återhämtade sig och tog silvermedalj i OS i 
London 1948. Därefter höll han tre mellanår 
innan han vintern 1952 började träna på nytt, 
med enda målsättning att få den guldmedalj 
han upplevde sig ha förlorat i London.

Den 37-åriga Sylvi Saimo vann damernas 
sprinsträcka på 500 m med 0,4 sekunders 
marginal till österrikiskan Liebhart. Saimo 
blev därmed den enda finländska kvinnliga 
idrottare som före 1994 vunnit ett indivi-
duellt guld i sommar-OS. Ingen kvinnlig pad-
dlare har för övrigt vunnit OS i lika hög ålder 
som Saimo. 

Sylvi Saimo var en karelska, som hade 
evakuerades från det förlorade Karelen till 
mellersta Finland. Senare gjorde hon en po-
litisk karriär som riksdagsledamot för agrar-
förbundet. 

Vad hände med Strömberg?

Thorvald Strömberg var en egensinnig man 
som alltid gick sina egna vägar. Efter OS var 
han utled på tävlingsidrott och hemstaden 
Ekenäs. Han bröt med hemorten, lämnade 
skärgården och gav sig iväg för att få ett 

riktigt yrke. Han flyttade först till Tammer-
fors och sedan till Sverige, och var borta från 

tävlingsbanorna några år. Men 
lagom inför OS i Melbourne 1956 
återvände han och satsade igen 
för fullt. Där fick han nöja sig 

med en fjärde plats sedan en häftig mags-
juka ett par dagar före finalen fullständigt 
däckat honom. Två år senare korades han 
dock till världsmästare en andra gång. När 
han 1964 lade av det aktiva tävlingspaddlan-
det hade han ett OS-guld, två VM-titlar och 
34 FM-guld i bagaget. Senare figurerade han 
länge som lagledare och tränare för de fin-
ländska paddlarna.

Thorvald Strömberg avled i december 
2010, ett par månader innan han skulle ha 
fyllt 80 år.

Skribenten är författare och äldre lektor i 
historia och samhällslära vid Ekenäs gym-
nasium.

Fotnot 
Thorvald Strömbergs liv och karriär har 
skildrats av Sture Lindholm i boken Thorvald 
Strömberg - skärgårdens son (Proclio 2011). 
För närmare information, se www.proclio.fi.

Strömbergs uppväxthemman Rödjan är idag 
besökscentrum för Ekenäs nationalpark.  

”Dra nu, annars hinner 
de andra upp oss.”
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Alkuvuoden 2012 kiivaan presidentinvaa-
likamppailun voittajasta, kokoomuksen 

Sauli Niinistöstä, tuli Suomen kahdestoista 
presidentti. Niinistön vaalivoittoa voi luon-
nehtia historialliseksi, sillä hänen valintansa 
katkaisi SDP:n pitkän presidenttiputken. SDP 
oli hävinnyt presidentinvaalit edellisen kerran 
1962, kun Urho Kekkonen valittiin toiselle 
kaudelle. Tämän jälkeen puolue siirtyi Kek-
kosen taakse, ja vuodesta 1982 lähtien tasa-
vallan presidentti on valittu SDP:stä. 

Toinen historiallinen piirre vaaleissa liittyi 
presidentin valtaoikeuksiin. Politiikan pitkänä 
linjana on 1980-luvulta lähtien ollut siirtymi-
nen kohti parlamentaarisempaa järjestelmää, 
jossa erityisesti presidentin sisäpoliittista val-
taa on systemaattisesti kavennettu. Suomen 
liittyminen Euroopan unioniin kavensi Martti 
Ahtisaaren valtaoikeuksia, ja presidentin sisä-
poliittiset valtaoikeudet poistettiin pääasialli-
sesti vuoden 2000 perustuslakiuudistuksessa, 
joka astui voimaan Halosen otettua vastaan 
presidentin tehtävät. Myös Sauli Niinistö otti 
vastaan aiempaa riisutumman presidentti-
yden, kun maaliskuun alussa voimaan astui 
uusi perustuslaki, jossa presidentin nimitys-
oikeuksia oli kavennettu ja EU-asiat siirretty 
yksiselitteisesti valtioneuvostolle.

Vaikka presidentin merkitys suomalaises-
sa politiikassa on heikentynyt, ja presidentin-
vaaleja voi hyvällä syyllä pitää kansalaisten 
näkökulmasta kaikkein vähämerkityksisimpi-
nä vaaleina, ei tämä ole juurikaan näkynyt 
vaalijulkisuudessa. Vuoden 2012 presiden-
tinvaalit saivat aikaan mediamylläkän, jossa 
läpivalaistuksi tulivat niin ehdokkaiden poliit-
tiset mielipiteet kuin yksityiselämäkin. 

Julkisessa keskustelussa käsiteltiin presi-
dentin ydinalueelle kuuluvaa ulkopolitiikkaa, 
mutta vähintään yhtä paljon keskustelussa 

sivuttiin sisäpoliittisia teemoja ja ehdokkai-
den arvoja.  Ylilyöntejä nähtiin, kun äänestä-
jät intoutuivat internetin keskustelupalstoilla 
ja sosiaalisessa mediassa raivokkaisiin henki-
löön kohdistuviin hyökkäyksiin. 

Ristiriita presidentinvaalien saaman jul-
kisuuden ja presidentin tosiasiallisten valta-
oikeuksien välillä on kysymyksiä herättävä. 
Mistä vuoden 2012 presidentinvaaleissa kes-
kusteltiin, ja millaisin perustein suomalaiset 
valitsivat itselleen uuden presidentin? 

Sisäpolitiikka ohjaa keskustelua

Vaikka presidentin tehtävät liittyvät ulkopo-
litiikkaan, on presidentinvaaleilla ollut poik-
keuksetta vahva sisäpoliittinen ulottuvuuten-
sa. Koska presidenttiehdokkaat ovat tyypil-
lisesti puolueidensa pitkäaikaisia vaikuttajia, 
on selvää, että myös heidän poliittiset taus-
tansa näkyvät presidentinvaalikeskusteluis-
sa. Sekä vuosien 2000 että 2006 presiden-
tinvaaleissa yhdeksi tärkeäksi jakolinjaksi 
muodostui oikeisto–vasemmisto-ulottuvuus, 
kun SDP:n Tarja Halonen sai vastaansa ensin 
keskustan Esko Ahon ja kuusi vuotta myö-
hemmin kokoomuksen Sauli Niinistön. 

Vaalien sisäpoliittinen merkitys tulee 
esille myös ehdokasasettelussa. Useimmat 
puolueet pitävät oman ehdokkaan asetta-
mista presidentinvaaleihin tärkeänä, koska 
ne tarjoavat puolueille tilaisuuden osallistua 
poikkeuksellisen laajaan ja monipuoliseen 
keskusteluun Suomen ajankohtaisista ongel-
mista. Kuvaavaa on, että vuoden 2012 pre-
sidentinvaaleissa kaikki eduskuntapuolueet 
asettivat ehdolle oman ehdokkaansa. Olipa 
ehdolla myös kaksi puoluejohtajaakin, perus-
suomalaisten Timo Soini ja vasemmistoliiton 
Paavo Arhinmäki.  

Mistä presidentinvaaleissa 2012 
äänestettiin?

Ville Pitkänen
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Vuoden 2012 presidentinvaalien alla jul-
kisuudessa käsiteltiin monipuolisesti lähi-
tulevaisuuden ulko- ja turvallisuuspoliittisia 
haasteita, mutta vaalien merkittävimmät 
ristiriidat syntyivät aiheista, jotka eivät pre-
sidentin toimivaltaan kuulu. Tiukkaa sanan-
vaihtoa ehdokkaiden välille herättivät niin 
kuntauudistus kuin Euroopan talouskriisikin, 
mihin liittyvistä poliittisista päätöksistä vas-
taa valtioneuvosto. Rintamalinjat vastasivat 
usein eduskunnan hallitus-oppositio -asetel-
maa.

Talouskriisin nousemista vaalien julkiselle 
agendalle edesauttoi ehdokkaiden oma toi-
minta. Sekä perussuomalaisten Timo Soini 
että keskustan Paavo Väyrynen nostivat ai-
heen yhdeksi kampanjoidensa kärkiteemois-
ta. Jyrkimmät vastakkainasettelut rakentui-
vatkin ensimmäisellä kierroksella yhtäältä 
EU-myönteisten Paavo Lipposen (SDP) ja 
Sauli Niinistön sekä toisaalta EU-kriittisten 
Paavo Väyrysen ja Timo Soinin välille. Tosi-
asiallisesti presidentinvaaleissa jatkettiin sitä 
sisäpoliittista keskustelua, joka käynnistyi jo 
ennen kevään 2011 eduskuntavaaleja.  

Vaalien sisäpoliittinen ulottuvuus näkyi 
myös vaalien jälkeen tehdyissä analyyseis-
sa. Paavo Lipposen historiallisen huono tulos, 
Timo Soinin odotettua heikompi menestys, 
vihreiden Pekka Haaviston nousu vaalien toi-
selle kierrokselle sekä kokoomuksen presi-
denttiys antoivat askelmerkkejä kevään sisä-
poliittisille keskusteluille. 

Vaaleihin liittyneiden 
spekulaatioiden ohel-
la presidentinvaaleilla oli 
myös reaalisia vaikutuksia 
puoluepolitiikkaan. Pek-
ka Haaviston ohella vaa-
lien toiseksi yllättäjäksi noussut keskustan 
Paavo Väyrynen haastoi vaalien antamassa 
nosteessa puolueen istuvan puheenjohtajan 
Mari Kiviniemen puheenjohtajakamppailuun, 
ja myöhemmin Kiviniemi ilmoitti jättävänsä 
puoluejohtajan tehtävät. 

Perussuomalaisissa odotettua huonompi 
vaalitulos herätti kriittistä keskustelua puo-
lueen johtamistavoista ja jäsenistön sitoutta-
misesta puolueen vaalityöhön. 

Vaikka äänestäjät eivät sisäpolitiikkaa 
äänestyspäätöksissään painotakaan, luovat 
puolueiden väliset ajankohtaiset keskustelut 

ja ehdokkaiden poliittiset viiteryhmät kehyk-
sen myös presidentinvaaleille. Presidentin-
vaaleilla on aina ollut vahva sisäpoliittinen 
ulottuvuus. Tämä ulottuvuus ei saa oikeutus-
taan perustuslaista, vaan siitä historiallisesta 
traditiosta, johon presidenttiys on Suomessa 
kiinnittynyt. 

Presidentin symbolinen arvojohtajuus

Siinä missä ehdokkaiden puoluetausta on 
vaikuttanut vaalien julkiseen agendaan, ovat 
suorat presidentinvaalit toimineet poikkeuk-
setta myös foorumina laajalle yhteiskunnal-
liselle arvokeskustelulle. Erityisen selvästi 
tämä ulottuvuus on tullut esille vaalien toi-
sella kierroksella, jolloin julkisuuden valokei-
la kohdistuu toiselle kierrokselle selvinneisiin 
ehdokkaisiinn. Kaksivaiheisen vaalin luontee-
seen kuuluu, että toiselle kierrokselle nou-
see suurella todennäköisyydellä kaksi hyvin 
erilaista henkilöä. Erot voivat liittyä ehdok-
kaiden poliittiseen viiteryhmään ja poliittisiin 
mielipiteisiin, mutta yhtä hyvin erottavat te-
kijät voivat liittyä ehdokkaiden persoonaan ja 
henkilöhistoriaan. 

Vuoden 1994 presidentinvaaleissa RKP:n 
Elisabeth Rehnin ja SDP:n Martti Ahtisaaren 
välinen kamppailu korosti vaalien sukupuo-
liasetelmaa, ja vaalien alla käytiinkin julki-
suudessa laaja keskustelu naisen asemasta 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Ehdokkaat 

alkoivat symboloida julki-
suudessa edustamiaan su-
kupuolia, eikä olennaisin 
valinta liittynyt vaaleissa 
välttämättä siihen, vali-
taanko presidentiksi RKP:
n vai SDP:n ehdokas, vaan 

siihen valitaanko presidentiksi mies vai nai-
nen. Vaikka Ahtisaari voitti vuoden 1994 
vaalit, liittyi Rehnin ehdokkuuteen ja menes-
tykseen voimakas symbolinen viesti. Rehnin 
ehdokkuus muokkasi suomalaista arvomai-
semaa ja avasi tietä naisten poliittiselle joh-
tajuudelle. 

Keskustelu sukupuolen merkityksestä po-
litiikassa jatkui Tarja Halosen ja Esko Ahon 
kamppailun myötä vuoden 2000 presidentin-
vaaleissa. Ehdokkaiden sukupuoleen liittynei-
den analyysien ohella julkisessa keskustelus-
sa määriteltiin uudelleen myös 2000-luvun 

”Vaalien merkittävimmät ristirii-
dat syntyivät aiheista, jotka eivät 
presidentin toimivaltaan kuulu.”



perhearvoja ja ihanteita sekä uskonnon ase-
maa poliittisissa johtajavalinnoissa. Keskus-
telut ”kännykkä-isä” Ahosta ja avoliittossa 
elävästä, kirkkoon kuulumattomasta Halo-
sesta antoivat oman vahvan leimansa vaali-
taisteluun.   

Eräs mielenkiintoinen piirre presidentin-
vaaleissa liittyykin siihen, ettei arvokeskuste-
lua käydä niinkään ehdokkaiden välillä, vaan 
heidän ympärillään. Ehdokkaat eivät välttä-
mättä itse korosta kampan-
joissaan olevansa esimerkiksi 
miehiä tai naisia, mutta jul-
kisuudessa ehdokkaan suku-
puoli nostetaan tärkeäksi ää-
nestyspäätöksiä ohjaavaksi 
kategoriaksi. Vastaavanlainen 
asetelma oli nähtävissä myös vuoden 2012 
presidentinvaaleissa, joissa toisen kierroksen 
yhdeksi tärkeäksi keskustelunaiheeksi nousi 
ehdokkaiden sukupuolinen suuntautuminen. 

Sauli Niinistöstä ja Pekka Haavistosta 
tuli julkisuudessa erilaisten arvomaailmo-
jen symboleita, eikä heidän kauttaan raken-
tuvassa symbolisessa johtajuudessa ollut 
lopulta merkitystä sillä, millaisia arvoja ja 
asenteita ehdokkaat julkilausutusti edustivat. 
Sauli Niinistö edusti konservatiivista ja Pekka 
Haavisto liberaalia äänestäjäkuntaa. Kuvaa-
vaa on, että keskustelua eivät käyneet eh-
dokkaat itse, vaan heidän kannattajansa ja 
vastustajansa. 

Vaalien jälkeen tehdyt mielipidemittauk-
set osoittivat, että ehdokkaiden sukupuolinen 
suuntautuminen oli ollut yksi tärkeimmistä 
äänestyskriteereistä erityisesti Sauli Niinistön 
äänestäjien keskuudessa. Osalle äänestäjistä 
ehdokkaiden sukupuolisen suuntautumisen 
politisoituminen julkisuudessa saattoi sen 
sijaan olla jopa kiusallista, sillä enemmistö 
kansalaisista valitsi ehdokkaansa muilla pe-
rusteilla. 

Tarkasteltaessa suoran kansanvaalin his-
toriaa vaikuttaa siltä, että presidentinvaalit 
tarjoavat otollisen foorumin yhteiskunnalli-
selle arvokeskustelulle. Keskustelu osoittaa, 
että presidentin symbolinen merkitys on 
kansalaisten mielissä huomattavasti suurem-
pi kuin presidentin tosiasialliset valtaoikeudet 
antaisivat ymmärtää.  

Vallitseeko suoran kansanvaalin ja 
presidentin valtaoikeuksien välillä 
epäsuhta?

Kuten edellä on kuvattu, vuoden 2012 presi-
dentinvaaleilla oli vahva sisäpoliittinen ulottu-
vuus. Vaalit tarjosivat myös foorumin laajalle 
yhteiskunnalliselle arvokeskustelulle.  Vaali-
en sisäpoliittinen ulottuvuus korostui ehdo-
kasasettelussa ja toimi vaalien asia-agendan 

yhtenä kehystäjänä. Vaalien 
jälkeen presidentinvaalien 
tuloksesta tehtiin runsaasti 
sisäpoliittisia johtopäätöksiä. 
Arvokeskustelu puolestaan 
korostui vaalien toisella kier-
roksella, kun julkisuudessa 

läpivalaistiin Sauli Niinistön ja Pekka Haavis-
ton henkilöhistoriaa, arvomaailmaa ja hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia. Tässä keskus-
telussa ehdokkaiden puolisot nousivat näky-
vään rooliin. 

Kun presidentinvaaleja tarkastellaan ke-
vään vaalijulkisuuden näkökulmasta, ei liene 
liian uskaliasta väittää, että presidentinvaa-
leja eivät ratkaisseet ehdokkaiden ulkopoliit-
tiset linjaukset. Vaalijulkisuuden perusteella 
vaikutti pikemminkin siltä, että vaaleissa va-
littiin toisaalta henkilöä, joka taltuttaa EU:n 
talouskriisin ja toisaalta edustusparia, joka 
hoitaisi näyttävästi itsenäisyyspäivän vas-
taanoton ja toimisi Suomen mannekiinina se-
remoniallisissa tapahtumissa niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. 

Vaikka presidentti voikin arvojohtajana 
vaikuttaa maan sisäiseen ilmapiiriin, ja toi-
saalta edustaminen kuuluu presidentin teh-
täväkenttään, herättää presidentinvaalijulki-
suuden ja presidentin valtaoikeuksien välinen 
epäsuhta kysymyksiä. Suorassa kansanvaa-
lissa käsitellään sisäpoliittisia kysymyksiä, ja 
ehdokkaisiin kohdistuva laaja mediahuomio 
synnyttää vaikutelman vaalien suuresta mer-
kityksestä. Presidentti-instituutioon ladataan 
suorassa kansanvaalissa odotuksia, joita ny-
kyisin valtaoikeuksin varustettu presidentti 
ei pysty täyttämään. On aidosti syytä poh-
tia, onko suora kansanvaali oikea tapa valita 
Suomelle vähäisin valtaoikeuksin varustettua 
ulkopolitiikan johtajaa. 

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Eduskunta-
tutkimuksen keskuksessa Turun yliopistossa.

”Arvokeskustelua ei käydä 
niinkään ehdokkaiden välillä, 
vaan heidän ympärillään.”
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Yrittäjyys ry:n toimintamalleja, jossa nuoret 
perustavat vuodeksi yrityksen, joka toimii oi-
kealla rahalla. Nuori Yrittäjyys ry. tukee opin-
toja monella tapaa. Opettajat koulutetaan toi-
mintamallin käyttöön ja käytössä on valmiita 
materiaaleja, joiden avulla vuosi etenee.

Omassa koulussani on yrityskurssia pyö-
ritetty valinnaisaineena nyt kolme vuotta ja 
aina on löytynyt asiasta kiinnostuneita nuo-
ria. Ensi vuonna mukaan on taas tulossa 16 
innokasta yrittäjää. Kaikki NY-yritykset eivät 
ole yltäneet kilpailemaan maan parhaan yri-
tyksen palkinnosta ja usealle yritykselle on 
käynyt niin kuin oikeillekin yrityksille, yritys-
toiminta ole lähtenyt toivotulla tavalla käyn-
tiin. Kaikki kurssilaiset ovat kuitenkin saaneet 
edes pienen tuntuman siitä, millaista on olla 
yrittäjä. Liikeideoita on ollut erilaisia. On jär-
jestetty mm. diskoja, myyty makeisia, suun-
niteltu ja myyty t-paitoja, tarjottu siivous-
palveluita ja toimitettu lehti, jossa kerrot-
tiin nuorten yrittäjyyskasvatuksesta. Suuria 
voittoja yritykset eivät ole tuottaneet, mutta 
kokemus on kaikilla karttunut. Onpa joku op-
pilaista lämmennyt tähtäämään kaupalliseen 
koulutukseen yritystoiminnan päätyttyä. Yrit-
täjyysopinnot jatkuvat  myös lukioissa ja am-
mattikouluissa. Hämeenlinnan Yhteiskoulun 
lukiossa on ollut mahdollista opiskella Luo-
van yrittäjyyden-linjalla. Tänä syksynä linja 
siirtyy HYK:n lukion lakkauttamisen takia Hä-
meenlinnan Lyseon lukioon.

Yrityskasvatusmateriaalia on paljon

Vuosi yrittäjänä – ohjelma on vain yksi osa 
Nuori Yrittäjyys ry:n tarjoamia ohjelmia. Yh-
distys on kehittänyt yrittäjyyden polun, jon-
ka ohjelmat alkavat alakoulusta ja päättyvät 
korkeakouluun.  Peruskoulun yläluokille sopii 
Vuosi Yrittäjänä – ohjelman lisäksi myös Oma 
talous – ohjelma, johon kuuluu myös valmis 
materiaali, jota olen käyttänyt materiaalina 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys ovat 
olleet jo vuosia perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa omana aihekokonaisuute-
naan. Kaupallisia aineita on moni nykyinen 
opettajakin opiskellut peruskoulun valinnais-
aineena. Yrittäjyydestä opetetaan yhteiskun-
taopin opetussuunnitelman määräämät yri-
tysmuodot ja termit kaikille peruskoululaisille.  
Opettajille on ollut helppo perustella vaikut-
tamisen ohjaamista tai järkevän kuluttajan 
kasvattamista, mutta sana yrittäjyys on nos-
tanut monet niskakarvat pystyyn. Kuuluuko 
yritystoiminta kouluun? Jos vertailee Suo-
men yrittäjien määrää muihin Euroopan mai-
den yrittäjiin, niin juuri yrittäjyyttä pitäisikin 
opettaa. Suomalaiset eivät perusta omia yri-
tyksiä työllistääkseen itseään läheskään yhtä 
usein kuin muut eurooppalaiset. 

Yrittäjyyden opettamisessa ei opeteta 
vain rahanhankkimista vaan yritteliäitä tapo-
ja toimia: omien tavoitteiden toteutumisen 
eteen on tehtävä lujasti töitä, ongelmien rat-
kaisumalleja voi olla useita, itseensä täytyy 
luottaa, oppiminen jatkuu koko elämän, vain 
muutamia oppeja mainitakseni. Sisäiseen 
yrittäjyyteen ohjaavia taitoja opiskellaan 
myös muissa oppiaineissa.

NY-Vuosi yrittäjänä

Hämeenlinnassa järjestettiin pääsiäisviikol-
la 2012 Nuori Yrittäjyys – messut otsikol-
la Uskalla yrittää. Tapahtumassa kilpaili 70 
Suomen parasta miniyritystä vuoden NY-yri-
tyksen tittelistä peruskoulun, toisen asteen 
ja korkea koulujen sarjoissa. Mukana oli 
tuomareille osaamistaan esittelemässä yri-
tysesittelyissä ja messuosastoilla oli yli 300 
nuorta. Finalistit oli karsittu alueellisesti yli 
900 NY-yrityksen joukosta alueellisissa mes-
sutapahtumissa. Voittajat matkaavat kesällä 
Euroopan NY-tapahtumiin.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on Nuori 
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myös tavallisilla yhteiskuntaopin tunneilla.
NY-ohjelmien lisäksi on käytössä myös 

useita muita toimintamalleja opettaa yrittä-
jyyttä. Olen yrittäjyyskasvatuspäiviä kiertä-
essäni kuullut monista upeista keinoista. Kei-
noja ei tarvitse itse keksiä vaan niitä jaetaan 
kaikkien meidän käyttöön. Esimerkiksi Kasvu 
yrittäjyyteen –hankkeen (v. 2008-2011) yh-
teydessä julkaistiin kirja Opetuksen yrityspa-
lat – käytännön malleja yrittäjyyskasvatuk-
seen. Hankkeeseen liittyy myös nettisivut, 
joissa on runsaasti työkaluja opetukseen.

Eri puolilla Suomea toimii YES-keskuksia, 
joiden tehtävänä on palvella oppilaitoksia 
yrittäjyyskasvatukseen, koulu-yritysyhteis-
työhön ja aktiiviseen kansalaisuuteen liit-
tyvissä asioissa. YES-keskukset järjestävät 
koulutusta ja jakavat materiaalia opetuksen 
tueksi. Kanta-Hämeen YES-keskuksen tuella 
koulussamme on järjestetty kahden viime 
vuoden aikana  Yrittäjyys-päivä 9-luokkalai-
sille. Päivien aikana oppilaat kiersivät kuu-
dessa erilaisessa yrittäjyyteen liittyvässä toi-
mintarastissa. Rasteilla vaihtelivat tehtävät 
Valehtelijoiden klubista yrittäjien kertomiin 
yrittäjyystarinoihin. Oppilaat myös asetettiin 
työnantajan osaan, työpaikkahaastateltavis-
ta oli valittava toinen ja perusteltava valin-
tansa. Päivään sisältyi toiminnallisuutta ja 
tietoja. Mukana olivat paikalliset yrittäjäyh-
distykset, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT 
ja paikallinen Osuuspankki. Kaikki vierailijat 
halusivat tulla uudestaan. 

Kerhokeskus on julkaissut materiaalia 
yrittäjyyskasvatuksen tueksi. Into yrittäjyy-
teen ja Kaleidoskooppi-materiaalit ja Yritys 
hyvä-kilpailu ovat tuttuja useille yrittäjyys-
kasvattajille. Kerhokeskus on yhdessä Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston kanssa 
kehittänyt yrittäjyyskasvatuksen mittariston. 
Mittaristo toimii siten, että opettaja vastaa 
kyselyyn, jossa hän arvioi opetustaan, työ-
tapojaan, oppilaiden ja opiskelijoiden yrit-
teliäisyyden kehittymistä sekä opetuksen 
suunnittelua, opetustilanteita ja oppimisym-
päristöjä viimeisen puolen vuoden ajalta. Jo 
kysymysten sisällöstä saa paljon tietoa siitä, 
mitä yrittäjyyskasvatus voisi olla. Opettaja 
saa palautteen omasta toiminnastaan ja hän 
voi palautteen perusteella kehittää työtään. 
Mittaristossa on myös linkkivinkkiosa. 

Yrittäjät tutuiksi
 
Vuosi yrittäjänä –ohjelmaan kuuluu, että 
nuorten yrityksillä on oikea yrittäjä neuvonan-
tajana. Neuvonantajan kokemusta tarvitaan 
esimerkiksi antamaan markkinointivinkkejä. 
Nuorten tehtävänä on itse löytää neuvonan-
tajat. Tämä ohjelman kohta on osoittautunut 
vaativaksi. Kaikille yrityksille ei ole löytynyt 
neuvonantajaa. Yhdeksäsluokkalaisten kon-
taktit yritysmaailmaan eivät ole olleet kyllin 
vahvoja, jotta neuvonantajia olisi osattu et-
siä. Ehkä kahdeksannen luokan työharjoitte-
luihin olisi tarpeellista lisätä esimerkiksi yrit-
täjän haastattelutehtävä, jonka avulla nuori 
tutustuisi edes yhteen yrittäjään. 

Yrittäjäyhteistyötä tehdään ympäri maa-
ta. Monet koulut ovat onnistuneet saamaan 
yrityksiä kummeikseen. Taloudellinen tiedo-
tustoimisto auttaa oppilaitoksia järjestämään 
yritys- ja opintokäyntejä. TAT on julkaissut 
avuksi myös kirjasen Opas koulujen ja yritys-
ten yhteistyöhön. Opettajat ovat olleet työ-
elämään tutustumassa yrityksissä. Monien 
oppiaineiden tunneilla tehdään vierailuja pai-
kallisiin yrityksiin. Opettajilta tarvitaan vaan 
omaa yritteliäisyyttä käynnistää toiminta.

Kirjoittaja opettaa historiaa, yhteiskunta-
oppia, äidinkieltä ja yrittäjyyskasvatusta 
Ahveniston koulussa Hämeenlinnassa.

Iloisia NY-yrittäjiä messuosastollaan.
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Suomen Lähi-idän instituutin säätiö pe-
rustettiin vuonna 1994 edistämään suo-

malaista akateemista Lähi-idän tutkimusta 
ja koulutusta. Instituutin toiminta käynnistyi 
pienimuotoisena varsin pian säätiön perusta-
misen jälkeen, mutta sen toimintaa oli mah-
dollista kehittää määrätietoisemmin vasta 
Syyrian varmistuttua instituutin varsinaiseksi 
kodiksi Lähi-idässä. 

Säätiön sääntöjen mukaan instituutin 
tehtävänä on tukea ja edistää Lähi-idän kiel-
ten, kulttuurien ja uskontojen tutkimusta ja 
koulutusta. Kuten nimestä voi päätellä, insti-
tuutin toiminta-alue on koko laaja Lähi-idän 
maantieteellinen alue mukaan lukien sen ei-
arabiankieliset reuna-alueet kuten Turkki ja 
Iran. Suomen Lähi-idän instituutti on yksi 
Suomen neljästä tiedeinstituutista Ateenan, 
Japanin ja Rooman instituuttien ohella. Insti-
tuutin rahoitus perustuu suurelta osalta ope-
tus- ja kulttuuriministeriön valtionapuun.

Zeitunan talo

Instituutin toimitiloiksi hankittiin vuonna 
2005 Damaskoksen vanhasta kaupungis-
ta perinteinen damaskoslainen sisäpihatalo, 
jossa on tilaa noin 500 neliömetriä. Alun pe-
rin 1800-luvun alkupuolella rakennettu talo 
peruskorjattiin Alfred Kordelin säätiön tuella 
perusteellisesti vuosina 2006-2008. Insti-
tuutti vietti avajaisiaan Damaskoksessa jou-
lukuussa 2008 peruskorjauksen päätteeksi. 

Zeitunan talona tunnettu samannimisen 
kujan päässä sijaitseva instituutti käsittää 
seminaari- ja vastaanottotilan, sisäpihan 
suihkukaivoineen, toimistoja sekä kirjaston. 
Yläkerta on varattu vierailevien tutkijoiden ja 
opiskelijoiden majoitustiloiksi. Zeitunan talon 
kattoterassilta voi ihailla Damaskoksen van-
han kaupungin kattonäkymiä Qasyon-vuoren 
siintäessä kauempana taustalla.

Syyrian sisällissota vaikeuttaa 
toimintaa
 
Instituutin toimintaa ovat olleet erilaiset se-
minaarit, opiskelijakurssit ja arabian kielen 
opetus. Toiminta oli hyvää vauhtia vakiin-
tumassa omien toimitilojen ja tapahtumien 
myötä. Vuosi 2011 toi kuitenkin uuden ja 
odottamattoman taitekohdan instituutille. 
Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän levottomuudet 
levisivät Syyriaan. Syyriassa kysymyksessä 
ei ollut nopea kansannousun aiheuttama hal-
litsijan syrjäytyminen, vaan kansannousu on 
muuttunut sisällissodaksi ja odotettavissa on, 
että Syyrian tilanne ei tule vakiintumaan vie-
lä pitkään aikaan. Turvallisuustilanteen hei-
kentyessä instituutti joutui perumaan osan 
vuodeksi 2011 Syyriaan suunnitelluista toi-
minnoista ja osa tapahtumista siirrettiin jär-
jestettäväksi Libanonissa ja Jordaniassa.

Syyrian levottomuuksien odotettavissa 
oleva pitkäaikaisuus johti siihen, että toimin-
tojen siirtämistä Jordaniaan, Ammaniin alet-
tiin suunnitella kesällä 2011. Syksyn 2011 
aikana siirto toteutettiin asteittain ja suunni-
telmallisesti siten, että loppusyksystä alkaen 
instituutilla oli jo vuokrattu toimistotila käy-
tössä Ammanin Tla’a al Alin kaupunginosassa. 
Syyrian levottomuuksia voidaan pitää yhtenä 
taitekohtana instituutin historiassa ja se johti 
jonkinasteiseen notkahdukseen toiminnassa 
vuonna 2011. Oikeaan aikaan tehty muutto 
Jordaniaan on kuitenkin mahdollistanut toi-
minnan ylläpitämisen ja suunnitelmallisen pi-
temmän aikavälin kehittämisen.

Tutkimusta ja koulutusvientiä

Instituutti vahvistaa asemaansa akateemi-
sena instituuttina. Lähivuosina toiminnassa 
painottuvat tutkimushankehaut, joista osa 
tehdään yhteistyössä Ateenan ja Rooman 

Akateeminen silta Lähi-itään  

ari kerkkänen teksti 
eVeliina lauHio kuVa
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instituuttien kanssa. Lisäksi käynnistymässä 
on tutkijavierailuohjelma, joka mahdollistaa 
tutkijoille muutaman kuukauden mittaisen 
tutkimusjakson toteuttamisen Lähi-idässä. 
Instituutin johtaja tekee omaa tutkimusoh-
jelmaansa. Arabian opintojen tukemista pai-
notetaan edelleen ja Ammanissa tähän on 
saatu uusi yhteistyökumppani - Qasid arabi-
an kielen instituutti. Näiden lisäksi instituutti 
edistää omalta osaltaan suomalaisen koulu-
tusosaamisen tunnettuutta Lähi-idässä.

Suomalaiseen koulutukseen ja erityisesti 
opettajankoulutukseen liittyen järjestettiin 
lokakuussa 2011 yhteistyössä Helsingin yli-
opiston opettajankoulutuslaitoksen ja Queen 
Rania Teacher Academyn kanssa kasvatustie-
teellinen seminaari. Seminaarissa tutustuttiin 
opettajankoulutukseen ja sen haasteisiin Jor-
daniassa ja Suomessa. Jordaniassa koetaan 
suurta kiinnostusta, monen muun Lähi-idän 
maan ohella, kansainvälistä kiitosta saanee-
seen suomalaiseen koulutusjärjestelmään. 
Suomalaisiin hyviin koulutuksen ja opetta-
jankoulutuksen käytäntöihin halutaan tutus-
tua tarkemmin.

Instituutti tarjoaa asiantuntemustaan ja 
puitteitaan myös räätälöityihin koulutus- ja 
kulttuuritapahtumiin. Hyvänä esimerkki-
nä tästä on kesäkuussa 2012 järjestettävä 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 
HYOL ry:n kanssa yhteistyössä järjestettävä, 
opettajille tarkoitettu Johdanto Lähi-itään ja 
Jordaniaan -jatkokoulutusseminaari. Semi-
naarissa osallistujat tutustuvat perusteelli-
sesti Jordanian yhteiskuntaan, historiaan ja 

kulttuureihin sekä yleisemmällä tasolla Lähi-
itään. Koulutus tapahtuu sekä luentojen, kes-
kustelujen että kenttäretkien kautta. Kaksi-
viikkoisen kurssin päätteeksi osallistujilla on 
huomattavasti aikaisempaa syvempi käsitys 
Lähi-idästä yleensä ja Jordaniasta erityisesti.

Silta Lähi-idän ja Suomen välillä

Tulevaisuudessa instituutin toimipisteet tu-
levat pysymään sekä Syyriassa että Jorda-
niassa. Lisäksi Egyptissä säilyy instituutin 
edustus. Instituutin toiminnan suurimmat 
rajoitukset sisältyvät suhteellisen vaatimat-
tomiin voimavaroihin sekä henkilökunnan 
että rahoituksen suhteen. Toimintaa kan-
taakin eteenpäin vahva verkottuminen ja 
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Insti-
tuutin tärkeimpänä tehtävä on suomalaisen 
Lähi-idän tutkimuksen edistäminen, uuden 
tutkijasukupolven kasvattamisen tukeminen 
ja arabian kielen opiskelun edistäminen. Suo-
malaista Lähi-idän tuntemusta ja osaamista 
tarvitaan myös tulevaisuudessa, jopa nykyis-
tä enemmän. Kaikki Lähi-idän asiantuntijat 
eivät työllisty pelkästään tutkijoina, heitä 
tarvitaan myös valtionhallinnossa, opettaji-
na, median ja yritysmaailman palvelukses-
sa. Suomen Lähi-idän instituutti toimiikin 
parhaimmillaan siltana Lähi-idän ja Suomen 
välillä sekä palvelee siten monipuolisimman  
suomalaista yhteiskuntaa.
 
Kirjoittaja on Suomen Lähi-idän instituutin 
johtaja.

Zeitunan talon sisäpihaa koristaa suihkulähde.



Opetushallituksen maaliskuun puolivälissä 
julkaisemassa raportissa tarkastellaan 

ensimmäistä kertaa perusopetuksen päät-
tövaiheen oppilaiden asenteita ja osaamista 
historiassa ja yhteiskuntaopissa. Tiedot ra-
porttiin kerättiin huhtikuussa 2011 kaksivai-
heisella ositetulla otannalla 98 suomen- ja 15 
ruotsinkielisestä peruskoulusta, jotka edus-
tivat kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä. 
Seuranta-arviointiraportin analyysit ja tulok-
set perustuvat koulujen 4726 otosoppilaan 
suorituksiin. Arvioinnissa käytetyt historian 
ja yhteiskuntaopin tehtävät perustuivat Pe-
rusopetuksenopetussuunnitelman perusteis-
sa (2004) määriteltyihin, kyseisten oppiainei-
den keskeisten tietojen ja taitojen hallintaan.

Varsinaisen seuranta-arvioinnin ja siihen 
liittyvän oppilaskyselyn lisäksi kerättiin kou-
lujen rehtoreilta ja opettajilta erilaista tietoa. 
Koulukohtaisella rehtorikyselyllä selvitettiin 
opetusjärjestelyitä ja resursseja. Saadun tie-
don mukaan sekä historian että yhteiskun-
taopin keskimääräinen opetusryhmäkoko oli 
19 oppilasta. Opettajien kelpoisuustilanne on 
hyvä. Suurin osa historiaa tai yhteiskunta-
oppia opettavista opettajista oli suorittanut 
maisteritutkinnon pääaineenaan historia. 

Opettajakyselyyn vastanneiden opetta-
jien esittämistä täydennyskoulutustoiveista 
lähes puolet liittyi yhteiskuntaopin aihealu-
eisiin. Sekä historian että yhteiskuntaopin 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä 
tavoitteita piti selkeinä tai lähes selkeinä yli 
70 % vastanneista, mutta osalle opettajista 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa määritellyt historian ja yhteiskuntaopin 
oppiaineille asetetut tavoitteet olivat jääneet 
etäisiksi, sillä noin kolmasosa kyselyyn vas-
tanneista opettajista oli joko luetellut tavoit-

teiden sijaan historian opetuksen sisältöjä tai 
ei ollut vastannut tavoitteita koskevaan osi-
oon lainkaan. 

Yhteiskuntaopin oppiaineen tavoitteita 
ja kriteerejä koskevaan kysymykseen 32 % 
opettajista jätti joko kokonaan vastaamatta 
tai he nimesivät yhteiskuntaopin sisältöjä tai 
vastauksissa oli selvästi ilmaistu, etteivät he 
tiedä perusteissa määriteltyjä tavoitteita tai 
kriteerejä. Kyseisten oppiaineiden hyvien op-
pimistulosten saavuttamista opettajien mu-
kaan haittasivat ulkoiset seikat, kuten oppi-
lasjoukon heterogeenisuus tai opetusryhmän 
koko.

Sekä opettajilta että oppilailta kysyttiin 
historian ja yhteiskuntaopin työtapoihin liit-
tyviä kysymyksiä. Opettajien ja oppilaiden 
käsitykset tunneilla käytettävistä työtavoista 
olivat vain osittain samanlaisia. Käsitykset 
poikkesivat muun muassa siinä, kuinka usein 
historian tai yhteiskuntaopin oppitunneilla 
hyödynnetään vuorovaikutteisia työtapoja 
tai erilaisia lähteitä. Oppilaat arvioivat, että 
oppitunneilla työskennellään esimerkiksi ryh-
missä tai pareittain tai tehdään projektitöitä 
tai vierailuja paljon harvemmin kuin opet-
tajat arvioivat. Oppilaiden mukaan erilaisia 
lähteitä, kuten dokumentteja, Internetiä, tai 
muita uutismedioita käytetään harvoin, kun 
taas opettajien käsityksen mukaan erilaisia 
lähteitä hyödynnetään oppitunneilla usein. 

Oppilaat vastasivat varsinaisten historian 
ja yhteiskuntaopin tehtävien lisäksi oppilas-
kyselyyn, jossa heiltä kysyttiin esimerkiksi 
oppiaineesta pitämisen, hyödyllisyyteen ja 
omaan osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Ky-
selyssä oli myös työtapoihin, läksyjentekoon, 
valinnaiskursseihin ja yhteiskunnallisten asi-
oiden harrastuneisuuteen liittyviä taustaky-

Mitä ysiluokkalainen osaa?

Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen 
päättövaiheessa 2011

naJat ouakrim-soiVio Ja Jorma kuusela
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symyksiä. Oppilaat pitävät yhteiskuntaoppia 
erittäin hyödyllisenä oppiaineena. 

Tulokset osoittivat, että poikien suhtautu-
minen sekä historiaan että yhteiskuntaoppiin 
oppiaineina on tyttöjä myönteisempää. Poi-
kien käsitys omasta osaamisestaan oli tyttö-
jen käsitystä paljon myöntei-
sempää sekä historiassa että 
yhteiskuntaopissa. Pojat myös 
ilmoittavat pitävänsä tyttöjä 
enemmän näistä oppiaineista. 
Sekä tytöt että pojat arvelivat tarvitsevansa 
tulevissa opinnoissaan ja arkielämässä yh-
teiskuntaopissa opiskeltuja tietoja ja taitoja. 
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppi-
laiden välillä oli eroja käsityksistä historian 
hyödyllisyydestä oppiaineena. Toisin kuin 
suomenkieliset oppilaat, ruotsinkieliset oppi-
laat ilmaisivat pitävänsä historian osaamista 
tärkeänä, ja he arvelivat tarvitsevansa sekä 
tulevissa opinnoissaan että arkielämässä his-
toriassa oppimiaan tietoja ja taitoja. 

Seuranta-arviointi osoitti sekä historian 
että yhteiskuntaopin osalta, että oppimistu-
loksissa ei ollut eroja tyttöjen ja poikien vä-
lillä. Samoin alueelliset erot eri puolilla Suo-
mea tai erilaisten tilastollisten kuntatyyppien 
mukaan luokiteltuina olivat vähäisiä. Sekä 
historian että yhteiskuntaopin oppimistulok-
sissa oli kuitenkin eroja suomen- ja ruotsin-
kielisten koulujen oppilaiden välillä ja lukioon 
pyrkivien sekä ammatilliseen koulutukseen 
hakeutuvien oppilaiden välillä. Vanhempien 
koulutustaustaan perustuvan luokittelun mu-
kaan oppilasryhmien välillä on eroja.

Historiassa osaamisen yleistaso seuranta-
arvioinnissa oli kohtalainen (ratkaisuosuus 
oli 50 %). Kiitettäviin tai hyviin historian tu-
loksiin pääsi yhteensä 16 % oppilaista. Tyy-
dyttäviin ja kohtalaisiin tuloksiin ylsi noin 70 
% oppilaista. Välttäviin suorituksiin pääsi 
yhteensä noin 13 % oppilaista, ja heikkoja 
suorituksia historian seuranta-arvioinnissa 
oli yhteensä 2 %:lla oppilaista. 

Historian oppiaineen luonteeseen kuuluu 
olennaisesti lähteiden käyttö ja tulkinta sekä 
ajan hahmottaminen ja historiallinen empa-
tia. Lähteiden käyttöön ja tulkintaan liittyvis-
sä tehtävissä oppilaista 64 %:n suoritustaso 
oli kohtalaista tai tyydyttävää. Hyvään tai kii-
tettävään tulokseen pääsi yli 16 % oppilaista, 
mutta lähes sama määrä (15 %) suoriutui 

tämän osa-alueen tehtävistä välttävästi tai 
heikosti. Ajan hahmottamista edellyttävissä 
tehtävissä oppilaista 63 % pääsi joko tyy-
dyttävään tai hyvään tulokseen ja 6 % ylsi 
kiitettävään suoritukseen. Kohtalaisen tason 
saavutti 23 %  ja välttävälle tai heikolle tasol-

le jäi 9 % oppilaista. Menneen 
ajan ihmisen asemaan eläyty-
mistä ja historiallista empatiaa 
mittaavassa tehtäväosiossa kii-
tettävään suoritustasoon pääsi 

17 % oppilaista. Suurin osa (70 %) oppilaista 
ylsi hyvään, tyydyttävään tai kohtalaiseen 
suoritukseen. Historiallista empatiaa mittaa-
vassa tehtäväosiossa keskihajonta oli suuri 
(31).

Tehtävistä, joissa edellytettiin esimerkiksi 
asiaa selittävän tärkeän tekijän erottamista 
vähemmän tärkeistä, syy- ja seuraussuh-
teiden muodostamista, omien perusteltujen 
käsityksien esittämistä historiallisista tapah-
tumista tai jonkin historiallisen tapahtuman 
tai ilmiön selittämistä joidenkin toimijoiden 
kautta, suoriuduttiin välttävästi. Kyseisen 
osa-alueen tehtävistä 24 % suoriutui hei-
kosti, 38 % välttävästi ja 14 % kohtalaisesti. 
Tyydyttävään, hyvään tai kiitettävään osaa-
miseen ylsi vain neljäsosa (25 %). Myös tällä 
osa-alueella keskihajonta oli suuri (23).

Yhteiskuntaopissa osaamisen yleistaso 
koko seuranta-arvioinnissa oli tyydyttävää 
tasoa (ratkaisuosuus oli 64 %). Kiitettäviin 
tai hyviin yhteiskuntaopin tuloksiin ylsi yh-
teensä 47 % oppilaista. Tyydyttäviin ja koh-
talaisiin tuloksiin pääsi noin 49 %  ja välttä-
viin suorituksiin noin 3 % oppilaista.

Yhteiskuntaopin keskeisten tietojen ja tai-
tojen osalta median välittämien tietojen, tilas-
tojen ja graafien kriittistä tulkintaa vaativissa 
tehtävissä kiitettävästi tai hyvin menestyi 38 
% oppilaista. Tyydyttävään tai kohtalaiseen 
suoritukseen ylsi 43 %, ja heikon tai välttä-
vän tuloksen sai noin joka viides oppilaista 
(19 %). Keskihajonta oli suurinta (21) tämän 
osa-alueen vastauksissa. Yhteiskunnallisten 
asioiden perustelua vaativat tehtävät osattiin 
parhaiten. Näissä tehtävissä noin 90 % ylsi 
joko kiitettävään tai hyvään suoritukseen.

Osassa tehtävistä keskityttiin tarkastele-
maan yhteiskunnallisen päätöksenteon ja ta-
loudellisten ratkaisujen useita erilaisia vaih-
toehtoja ja niiden seurauksia. Näissä tehtä-

“Oppimistuloksissa ei ole 
eroja tyttöjen ja poikien 
välillä.”
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vissä oppilaiden tai-
totaso oli tyydyttävä 
(ratkaisuosuus oli 53 
%). Oppilaista 22 % 
saavutti kiitettävän 
tai hyvän osaamista-
son, 69 % puolestaan 
tyydyttävän tai koh-
talaisen tason ja noin 
10 %:lla osaamistaso 
jäi joko heikoksi tai 
välttäväksi.

Yhteiskuntaopin 
seuranta-arvioinnis-
sa oli yksi tehtävä-
kokonaisuus, jossa 
mitattiin sekä yhteis-
kunnallisen että talo-
udellisen toiminnan 
eettisiä kysymyksiä. 
Vastuullista kulut-
tamista käsittelevät 
tehtävät arvioitiin 
erillisenä osiona, ja 
siinä oppilaiden ratkaisuosuus (79 %) vastasi 
myös hyvää tasoa.

Lukioon ensisijaisesti pyrkivät oppilaat 
menestyivät sekä historian että yhteiskun-
taopin seuranta-arvioinnissa ammatilliseen 
koulutukseen hakeutuvia oppilaita paremmin. 
Historiassa osaamiserot lukioon pyrkivien ja 
ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien op-
pilaiden välillä olivat 13 % ja yhteiskuntao-
pissa 11 %.

Sekä historiassa että yhteiskuntaopissa 
oppilaat menestyivät monivalintatehtävissä 
tuottamistehtäviä paremmin. Vaikeustasol-
taan erilaisia tuottamistehtäviä oli tehtävä-
vihkossa sijoiteltu tasaisesti alkuun, keski-
osaan ja loppuun. Näin ollen ei voida olettaa, 
että oppilaat olisivat jättäneet vastaamatta 
tehtäviin ainoastaan siitä syystä, että he 
eivät ole ennättäneet tai jaksaneet vasta-
ta tuottamistehtäviin. Voidaan olettaa, että 
monivalintatehtävät koettiin helpompina, ja 
oikea vastaus oli helpompi tunnistaa kuin 
tuottaa.

Näyttää siltä, että oppilaat joko osasivat 
kirjoittamista vaativia tehtäviä huonommin 
tai he olivat haluttomampia vastaamaan 
kirjoittamista edellyttäviin tehtäviin. Han-
nu-Pekka Lappalaisen laatimat raportit äi-

dinkielen oppimistu-
loksista (2006, 83; 
2011, 102) kuvaavat 
samankaltaista ilmiö-
tä kirjoitustaitoa arvi-
oitaessa.

Vanhempien kou-
lutustaustan yhtey-
destä oppimistuloksiin 
ei ollut etukäteistie-
toa, koska sitä kysyt-
tiin kevään 2011 seu-
ranta-arvioinneissa 
ensimmäisen kerran. 
Vanhempien koulu-
tustaustalla oli yhteis-
kunnallisten aineiden 
seuranta-arvioinnissa 
osoitettuun histori-
an osaamistasoon 10 
prosenttiyksikön ero 
ja yhteiskuntaopissa 
7 prosenttiyksikön ero 
sen mukaan, olivatko 

molemmat vanhemmat ylioppilaita vai eikö 
kumpikaan vanhemmista ollut. Vanhempien 
koulutustaustalla oli yhteys myös oppilaiden 
saamiin historian ja yhteiskuntaopin koulu-
arvosanoihin sekä oppilaiden asennekeskiar-
voihin.

Poikien myönteinen käsitys itsestään 
yhteiskunnallisten aineiden oppijana ei näy 
heidän saamissaan arvosanoissa, sillä tytöt 
ovat saaneet poikia paremmat kouluarvosa-
nat kummassakin oppiaineessa. Erityisesti 
yhteiskuntaopissa tyttöjen ja poikien saamat 
arvosanaerot ovat suuret. Poikien yhteiskun-
taopin arvosanojen keskiarvo on 7,6 ja tyt-
töjen 8,0. 

Sukupuolten erot näkyvät arvosanoja 
annettaessa erityisesti sekä historian että 
yhteiskuntaopin kiitettävissä arvosanoissa 
yhdeksän ja kymmenen. Kummassakin oppi-
aineessa kiitettävät kouluarvosanat saaneet 
pojat ovat menestyneet seuranta-arvioinnis-
sa hieman tyttöjä paremmin. Se, että arvo-
sanojen antamisen perusteet näyttävät ole-
van erilaisia tyttöjä ja poikia arvioitaessa tai 
perusteita tulkitaan eri kouluissa eri tavalla, 
on ongelmallista yhdenvertaisuusperiaatteen 
kannalta, kun oppilaat hakeutuvat peruskou-
lun jälkeen toisen asteen opintoihin.
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Otoskoulujen opettajat ilmaisivat opetta-
jakyselyssä varsin selvästi, etteivät he saa 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teista riittävästi tukea op-
pilasarviointiin. Koulujen 
keskinäisissä arvosanakäy-
tänteissä on historiassa ja 
yhteiskuntaopissa suuria 
eroja. Kun koulut olivat 
menestyneet arvioinnis-
sa heikosti, arvosanan 8 (hyvä) saaneiden 
oppilaiden tulostaso oli sama kuin parhaim-
min menestyneiden tyydyttävän arvosanan 
(6) oppilailla. Sama tilanne vallitsi muiden-
kin arvosanojen osalta sekä historiassa että 
yhteiskuntaopissa. Vaativampaa ja vähem-
män vaativaa arviointikäytäntöä noudatta-
vien koulujen arvosanaskaalat 5–10 erosivat 
systemaattisesti kahden arvosanan verran. 
Koulujen keskimääräisen osaaminen yhteys 
arvosanojen antamiseen näkyy myös suo-
men- ja ruotsinkielisten koulujen arvosana-
käytänteissä. Niissä on keskimäärin yhden 
arvosanan ero. Nämä erot näkyvät sekä his-
torian että yhteiskuntaopin arvosanoissa.

Koulutuksen tasa-arvon toteutumisen 
näkökulmasta koulujen erilaiset arviointi- ja 
arvosanakäytänteet ovat ongelmallisia. Yh-
teiskuntaopissa arviointikäytänteiden erilai-
suuden taustalla voi olla, että kyseessä on 
uusi, itsenäinen oppiaine, jolle Perusopetuk-
sen opetussuunnitelmien perusteissa (2004) 
määritellyt tavoitteet ovat varsin väljät esi-
merkiksi historian tavoitteisiin verrattuna. 
Yhteiskuntaopin arviointikriteerit eivät näytä 
tällä hetkellä ohjaavan riittävän hyvin opet-
tajaa arvioimaan oppiaineelle asetettuja ta-
voitteita, vaan opettajilla on mahdollisuus 
tulkita varsin väljästi opetussuunnitelman 
perusteita sekä siinä määriteltyjä tavoitteita 
ja niiden saavuttamista. Edellä annettu seli-
tys ei kuitenkaan selitä arviointikäytänteiden 
eroja historiassa, jossa Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden arviointikritee-
rit ja oppiaineen tavoitteet liittyvät kiinteästi 
toisiinsa.

Historian ja yhteiskuntaopin kotitehtävi-
en säännöllisellä tekemisellä on yhteys sekä 
oppilaiden osaamistasoon että heidän suh-
tautumiseensa kyseisiin oppiaineisiin. Ne 

oppilaat, jotka tekivät annetut kotitehtävät, 
saivat keskimäärin kymmenen prosenttiyk-
sikköä parempia tuloksia seuranta-arvioin-

nissa kuin ne oppilaat, jot-
ka eivät tehneet läksyjä 
säännöllisesti. Kotitehtäviä 
tekevien oppilaiden koulu-
arvosanat olivat yli yhden 
numeron korkeampia kuin 
niiden, jotka ilmoittivat, 

etteivät tee läksyjä juuri koskaan. Seuranta-
arviointi osoittaa, että kyse ei ole ainoastaan 
oppilaan yksilöllisestä ominaisuudesta, vaan 
kotitehtävien tekemisellä ja koulun läksykult-
tuurilla sekä koulujen menestymisellä yhteis-
kunnallisten aineiden seuranta-arvioinnissa 
on systemaattinen yhteys.

Najat Ouakrim-Soivio on yhteiskunnallisten 
aineiden projektipäällikkö Opetushallitukses-
sa. 
Jorma Kuusela on erikoistutkija Opetushalli-
tuksessa.

Kirjallisuus:
Lappalainen, H.-P. (2006) Ei taito taakkana ole. 
Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden
oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2005. 
Oppimistulosten arviointi 1/2006, Opetushal-
litus. Helsinki: Yliopistopaino.

Lappalainen, H.-P. (2011) Sen edestään löytää. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset 
perusopetuksen päättövaiheessa 2010. Koulu-
tuksen seurantaraportit 2011:2, Opetushallitus. 
Tampere: Juvenes Print – Tampereen Yliopis-
topaino Oy.

Ouakrim-Soivio, N. ja Kuusela, J. (2012) 
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset 
perusopetuksen päättövaiheessa 2011. Koulu-
tuksen seurantaraportit 2012:3, Opetushallitus. 
Tampere: Juvenes Print – Tampereen Yliopis-
topaino Oy.

Lisää yksityiskohtaista tietoa historian ja 
yhteiskuntaopin oppimistuloksista löydät 
esimerkiksi Opetushallituksen sivuilta, jossa ju-
lkaisu on ladattavana pdf-versiona osoitteessa: 
http://www.oph.fi/julkaisut/2012/historian_ja_
yhteiskuntaopin_oppimistulokset_perusopetuk-
sen_paattovaiheessa_2011
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“Koulutuksen tasa-arvon toteu-
tumisen näkökulmasta koulujen 
erilaiset arviointi- ja arvosana-
käytänteet ovat ongelmallisia.”



Kuudennet kansainväliset Turvallisuus ja 
Puolustus 2012 -messut Lahdessa 27.–

29.9. antavat kuvan Suomen kokonaistur-
vallisuudesta. Perjantai 28.9. on teemoitettu 
yhteiskuntaopin päiväksi, joka rakennetaan 
Opetushallituksen, rehtoreiden, yhteiskun-
taopin opettajien sekä lukiolaisten kanssa. 
Messuille osallistuvat opiskelijat ja opetta-
jat saavat kokonaiskuvan turvallisuudesta ja 
puolustuksesta, ja oppimista auttaa omatoi-
minen kokeilu ja osallistuminen.

Opiskelijat ja opettajat voivat tutustua 
yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan, joka 
esitellään suurella multimediaseinällä. Opis-
kelijat voivat perehtyä aineistoon etukäteen 
Yhteiskunnan turvallisuus -internetsivuilla, 
www.yett.fi.  

Olenko turvassa? 

Turvallisuutta voidaan tarkastella monella 
tasolla. Sitä voi katsoa esim. yksilön, kan-
san, valtion ja kansainvälisen turvallisuu-
den näkökulmista. Yhteiskunnan voimavarat 
ovat rajalliset, joten viranomaisavun lisäksi 
kansalaisen on hyvä tunnistaa, miten omaa 
turvallisuuttaan voi vahvistaa. Yksilötasolla 
ennakointi, varautuminen ja asioiden selvit-
täminen ovat lähtökohtana oman turvallisuu-
den rakentamisessa. 

Turvallisuuteen kuuluu poliittisten ja so-
tilaallisten kysymysten ohella myös mm. 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeus-
valtioperiaatteen noudattaminen sekä talou-
dellinen vapaus, sosiaalinen vastuu ja keski-
näinen solidaarisuus myös ympäristön suoje-
lemiseksi. 

Yksilön perusoikeudet on turvattu laissa.  
Kansalaisen on voitava luottaa oikeuksien-
sa toteutumiseen. Yksilön vastuu on nous-
sut puheenaiheeksi monissa eri yhteyksissä. 

Puhuttaessa hyvinvointiyhteiskunnasta asia 
on erittäin akuutti. Myös presidentti Niinistö 
nosti asian esiin virkaanastujaispuheessaan: 

”…En tohdi väittää, että hyvinvointiyhteiskun-
nan säilyttäminen on yksinkertainen asia. 
Joudumme kysymään, missä kulkee yhteis-
kunnan ja yksilön oman vastuun raja, mutta 
silloinkin muistaen, että perusturva kuuluu 
jokaiselle suomalaiselle.” 

Turvallisen elinympäristön luomiseksi vi-
ranomaiset mm. pyrkivät vähentämään ri-
kollisuutta sekä ehkäisemään sitä ennalta. 
Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökes-
kus, Pelastustoimi, Poliisi, Hätäkeskuslaitos, 
Huoltovarmuuskeskus, Elintarvikevirasto, 
Väestörekisterikeskus, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos, Tulli ja Turvallisuussuunnittelu 
ovat messuilla mukana ja esittelevät omaa 
toimintaansa ja järjestävät mm. etsintä- ja 
pelastuskoiranäytöksiä. 

Vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta  

Vapaaehtoinen pelastustyö eli Vapepa on tär-
keä osa kokonaisturvallisuutta. Se on autta-
jien verkosto, joka osallistuu vuosittain sa-
toihin hälytystehtäviin. Mukana on yli 20 000 
vapaaehtoista. Suomen Punainen Risti toimii 
Vapepan yhdysjärjestönä ja koordinoi toi-
mintaa vapaaehtoisen pelastustoiminnan 
osalta. Vapaaehtoista meri- ja järvipelastus-
ta johtaa Suomen Meripelastusseura ja len-
topelastusta Suomen lentopelastusseura. 

Miten elinkeinoelämä turvautuu? 

Viranomaiset, elinkeinoelämä ja kansalaisjär-
jestöt suunnittelevat toimintaansa yhdessä 
kriisien varalle kokonaismaanpuolustuksen 
toimintamallin mukaisesti. Näin koko yh-
teiskunnan voimavarat saadaan tarvittaessa 

Kaikki turvallisuudesta -  
yhdessä paikassa, yhdessä päivässä

Petra ruonakoski
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kustannustehokkaas-
ti ja nopeasti mukaan 
kriisien ja häiriötilan-
teiden hoitamiseen. 

E l inke inoe lämän 
varautumista koordinoi 
Työ- ja elinkeinominis-
teriön ohjaama Huolto-
varmuuskeskus. Valtion 
ja kuntien viranomai-
silla on lakisääteinen 
velvollisuus varautua 
jatkamaan toimintaan-
sa häiriö- ja poikkeus-
oloissa. Elinkeinoelä-
mällä ei yleensä ole 
lakisääteistä velvolli-
suutta varautua, vaan 
yritysten varautumisen 
lähtökohtana ovat lii-
ketoiminnalliset perus-
teet, asiakkaiden kans-
sa tehdyt sopimukset 
sekä näihin liittyvä riskienhallinta.  Suomella 
on runsaasti vahvuuksia, jotka auttavat yl-
läpitämään kansallista huoltovarmuuttamme. 
Tällaisia ovat esimerkiksi runsaat luonnonva-
rat, hyvä elintarviketuotantokyky, kehittynyt 
hyvinvointi- ja koulutusjärjestelmä sekä toi-
miva fyysinen ja sähköinen infrastruktuuri.

Ammatiksi turvallisuus

Turvallisuusalan tutkintoja voi suorittaa pe-
rus- ja ammattikoulutuksesta aina yliopisto-
tutkintoihin asti. Esimerkiksi turvallisuusalan 
kolmevuotisen perustutkinnon voi suorittaa 
16 opistossa tai oppilaitoksessa. Ammattiin 
valmistunut voi työskennellä esimerkiksi var-
tijana tai turvajärjestelmien suunnittelu- tai 
tietoturvatehtävissä. 

Pelastusopisto, Poliisi, Meri- ja Rajavar-
tiolaitokset sekä Puolustusvoimat esittelevät 
messuilla koulutustaan ja työtehtäviään. Tur-
vallisuusalan tutkinto antaa laajat mahdolli-
suudet työskentelyyn myös kansainvälisissä 
tehtävissä. Opiskelijat näkevät alan henkilös-
töä eri tehtävissä ja voivat tutustua järjestö-
jen, organisaatioiden ja yritysten tarjoamaan 
koulutukseen. Puolustusvoimien toimintaa ja 
monipuolisia ammattiuria esittelevä elokuva 
saa ensi-iltansa messuilla. 

Survival Track 
– turvallisuuskisa 
lukiolaisille

Perjantaina 28.9. ki-
saillaan Survival 
Track -toimintaradal-
la. Kilpailu toteute-
taan haastekilpailuna 
kolmen hengen jouk-
kueissa. Radalla on 
luontoon sovitettuja 
osia sekä tehtäviä. 
Kilpailun haasteosuus 
alkaa huhtikuussa, 
jolloin osallistujia ak-
tivoidaan mukaan val-
takunnallisesti. Kaikki 
12 rastia selvittäneet 
joukkueet saavat tur-
vallisuusasioista ker-
tovan info- ja tuote-
paketin sekä parhaat 

joukkueet palkitaan. Survival Track -kisan voi 
rakentaa myös luokan yhteiseksi tavoitteeksi, 
jolloin kolmihenkinen joukkue edustaa koko 
luokkaa.  

Tehtävät liittyvät paloturvallisuuteen, ter-
veelliseen ravintoon ja elintapoihin. Kisaan 
voi ilmoittautua jo nyt messujen internetsi-
vujen kautta. Kilpailun Facebook-sivuilla an-
netaan vinkkejä mahdollisista tehtävistä. 

Valmistautuminen messuille

Yhteiskuntaopin päivä 28.9.2012 syventää 
opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteis-
kunnasta. Tarjolla tietoa Suomen kokonais-
turvallisuudesta ja tavoista, joilla yksilö voi 
vaikuttaa sekä omaan että muiden turvalli-
suuteen. 

Ennen messuille saapumista opettaja voi 
rakentaa tehtäväpaketin, joka sisältää kysy-
myksiä tai tehtäviä liittyen turvallisuuteen ja 
puolustukseen. Internetsivuilta www.lahden-
messut.fi/tupu2012 löytyy ajankohtaista tie-
toa messuista. 
 
Kirjoittaja on Turvallisuus ja Puolustus 2012 

-messujen tiedottaja. 
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Logistiikka- ja huolinta-alalle halutaan lisää 
nuoria. Alalla riittää töitä, ja tavoitteena 

on, että nuoret tunnistavat monimuotoiset 
mahdollisuudet ja voivat sen perusteella teh-
dä valintoja omaa uraa ja jatko-opiskelua 
ajatellen. 

Taloudellinen tiedotustoimisto on selvit-
tänyt nuorten mielipiteitä työstä ja työelä-
mästä. Viimeisin tutkimus julkaistiin maalis-
kuussa 2012. Tutkimukseen osallistui nuoria 
peruskoulun 7.-luokkalaisista lukion 2. vuosi-
kurssin opiskelijoihin.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että nuo-
ret kaipaavat lisää työelämätietoutta: ”Alan 
valinta ja oman polun rakentaminen työelä-
mään tuntuvat monista haastavilta ja etäisil-
tä asioilta. Oppiaineiden työelämäyhteyden 
esiin tuominen ja työelämän konkretisointi 
on mahdollisuus, jota nuoret toivovat hyö-
dynnettäväksi enemmän…”.

Kuulostaa hyvin loogiselta. Parasta tietoa 
eri aloista ja ammateista oppilaat saavat jal-
kautumalla yrityksiin. Sama pätee opettajiin 
ja heidän työelämätietoutensa ja –osaami-
sensa kehittämiseen.

Mitä logistiikka- ja huolinta-ala 
tarjoaa? 

Logistiikka ja huolinta ovat kehittyviä aloja, 
ja alan yritykset pystyvät tarjoamaan erittäin 
monipuolisesti uravaihtoehtoja. Ammatte-
ja on tarjolla lentoemännästä konduktööriin, 
autonkuljettajasta logistiikkapäällikköön tai 
vaikka myyntivirkailijasta huolitsijaan. Miltä 
kuulostaa työ terminaalityöntekijänä, ajojär-
jestelijänä, asiakaspalvelussa tai erilaisissa 
asiantuntijatehtävissä? 

Useimmissa yrityksissä on mahdollista 
aloittaa työskentely jo opiskelujen ohella, 
ja etenemismahdollisuuksia löytyy osaaville 

henkilöille. Usein toimintaympäristö on kan-
sainvälinen, ja työmahdollisuuksia avautuu 
myös ulkomailta. Tarjolla on siis vaihtoeh-
toisesti vauhtia ja vaarallisia tilanteita mutta 
myös paljon siistiä sisätyötä!

Logistiikkaa historian ja 
yhteiskuntaopin opettajille

Otetaan nuorten heittämä haaste vastaan 
ja annetaan konkreettinen kuva työelämäs-
tä. Olen sitä omalta osaltani edistämässä 
logistiikan ja huolinnan saralla. Mitä se voisi 
tarkoittaa historian ja yhteiskuntaopin opet-
tajille? 

Logistiikan linkittäminen historian ja yh-
teiskuntaopin tunneille on luontevaa, koska 
yhteiskuntamme on täynnä logistiikkaa. Lo-
gistiikka tarkoittaa mm. oikeita tuotteita oi-
keaan aikaan oikeassa paikassa. Logistiikka-
ketju sisältää hyvin paljon eri vaiheita ennen 
kuin tuote on kuluttajien saatavilla. Termi 

”supply change management” eli toimitusket-
jun hallinta kuvastaa logistiikan toimintaa, ja 
sen avaaminen kaikessa moninaisuudessaan 
opettajille ja sitä kautta nuorille on mukava 
haaste. Samoin logistiikan historia ja sen ke-
hittyminen nykypäivän tasolle on kiinnostava 
prosessi puhumattakaan alalla toimivien yri-
tysten historiasta.

Lähdetään siis yhdessä tutustumaan lo-
gistiikka- ja huolinta-alan yrityksiin. Opetta-
jien työelämään tutustuminen eli OpeTET on 
toimivin tapa lähteä hakemaan uutta tietoa 
työelämästä. Koulu-coachina olen opettajia 
varten koordinoimassa yhteistyötä koulujen 
ja alan yritysten välillä.

Kirjoittaja työskentelee logistiikka-ja huo-
linta-alan koulu-coachina Taloudellisessa 
tiedotustoimistossa. www.tat.fi

Työhön logistiikka- ja huolinta-alalle?

marika mertala
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Jotta ymmärtäisimme paremmin, mitä glo-
balisaatiokehitys tuo mukanaan, tarvitsem-

me maailmankansalaisen taitoja. Koulujen 
globaalikasvatuksen tueksi perustettiin vuo-
den alussa pedagogisten järjestöjen yhteinen 
Maailmankansalainen -verkosto. Kriittiselle 
maailman tarkastelulle ja hahmottamiselle 
on kysyntää.

Pedagogisten järjestöjen yhteistyönä 
käynnistyy ulkoasiainministeriön viestin-
tä- ja kehityskasvatuksen tuella Globaaleja 
ikkunoita -koulutusohjelma. Vuosina 2012 
ja 2013 järjestetään eri puolilla Suomea 
kahdeksan koulutustapahtumaa. Niissä tar-
kastellaan maailmaa erityisesti elokuvien ja 
median kautta. Kansainvälisyyskasvatuksen 
kesäpäivät järjestetään 4.-6.6.2012.

Syksyllä Kleion välissä julkaistaan kan-
sainvälisyyskasvatuksen teemajulkaisu elo-
kuvan käytöstä maailman hahmottamisen 
välineenä.

Kestävä kehitys eläväksi osaksi koulun 
toimintakulttuuria on Opetushallituksen ope-
tustoimen henkilöstökoulutuksen rahoitta-
ma ohjelma, jonka aikana järjestetään neljä 
verkkokurssia ja kaksi yhteistoiminnallista 
seminaaripäivää 2012 – 2014 kestävän tule-
vaisuuden ja globaalikasvatuksen kysymyk-
sistä.

Kirjoittaja on koulutushankkeiden suunnitte-
lusta vastaava globaalikasvatuksen koordi-
naattori (jari.kivisto@innoline.fi) 

Globaaleista ikkunoista kurkistaa 
maailmankansalaisia

Jari kiVistö



Kerro jotain itsestäsi!
”Olen ollut töissä Kallion lukiossa yli kym-

menen vuotta ja viihtynyt hyvin. Tällä het-
kellä olen apulaisrehtori ja opetan 13 kurs-
sia. Parasta työssäni on se, että se on paljon 
vaihtelevampaa kuin pelkkä opettajan työ.

Opiskeluaikana ajoin pitkään taksia Hel-
singissä, mikä oli hyvin opettavaista. Ihmis-
tuntemus lisääntyi ja yön ihmiset opettivat 
rauhallisessa perheessä kasvaneelle pojalle, 
millaista elämä voi olla.

Olen lukenut historiaa yliopistossa mutta 
olen myös ulkomaankaupan yo-merkonomi. 
Yliopistosta valmistuin vuonna 1998, jolloin 
olin jo yli kolmenkymmenen.”

Mitä teet vapaa-aikanasi?
”Yleensä luen vapaa-aikanani sohvassa. 

Mitä stressaantuneempi olen, sitä kevyem-
pää haluan lukea. Pidän englantilaisista dek-
kareista. Jos vuodenaika on oikea, lähden 
sieni- tai marjametsään. Käyn myös kunto-

salilla ja pilateksessa.
Olen myös valtavan kiinnostunut vanhois-

ta autoista. Kun matkustan, kaikki automu-
seot pitää nähdä. Tällä hetkellä minulla on 
vanha, hyvin pidetty Jaguaari. Siinä riittää 
kunnostamista.”

Mitä HYOL:n puheenjohtaja tekee?
”Tapaan ihmisiä, jotka linkittyvät jotenkin 

opettajan työhön: opetushallinnon edustajia, 
rehtoreita, poliitikkoja ja erilaisten järjestö-
jen edustajia. Silloin kuulen, mitä muualla 
tapahtuu ja voin katsoa kristallipalloon, mitä 
on tulossa. Eri ihmisten mielipiteistä muodos-
tuu kokonaiskuva siitä, mistä puhutaan. Tällä 
hetkellä pinnalla on lukion opetussuunnitel-
matyö. Näistä näkemyksistä sitten puhumme 
HYOL:n hallituksessa.

Ihmisten tapaaminen on samaan aikaan 
edustamista ja ”vakoilemista”. Osittain kyse 
on myös edunvalvonnasta. HYOL:lta pyyde-
tään lausuntoja moniin asioihin, esimerkiksi 

Entinen taksikuski HYOL:n puikoissa

Uusi puheenjohtajamme Jari Aalto esittäytyy

riitta mikkola

54 KLEIO 2/2012

IHMISIÄ



opetussuunnitelma- ja tuntijakotyöhön ja 
näissä asioissa meidän on tuotava näkemyk-
semme esiin.

Ratkon myös kiemuroita, joita ilmenee 
esimerkiksi OAJ:n ja Aineopettajaliiton kans-
sa työskentelyssä. Kaikki ei mene aina kuin 
Strömsössä ja totta kai välillä tulee näkemy-
seroja. 

Puheenjohtajana haluaisin tavata enem-
män opettajia ja käydä esimerkiksi kerhojen 
tilaisuuksissa puhumassa ja keskustelemas-
sa. Otan mielelläni kutsuja vastaan ja haluan 
kuulla opettajien näkemyksiä ajankohtaisista 
asioista.”

Miten voit edustaa peruskoulun opetta-
jia, kun opetat itse lukiossa?

”En varmaan pystykään. Meillä on kuiten-
kin hallituksessa ja puheenjohtajistossa sekä 
peruskoulun että lukion opettajia. Järjestö-
työ on yhteistyötä. Myös kerhojen mielipiteet 
ovat tärkeitä.”

Miksi rupesit puheenjohtajaksi?
”Minua kiinnostaa yhteisten asioiden hoi-

to. Oltuani varapuheenjohtaja oli luontevaa 
siirtyä puheenjohtajaksi ja pitää huolta, että 
asiat hoidetaan tulevaisuudessakin.”

Mitä HYOL:n pitää tehdä?
”HYOL:n pitää yrittää vaikuttaa opetus-

velvollisuuteen, vaikka se ei olekaan meidän 
neuvoteltavissamme. Opetusvelvollisuudet 
eivät ole oikeudenmukaiset ja ne pitää muut-

Opiskelitko historiaa Tampereella? 

Tampereen yliopiston historian opiskelijoiden ainejärjestö Patina julkaisee keväällä 
2013 järjestön 50-vuotishistorian. Tahdomme, että patinalaisten ääni kuuluu teok-
sessa, ja haluamme kerätä muistitietoa lähdeaineistoksi. Sana on vapaa, mutta voit 
esimerkiksi kertoa, mitkä asiat olivat patinalaisille tärkeitä tai millaisia olivat opis-
kelijakulttuuri, arki ja ilmapiiri opiskeluaikanasi. Kiinnostavia kysymyksiä ovat myös, 
mikä motivoi lähtemään opiskelemaan historiaa Tampereelle ja millaisia tulevaisuuden 
odotuksia opiskelijoilla oli. 

Voit lähettää vapaamuotoisen kirjoituksen opiskelumuistoistasi sähköpostitse teoksen 
kirjoittajalle Reetta Eiraselle (reetta.eiranen@uta.fi). Toivomme saavamme muistoja jo 
kevään aikana, mutta lähetä viestisi viimeistään 18.6. Historiateos kaipaa toki myös 
kuvitusta, joten jos haluat antaa kuva-aineistoa Patinan käyttöön, kuulemme siitäkin 
mielellämme!
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taa.
Pyrimme vaikuttamaan peruskoulun tunti-

jakoon, jossa kävi kohtuullisesti. Toivon, että 
lukiossa käy vähintään yhtä hyvin. Olemme 
valmistautuneet asiaan hyvin jo nyt, ottaneet 
opetusviranomaisiin yhteyttä ajoissa ja tuo-
neet näkemyksiämme esille. Nyt asia pitäisi 
viedä läpi ja näen, että opetussuunnitelma-
työn hyvä hoitaminen on tärkeä tehtäväm-
me.”

Mitä HYOL tarjoaa jäsenilleen?
”Pedagoginen jatkokoulutus on varmaan 

tärkeintä, mitä liitto tarjoaa. Tilaisuuksissa 
ihmisillä on mahdollisuus tavata toisiansa. 
Kollegojen tapaaminen on hauskaa ja myös 
tärkeää opettajan työn kannalta.

Edunvalvonnassa yritämme parhaamme.  
Peruskoulun luokanvalvojan korvaus yhte-
näistettiin tänä vuonna, mikä oli pitkän, hi-
vuttavan lobbauksen tulos. Jatkamme yhä 
työtä sen eteen, että opetusvelvollisuudet 
oikeudenmukaistettaisiin.”

Millaisena näet liiton tulevaisuuden?
”Liiton tulevaisuus on valoisa. Meillä on 

paljon nuoria ihmisiä mukana ja innostusta 
riittää. Historian opettajat ovat mukavaa vä-
keä, ja hallituksessa ja toimistossa on hyvä 
henki. Liiton jäsenmäärä on viime vuosina 
kasvanut. Taloudellisestikin liiton tulevaisuus 
on vakaa.”

Kirjoittaja on HYOL:n entinen puheenjohtaja
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Vuoden 2012 historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja julkistettiin HYOL:n kevätpäivillä 

Tampereella. Vuoden opettajana palkittiin yh-
den opettajan sijasta kaksi: Olarin koulussa 
ja lukiossa työparina työskentelevät opetta-
jat Sari Halavaara ja Juha-Pekka Lehtonen. 
Valintaperusteena oli heidän työskentelyta-
pansa työparina sekä aktiivinen historian ja 
yhteiskuntaopin opetusmenetelmien kehit-
täminen. Halavaaran ja Lehtosen valinnan 
myötä HYOL ry:n hallitus halusi nostaa esille 
uusia tapoja opettaa historiaa ja yhteiskun-
taoppia.

Monen sattuman summa

Monesta muusta opettajasta poiketen Sari 
ja Juha-Pekka tekevät suuren osan työstään 
tiiminä. Työparin yhteistyön alku on monen 
sattuman summa. J-P ja Sari ovat entisiä 
opiskelukavereita ja he kuuluivat samaan 
kaveriporukkaan Helsingin yliopistossa. Myö-
hemmin he päätyivät työkavereiksi. Ensin 
J-P tuli Sarin äitiyslomansijaiseksi, ja tämän 
jälkeen molemmat työllistyivät 1990-luvulla 
Espooseen muodostettuun Olarin kouluun ja 
lukioon. 

Uuden koulun syntyminen mahdollisti 
myös uusien käytänteiden luomisen. Olarin 
lukiossa on luonnontiedepainotus. Sari ja JP 
alkoivat työskennellä määrätietoisesti kehit-
tääkseen vastapainoksi historian ja yhteis-
kuntaopin aineryhmää. Tärkeää yhteistyölle 
on ollut myös se, että Sarilla ja Juha-Pekalla 
on hyvin samantapainen käsitys opettajuu-
desta. Sari ja J-P olivat myös pitkän aikaa 
koulunsa ainoat historian ja yhteiskuntaopin 
opettajat. Nykyisin yläkoulun puolella työs-
kentelee myös tuntiopettaja.  

Opintomatkoja kengännauhabudjetilla

Sari ja J-P ovat yhdistäneet voimansa muun 
muassa järjestäessään opintomatkoja. Ul-
komaanmatkat eivät ole lomailua vaan täy-
sipainoisia 38 oppitunnin kursseja. Matkoja 
on tehty milloin Roomaan, milloin Berliiniin 
ja Kiinaan.

Esimerkiksi Baltiaan suuntautuneella 
opintomatkalla laivamatkat työskenneltiin ah-
kerasti laivalta varatuissa kokoustiloissa. Op-
pilaat maksavat itse opintomatkansa, mutta 
ne pyritään toteuttamaan ”kengännauhabud-
jetilla”. Sari ja J-P säästävät esimerkiksi siten, 
että opastukset hoidetaan pääosin itse. 

Matkojen järjestäminen on ollut opetta-
jille työlästä etenkin alkuvaiheessa. Nykyisin 
varaukset on kätevä hoitaa Internetin kautta, 
ja rutiini matkanjärjestäjänä on helpottanut 
työmäärää. Opintomatkojen järjestäminen 
on hyvin palkitsevaa, mikä auttaa jaksamaan. 

”Onnistunut matka säteilee hyvää mieltä koko 
lukuvuoden ajaksi, ja matkoilla pääsee lä-
hemmäksi oppilasta kuin luokkahuonetyös-
kentelyssä”, Sari toteaa. 

Yhteistyö on voimaa

Matkat ovat yhteistyössä kuitenkin vain jää-
vuoren huippu. Työparityöskentely näkyy ar-
jessa muun muassa siten, että JP ja Sari suun-
nittelevat tulevien kurssien sisällöt yhdessä. 
Olarin lukion oppilaat tietävät saavansa sa-
manlaiset sisällöt riippumatta siitä, ovatko he 
Sarin vai Juha-Pekan kursseilla. Opettajien 
erilaiset persoonat tekevät tunneista kuiten-
kin erilaisia. ”Ja vaikka suunnittelutyötä teh-
däänkin yhdessä, tunnit joudumme edelleen 
pitämään yksin”, J-P muistuttaa. 

Eikö tiiviin yhteistyön aikana ole koskaan 

“Meillä on maailman paras koulu”

Vuoden historianopettajakaksikko viihtyy työssään

Hanna Ylönen
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tullut riitaa? J-P ja Sari 
naurahtavat kysymyk-
selle. ”Kysy vain kuinka 
monta kertaa! Emme 
kuitenkaan kutsuisi sitä 
riitelyksi, ennemminkin 
kinasteluksi. Kinastelum-
me on osa työskentely-
prosessia, joka perustuu 

”aivoriiheilyyn”. Ideat tule-
vat testatuiksi, kun niistä 
keskustelee tai väittelee 
toisen kanssa, ja jutut ja-
lostuvat eteenpäin ideoi-
ta pallottelemalla. Vaikka 
sananvaihto on välillä kii-
vastakin, erimielisyydet 
pyritään sopimaan sa-
man päivän aikana. Uu-
det opettajat saattavat tätä hieman ihmetel-
lä, mutta pidempään talossa toimineet ovat 
tottuneet työskentelytapaamme”, Sari ja J-P 
nauravat. 

Kun Sarilta ja J-P:ltä kysyy, mitä he 
muuttaisivat työssään, seuraa pitkä hiljai-
suus. Opettajista näkee, että he ovat hyvin 
tyytyväisiä työhönsä. ”Meillä on maailman 
paras koulu”, Sari sanoo. 

Molemmat kuitenkin toteavat, että vai-
keinta opettajantyössä on ajanpuute ja siitä 
johtuva riittämättömyyden tunne. Tämä liit-
tyy muun muassa opetusvelvollisuuteen sekä 
suuriin ryhmäkokoihin, minkä vuoksi sosiaa-
linen kuormitus on kova. Sari ja J-P toivoisi-
vat, että heillä olisi enemmän aikaa kohdata 
jokainen oppilaansa.  Aikaa tarvittaisiin myös 
luovuudelle ja ajan hermolla pysymiseen. 
Etenkin yhteiskuntaopin opettajan työssä 
medioiden seuraaminen on hyvin tärkeää, 
mutta siihen menee Juha-Pekan mukaan tol-
kuttomasti aikaa. Mukavinta opettajantyössä 
on puolestaan seurata oppilaiden innostumis-
ta ja niitä hetkiä kun ”lamppu syttyy”.  

Opettajan työtä pidetään melko itsenäise-
nä hyvässä ja pahassa. Mitä vinkkejä voisitte 
antaa yksin puurtavalle opettajalle? ”Ongel-
mana on se, että Suomessa on paljon pie-
niä kouluja, ja usein koulussa on vain yksi 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Ja 
vaikka opettajia olisi enemmänkin, henkilö-
kemiat eivät aina kohtaa”, Sari toteaa. Sari ja 
JP suosittelevatkin verkostoitumista muiden 

kuin oman koulun opet-
tajien kanssa. ”Miksi yh-
teistyön pitäisi tapahtua 
vain oman koulun sisäl-
lä? Kokemuksia voi vaih-
taa ja kurssisisältöjä voi 
toteuttaa myös virtuaali-
sesti”, J-P vinkkaa. Mui-
ta historianopettajia voi 
tavata esimerkiksi HYOL:
n  tapahtumissa tai pai-
kalliskerhossa. He mo-
lemmat ovat olleet aktii-
visesti mukana HYOL:n 
toiminnassa ja löytäneet 
verkostoitumisen kautta 
myös ystävyyssuhteita. 

Ei pelkkiä kalvosulkeisia

Sari ja J-P ovat opettajina innokkaita uudis-
tajia. Joka vuosi ideoidaan jotakin uutta. J-P 
nauraa, että Sarin suusta kuulee usein lau-
seen: ”Vähän jotain uutta pitäisi tähän saa-
da…”. Työn uudistaminen motivoi myös opet-
tajaa eikä omaan työhön ei leipäänny. Kun 
jotain on saatu valmiiksi, aletaan jo kehitellä 
uutta sekä miettiä, miten asian olisi voinut 
tehdä vielä paremmin. 

Jokaisen vuosikymmen on myös tuonut 
uusia juttuja, jotka ovat vaikuttaneet mer-
kittävästi opetukseen. Sari ja J-P kertovat, 
että ryhmätyöt olivat 1980-luvulla kova jut-
tu, samoin draama ja eläytyvä kirjoittaminen. 
1990-luvulla tulivat Internet ja sähköposti. 
2000-luvulla innostuttiin videotykistä ja po-
werpointeista. Juuri nyt Sari ja J-P käyttävät 
opetuksessa tablettitietokoneita eli iPadeja, 
jotka on hankittu Olariin viime vuonna. iPa-
deja hyödynnetään esimerkiksi tiedonhaussa, 
videokuvauksessa ja soveltavissa kokeissa. 
Blogeja on kirjoitutettu oppilailla parin vuo-
den ajan. 

Oppilaiden palaute näkyy enemmän rivien 
välistä kuin suorina kommentteina. Opettajat 
uskovat, että oppilaat osaavat arvostaa sitä, 
että tunneilla tehdään muutakin kuin opetel-
laan vuosilukuja. ”Eihän historiaa opiskella 
päällä, vaan sydämellä!” 

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava. 
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Puheensorina täyttää ravintola Bakersin 
kabinetin, kun iloinen joukko tervehtii tut-

tujaan. Alkamassa on kevään 
2012 toinen Mikaelin killan 
lounastapaaminen, joka jär-
jestettiin maanantaina 19.3. 
Helsingissä. Tapaamiseen 
osallistui enimmäkseen etelä-
suomalaisia emerita- ja eme-
ritusopettajia, mutta joukossa oli kuulijoita 
myös muualta Suomesta, esimerkiksi Kouvo-
lasta ja Turusta. 

Mikaelin killan muodostavat HYOL:n elä-
keläisjäsenet. Kilta järjestää lounastapaa-
misia Helsingissä noin viisi kertaa vuodessa. 
Kaikki HYOL:n eläkeläisjäsenet saavat kirjal-
lisen kutsun tapaamisiin. 

150 vuotta rautateiden historiaa

Tämänkertaisen lounastapaamisen puhujana 
oli professori Seppo Zetterberg. Hänen pu-
heenvuoronsa Valtion Rautateiden historias-
ta ei olisi voinut olla ajankohtaisempi, sillä 
Mikaelin killan tapaamista edeltävänä vii-
konloppuna VR oli täyttänyt 150 vuotta, ja 
tämän tiimoilta Seppo Zetterberg on myös 
julkaissut historiateoksen ”Yhteisellä matkal-
la – VR 150 vuotta”

Zetterbergin puheenvuoro oli mielenkiin-
toinen läpileikkaus VR:n värikkäästä histori-
asta autonomian ajoista nykypäivään. Alus-
tuksensa lopuksi Zetterberg huomautti, että 
julkisessa keskustelussa kaikki viimeaikaiset 
rautatieliikenteen ongelmat on laitettu VR:n 
piikkiin, vaikka esimerkiksi rautateiden kun-
toon VR ei voi itse vaikuttaa. Kunnostusvarat 
otetaan valtion budjetista – jos otetaan. 

Vierailu Mikaelin killan puhujana oli Zet-

terbergille mieleinen tehtävä. Tarinankerto-
jan maineessa oleva Zetterberg pitää mielel-

lään puhujan taitoja yllä. Itsekin 
jo eläkkeellä olevalla Zetterber-
gillä on mahdollisuus osallistua 
erilaisiin tilaisuuksiin, joihin 
aikaisemmin oli aikaa vain ra-
jallisesti yleisen historian pro-
fessuurin ollessa Jyväskylässä. 

Zetterberg tekee eläkkeellä edelleen aktiivi-
sesti tutkimusta.

Puhujia tulevaisuuden lupauksista 
vanhoihin konkareihin

Mikaelin killan tapaamiset alkavat aina vaih-
tuvan luennoitsijan alustuksella ajankohtai-
sesta aiheesta. Luennon päätteeksi nautitaan 
ravintolan lounasbuffetin antimista. Lounaan 
ja kahvin aikana on mahdollisuus vaihtaa 
kuulumisia sekä keskustella luennoitsijan 
kanssa.

Mikaelin killan tapaamisiin osallistumi-
nen ja luennon seuraaminen on maksutonta, 
mutta lounas kunkin osallistujan on makset-
tava itse. 

Mikaelin killan tapaamiset järjestetään 
vapaaehtoisvoimin. Killan aktiivijäsen Maija 
Saksala on ollut mukana toiminnassa vuo-
desta 2000 alkaen ja vastaa luennoitsijoiden 
hankkimisesta tapaamisiin. HYOL ry:n enti-
senä aktiivina Maija Saksalalla on hyvät kon-
taktit eri aloihin erikoistuneihin historiantut-
kijoihin ja hänen ansiostaan tapaamisiin on 
saatu mukaan hyvin maineikkaita puhujia.

Mikaelin killan jäsenet kehuivat tapaami-
sia mielenkiintoisiksi ja luentoja laadukkaik-
si. Paikalla on ollut Venäjän asiantuntija Arto 
Luukkanen, rikollisuutta ja Suomen teollistu-

Elämäntyöstä rakkaaksi harrastukseksi

HYOL:n eläkeläisjäsenet kokoontuvat Mikaelin killan  
lounastapaamisiin

Hanna Ylönen

“En tiedä ketään joka 
olisi kokonaan kääntänyt 
selkänsä historialle eläk-
keelle jäämisen jälkeen.”
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mista tutkinut Teemu Keskisarja sekä koke-
nut antiikin tutkija Paavo Castrén. 

Erityisesti kehuja keräsi se, että paikalla 
on ollut viime vuosina myös nuoria tutkijoi-
ta, esimerkiksi Ruotsin suurvalta-aikaa me-
nestyksekkääsi tutkinut Mirkka Lappalainen. 
HYOL:n seniorit ovat edelleen hyvin kiinnos-
tuneita historian tutkimuksen nykytilanteesta 
ja uusista tuulista.

Kaikki puhujat eivät ole olleet historian-
tutkijoita. Luennoitsijoina ovat olleet myös 
kirjailija Sirpa Kähkönen sekä Suomen Pan-
kin pääjohtaja Erkki  Liikanen.

Eläkkeellä elämäntyöstä tulee harrastus. 
HYOL:n seniorit vakuuttavat kuin yhdes-
tä suusta, että ”työasiat” kiinnostavat vielä 
eläkkeelläkin. ”En tunne ketään opettajaa 
joka olisi kääntänyt kokonaan selkänsä his-
torialle eläkkeelle jäämisen jälkeen”, tiivistää 
Pauli Arola. 

Mikaelin killan tapaamiset ovat hyvä tilai-
suus tavata samoista asioista kiinnostunei-
ta kollegoita ja ystäviä. Kouvolasta paikalle 
saapuneen Risto Sihvolan mielestä mukaan 
paikalle kannattaa ehdottomasti tulla kau-
empaakin. Samalla reissulla voi tavata myös 
muita helsinkiläisiä tuttavia, Sihvola vinkkaa. 
Moni muukin Helsingin ulkopuolelta saapuva 
yhdistää Mikaelin killan tapaamiseen esimer-
kiksi teatterin, ostosten tekemisen tai ystä-
vien tapaamisen ja lyö näin kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla.

Uudet jäsenet tervetulleita

Mikaelin killan toiminnassa on mukana pal-
jon vakiokävijöitä, jotka ovat osallistuneet 
tapaamisiin jo vuosien ajan. Tamperelainen 
Virpi Kolinen on ollut mukana vuodesta 1994 
lähtien, helsinkiläinen Pirkko Erä-Esko vuo-
den kauemmin. Konkarit toivottavat uudet 
osallistujat lämpimästi tervetulleiksi. 

Viime vuonna eläkkeelle jäänyt Pirkko Vei-
ranto on ehtinyt osallistua jo kolmeen Mika-
elin killan tapaamiseen. ”Olen oikein odotta-
nut eläkkeelle pääsyä, jotta pääsen mukaan 
Mikaelin kiltaan”, Veiranto nauraa. Hänelle 
HYOL:n seniorien toiminnasta oli kertonut pi-
dempään mukana ollut ystävä. 

Mikaelin killan seuraava tapaaminen jär-
jestetään alkusyksystä 2012. HYOL ry toivot-
taa niin ensikertalaiset kuin vanhatkin osal-
listujat tervetulleiksi Mikaelin killan tapaami-
siin.

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava. 

Mikaelin kilta
Koostuu HYOL:n eläkeläisjäsenistä
Killassa on noin 140 jäsentä
Kokoontuu viisi kertaa vuodessa
Tapaamisista tiedotetaan kutsukirjeellä

•
•
•
•

Pirkko Erä-Esko on ollut Mikaelin killan jäsen vuodesta 1993. Pirkko Veiranto on tapaamisessa kolmatta kertaa.
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“Talous on hyvin yksinkertaista”

Talousguru-kilpailun voittaja toivoo opetuksen sytyttävän  
oppilaissa talouskipinän

kirsi ruHanen

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen 
on jakanut Talousguru 2012 –kilpailun 

toisen ja kolmannen palkinnon. 
Jännitys kasvaa yleisön odotta-
essa malttamattomana kilpailun 
voittajan nimen paljastamista. 
Lopulta Liikanen julistaa: ”Vuo-
den 2012 Talouguru –kilpailun on 
voittanut Daniel Sazonov Helsingin suomalai-
sesta yhteiskoulusta.”

Daniel Sazonov näyttää helpottuneelta - 
hänen kolmas kertansa Talousguru–kilpailun 
finaalissa tuottaa toivotun tuloksen ja hän 
saa painaa päähänsä kilpailun palkintona ole-
van tohtorinhatun. 

Daniel, mitä Talousguru–kilpailu on an-
tanut sinulle?  

”Talousguru on kannustanut seuraamaan 
taloutta ja syventämään tietämystä sen ra-
kenteesta ja lainalaisuuksista. Se on antanut 
omalta osaltaan syyn kehittää osaamista yhä 
terävämpään suuntaan. Talousgurun ansiosta 
olen päässyt tutustumaan suureen joukkoon 
fiksuja ja skarppeja tyyppejä, joista osasta 
on tullut hyviä ystäviä”.
Miksi kiinnostuit taloudesta? 

”Kiinnostukseni talouteen on lähtenyt liik-
keelle osana laajempaa kiinnostusta yhteis-
kunnallisiin asioihin, vaikuttamiseen ja poli-
tiikkaan. Olen ollut alusta asti kiinnostunut 
erityisesti makrotaloudesta. Talous on nykyi-
sin läsnä kaikkialla ja vaikuttaa kaikkeen. Ta-
lous on mielenkiintoinen ala, sillä se on erit-
täin moniulotteinen ja jatkuvasti uudistuva.”
Mikä taloustiedon opetuksessa on mie-
lestäsi tärkeää? 

”Haluan peräänkuuluttaa talouden tärke-
yttä koulun yhteiskuntaopin opetuksessa. Ta-

lous on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. 
Tärkeintä olisi ”talouskipinän” sytyttäminen 

oppilaissa ja opiskelijoissa. Oman 
talouden hallinnan ja makrotalo-
uden ymmärtämisen merkitys 
yksittäisen ihmisen elämässä 
kasvaa päivä päivältä.”
Olet tämän kevään tuleva yli-

oppilas, millaiset ovat tulevaisuuden-
suunnitelmasi?  

”Pyrin tänä keväänä Helsingin oikeustie-
teellisen tiedekuntaan. Varasuunnitelmana 
on ottaa vastaan Talousgurusta palkinnoksi 
saatu paikka Helsingin valtiotieteellisessä tie-
dekunnassa. Toivon joka tapauksessa, että 
voisin tulevaisuudessa yhdistää nämä kaksi 
alaa ja toimia sekä juridiikan että talouden 
parissa. Myös yhteiskunnallinen tematiikka 
kiinnostaa. Mitään tarkkaa suunnitelmaa ei 
kuitenkaan ole.”

Talousguru-kilpailu järjestettiin jo 15. ker-
ran. Sen 18.1.2012 järjestettyyn alkukilpai-
luun osallistui noin 850 opiskelijaa 111 kou-
lusta. Helsingissä 1.–2.3.2012 pidettyyn lop-
pukilpailuun valittiin 10 valtakunnan parasta 
opiskelijaa.  

Kilpailun voitti Daniel Sazonov Helsingin 
suomalaisesta yhteiskoulusta, toiseksi tuli Ari 
Piik Lahden yhteiskoulun lukiosta ja kolman-
neksi Juho Kärpijoki Liedon lukiosta. 

Talousguru järjestetään kolmen tahon 
voimin: Historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jien liiton kumppaneina ovat Suomen Pankki 
ja Finanssialan Keskusliitto. Kilpailua tukevat 
myös Taloustoimittajat ry ja Suomen lukio-
laisten liitto ry. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.

”Talous on nykyisin 
läsnä kaikialla ja 
vaikuttaa kaikkeen.”
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Vaikka ulkona on kesäisen lämmintä, suu-
ressa seminaarisalissa on viileää. Osanot-

tajat kaivavat villahuiveja laukuistaan kuun-
nellessaan turkkilaista luennoitsijaa, joka 
kertoo turkkilaisen historiankirjoituksen his-
toriasta. Euroopan historian opettajien jär-
jestön Euroclion vuotuinen seminaari on al-
kamassa Antalyassa, Turkissa.

Keskiviikkoaamuna tulen työpajasta. How 
to teach history to those who hate it? -nimi-
nen työpaja oli opettavainen ja terapeuttinen. 
On sitä haasteita muuallakin. Jos minäkin 
saisin noin pienen ryhmän, noin vapaan ope-
tussuunnitelman ja noin paljon kollega-apua… 
Työpajoissa keskustelu ja eri näkökulmista 
olevat tehtävät ovat parasta työnohjausta, 
mitä olen saanut aikoihin. Mieleni on täynnä 
uusia ajatuksia.

Muutaman päivän päästä illalla samassa 
salissa tunnelma on suorastaan kuuma. Osan-
ottajat kisaavat pubivisailun voitosta kuuden 
hengen joukkueissa, jotka on koottu eri mai-
den edustajista. Minun joukkueeni osallistu-
jat ovat Tanskasta, Kyprokselta, Sloveniasta, 
Turkista, Israelista ja Suomesta. Tässä jou-
kossa ei tyhmyys tiivisty, vaan tuomme jo-
kainen oman alueemme asiantuntemuksen 
yhteiseen näkemykseen. A vot – tiedämme, 
ettei tsunami ole koskaan iskenyt Turkin ete-
lärannikolle! Knoppikysymys!

Ei luokkahuonetta ilman kansakunnan 
isää

Seminaariin kuuluu vierailu turkkilaiseen 
kouluun. Minun ryhmäni käy uudessa luki-
ossa, jonka on rakennuttanut turkkilainen 
liikemies. Vaikka koulu on nyt julkinen kou-
lu, liikemies rahoittaa yhä koulun toimintaa. 

Koulu onkin hyvin varusteltu ja siellä on mm. 
korkeatasoinen studio, jossa voi äänittää 
musiikkia. Liikemies koulun rahoittajana tun-
tuu meistä vieraista hiukan oudolta, mutta 
isäntämme vakuuttavat, ettei rahoitus vai-
kuta mitenkään koulun toimintaan. Itse en 
voi olla epäilemättä rahojen alkuperää. Onko 
hyvinvointivaltio tuhonnut uskoni yksityisiin 
lahjoittajiin?

Kaikkien turkkilaisten isän Kemal Atatür-
kin kuvat koristavat koulun jokaista luokkaa. 
Koulun pihalla on Atatürkin patsas ja aulassa 
taidenäyttely, jossa oppilaat ovat maalanneet 
öljyväritöitä tasavallan perustajasta. Vaikka 
tiedän, että Atatürkin henkilökultti on vahva, 
en arvannut, että hänen naamansa tervehtisi 
minua joka luokassa, joka käytävällä ja kou-
lun pihalla.

Turkkilaista vieraanvaraisuutta

200 opettajaa 45 maasta opetteli yhteistyötä Euroclion semi-
naarissa Antalyassa

riitta mikkola

Kirjoittaja ja 16-vuotias Zeynep poseeraavat Kemal 
Atatürkin patsaan edessä turkkilaisessa koulussa.
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Oppilaat ovat kuitenkin ihania! Histori-
an tunnilla oppilaat osallistuvat innokkaasti. 
Kun heiltä kysytään, pitävätkö he historiasta, 
vastaus on spontaani kyllä. Tuntien jälkeen 
muutama oppilas kierrättää meitä koulussa. 
Kirjastossa puhun kirjallisuudesta ja elämäs-
tä 16-vuotiaan Zeynepin kanssa. Tyttö lukee 
paljon kirjoja ja haluaa aikuisena eläinlääkä-
riksi. Tällaisista nuorista myös Atatürk olisi 
ylpeä.

Mistä ei voi puhua, siitä on vaiettava

Turkkilaisilla on kova into liittyä Euroopan 
Unioniin. Järjestäjät ovat panneet parastaan 
ja haluavat esittää kaiken positiivisessa valos-
sa. Kuulemme luentoja, käymme kouluissa ja 
tutustumme historiallisiin kohteisiin. Täysin 
avoin demokratia Turkki ei vielä kuitenkaan 
ole. Kun historiankirjoituksesta kertoneelta 
luennoitsijalta kysytään armenialaisten ase-
masta, hän vaikuttaa ärsyyntyneeltä eikä 
suostu vastaamaan kysymykseen. Samalla 
tavalla ikävä kysymys on kysymys koulude-
mokratiasta kouluvierailulla. 

Antalyan yliopiston historian laitoksella 
vierailleet osallistujat kokevat ikävän yllä-
tyksen. Käy ilmi, että historian laitos tutkii 
vain 1800-luvun osmanivaltakuntaa. Muita 
aiheita tutkitaan ja opetetaan minimaalisesti. 
Käynnin lopussa vieraat saavat lahjaksi kir-
jan, joka käsittelee armenialaisten kysymys-
tä vuonna 1915. Lopun johtopäätöksissä tul-
laan siihen tulokseen, että lähteisiin nojaten 
on todistettu, että armenialaiset aiheuttivat 
itse ikävyytensä ja asia on Turkin kohdalta 
loppuun käsitelty. Turkkilaiset eivät ole vas-
tuussa asiasta. Ulkopuolinen vierailija jää 
miettimään, onko tämä mahdollista. Oliko 
kyseessä itsekansanmurha? Onko sellaisia 
olemassa?

Euroclio laajenee itään ja etelään

Euroclio täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Pe-
rinteisesti järjestö on pitänyt vuotuisen se-
minaarin ja sen lisäksi organisoinut historian 
opetukseen liittyviä projekteja lähinnä Itä-
Euroopan maissa. Nykyisin toiminta on laa-
jentunut monenlaisiin verkostoihin. Histori-
ana-projektissa opettajat tuottavat kansain-
välistä opetusmateriaalia Internetiin. Lisäksi 

Euroclio pitää monia, pienempiä, paikallisia 
yhteistyöseminaareja. 

Uusin aluevaltaus on itäinen Välimeri. An-
talyan seminaarissa on osallistujia Lähi-idäs-
tä ja Pohjois-Afrikasta, mikä tuo uudenlaista 
väriä yhteistyöhön. On mielenkiintoista tutus-
tua Makedoniasta kotoisin olevaan Ofeliaan, 
joka on jo 17 vuotta asunut Kairossa ja opet-
taa siellä kansainvälisessä koulussa historiaa. 
Siinä kulttuurit kohtaavat. Tunisialainen pro-
fessori tuo tuulahduksen arabikeväästä, kun 
hän selittää kansannousun taustaa ja nyky-
tilaa. Jordanialainen kollega avaa palestiina-
laiskysymystä jordanialaisesta näkökulmasta. 
Välillä tuntuu, että vaikka minkä maankolkan 
asioista on kiinnostunut, paikalla on henkilö, 
joka on juuri sieltä kotoisin. Mitä ylellisyyttä!

Viikon aikana ehtii puhua monen eri osal-
listujan kanssa. Monen mielestä seminaarien 
parasta antia onkin kollegoihin tutustuminen. 
Kun tutustuu muihin, on helpompi alkaa yh-
teistyöhön esimerkiksi oppilasvaihdossa. Jos 
on pitempään mukana, saattaa saada oikeita 
ystäviäkin.

Ensi vuonna Euroclion seminaari järjeste-
tään maaliskuussa Erfurtissa, Saksassa. Suo-
sittelen osallistumista lämpimästi! Comenius-
apurahat kattavat matka- ja osallistumisku-
lut. Muista hakea apurahaa 15. syyskuuta 
mennessä. Viikko kollegojen parissa keskus-
tellen, osallistuen ja ajatellen on erinomaisen 
mielenkiintoinen kokemus. Tule mukaan! 

Kirjoittaja osallistui Petter Walleniuksen 
kanssa Euroclion vuotuiseen seminaariin 
Antalyassa, Turkissa 1.-7.4.2012.

Seminaariohjelmaan kuuluu risteily Myran roomalai-
saikaisen kaupungin edustalla.
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Mikä Euroclion seminaarissa kiinnosti 
– osallistujat vastaavat

1. What is your name and occupation and 
where do you come from? 
2. What did you liked the best in the semi-
nar in Antalya? 
3. What are you greetings to Finnish history 
teachers?

1. Aleksandar Jakir. I teach 
contemporary history at 
the Department of History 
at the Faculty 
of Philosophy, University of 
Split, Croatia
2. The discussions during 
the workshops, meals and 

excursions.
3. Our teachers in Croatia would surely be 
grateful for cooperation and a little help from 
you, because we are aware of the quality of 
your schools!

1. Irena Paradzik, Slovenia. 
I am a history teacher in 
high school in Ljubljana.
2. Workshops were excel-
lent chosen, in all cases it is 
an extremely sensitive topic. 
It was also great meeting 
new colleagues, their cul-

ture from around the world. Social network 
enriches us both professionally and person-
ally.
3. In Slovenia, the Finnish school system is 
widely admired. We admire the fact that the 
students know how to pull maximum. Stu-
dents have the opportunity to make progress 
in that subject that they are being the 
best. This in our country has not been done 
since the school system is much ”written in 
stone”.

1. Sylve Johansson, Swe-
den, ”adjunkt” i svenska och 
historia. Lives in Linköping, 
works at De Geergymnasiet 
in Norrköping.
2. The onsite excursions and 
meeting all the colleagues 
from all parts of the world.

3. Be very proud and happy with your Finnish 
educational system. Do not repeat the giant 
Swedish mistakes!

1. Anne Kjersti Jacobsen. I 
have worked as a history 
teacher in lower secondary 
school in Bærum, 15 kilom-
eters outside Oslo, Norway. 
This year I am working full 
time for the Teachers Union 
in Norway. 

2. The workshops which I always find very 
interesting, the school visits and the tours to 
Myra, Kekova, Perge and Aspendos. It was 
amazing. I also appreciate meeting history 
teachers from around the world to discuss, 
exchange ideas and make new friends. 
3. All my regards, see you in Scandinavian 
meetings!

1. Heino Viik, Estonia, 
teacher of history, art his-
tory and civics in Tallinn 
Georg Ots Music School, 
Participant of the www.
nooredkooli.ee -program.
2. I enjoyed networking 
with teachers from oth-

er countries and learning more about their 
history, culture, ethnic groups, languages, 
school system and history teaching. I appre-
ciated the possibility to discover Turkey. I re-
ally liked the energy, openness and friendli-
ness of Turkish people.
3. Keep alive your sisu and inner motivation 
to learn, that I admire. I welcome closer co-
operation between our people and countries.

1. Mira Bibitko. I work as a 
high school history teacher 
in Rishon-Le-Zion in Isra-
el. I am also an advisor for 
history teachers, as part of 
the Israel Ministry of Edu-
cation programme.
2. The workshops.

3. Teaching history is teaching his or her sto-
ry. It is always important, especially in Israel, 
to see many stories and opinions and points 
of view in the history we teach.



Lontoo on ehkä maailman monikansallisin 
kaupunki”, toteaa lehdistöneuvos Jou-

ni Mölsä Suomen Lontoon suurlähetystöstä. 
Satoja vuosia kaupunki on ollut laajan muut-
toliikkeen kohteena, mikä näkyy kaupunkiku-
vassa kansallisuuksien kirjona. Monikulttuu-
risuus on briteille arkipäivää. 

Britannian talouskehityksessä on samo-
ja piirteitä kuin muuallakin Euroopassa. Sen 
budjettivaje on lähetystöneuvos Sami Pirk-
kalan mukaan peräti 11 % bkt:stä, ja julki-
sen velan ennakoidaan kasvavan lähelle 80 
% bkt:stä. Julkisen talouden vajauksen ku-
riin saaminen ja tasapainottaminen ovatkin 
pääministeri David Cameronin päätavoittee-
na kuluvalla hallituskaudella. Lääkkeet ovat 
todella kovat, eikä oppositiossa oleva labour-
puolue usko niiden toteutuvan ainakaan en-
nen vuotta 2016. 

Hallitus aikoo leikata julkisia menoja 81 
miljardilla punnalla, mikä tarkoittaa lähes 
puolen miljoonan työpaikan karsimista. Oh-
jelman mukaan eläkeikä nostetaan 66 vuo-
teen ennen vuotta 2020. Näin Britannia 
kulkee samaa latua useimpien EU-maiden 
kanssa. Cameronin hallituksen mukaan sen 
säästöohjelma on tasapuolinen ja kohdistuu 
yhtä hyvin köyhiin kuin rikkaisiinkin.

Lontoon City ja EU:n talouspolitiikka

Iso-Britannia on teollisuuden historiallinen 
kehto, mutta teollisuustuotannon merkitys 
nykyisellään on marginaalinen. Kauppatase 
on jo kauan ollut negatiivinen, mutta Isol-
la-Britannialla on vahva palvelusektori, ja fi-
nanssisektorin osuus kansantuotteesta on 30 
prosentin luokkaa. 

Isossa-Britanniassa seurataan tarkkasti 
meneillään olevaa massiivista finanssialan 

direktiivivalmistelua EU:ssa. ”Lontoon etu fi-
nanssikeskuksena on ollut sen mahdollisuus 
tavoittaa maailman muut finanssikeskukset 
saman vuorokauden aikana”, kertoo lähetys-
töneuvos Pirkkala Suomen suurlähetystöstä. 
Nyt Lontoossa kysytäänkin, onko maan EU-
ratkaisuilla suljettu pois mahdollisuus vaikut-
taa juuri Britannian kannalta keskeisiin talo-
uspoliittisiin asioihin EU:ssa. Iso-Britanniahan 
on jäänyt pois fiskaalisopimuksesta, Euroo-
pan vakuusrahastosta ja monesta muustakin 
euroon liittyvästä päätöksenteosta. 

Hallituksen piirissä on vahva EU-kriitti-
nen ryhmä, mikä vaikeuttaa sen linjavetoja. 
Toisaalta Iso-Britannia on monin tavoin ak-
tiivisesti mukana EU:n toiminnassa ja pitää 
sisämarkkinoita tärkeimpinä markkinoinaan. 
Britannia haluaa erityisesti vaikuttaa EU:n 
rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskeviin 
päätöksiin. Lontoon Cityssä ollaan huolissaan 
erilaisista finanssisektorin vakavaraisuuteen, 
johdannaiskauppaan ja toimintojen läpinäky-
vyyteen liittyvistä suunnitelmista, joita EU:
ssa on vireillä. 

Tobinin veroa vastustetaan ehdottomas-
ti, vaikka se Ranskan esittämässä muodos-
sa ei poikkea paljonkaan Isossa-Britanniassa 
käytössä olevasta osakekauppaverosta. Bri-
tanniassa ei pidetä hyvänä sellaista finans-
sisektorille kohdistettavaa rasitetta, jota ei 
ole maailman muilla talousalueilla. Aihetta 
huoleen onkin, sillä Britannian osuus maail-
mankaupasta on pienentynyt myös finanssi-
sektorilla.

”1950-luvulla Britanniassa ei uskottu, että 
dollari olisi voinut syrjäyttää punnan mak-
suvaluuttana. Kultakannasta luopumisen 
jälkeen ei kuitenkaan mennyt montakaan 
vuotta, kun dollariekspansio oli toteutunut”, 
kertoo lähetystöneuvos Pirkkala. Hallitseva 

Finanssi-Lontoo, EU ja Britannian 
matokuuri

auli oJala
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kauppavaluutta on historian myötä vaihtunut 
monta kertaa, eikä Lontoon Cityn huoli ase-
mastaan ole turha. Nykyinen kehitys johtaa 
myös siihen, että Kiinasta tulee vuoteen 2020 
mennessä jo absoluuttisestikin Yhdysvaltoja 
suurempi talous. Markkinoilla absoluuttisella 
koolla on enemmän merkitystä kuin suhteel-
lisella koolla.

Lähetystön monet kontaktit

Suomen kaupan osalta lähetystössä ollaan 
tyytyväisiä vajaa kymmenen vuotta sitten 
perustettuun suomalais-brittiläisen kauppa-
kamarin toimintaan. Lähetystö järjestää sen 
kanssa yhteisiä networking-tilaisuuksia, joi-
den tavoitteena on verkottaa suomalaisyri-
tyksiä paikallisten yritysten kanssa. Lähetystö 
pitää tiivistä yhteistyötä myös suomalaiseen 
merimieskirkkoon, joka on yhä tärkeämpi so-
siaalinen tukikohta suomalaisille. 

Entisestään eriytyvä koulujärjestelmä

Pisa-tutkimuksissa menestymisen johdosta 
lähetystö järjestää useita Suomen koulutus-
järjestelmää esitteleviä tilaisuuksia. Perin-
teisesti brittiläinen koulujärjestelmä raken-
tuu kahdesta päälinjasta: yksityiskouluista 
ja julkisesta koululaitoksesta. Yksityiskoulut 
tarjoavat opintien 7-9 prosentille lapsista ja 
takaavat hyvän sijoittumisen työelämään jo 
pelkästään kouluaikana solmittujen suhtei-
den pohjalta. 

”Vanhempien huoli julkisen koulun tu-
losten heikkouksista on johtanut ns. free 
schoolien perustamiseen. Niissä oppilaiden 
vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa ope-
tusjärjestelmään ja opettajien työhön. Näitä 
kouluja on tänä vuonna tarkoitus perustaa jo 
toimivien lisäksi eri puolille Britanniaa muu-
tamia satoja. Näin ollen maan koulujärjestel-
mä näyttäisi eriytyvän entisestään”, toteaa 
lehdistöneuvos Mölsä. 

Erot Ison-Britannian ja Suomen koulutus-
järjestelmän välillä ovat melkoisia. Suomen 
opettajakunnasta 97 prosenttia on päteviä. 
Suomalaisopettajat voivat varsin itsenäisesti 
suunnitella opetuksensa sisältöä ja tuntioh-
jelmia ilman, että heidän toimintaansa koko 
ajan tarkkailtaisiin Britannian tapaan testeil-
lä. Lähetystön käsityksen mukaan vapaampi 

järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden pitkä-
jänteiseen toimintaan, kun taas Britanniassa 
opettajilla ei ole mahdollisuutta poiketa mal-
lista tai käyttää omaa harkintavaltaa.

Hallituksen säästöt koskevat julkista sek-
toria lähes kauttaaltaan, mutta koulutuksen 
määrärahoihin ei ole tulossa vähennyksiä. 
Toisaalta oppilasmäärien kasvu merkitsee op-
pilasta kohden käytettävissä olevien varojen 
pienentymistä. 

Kirjoittaja vieraili Suomen Lontoon suurlähe-
tystössä 2.3.2012.
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Ilmajoen Musiikkijuhlilla esitetään pian vii-
meistä kesää talvisota-aiheista oopperaa 

Taipaleenjoki. Perjantaina 8.6. klo 17 järjes-
tetään jo toistamiseen Talvisotafoorumi Ilma-
joella. Ooppera kuvaa juuri talvisodan taiste-
luja Taipaleenjoella.

”Matka Taipaleenjoelle, joillekin matka 
muistoihin - mutta myös hieno kulttuurielä-
mys”, kirjoitti Eläkkeensaaja-lehden toimi-
tussihteeri Ulla Wallinsalo vieraillessaan Tai-
paleenjoki-oopperan maailman ensi-illassa 
2010. Hän haastatteli samaisen näytöksen 
katsomosta Rintamaveteraaniliiton johtomie-
hiä. ”Etukäteen kiinnosti, miten tekijät ovat 
sota-aiheen sisäistäneet. Erittäin vaikuttava 
esitys, kommentoivat Sulo Leivo, Pekka Morri 
ja Reino Toivio. ”Matka oli pitkä, mutta kyllä 
kannatti”, miehet totesivat.

Eräs nuoremman polven katsoja kiittelee 
Taipaleenjokea; ”Tämä on mahtava ooppe-
ra, kaikki esiintyjät elävät vahvasti mukana. 
Valtava ponnistus kaikilta, ja aivan erityisesti 
haluan kiittää lapsikuoroa. Nautin kosketta-
vasta Taipaleenjoesta sydämestäni ja liiku-
tuin.”

Yleisöryntäystä odotetaan jälleen

Taipaleenjoki-oopperaa on kahtena kesänä 
myyty lähes täysille katsomoille. Oopperan 
suosio tuntuu jatkuvan vielä kolmantena esi-
tysvuonna. Kesälle 2012 kannattaa pääsyli-
put hankkia hyvissä ajoin. Taipaleenjoki-oop-
peran esitykset ovat 8.-9.6. ja 15.-16.6.2012. 
Oopperan lisäksi ohjelmistossa on monipuo-
lisia konsertteja.

Tutut solistit jatkavat

Kirstin roolissa jatkaa Mari Palo, Jylhänä 
laulaa Juha Kotilainen, Dolmatovskina Jyrki 
Anttila ja lääkintälottana Tiina-Maija Koske-
la. Oopperan on säveltänyt Ilkka Kuusisto ja 
libreton kirjoittanut Panu Rajala. Sen ohjaa 
Tuomas Parkkinen ja kapellimestarina toimii 
Mikk Murdvee. Ilmajoella on 37 ooppera-
vuoden aikana ollut lapsi- ja nuorisokuorolla 
merkittävä osa.

Taipaleenjoella taisteli vastakkain komppa-
niat, joiden johtajina olivat maidensa kansal-
lisrunoilijat Yrjö Jylhä ja Jevgenij Dolmatovs-
ki. Runoilijat kirjoittivat taistelukokemuksista, 
joista Panu Rajala on aikaansaanut libreton 
Taipaleenjokeen. Libretto pysyy uskollisena 
Jylhän runoille ja taistelun tosiseikoille.

Talvisotafoorumi Ilmajoella

Talvisota-aiheisen oopperan yhteydessä jär-
jestetään mielenkiintoista historiaa täynnä 
oleva Talvisotafoorumi Ilmajoen kunnantalol-
la perjantaina 8.6. klo 17 alkaen, siis juuri 
ennen klo 19 alkavaa Taipaleenjoki-oopperaa. 
Ennen foorumia klo 15 on mahdollisuus osal-
listua Kolmen basson konserttiin, jossa esiin-
tyvät oopperalaulajat Jaakko Ryhänen, Priit 
Volmer ja Koit Soasepp säestäjänään Piia Pa-
emurru.

Talvisotafoorumin teemana on tällä ker-
ralla “Talvisodalle kansallinen muistomerkki”. 
Aiheesta puhuu  valtiotieteiden tohtori Pekka 
Korpinen. Foorumiin tuovat tervehdyksensä 
Ilmajoen Musiikkijuhlien puheenjohtaja Timo 
Kosonen ja kirjailija Panu Rajala, joka kertoo 
mielenkiintoisesti Taipaleenjoki-oopperan lib-

Taipaleenjoki-ooppera viimeistä kesää 
Ilmajoen Musiikkijuhlilla

Oopperan ja konserttien yhteydessä myös Talvisotafoorumi

toiVe tYnJälä
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Ilmajoen Musiikkijuhlilla 8.–9. ja 15.–16.6.2012

Talvisotaforumi Ilmajoella
“Talvisodalle kansallinen muistomerkki”

pe 8.6. klo 17.00. Vapaa pääsy
Järjestäjä: Talvisotayhdistys ja Ilmajoen Musiikkijuhlat

reton syntymisestä. Ekonomi Pirjo Björk, Lot-
ta Svärd Säätiön hallituksen puheenjohtaja 
kertoo aiheesta ”Lotat talvisodassa ja Lotta 
Svärd Säätiö”. Avauksessaan Talvisotayhdis-
tyksen puheenjohtaja, professori Matti Palo 
valottaa yhdistyksen toimintaa. Foorumin 
lopuksi käydään keskustelua, jonka johtaa 
eversti Ossi Kettunen, Talvisotayhdistys ry:n 

varapuheenjohtaja. 
Lippuja konsertteihin ja oopperaan on vie-

lä saatavissa tapahtuman toimistosta www.
ilmajoenmusiikkijuhlat.fi tai puh. 06-4242 
900. Foorumista saa lisätietoja osoitteesta 
www.talvisota.fi/talvisotayhdistys. Talvisota-
foorumiin on vapaa pääsy.
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   Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n  
   kannanotto tuntijakotyöryhmän muistioon

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry esittää kantanaan seuraavaa:

- Pidämme hyvänä ja tärkeänä, että yhteiskuntaopin oppituntien määrä kasvaa yhdellä 
vuosiviikkotunnilla. 

- On hyvä, että yhteiskuntaopin lisäoppitunti tulee vuosiluokille 5-6. Silloin voidaan jo 
varhain aktivoida ja innostaa lapsia osallistuvaan kansalaisuuteen sekä talouden ja 
yhteiskunnallisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Opetuksen tulee olla toiminnal-
lista ja oppilaan ikätason mukaista oppisisällöllisesti ja kielellisesti. Luokanopettajat ja 
aineopettajat voivat antaa kyseistä opetusta. Aineopettajien koulutusta ja aineenhal-
lintaa olisi hyvä hyödyntää jo peruskoulun alaluokilla. Opetuksessa aineenhallinta on 
varmistettava.

- Kannatamme mietinnössä esitettyä aihekokonaisuustuntia peruskoulun vuosiluokille 
7-9. Se vastaa hyvin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin. Aiheko-
konaisuustunnin myötä kouluun tulee aikaresurssi, jossa syvennetään oppiaineiden 
opetussuunnitelmissa olevia aihekokonaisuusteemoja. Silloin ne konkretisoituvat toi-
minnallisiksi, elämyksellisiksi kokemuksiksi ja projekteiksi. Niillä eheytetään opetusta 
ja lisätään oppiaineiden välistä yhteistyötä. Aktiivinen kansalaisuus ei ole itsestäänsel-
vyys. Se vaatii esimerkiksi pitkäjänteistä demokratia- ja yrittäjyyskasvatusta. 

- Kannatamme koulupäivän pidentämistä alakouluikäisillä, mutta emme pidä hyvänä 
ajatusta, että se tehdään yläkoulun oppituntien kustannuksella. Kannatamme yläkou-
lun jokaisen vuosiluokan minimituntimäärän säilyttämistä 30 vuosiviikkotunnissa. 

- Kouluviihtyvyyden kannalta on hyvä, että taito- ja taideaineiden tuntimäärää kas-
vatetaan peruskoulussa, mutta yläkoulun osalta olemme huolissamme muiden valin-
naisaineiden oppituntien määrän puolesta. Oppilaalla tulisi olla mahdollisuus syventää 
valinnaisina opintoina monipuolisesti tarpeellisia taitoja. 

- Pidämme hyvänä sitä, että uudistus on kokonaisuudessaan varsin maltillinen.

     Lausunnon keskeinen sisältö:

Kannatamme yhteiskuntaopin lisäoppituntia.  
Pidämme aihekokonaisuustuntia hyvänä vastauksena tulevaisuuden koulun haasteisiin.   
Mahdollisuus syventää valinnaisina opintoina monipuolisesti tarpeellisia taitoja on vaa-
rassa kaventua. 

Helsingissä 10.3.2012

Jari Aalto     Jari Pönni
HYOL ry:n puheenjohtaja   HYOL:n peruskouluryhmän puheenjohtaja



Lakitiedon kurssi
JURIDIIKKAA NUORISTA JA NUORILLE

5.-6.6.2012, Saksalainen koulu, Helsinki

Tiistai 5.6.2012
9.00–9.30 Ilmoittautuminen 

9.30–9.45 Avauspuheenvuoro, HYOL ry

9.45–11.00 Nuoret ja väkivalta monikulttuuristuvassa Suomessa
   Päivi Honkatukia, erikoistutkija VTT, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitos
  
11.15–12.30 Lapsen etu perhepiirissä – kansainvälisistä velvoitteista kotimaiseen oikeuteen 
  Sanna Koulu, VT,OTK Helsingin yliopisto

12.30–13.30 Omakustanteinen lounas

13.30–15.00 Kuluttajan uudet haasteet 
   Taina Mäntylä, ylitarkastaja,Kuluttajavirasto

15.00–15.30 Kahvi

15.30–16.15 Mitä sovittelu on käytännössä?
  Raija Panttila, johtava sovitteluohjaaja,Helsingin sovittelutoimisto
 
16.15– 17.45 Didaktinen työpaja: draama lakitiedon opetuksessa
   Noora Nieminen, historian ja yhteiskuntaopin opettaja
  Minna Myrsky-Nyberg, ohjaava luokanopettaja, ohjaajakouluttaja
   tai
      Toiminnallinen työpaja: Lasten ihmisoikeuskasvatus
      Rosa Puhakainen, Compasito-kouluttaja, Suomen YK-liitto

19.00   Iltatilaisuus Suomen Pankissa

Keskiviikko 6.6.2012
9.30–10.30  Nuorille tärkeät vakuutukset
  Mira Aarre, vakuutusasiantuntija, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

10.30–11.30 Nuorten velkaantuminen ja ulosotto  
   Rita Heinola, ylitarkastaja,Valtakunnanvoudinvirasto

11.30–13.00 Omakustenteinen lounas
 
13.00–14.00 Vastaajana, kantajana, asianosaisena ja todistajana oikeudessa.
   Mitä nuorille pitäisi oikeusprosessista opettaa?
   Riitta Leppiniemi, asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy
  
14.00–15.00 Vierailu Korkeimmassa oikeudessa. Max. 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

   tai
14.30-15.30 Tutustuminen Keravan vankilaan. (bussikuljetus)

Ilmoittautuminen kurssille 28.5.2012 mennessä osoitteessa www.hyol.fi
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Helsingin Sanomat kuvasi hiljan Helsingin 
kaupunginosien sosiaalista eriarvoistu-

mista eli segregaatiota. Professori Vaatto-
vaara esitteli televisiossa hänen ja professori 
Kortteisen tutkimuksia samasta aiheesta. Ti-
lanne on huolestuttava, mutta vielä on mah-
dollista tehdä oikeita ratkaisuja. Itselläni on 
kokemuksia koulujen segregaation purka-
miskäytänteistä 30 vuoden takaa Bostonista 
Yhdysvalloista. En vain silloin olisi uskonut, 
että tulemme kohtaamaan samat ongelmat 
Helsingissä.

Bostonin kaupungin sosiaalis-etniset on-
gelmat näkyivät eriytyneiden asuinalueiden 
kouluissa. Irlantilaislähiön sinikaulustyövä-
estön koulut olivat ”valkoisia” ja Roxburyn 
afrikkalais-amerikkalaisten koulut ”mustia”. 
Niiden oppimistulokset, resurssit ja kulttuuri 
vastasivat alueiden sosiaalista todellisuutta. 
Roxburyn perheet katsoivat oikeutetusti lap-
siaan syrjittävän näköalattomalla opetuksel-
la. 

Ylemmät sosiaaliryhmät puolestaan valit-

sivat lapsilleen pääsykokeeseen perustuvan 
Latin Schoolin, yksityiskoulun tai muuttivat 
Bostonista länteen kalliiden asuntojen esi-
kaupunkeihin. Siellä koulut olivat kuuluisia 
oppimistuloksistaan. Sosiaalinen status ja/tai 
asuinpaikka vaikuttivat lapsen saaman kou-
lutuksen laatuun. Yhdysvalloissahan kaupun-
kien kiinteistöverokertymä vaikuttaa konk-
reettisesti koulupalvelujen laatueroihin.

Vuonna 1975 viranomaiset aloittivat de-
segregaation. Bostonin jokaisen koulun oppi-
laiden etnisen koostumuksen tuli vastata koko 
kaupungin etnistä koostumusta. Oppilaita 
alettiin kuljettaa valkoisilta alueilta mustille 
ja päinvastoin. Tämä johti mielenosoituksiin, 
koulubussien kaatoon ja jopa polttamisiin ir-
lantilaisalueilla.

Asuimme Harvardin yliopiston kansain-
välisessä asuntolassa, joka sijaitsi keski-
luokkaisella valkoisella alueella. Olimme de-
segregaation piirissä. Lapsemme osallistui-
vat arvontaan (school lottery), joka määräsi 
tulevan koulun. Oli kuitenkin eräs ”pakotie”.  
Jos ilmoitti panevansa lapsensa ns. magnet 
schooliin, nämä saattoivat päästä paremmin 
resursoituun kouluun. 

Viranomaiset halusivat padota ns. valkois-
ta pakoa. Perheille tarjottiin muuton vaihto-
ehdoksi houkuttelevaa multietnistä koulua. 
Otimme haasteen vastaan. Miksi valitsimme 
Bostonin julkiset koulut, vaikka tiesimme ne 
huonotasoisemmiksi kuin naapurikaupunkien 
opinahjot? Teimme sen samasta syystä kuin 
suurin osa bostonilaisista perheistä. Meillä ei 
ollut varaa muuttaa esikaupunkeihin tai valita 
yksityiskoulua. Asuinpaikkana yliopistomme 
kansainvälinen perheasuntola oli turvallinen. 
Lapsemme sosiaalistuivat sen 35 eri kansalli-
suutta edustavaan yhteisöön ja oppivat kult-
tuurisesti mielenkiintoisia asioita. 

Kuinka kauan suomalainen koulutus-
järjestelmä säilyy demokraattisena?

sinikka saHi
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Bostonin kaupungin kouluongelmat olivat 
poliitikkojen tiedossa, ja yrityksiä tehtiin nii-
den ratkaisemiseksi. Bostonin yliopisto alkoi 
toimia ongelmaisen Chelsean kaupunginosan 
kouluvirastona ja vastasi alueen koulujen 
toiminnasta. Koulupiirin hallinto siis ulkois-
tettiin. Yliopistoväki sai näyttää, mihin se tut-
kimuksen ja asiantuntijuutensa avulla pystyi. 
Meillähän yliopiston normaalikoulut toimivat 
samantapaisen periaatteen mukaisesti omilla 
kouluunottoalueillaan. 

Bostonin jokaiselle koululle saatiin elinkei-
noelämän puolelta korkeatasoinen sponsori. 
Vietnamin sodan jälkeinen aasialaisten vyöry 
sekoitti Bostonin metropolialueen etnisiä ku-
vioita entisestään. Integroiduttuaan yhteis-
kuntaan nämä yritteliäät perheet säästivät, 
lähtivät kaupungista ja ostivat taloja etelä-
rannan länttä edullisemmista esikaupungeis-
ta. Niissä asui perinteisesti italialaisia ja irlan-
tilaisia työläisperheitä sekä pohjoismaalaisia, 
kuten suomalaisia. Ahkerat, kunnianhimoiset 
ja opinhaluiset aasialaiset lapset saivat col-
legestipendejä, jotka olivat aiemmin muiden 
etnisten ryhmien etuoikeus. Alueen paikallis-
lehden the Patriot Ledgerin mukaan siitä seu-
rasi jopa nuorten välistä kahinointia.

Helsingissä alkaa tapahtua samanlai-
sia sosiaalisia muutoksia kuin Bostonissa ja 
Euroopan isoissa kaupungeissa.  Meidän on 
syytä oppia muiden virheistä. Jos emme pidä 
kaikkien koulujemme tasalaatuisuudesta 
huolta, saamme heittää hyvästit hyville Pisa-
tuloksillemme, jotka perustuvat koulujärjes-
telmämme demokraattisuuteen. 

Tähän asti jokainen perhe on voinut luot-
taa, että lapset saavat ammattitaitoista ja 
hyvää opetusta. Näin on voitu rakentaa tur-
vallista suomalaista yhteiskuntaa. Sen jäse-
niksi meidän on kotoutettava maahanmuut-
tajienkin lapset. 

Vapaa koulun valinta aiheuttaa peruskou-
lun rapautumista ongelmallisiksi koetuissa 
lähiöissä. Musiikin, urheilun tai taiteen pai-
notetusta opetuksesta on tullut mahdollisuus, 
jota ylempien sosiaaliryhmien perheet valp-
paammin kuin muut käyttävät hyväkseen. Se 
on luvallinen tapa paeta koettua sosiaalista 
turvattomuutta. Koulua vaihtavat perheet 
haluavat kouluttaa lapsensa omaan sosiaali-
ryhmäänsä kuuluvien lasten joukossa. Opet-
tajat hakeutuvat myös mieluummin rauhalli-

semmiksi koettuihin kouluihin. Siksi vetovoi-
maista opetusta pitää voida tarjota jokaisella 
asuinalueella jokaiselle oppilaalle jokaisessa 
luokassa. 

Positiivista diskriminaatiota on syytä li-
sätä sosiaalisen paon estämiseksi etnisesti 
kirjavilta tai muuten vähemmän arvostetuilta 
asuinalueilta. Näin vahvistetaan perheiden 
sosiaalisen turvallisuuden tunnetta. Voisi-
ko ongelmaksi koettujen lähiöiden kouluja 
kehittää magneettikouluiksi, joilla on muita 
kouluja paremmat resurssit, houkuttelevam-
mat opetussuunnitelmat sekä tukenaan laa-
jaa asiantuntemusta? Pitääkö alkaa maksaa 
reilusti parempaa palkkaa niille opettajille, 
joiden työolot koetaan hankaliksi? 

Maahanmuuttajien perheiden lasten ko-
touttaminen ei onnistu, jos heillä ei ole yh-
teisiä koulukokemuksia kantaväestön lasten 
kanssa. Ranskan koulusodat ovat esimerk-
ki epäonnistuneesta segregoituneesta ko-
touttamisesta ja koulupolitiikasta. On turha 
puhua Suomen kansainvälistymisestä niin 
kauan, kun perheet eivät halua panna omia 
lapsiaan monikulttuuriseen kouluun ja olla 
mukana kehittämässä niitä kansakuntamme 
voimavaraksi. 

Amerikkalaisissa tutkimuksissa on osoi-
tettu etnisesti kirjavien sisäkaupunkien kou-
lujen parantaneen oppimistuloksiaan ja ha-
luttavuuttaan, jos niillä on innostunut johto, 
työhönsä sitoutuneet ja taitavat opettajat, 
kannustava opiskeluympäristö ja yhteisöl-
lisen onnistumisen palo. Harvard Graduate 
School of Educationin tutkijat havaitsivat 
suuressa metatutkimuksessaan, että parhaat 
oppimistulokset saavutetaan kannustavas-
ti resursoiduissa heterogeenisissa oppilas-
ryhmissä. Erilaiset oppijat oppivat toisiltaan 
etenkin sosiaalisia taitoja.

Demokraattinen peruskoulu on suomalai-
nen brandi, joka on rakennettu tasa-arvoi-
suuden vision pohjalle. Sosiaalisesti eriarvos-
tavaan rinnakkaiskoulujärjestelmään emme 
saa enää palata. Jos näin teemme, sosiaalis-
kulttuurisesti vaikeuksissa olevien sekä kou-
luasioihin välinpitämättömästi suhtautuvien 
perheiden lapset syrjäytyvät. Tämä vasta tu-
lisikin yhteiskunnalle kalliiksi. 

Kirjoittaja on Helsingin normaalilyseon histo-
rian ja yhteiskuntaopin lehtori (emerita).



72

ARVOSTELUJA

72 KLEIO 2/2012

Erilainen sankari-
vainaja

MIKKO PORVARI: KAATUNUT 
NORMANDIASSA, SUOMALAIS-
SOTURIN TARINA. ATENA 2011. 
135 S.

Viime Kleiossa arvostelin rikostut-
kija Mikko Porvarin erinomaisen 
kaukopartiokirjan Operaatio Hokki. 
Ahkera tutkija julkaisi miltei sa-
maan aikaan toisenkin teoksen, 
joka käsittelee Porvarin kaukaisen 
sukulaisen Olavi Nenosen vaiheita 
ja kaatumista Normandian taistelu-
issa kesällä 1944. Yhden sotilaan 
vaiheisiin keskittyminen ei ole 
pääsääntö sotakirjoissa, mutta ei 
kovin harvinaistakaan. Ilmestyihän 
esimerkiksi Tuntemattoman soti-
laan jälkeen parikin kirjaa Rokas-
ta.  Toinen kertoi Rokan kaiman 
vaiheista ja toinen hänen olete-
tusta esikuvastaaan. Myös Mauri 
Sarjolan kirjatehtaasta ilmestyi 
tosiasioihin perustunut kertomus 
nuoresta panssarintorjujasta ja 
hänen kuolemastaan Karjalan kan-
naksella kesällä 1944.

 Porvarin kirja kertoo 21-vuotiaa-
na kaatuneen Karjalan Kurkijoelta 
kotoisin olleen nuorukaisen vaiheet. 
Kuolema kohtasi nuorukaisen hy-
vin pian Normandiaan rantautumi-
sen jälkeen. Olavi Nenoselle koh-
talokkaasta Louvignyn taistelusta 
Porvari kertoo kirjallisuuden perus-
teella. Olavin viimeiset vaiheet ja 
nuoren miehen omat tuntemukset 
ovat fiktiota - tietysti sillä lisäyksellä, 
että kuolema saksalaisten tulessa 
oli mitä todellisin.

Päähenkilön sotilaallisista saa-
vutuksista kertova teos ei kirja 
ole. Olavin tarinan Porvari aloittaa 
vuoden 1923 maalismarkkinoilta 
Kurkijoella Laatokan Karjalassa. 
Olavin syntymän aikoihin pojan 
isä murhasi varakkaan kauppiaan.  
Poliisi selvitti ryöstömurhan ja isäl-
le langetettiin elinkautinen tuomio. 

Yhteisön paine elinkautisvangin 
vaimoa kohtaan oli niin raskas, että 
1929 Olavin äiti muutti siirtolaiseksi 
Kanadaan. Äiti jätti kodin portailla 
itkevän kuusivuotiaan poikansa 
mummon hoitoon.  Vuonna 1938 
hän lopulta haki poikansa Kana-
daan. Yhtenä motiivina oli varmasti 
suojella Olavia vankilasta vapautu-
van isän vaikutukselta. 

Vuodet Kanadassa olivat var-
masti Olavin elämän onnellisinta 
aikaa.  Hän tuli toimeen isäpuolen 
kanssa, eikä kukaan ollut huomaut-
telemassa pojalle isän rikoksesta. 
Uusi maa voitti nuorukaisen kiin-
tymyksen ja kunnioituksen, vaikka 
Suomi säilyikin sydämessä. Olavi 
vietti tavallisen siirtolaisnuoren elä-
mää ja sai toimeentulonsa maata-
lous- ja kaivostöissä. Uuden maan 
mahdollisuuksia kuvaa se, että Ola-
vi saattoi hankkia itselleen auton.

Talvisodan jälkeen Olaville oli 
selvää, ettei hän enää palaisi Suo-
meen, sillä Kurkijoki oli menetetty. 
Syystalvella 1941 Kanadasta tuli 
Suomen virallinen vihollinen. Halu 
päästä yhteiskunnan täysivaltai-
seksi kansalaiseksi ja toisaalta 
seikkailunhalu ohjasivat Olavin Ka-
nadan armeijan värväystoimistoon 
Torontoon joulukuussa 1941.  Hän 
vannoi valan kuningas Yrjölle ja 
Kanadan asevoimille tuskin tajuten, 
että Suomen kansalaisena syyllis-

tyi maanpetokseen.
Koulutusvaiheen jälkeen Olavi 

siirrettiin Englantiin valmistautu-
maan suureen maihinnousuun 
Hitlerin Eurooppaan.  Arvostettu 
The Royal Regiment of Canada oli 
Olavin yksikkö. Koulutusvaihe Eng-
lannissa toi aliupseerin arvon, jon-
ka tosin myöhemmin Olavi menetti 
juopottelun ja puntiksella käyntien 
vuoksi. Kaikesta päätellen Olavi oli 
tavallinen suomalainen jermu. Lu-
vattomilla retkillä löytyi myös morsi-
an, RAF:n palveluksessa työsken-
nellyt Florence Spreadbury.

Olavin osasto ei kuulunut Ope-
raatio Overlordin ensimmäiseen 
portaaseen, vaan se liittyi taistelui-
hin vasta heinäkuussa 1944.  Ka-
nadalaiset olivat osana marsalkka 
Montgomeryn johtamaa suurta 
hyökkäystä, jonka tavoitteena 
oli saada rintama Normandiassa 
viimein liikkeelle. Peltojen ja ome-
natarhojen ympäröimässä Louvig-
nyn kylässä kanadalaiset yrittivät 
murtautua vankan kivisen puutar-
hamuurin lävitse. Saksalaisten tuli-
isku yllätti ja kymmeniä miehiä kuo-
li, näiden joukossa oli myös Olavi 
Nenonen. Lopullisen leposijansa 
Kurkijoen poika sai kanadalaisella 
sotilashautausmaalla Normandias-
sa. Kuin tervehdyksenä kotimaasta 
on hautakivessä suomenkielinen 
teksti.

Porvarin kertoma tarina on pieni 
ja vaatimatonkin. Mutta toisaalta 
pienikin tarina voi olla sympaatti-
nen ja ajatuksia herättävä. Oliko 
Olavi sankarivainaja sanan suo-
malaisessa merkityksessä.? Epäi-
lemättä hän oli, sillä antoihan hän 
henkensä taistelussa demokratian 
puolesta hirmuvaltaa vastaan, ku-
ten ne ikätoverinsa, jotka samoina 
heinäkuun päivinä kohtasivat mat-
kansa pään Ihantalassa tai Vuosal-
mella.

                                                   
                                 VILHO KULJU 
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Vauhdikas kirja puu-
hakkaasta miehestä 

TIMO J. TUIKKA: KEKKOSEN 
TAKAPIRU. KAARLO HILLILÄN 
USKOMATON ELÄMÄ. OTAVA 
2011. 591 S. 

Urho Kekkosesta tuntuu ilmesty-
vän kirjoja jatkuvana virtana. Jy-
väskylässä vaikuttava, mutta 
omien sanojensa mukaan lap-
pilaisen identiteetin omaava va-
paa tutkija Tuikkakin on Kekkosen 
tutkija, sillä hän teki väitöskirjansa 
Kekkosen historia- ja politiikkakäsi-
tyksistä. Kekkosta tutkiessaan 
hän väistämättä törmäsi UKK:n 
läheisimpään ja pitkäaikaisimpaan 
ystävään Kaarlo ”Kalle” Hillilään. 
Kirjan luettuaan voi todeta, että 
Kekkosen nimeä on käytetty myyn-
tikikkana. Hillilä oli paljon enem-
män kuin vain ystävänsä takapiru. 
Pitkiä aikoja mm. jatkosodan aika-
na Kalle oli paljon merkittävämpi 
henkilö kuin poliittisessa paitsiossa 
paleleva ”Känä”.

Alusta lähtien kirjan kieli kiin-
nittää huomiota. Kerronta on to-
della vauhdikasta ja sananvalinnat 
melkoisen rohkeita myös lukujen 
otsikoissa: esimerkiksi Aunuksen 
väkisin vapauttajat, Damaskoksen 
tien liftarit tai Paskahousu Manner-
heim. Oman viehätyksensä kieleen 
tuovat lappilaiset murresanat, esi-
merkiksi rapea, tikkuri tai mullistel-
la. Lapin kuuluisimman maaherran 
elämäkertaan ne kuitenkin istuvat 
tosi hyvin.

Perusrakenteeltaan Tuikan teos 
on perinteinen elämäkerta Hillilän 
lapsuudesta kuolemaan vuosilta 
1902 – 1965. Ensimmäinen merkit-
tävä vaihe nuoren oppikoululaisen 
elämässä oli osallistuminen oulu-
laisten joukossa sisällissotaan, sen 
jälkeen Viron vapaussotaan ja vii-
meisenä nuoren heimosoturin epä-
onnistunut Aunuksen valtausyritys. 
Tilapäistyöt johdattivat nuorukaisen 

lukemaan lakia Helsinkiin.  Juris-
tinalku tarvitsi töitä, ja sellaiseksi 
ilmaantui Valpon edeltäjän EK:
n Rovaniemen osaston johtajuus. 
Näin Hillilä tutustui jo 1920-luvun 
alussa myöhempien voiman päi-
viensä näyttämöön Lapin pääpaik-
kaan, joka ei tuolloin kuitenkaan 
ollut edes kauppala. Nuori osaston 
johtaja joutui selvittelemään mm. 
kuuluisaa läskikapinaa Savukos-
kella.  

Työ jatkui Helsingissä, ja Ohra-
nassa Hillilä tutustui kajaanilaiseen 
opiskelijaan Urho Kekkoseen. Ystä-
vykset kilvoittelivat niin opiskelussa 
kuin juopottelussakin, mutta samal-
la syntyi elinikäinen ystävyys. Ys-
tävykset puuhastelivat sekä AKS:n 
että Maalaisliiton riveissä. Kiihkeä 
aitosuomalaisuus ja ryssäviha lei-
masivat kummankin ajattelua, mutta 
toisaalta myös vankka demokratian 
puolustaminen 1930-luvun myrs-
kyissä. Ystävykset hioivat ideoitaan 
yhdessä, ja teräväkynäinen Kekko-
nen tuotti julkaistavat tekstit.

1930-luvulla kunnianhimoinen 
Kekkonen nousi jo ministeriksi. 
Hillilä puolestaan sai paikan Rova-
niemen kauppalanjohtajana. Kek-
konen joutui talvisodan jälkeen po-
liittisille sivuraiteille, kun puolestaan 
Rovaniemen kauppalanjohtajan 
suuruuden aika alkoi. Saksalais-
ten vyöryessä Lappiin 1940 – 1941 

tuli uuden Lapinläänin maaherrak-
si ylennetystä Hillilästä hallinnon 
avainhenkilö Pohjois-Suomessa. 

Hillilä loi hyvät suhteet saksa-
laisten korkeimpaan johtoon, eten-
kin kenraalieversti Eduard Dieltiin. 
Vanhana tiedustelumiehenä Hillilä 
osasi myös hankkia tietoja ja hän 
raportoi ne edelleen valtakunnan 
korkeimmalle johdolle. Hyvin var-
hain hän ymmärsi Saksan häviävän 
sodan ja välitti tietonsa Kekkoselle, 
joka syksyllä 1942 käänsi kurssin-
sa ja alkoi varustautua Neuvostolii-
ton voiton varalle. Hillilän toiminnan 
kohtalokkain virhe oli evakuoinnin 
viivyttely niin partisaanien uhkaa-
malla itärajalla kuin ennen Lapin 
sotaa. Hillilä uskoi, että siviiliväes-
tön pysyttäminen paikallaan vah-
vistaisi puolustusta. Tästä päätte-
lystä maksettiin kova hinta itärajan 
kylissä.

Sodan jälkeen Hillilän tähti oli 
edelleen korkealla, ja hän toimi 
useasti sisäministerinä ja jopa ker-
ran kansanhuoltoministerinä. Viina 
ja diabetes veivät kuitenkin lopulta 
mahdollisuudet hoitaa ystävän hä-
nelle järjestämää Kela:n johtajan 
virkaa. Tuikan vauhdikkaasti kir-
joittama kirja piirtää eloisan kuvan 
miehestä, jonka ura olisi saattanut 
nousta hyvinkin korkealle ilman vii-
naa ja Kekkosen suurta varjoa.   

 VILHO KULJU



Kauhea joskin on  
puhdistustyömme

REYNALD SECHER: VENDéE. 
DU GéNOCIDE AU MéMORICI-
DE. MéCANIqUE D’UN CRIME 
LéGAL CONTRE L’HUMANITé. 
PARIS: CERF, 2011. 444 S.

Ranskassa yritettiin säätää vuoden 
2012 alussa laki, joka olisi tehnyt 
rangaistavaksi minkä tahansa to-
distetun kansanmurhan kiistämis-
en. Säädöksen todettiin kuitenkin 
menevän riidoin Ranskan perus-
tuslain kanssa. Historiantukija 
Reynald Secher on jo neljännesvu-
osisadan ajan kamppaillut saadak-
seen ranskalaiset tunnustamaan, 
että he aikoinaan syyllistyivät jouk-
kotuhontaan omassa maassaan. 
Vuonna 1986 puolustamassaan 
väitöskirjassa Secher mielestään 
todisti, että Ranskan kansalliskon-
ventti pani toimeen kansanmurhan 
kapinallisessa Vendéen departe-
mentissa. Secher nojasi konventin 
ja sen nimissä valtaa käyttäneen 
yhteishyvän valiokunnan arkistois-
ta löytämäänsä aineistoon. Hänen 
tuloksiaan ei kuitenkaan ole yleis-
esti hyväksytty.

Tutkimuksensa 25-vuotisjuhlan 
kunniaksi Secher julkaisi uuden 
teoksen, jossa hän kertaa keskei-
set väitteensä. Lisäksi kirjoittaja 
esittelee äskettäin löytämiään läh-
teitä, joiden hän katsoo vastaan-
sanomattomasti osoittavan Robes-
pierren ja kumppanien käskeneen 
hävittää Vendéen asukkaat maan 
pinnalta.

Kansalliskonventin voimapoli-
tiikka herätti Loiren suun eteläpuo-
lella sijaitsevalla Vendéen alueella 
voimakasta vastustusta, joka kär-
jistyi aseelliseksi kapinaksi maalis-
kuussa 1793. Kuninkaalliseksi ja 
katoliseksi armeijaksi julistautunut 
kapinallisten päävoima tuhottiin 
vuoden loppuun mennessä, mutta 
sissisota jatkui vielä vuosia. Kum-

pikin osapuoli syyllistyi raakuuksiin, 
joiden harjoittamiseen voittaja tie-
tenkin sai paljon runsaammin tilai-
suuksia.

Konventin joukot äityivät Ven-
déessa niin laajuudeltaan kuin 
muodoiltaankin pöyristyttävään 
väkivaltaan. Alueen asukkaita sur-
mattiin syyllisyyttä tutkimatta, ikään, 
ja sukupuoleen katsomatta. Myös 
silpomisia ja raiskauksia tapahtui, 
kuten aina tällaisissa operaatioissa. 
Uhrien määrää on mahdoton las-
kea tarkoin. Secher’n arvion mu-
kaan kapinassa meni ainakin 117 
000 Vendéen kaikkiaan 815 000 
asukkaasta.

Vendéen verilöyly tuli nopeas-
ti yleiseen tietoon. Robespierren 
kukistumisen jälkeen tynkäkon-
ventti veti tuomiolle kaksi Vendéen 
puhdistamista johtanutta kenraa-
lia. Toinen joutui giljotiiniin, mutta 
toinen vapautettiin, koska hänen 
tulkittiin vain täyttäneen saamansa 
käskyt. Napoleonin valtakaudella 
ja vielä Bourbonien paluun jäl-
keenkin Ranskassa haluttiin vaieta 
konventin rikoksista, koska niiden 
kaivelemisen katsottiin haittaavan 
kansallisen yksituumaisuuden ra-
kentamista. Verilöylystä pelastu-
neiden vendéelaisten jälkeläisiin on 
Secher’n mielestä tällöin kohdistet-
tu rikos, jota hän nimittää muistin-
murhaksi.

Secher katsoo joutuneensa 
älyllisen terrorismin uhriksi. Val-
lankumous on pyhitetty Ranskan 
historian yleväksi jaksoksi, jonka 
mitään piirrettä ei saa arvostella. 
Secher’n kielenkäyttö vaikuttaa kyl-
lä liian rajulta, semminkin kun hän 
leimaa muistinmurhaajiksi kaikki 
häntä vastaan väittäneet. On sen-
tään vielä monta maata, joissa vi-
rallisen historian epäilijät pistetään 
kaappiin.

Kansanmurhan käsitteen loi 
Yhdysvaltoihin siirtynyt puolalainen 
oikeustieteilijä Rafał Lemkin toisen 
maailmansodan aikana. Yhdisty-
neiden kansakuntien hyväksymä 
kansainvälinen yleissopimus kan-
sanmurhien ehkäisemisestä ja ran-
kaisemisesta tuli voimaan vuonna 
1951. Suomi ratifioi sopimuksen 
vuonna 1959. Toimia jonkin ihmis-
ryhmän hävittämiseksi nimitetään 
maamme lainsäädännössä joukko-
tuhonnaksi. 

Täyttyikö Vendéessa joukkotu-
honnan tunnusmerkistö? Tietenkin 
historiantutkijoiden ja oikeustieteili-
jöiden pitäisi tarkastella kysymystä 
tarkasti ja viileän tieteellisesti. Kak-
si vuosisataa näyttää vain olevan 
liian lyhyt aika, jotta sisällissodan 
veriteoista voitaisiin keskustella 
asiallisesti. Secher on itse taistel-
lut asiansa puolesta niin pitkään ja 
tulisesti, että hän ei enää kykene 
välttämään poleemisuutta. Eräät 
oikeistopiirit ovat sitä paitsi ottaneet 
hänen tutkimustuloksensa puolue-
politikoinnin välineeksi.
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Kostaja kultaakin 
kalliimman vei
WOJCIECH JAGIELSKI: THE 
NIGHT WANDERERS. UGANDA’S 
CHILDREN AND THE LORD’S 
RESISTANCE ARMY. TRANSLA-
TED BY ANTONIA LLOYD-JONES. 
NEW YORK: SEVEN STORIES 
PRESS, 2012. 275 S.

Suomessakin on viime aikoina saa-
nut paljon julkisuutta vertaisvies-
timissä käyty kampanja, joka muis-
tuttaa ugandalaisen rosvopäällikön 
Joseph Konyn yhä jatkavan terro-
riaan. Meidän kypsään ikään ehti-
neiden onneksi asiasta on saata-
villa tietoa myös vanhakantaisessa 
painetussa muodossa.

Wojciech Jagielski on puolalai-
nen toimittaja, joka on henkensä 
kaupalla kiertänyt jutunteossa 
Kaukasian, Keski-Aasian ja Afrikan 
kriisialueilla. Hänen kolme vuotta 
sitten julkaisemansa raportti Ugan-
dan päättymättömältä näyttävästä 
sisällissodasta ilmestyi englanniksi 
käännettynä vuoden 2012 alussa. 
Jagielski ei pyri viileään puolueet-
tomuuteen ja ottaa muitakin journa-
listisia vapauksia. Silti - tai pikem-
minkin juuri siksi - hänen kirjansa 
antaa sutjakkaan yleisesityksen 
itsenäisen Ugandan historiasta.

Tarina on kerta kaikkiaan kar-
mea. Idi Aminin julmuudet ja tör-
keydet kuohuttivat maailmaa 1970-
luvulla. Harva silloin muisti tai edes 
tiesi, että Aminin syrjäyttämä Milton 
Obote oli itse aikanaan noussut 
valtaan laittomin keinoin. Kun Obo-
te sittemmin pääsi Tansanian ase-
voimien tuella palaamaan Ugandan 
presidentiksi, hän kosti verisesti 
Aminia kannattaneille. Karkeiden 
arvioiden mukaan Amin tapatti 250 
000 ugandalaista, Obote puoli mil-
joonaa.

Oboten toinen kausi päättyi 
vuonna 1985 sotilasvallankaap-
paukseen, jota johtanut kenraali 
Tito Okello ei kuitenkaan pystynyt 

pitämään maata otteessaan. Vuot-
ta myöhemmin Okello vuorostaan 
kukistettiin ja presidentiksi nousi 
omaa sissijoukkoaan jo Obotea 
vastaan johtanut Yoweri Museveni. 
Hän istuu yhä presidentin pallilla 
Kampalassa mutta ei ole koskaan 
kyennyt ulottamaan valtaansa koko 
Ugandaan.

Luoteessa asuva acholi-kansa 
oli tukenut Okelloa eikä halunnut 
tunnustaa Musevenin asemaa. 
Kampalan uutta herraa kohtaan 
aloitettu aseellinen vastarinta sai 
länsimaisessa katsannossa oma-
laatuisen muodon, kun sen johtajak-
si kohosi Alice Lakwenaksi itseään 
nimittänyt hurmossaarnaaja. Alice 
ilmoitti puhuvansa Pyhän hengen 
(Lakwena) puolesta ja takasi soti-
lailleen haavoittumattomuuden.

Pyhän hengen armeijan tuho-
aminen tuotti Musevenille vaikeuk-
sia, koska myös monet presidentin 
soturit uskoivat Alicen yliluonnol-
lisiin kykyihin. Alice joutui lopulta 
pakenemaan maasta, jolloin Lak-
wenan välikappaleeksi julistautui 
nuori sissipäällikkö Joseph Kony. 
Hänen perustamansa Jumalan 
vastarinta-armeijan otteisiin ovat 
alusta alkaen kuuluneet omaan 
kansaan kohdistuva terrori ja las-
ten järjestelmällinen pakottaminen 
hirmutöihin.

Konyn armeija käyttää varsin 
yksinkertaista värväysmenetel-
mää: siepatuista lapsista muuta-
mat saavat mahdollisuuden selvitä 
hengissä, jos he huolehtivat mui-
den vankien tappamisesta. Tähän 
suostuneilla ei ole muuta keinoa 
kuin jatkaa ryöstämistä ja murhaa-
mista Konyn joukoissa. Upseerit 
ovat tietenkin kaikki aikuisia miehiä, 
joita Kony palkitsee antamalla heil-
le siepattuja tyttöjä vaimoiksi.

Jagielskin kuvaus perustuu suu-
relta osin haastatteluihin, joita hän 
teki Jumalan vastarinta-armeijasta 
karanneiden lapsimurhaajien pa-
rissa. Kootessaan aineistoa Acho-
limaan suurimmassa kaupungissa 
Gulussa Jagielski havaitsi ilmiön, 
josta hän johti kirjansa nimen. Lähi-
seudun lapset vaelsivat illan tullen 
kaupungin keskustaan. He jou-
tuivat nukkumaan kaduilla mutta 
toivoivat olevansa turvassa Konyn 
kaappareilta.

Vähän oudosti Jagielski pitää 
virheenä sitä, että kansainvälinen 
rikostuomioistuin antoi Konya kos-
kevan pidätysmääräyksen vuonna 
2004. Kirjoittajan mielestä konflikti 
olisi pitänyt jättää Ugandan sisäi-
seksi asiaksi, jotta sen olisi vihdoin 
ratkaissut Musevenin myöntämä 
armahdus. Tiettävästi Jumalan vas-
tarinta-armeija on nyttemmin siirty-
nyt Kongon erittäin demokraattisen 
tasavallan alueelle mutta jatkaa 
toimintaansa entisin keinoin.
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Hitlerin rinnalla

HEIKE  B. GÖRTEMAKER: 
EVA BRAUN. ELÄMÄ HITLERIN 
KANSSA. 
SUOM. HANNA KJELLBERG. 
OTAVA 2012. 400 S. 

Adolf Hitler kiinnostaa ihmisiä 
lähes 70 vuotta kuolemansa jäl-
keenkin. Tämä ei ole ihme, sillä 
onhan Hitlerin ura ja jälkimaine 
aivan poikkeuksellinen 1900-lu-
vun historiassa. Hitleristä ja hänen 
lähipiiristään, aina autonkuljettajaa 
myöten, on ilmestynyt muutaman 
viime vuoden aikana suomeksi 
useita kirjoja. Näissä kirjoissa Hit-
leriä on käsitelty muunakin kuin 
ihmishirviönä.

Eva Braun (1912 – 1945) tunne-
taan Hitlerin pitkäaikaisena rakas-
tajattarena ja lopulta ennen kaksoi-
sitsemurhaa Hitlerin puolisona. Eva 
Braunia on pakko tarkastella Hitle-
rin kautta, sillä ilman suhdetta Hit-
leriin emme todennäköisesti tietäisi 
Eva Braunista mitään. Eva Braunin 
ja Hitlerin suhde alkoi Braunin työn-
antajan, valokuvaaja Hoffmanin 
kautta. Hoffmanin suhde Hitleriin ei 
ole aivan selvä, mutta miesten välil-
lä oli kuitenkin vankka luottamus. 

Eva Bruunin elämä Hitlerin rin-
nalla ei ollut kaikkein helpoimpia. 
Hitler ei voinut julkistaa suhdettaan 
Eva Brauniin ollessaan Saksan joh-
dossa. Hän oli lähes jumalallisessa 
asemassaan ”naimisissa” Saksan 
ja sen kansan kanssa. Hitler ei 
voinut ajatellakaan avioliittoa, sillä 
hänen oli oltava valmis kuolemaan 
maansa puolesta milloin tahansa. 
Virallisesti Eva Braun toimi Hitlerin 
yksityissihteerinä. Lähipiiri, joka tie-
si suhteen todellisen laadun, osasi 
olla vaiti. 

Eva Braun ei voinut toivoa min-
käänlaista asemaa valtionpäämie-
hen rinnalla ja oli täysin tietoinen 
siitä tyytyen kohtaloonsa. Jokainen 

lähde Eva Braunin mahdollisesta 
muusta kuin naisellisesta vaikutus-
vallasta Hitleriin on kyseenalainen, 
sillä kaikki lausumat hänestä on 
annettu sodan jälkeen kuulusteluis-
sa, ja tällöin on otettava huomioon 
sekä kuulusteltavien olosuhteet että 
kuulustelijoiden tarkoitusperät. Tie-
tenkin Eva Braun Hitlerin läheisenä 
saattoi vaikuttaa joihinkin asioihin, 
joten oli luonnollista, että sisäpiiriin 
kuuluvien kannatti olla hänen kans-
saan hyvissä väleissä.

Hitlerin suunnitelmat mahdolli-
sista eläkepäivistä ja suhteen jul-
kistamisesta Eva Braunin kanssa 
eivät koskaan toteutuneet. Saksan 
luhistuessa Eva Braun pysyi rakas-
tettunsa rinnalla ja valitsi useista 
tarjotuista pakomahdollisuuksista 
huolimatta kuoleman Hitlerin kans-
sa ja näin aseman historian lehdillä 
muunakin kuin Hitlerin rakastajat-
tarena. Ennen kaksoisitsemurhaa 
solmittu avioliitto oli Hitlerin mu-
kaan hyvitys siitä, että hän ei voinut 
koskaan edes julkisesti esiintyä 
Eva Braunin rinnalla.

Kyseessä on ensimmäinen var-
sinaisesti tieteellinen elämäkerta 
Eva Braunista. Tästä huolimatta 
Eva Braun välillä hukkuu ihmisenä 
Hitlerin ja kansallissosialismin taak-
se, mutta siltä ei kai voi tämänkal-

taisen ihmisen elämäkerrassa vält-
tyä. Ei ole mitään vähättelyä todeta, 
että tuskin saksalainen valokuvaus-
liikkeen työntekijä olisi päässyt 
historian lehdille ilman suhdettaan 
pahuuden ruumiillistumana pidetyn 
miehen kanssa.
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Voro-Puikkonen

HELLEVI ARJAVA:  
VORO, VEIJARI  JA VILOSOHVI. 
ANANIAS PUIKKOSEN ELÄMÄ.  . 
SKS. 208 S

Ananias Puikkonen (1864 – 1941) 
oli savolainen pikkurikollinen. Om-
ien muistelujensa mukaan hän oli 
kaikenikäisten naisten mieleinen 
mies, ja jo nuorena hänelle an-
nettiin mahdollisuuksia jopa su-
urehkon talon isännäksi. Vapaa 
elämä, tässä tapauksessa varaste-
lu, juopottelu ja linnareissut, vei 
kuitenkin voiton. Jo 1880-luvulla 
hänet tuomittiin veljensä kanssa 
tekemistään varkauksista ensin 
Mikkelin lääninvankilaan, josta 
hänet siirrettiin Vaasaan. 

Puikkonen itse muistelee var-
kauksiaan osin romanttisina seik-
kailuina. Pitää kuitenkin muistaa, 
että varkauden kohteina olivat 
usein lähes samankaltaisessa 
sosiaalisessa asemassa eläneet 
ihmiset, joilla ei omaisuutta juuri-
kaan varastettavaksi asti ollut. Mi-
käli Puikkonen olisi ollut niin taitava 
sekä varkaana että verbaalisena 
lahjakkuutena kuin hän itse muiste-
li, olisi hän oveluudellaan kerännyt 
melkoisen omaisuuden ja välttänyt 
vankilan. Toisella kerralla Puikko-
nen sai varkauksistaan peräti 15 
vuoden tuomion. Tätä tuomiota 
hän alkoi istua Kakolassa. Venäjän 
tsaarin ja Suomen suuriruhtinaan 
Nikolai II:n saatua miespuolisen pe-
rillisen armahdettiin Puikkonenkin 
kymmenen vankilavuoden jälkeen 
monien muiden vankien tavoin. 
Vankilavuosinaan Puikkonen toimi 
räätälinä ja siinä toimessa hän sai 
myöhemminkin niukkaa lisätuloa.

Tämän jälkeen Puikkonen aset-
tui paikoilleen mäkitupalaiseksi ja 
avioitui. Jatkossakin Puikkonen 
kulki usein lain väärällä puolella. 
Ensimmäisen maailmansodan ai-

kana hän työskenteli venäläisten 
linnoitustyömaalla ja oli osallisena 
palkkarahojen huijausoperaatiossa. 
Viinankeitosta hän sai vielä vanki-
latuomion. 

Ajankuva näkyy selvästi tuomi-
oiden ankaruudessa sekä peruste-
luissa. Viinankeiton lisäksi Puikko-
sen tuomiolauselmassa mainittiin 
ruokaviljan haaskaus. Vuonna 1866 
Suomessa kiellettiin viinankeitto 
juuri ruokaviljan haaskauksen es-
tämiseksi. Vilja tarvittiin syötäväksi 
eikä viinankeittoon. Paikalliset leh-
det kirjoittivat tuolloin henkilöistä 
nimillä, ja sanojen merkityksien 
muuttuminen näkyy kirjoituksissa 
myös. Puikkosen veljeksiä luon-
nehdittiin vuonna 1886 ”rosvojen 
mainioimmiksi kivekkäiksi”, eli leh-
distön asenteen voisi tulkita mel-
koisen positiiviseksi. Puikkoseen 
liitetään myös paljon koko maassa 
tunnettuja ja huomattavasti van-
hempia kansantarinoita kätketyistä 
aarteista ja ovelista paoista. Kirjan 
takakansi mainitsee Puikkosen 

”eläväksi legendaksi”, mutta ehkä 
hän kuitenkin oli lähinnä paikalli-
nen, korkeintaan maakunnallinen 
kuuluisuus. 

Hellevi Arjavan teos on vuosi-
kymmenien työn tulos. Kirjoittajan 
isovanhemmat, runoilija Otto Man-
ninen ja satukirjailija Anni Swan, 

viettivät perheineen kesiään Puu-
laveden rannalla Kangasniemellä. 
Tällöin he tutustuivat Ananias Puik-
koseen ja hänen kertojalahjoihinsa. 

Kirjoittajan setä, monipuolinen 
kulttuurivaikuttaja Mauno Man-
ninen (1915 – 1969), haastatteli 
nuorena ylioppilaana 1930-luvun 
loppupuolella Puikkosta. Manninen 
on kirjannut Puikkosen elämänta-
rinan sellaisenaan, ja tämä toimii 
teoksen runkona. Hän suunnitteli 
muistiinpanojensa pohjalta 1960-lu-
vulla Puikkosesta pariin otteeseen 
romaaniakin, mutta suunnitelmat 
eivät toteutuneet.

Arjava löysi myöhemmin Man-
nisen muistiinpanot. Mannisen 
muistiinpanemaa Puikkosen omaa 
kertomaa Arjava kommentoi his-
toriallisilla tosiasioilla. Puikkonen 
piti muistelmaosuuksissa virka-
valtaa pilkkanaan - nimismiehiä ja 
vankilanjohtajia myöten - jopa niin, 
etteivät nämä edes ymmärtäneet 
joutuneensa naurettaviksi. Toden-
näköisesti melkoinen osa Puikko-
sen muisteluista on pelkkää tarinaa. 
Puikkonen tuntuu olleen lahjakas 
kertoja, suorastaan satusetä. 

PASI PULJU
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Toista maailmansotaa 
Tyynellämerellä ja 
Euroopassa

HUGH AMBROSE, THE PASIFIC. 
TYYNENMEREN TAISTELUTO-
VERIT. 
SUOM. JYRI RAIVIO. 
OTAVA 2010.  LIITTEINEEN 592 S.

ANDREW ROBERTS, SODAN 
MYRSKYSSÄ. TOISEN MAAIL-
MANSODAN UUSI HISTORIA. 
SUOM. SIMO LIIKANEN.
AJATUS KIRJAT 2010. LIITTEI-
NEEN 740 S.

Seuratessani viime talvena HBO:
n televisiosarjaa The Pasific huo-
masin tuntevani toisen maailman-
sodan tapahtumia Tyynenmeren 
alueella aika pintapuolisesti. Ajat-
telin korjata puutteen lukemalla tv-
sarjan pohjana olevan yhdysvalta-
laisen Hugh Ambrosen kirjan, josta 
suomalainen kustantaja lupasi 

”huikean historiallisen kokonaisku-
van” Yhdysvaltain sodasta Japania 
vastaan kuvittaen kirjan kannet 
vauhdikkailla taistelukuvauksilla 
HBO:n televisiosarjasta. 

Kirja perustuu laajaan aineis-
toon sotilasasiakirjoja, kirjeitä, päi-
väkirjoja, muistelmia, valokuvia ja 
haastatteluja. Sodasta kerrotaan 
viiden merijalkaväen sotilaan ja yh-
den laivaston lentäjän näkökulmas-
ta. Näkökulman valinta sulkee pois 
luvatun huikean kokonaiskuvan 

– juoksuhaudan poterosta näkyy 
muutama kymmenen tai sata met-
riä sademetsää – mutta hyvin kir-
joitettuna antaa jännittävän ja mu-
kaansatempaavan kuvan laivaston 
merijalkaväen sotakokemuksista. 

Iwo Jiman rannalla oli tulivuoren 
tuhkaa, joka oli mustaa ja upotta-
vaa ja siksi liikkuminen raskaissa 
varusteissa oli äärimmäisen rasit-
tavaa ja hidasta. Yhteistoiminta oli 
hankalaa, koska maihinnousussa 
ilman täyttivät isojen laivatykkien 
kranaattien räjähdykset, kymme-

nien lentokoneiden meteli ja len-
topommien räjähdykset, vihollisen 
tykistön ja kranaatinheittimien tuli 
sekä konekiväärien ja kiväärien 
meteli. Kaikin voimin karjuminen 
kuului korkeintaan parin metrin 
päähän. 

Huomasin myös Tyynenmeren 
paikallistuntemukseni aukollisek-
si, mutta onneksi nykytekniikka eli 
Google Earth tuli avuksi. Vai tuollai-
nen oli Peleliun saari, Guadalcanal, 
Okinawa… tuossahan se on Iwo 
Jiman tulivuori, ja musta hiekka … 
tuon kiitoradan yli oli siis juostava… 
Taisteluista tuli strategisesti tär-
keillä saarilla hyvin verisiä, koska 
esimerkiksi Okinawa oli vahvasti 
linnoitettu ja japanilaiset siirtyi-
vät  kukkuloiden sisään kaivettuja 
käytäviä pitkin uusiin tuliasemiin. 
Kun saksalaiset sentään joskus 
antautuivat, japanilaiset eivät juuri 
koskaan.

Tyynellämerellä käytiin hyvin eri-
laista sotaa kuin Euroopassa, jota 
Andrew Roberts pääosin kuvaa. 
Brittihistorioitsija on tarttunut isoon 
haasteeseen lähtiessään kirjoitta-
maan toista maailmansotaa yksiin 
kansiin ja väittäessään sen olevan 
toisen maailmansodan uusi histo-
ria. Pitää olla vankka itseluottamus, 
kun kirjoittaa uutta historiaa, sen 

verran paljon toisesta maailmanso-
dasta on kirjoitettu. 

Hyvän kokonaisesityksen Ro-
berts tekee. Taitavasti hän liittää 
lähes uuvuttavaan divisioonien, 
kaatuneiden ja haavoittuneiden nu-
meropakettiin riittävästi henkilöhis-
toriaa, puheenvuoroja, keskustelu-
ja, anekdootteja ja ihmiskohtaloita.

Ehkä monelle voi olla uutta, että 
Andrew Roberts tuo esiin myös 
itärintaman tapahtumia. Hyvä 
esimerkki on kesän 1944 Neuvos-
toliiton operaatio Bagration Valko-
Venäjällä. ”Tuon taistelun voidaan 
oikeutetusti väittää olevan eräs 
maailman ratkaisevimmista taiste-
luista”, kirjoittaa Roberts.

Jo edellisen vuoden aikana 
Saksa oli menettänyt kaatuneina, 
haavoittuneina ja vangittuna itärin-
tamalla vajaa puolitoista miljoonaa 
miestä ja menetti vielä vajaan mil-
joonan, joista kaatuneina 381 000 
operaatio Bagrationin aikana. Ver-
tailun vuoksi mainittakoon, että Yh-
dysvallat menetti 143 000 miestä 
koko Tyynenmeren sodan aikana 
1941 – 1945. Hollywoodin kovasti 
rakastaman Normandian maihin-
nousun ensimmäisenä päivänä län-
siliittoutuneet menettivät noin 9 000 
miestä, joista puolet kaatuneina. 

Normandian maihinnousun 
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jälkeen länsirintaman suurin mot-
titaistelu käytiin elokuussa 1944 
Ranskan Falaissa. Saksa me-
netti kaatuneina, haavoittuneina 
ja vangittuna noin 50 000 miestä, 
liittoutuneet 29 000. Ylipäällikkö 
Eisenhower vieraili alueella ja ku-
vaili taistelua ”epäilemättä erääksi 
suurimmista `kuoleman kentistä` 
millään sodan alueella”. Andrew 
Roberts huomauttaa, että ”Bag-
rationin voitto oli mittakaavaltaan 
kymmenkertainen, mutta lännessä 
sitä eivät juuri muut kuin sotahisto-
rian harrastajat tunne lainkaan.”

Mielenkiintoista oli lukea Ambro-
sen kritiikki kenraali ja kansallissan-
kari Douglas MacArthuria kohtaan. 
Ambrosen mukaan kenraali oli 
ylimielinen ja valehteleva ja hänen 
taitamaton toimintansa johti 12 000 
amerikkalaissotilaan antautumi-
seen – suurin koskaan antautunut 
ryhmä. Näistä parisen tuhatta kuoli 
vankileirillä.      Roberts välittää hy-
vin Saksan sodanjohdon ristiriidat. 
Hitlerin uhkapeli onnistui Stalin-
gradiin saakka, mutta sitten hänen 
taitamattomuutensa, mielivaltai-
suutensa ja päätöksenteon pouk-
koilevaisuus johtivat aina uusiin ka-
tastrofeihin, saksalaisten sotilaiden 
ja siviiliväestön uhraamiseen. 

Vaikka vierastin Ambrosen 
nationalistista eetosta, hänen ro-
maaninomainen kuvaustapansa 
imaisee mukaansa seuraamaan 
nuorten miesten elämänkohtaloita. 
Roberts taas taitavasti välttää na-
tionalismin ja seurailee kirjoittajana 
Anthony Beevorin tasapuolista ja 
kiihkotonta esitystapaa.   

Historianopettajat tietävät, että 
pitkittyneen sodan voittaa se, jol-
la on riittävästi ihmisresursseja ja 
jonka talous kykenee tuottamaan 
eniten sodankäynnin välineitä. 
Näissä suhteissa Yhdysvallat oli 
täysin ylivoimainen. Se ruokki 
laivasaattueillaan Euroopan liitto-
laiset. Tyynenmeren sodan meri-
taistelut ratkaistiin lentotukialusten 

lentokoneilla. Yhdysvallat kykeni 
tuottamaan kymmeniä uusia len-
tokoneiden tukialuksia, kun Japani 
ei kyennyt korvaamaan omia tap-
pioitaan. Eisenhower, MacArthur 
ja useat muutkin korkeat sotilas-
johtajat näkivät keväällä 1945, että 
Japani oli lyöty. Mutta Japanin ase-
lepopyyntöihin vastattiin atomipom-
meilla.

Yhdysvallat oppi toisen maa-
ilmansodan aikana lentoaseen 
merkittävyyden paitsi sotilas- myös 
siviilikohteiden pommittamises-
sa. Saksalaiskaupunkien ohella 
satakunta japanilaiskaupunkia 
pommitettiin raskaasti. Tokion ra-
kennuskannasta oli puolet tuhottu 
ja sytytetyssä tulimyrskyssä kuoli 
kaksinkertainen määrä ihmisiä 
Hampuriin verrattuna. 

Toisen maailmansodan jälkeen 
Yhdysvaltain ilmavoimat ovat olleet 
merkittävässä roolissa Koreassa, 
Vietnamissa, Persianlahden, Afga-
nistanin ja Irakin sodissa. 

No, kannattiko sitä lukea yli 1300 
sivua huomatakseen, että sota on 
hirvittävän julmaa ja aiheuttaa mit-
taamattomia tuhoja, inhimillistä kär-
simystä ja ihmismenetyksiä? Eikö 
tuon tiennyt jo entuudestaan? 

Varmaan tiesi, mutta histori-
anopettaja voi työssään aina uu-
destaan tuoda esiin, että sotaa ei 
pitäisi koskaan päästää valloilleen. 
Kun se alkaa, sitä ei voi kukaan 
kontrolloida. Sota on aina ihmis-
ten toiminnan tulosta ja siksi se 
on myös ihmisten toimilla pyrittävä 
estämään.

 En tiedä, mitä historianopetta-
jana henkilökohtaisesti sain aikaan, 
mutta onnistuin sentään lopetta-
maan Vietnamin sodan 1970-lu-
vulla.

ANTTI PENTTILÄ




