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Raskasta ja keveää

Riitta Mikkola

Nuori opettaja, mihin suurin osa työajas-
tasi kuluu? Vanhempi opettaja, mihin ku-

luu sinun työajastasi suurin osa?
Mietin välillä tätä kysymystä.  Työuran 

alussa oli paljon keskeistä opeteltavaa ai-
neenhallinnassa ja oppilaiden kanssa ole-
misessa. Tuntien suunnitteluun meni paljon 
aikaa. Nykyisin tuntuu, että projektit, koko-
ukset, arviointitilaisuudet, kyselyihin vastaa-
minen, ties minkä suunnitelman päivittämi-
nen, monenlaisiin tutkimuksiin ja arviointei-
hin osallistuminen, erilaisissa kehittämisen 
osaaminen (vai osaamisen kehittäminen?) 

–työryhmissä istuminen, eri viranomaisten 
kanssa toimiminen ja monet muut toimikun-
nat täyttävät huomattavan paljon opettajan 
ajasta. Itse opettamiseen ja sen miettimi-
seen jää valitettavan vähän aikaa.

On luonnollista, että työkokemuksen 
myötä opettaminen muuttuu sujuvammaksi. 
Minusta ei kuitenkaan ole luonnollista, että 
opettajan työssä opettamisen miettimiseen 
käyttää yhä vähemmän aikaa ja mielen täyt-
tää huoli ja stressi kaikista muista itse ope-
tustyöhön etäisemmin liittyvistä asioista. En 
usko, että se on yhteiskunnankaan etu. Palk-
kamme maksetaan yhä pidettävien tuntien 
mukaan, mistä voisi päätellä, että opettami-
nen on olennaisin osa opettajan työtä.

Suhteellisuudentaju on arvokas asia, joka 
hukkuu helposti. ”Mikä ei ole oikeus eikä koh-
tuus, ei voi olla lakikaan”, sanotaan jo Olaus 
Petrin tuomarinohjeissa ja samaa periaa-
tetta soveltaisin mielelläni nykyajan työelä-
mään. Kohtuullisuus ja suhteellisuudentaju 
ovat olennaisia hyveitä, joita ei sovi unohtaa 
opettajan työssäkään. Omaa työtään arvi-
oidessaan vain on usein valitettavan lähellä 
arvioitavaa asiaa eikä kokonaisuus hahmotu. 
Siksi omaa työtään pitää arvioida rauhassa.

Ajattelen joskus Marja-Leena Mikkolan 

runoa Tyttö ja tanssiva karhu tyttö. Se alkaa 
näin:
Kun isänsä kodissa tyttö  
kävi lattiaa leveää,  
ei tiennyt mikä on raskasta  
ja mikä on keveää.

Sitten tyttö kohtaa tanssivan karhun ja 
alkaa kulkea maailman markkinateitä. Rak-
kaus karhuun ja sirkuselämä tuovat mukaan 
suhteellisuudentajun eli tyttö tajuaa mikä on 
raskasta ja mikä on keveää ja alkaa elää sen 
mukaan. Hän lähtee karhun matkaan ja osaa 
arvostaa sitä, mikä on runon mukaan raskas-
ta eli tärkeää. Keveät eli vähemmän tärkeät 
asiat saavat haihtua menojaan.

En suosittele keveiden asioiden hylkää-
mistä. Opettajan on työssään tehtävä myös 
ei-opetuksellisia asioita. Suosittelen kuitenkin 
keveiden eli vähemmän tärkeiden asioiden 
hoitamista keveästi, ilman stressiä. Raskai-
siin eli tärkeisiin asioihin sen sijaan kannattaa 
paneutua. Opettaminen, oppilaiden kohtaa-
minen ja heiltä itse koko ajan oppiminen ovat 
olennaisia asioita. Sen lisäksi ne ovat usein 
se hauskin osa työstä. Niiden avulla jaksaa 
muutkin, ikävämmät asiat. Tehkäämme siis 
niitä! Ja vanhan rukouksen hengessä toivon 
meille viisautta erottaa ”mikä on raskasta ja 
mikä keveää”. 
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Historiskt överintresserade personer 

PetteR Wallenius

I somras träffade jag långt uppe i 
de norrländska skogarna en riktig 

skogssvenne med Generalsnus under läppen 
och en iskall Norrlands Guld i näven. Till en 
början språkade vi om älghundar, spinnfiske, 
travhästar, fyrhjulingar och den kommande 
hjortronskörden. Dessa teman hör inte direkt 
till mina starkaste ämnen, men jag försökte 
ivrigt hänga med. Så efter en stund gled vi 
in på Finlands roll i andra världskriget. Han 
var mycket intresserad av Finlands historia. 
Främst gällde det andra världskriget och 
kampen mot Sovjetunionen. ”Vilket heroiskt 
folk, vilken kamp. Jag skäms över att vara 
svensk. Ni finnar vet hur man slåss...” Jag 
talade kort om den nya synen som man har 
i Finland på kriget. Att Finland faktiskt var 
en viktig del i den tyska strategin att erövra 
Sovjetunionen och att denna roll väl passade 
in i politikernas storfinska planer. Detta öra 
ville min svennekompis inte lyssna på. Han 

fortsatte sitt race trots mina historiografiska 
översikter...

I våras dök det upp ett nytt ord vid en 
av föreläsningarna på Stockholms universitet. 
Ordet var ”MÖP”. Det handlar främst om 
personer som är mycket intresserade av 
historia, främst militär historia. Du kanske 
kan gissa vad förkortningen står för: 
militärt överintresserad person. Min nya 
svennekompis skulle jag kunna diagnostisera 
som en möpare. Dock tillhörande den lindrigare 
varianten. En typisk möpare brukar vara män 
över 40, men även en hel del killar i yngre 
tonåren är synnerligen intresserade av andra 
världskriget, nazismen och Hitler. Dessa har 
vi stött på flera gånger. Hur skall vi kanalisera 
de ungas kunskapstörst för 1940-talets 
V-2or och T-34or mot en mera konstruktiv, 
färdighetsinriktad historiekännedom? 

Nu, liksom under tidigare år, så svarar 
inte läroböckerna mot de historiedidaktiska 

På fiskafänge i Nordsjön djupt inne i de norrländska skogarna
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trenderna på att låta elever jämföra text och 
bild eller på frågan hur man brukar respek-
tive missbrukar historia. De kvalitativa frå-
gorna av typen ”tänk själv” uteblir och de 
lättare ”just där-frågor” tar över. Läroböcker-
na och tidskrifter som ”Populär historia”, ”Allt 
om historia” och ”Militär Historia” underbyg-
ger faktakunskap framom färdigheter. Dessa 
trender skall vi lärare bryta upp, men hur?  
Jag skulle vilja se årligen återkommande re-
gionala träffar mellan historielärare för mest 
hjälp får vi av kolleger. Det gäller att samla 
in och samplanera material av jämförande 
karaktär med text, bild, musik och film. Här 
kan vi förbättra oss!

Avslutningsvis en kort analys av de 
tre svenska historiemagasinen och som 
ges ut av samma förlag. Typläsaren är en 
man på drygt 40. Månadstidningen ”Militär 

Historia” startades 2009 och har idag 20 000 
prenumeranter.  ”Allt om Historia”, med 
en upplaga på cirka 35 000, hade Hitlers 
namn på sex av tolv tidningsomslag under 
år 2009. År 2010 var antalet tre av tolv. I 
år 2011 handlade nummer ett om ”Kampen 
mot tyskarna” och i april kunde man läsa om 

”Hitlers väg till makten”. ”Populär Historia” har 
en upplaga på ca 34 000 exempel. Tidskriften 
gör på sin nätsida också reklam för en dvd-
dubbelbox som den hängivne kan köpa för 
998 kronor: Hitlers hantlangare I & II … alla 
tolv delarna på en gång. Något inte bara för 
möpar. Tydligen finns också en inte oansenlig 
mängd nazistiskt överintresserade. Nöpar. 

Bästa kollegor, ha en bra höst och följ 
med på vår nya fina hemsida www.hyol.fi om 
allt som erbjuds av historielärarförbundet.  

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.

SYYSLIITTOKOKOUS

pidetään lauantaina 29.10.2011 klo 14.00
Helsingin yliopistomuseossa (Snellmaninkatu 3).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syysliittokokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärarna och samhällslära FLHS r.f.

HÖSTENS FÖRBUNDSMÖTE

hålls lördagen den 29.10.2011 kl 14.00
i Helsingfors universitetsmuseum (Snellmansgatan 3).
På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Styrelsen
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Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-
arviointi Suomessa

najat ouakRiM-soivio

Huhtikuussa 2011 toteutettiin ensimmäis-
tä kertaa Suomessa yhteiskunnallisten 

aineiden eli historian ja yhteiskuntaopin op-
pimistulosten seuranta-arviointi. Arviointiin 
osallistui yhteensä noin 4700 perusopetuk-
sen 9-luokkalaista oppilasta yli sadasta kou-
lusta ympäri Suomea. 

Yhteiskunnallisten aineiden oppimistulos-
ten lisäksi koulujen rehtoreilta, opettajilta ja 
oppilailta kerättiin seurantatietoa muun mu-
assa opiskeluasenteista, työtavoista, oppilas-
arvioinnista, opetuksen resursseista. Oppilai-
den omien opiskeluasenteiden arviointiin on 
Opetushallituksessa kehitetty kaikkiin oppiai-
neisiin soveltuva ja vertailu- ja seurantatie-
don mahdollistava mittari, jonka avulla selvi-
tetään oppilaiden käsityksiä oppiaineen kiin-
nostavuudesta ja näkemyksiä heidän omista 
mahdollisuuksistaan oppiaineen oppijana 
sekä oppiaineen opiskelun hyödyllisyydestä.

Rehtorikyselyn avulla kerättiin tietoa mm. 
opetuksen tuntijakaumasta, opetusryhmien 
koosta, kodin ja koulun yhteistyöstä, tuki-
opetuksesta ja koulun ilmapiiristä. Opetta-
jat antoivat tietoa muun muassa oppiaineen 
opetuksen resursseista, opetuksen painopis-
teistä sekä opetussuunnitelman tavoitteiden 
ja sisältöjen toteutumisesta.

Siitä huolimatta, että yhteiskunnalliset ai-
neet arvioitiin ensimmäisen kerran vasta nyt, 
seuranta-arviointien tekeminen ei ole uusi 
asia opetustoimessa. Vuonna 1991 Opetus-
hallituksesta säädettyyn lakiin (182/1991) 
määriteltiin sen tehtäviin kuuluvaksi koulu-
tuksen tuloksellisuuden edistäminen ja kou-
lutuksen järjestämisen seuraaminen. Ope-
tushallituksen arviointitoiminnan perusteet 
on kirjattu Kansalliseen oppimistulosten ar-
viointijärjestelmään (4/1998) ja Koulutuksen 

tuloksellisuuden arviointimalliin (7/1998). 
Opetushallitus aloitti otantaperusteiset 

perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit 
vuonna 1998. Tähän mennessä on järjestetty 
yli 30 perusopetuksen oppimistulosten arvi-
ointiprojektia. Tämänhetkistä arviointitoimin-
nan laajuutta kuvaa se, että Opetushallitus 
on laatinut viime vuosina seuranta-arvioin-
teja muun muassa seuraavien oppiaineiden 
osalta: matematiikassa, toisessa kotimaises-
sa kielessä (ruotsi B-kielenä, suomi A-kiele-
nä ja äidinkielenomainen suomi), äidinkieles-
sä ja kirjallisuudessa, taide- ja taitoaineissa 
sekä perusopetuksen aihekokonaisuuksissa. 
Yhteiskunnallisten aineiden lisäksi keväällä 
2011 kerättiin sekä matematiikan että luon-
nontieteiden oppimistulosten arvioinnit ja 
näiden seuranta-arvioinnit julkaistaan ke-
väällä 2012.1

Nykyisin oppimistulosten seuranta-arvi-
oinnit ovat osa Opetushallituksen perusteh-
tävää koulutuksen kehittäjänä ja tuloksel-
lisuuden edistäjänä. Kerättävä informaatio 
liittyy valtakunnallisissa opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyihin tavoitteisiin ja 
kriteereihin, joiden toteutumista opetuksen 
järjestäjien ja koulujen osalta seurataan 
otantaperusteisin arvioinnein (Metsämuuro-
nen 2007, 7). Suunnitelmallinen ja riittävän 
kattava oppimistulosten arviointi antaa mah-
dollisuuden seurata mm. oppilas- tai opiske-
lija-arvioinnin kehittymistä opiskelun eri vai-
heissa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja 

1 Seuranta-arvioinnit perustuvat opetusministeriön ja 
Opetushallituksen keskinäiseen tulossopimukseen ja 
niiden yksityiskohtaisempi määrittely on Koulutuksen 
arviointisuunnitelmassa vuosille 2009–2011. Ope-
tusministeriön julkaisuja 2008:38. Helsinki: Yliopis-
topaino. 
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arvioinnin kriteereihin.2

Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on 
selvittää, kuinka hyvin opetukselle ja kou-
lutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Opetushallituksen toteuttamien seuranta-ar-
viointien tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, 
miten hyvin Opetussuunnitelman perusteissa 
määritellyt koulutukselle asetetut tavoitteet 
on saavutettu (Jakku-Sihvonen 2011, 7). Ar-
vioinnin kaikilla tasoilla kuten kansallisella, 
alueellisella, koulutuksen järjestäjällä, oppi-
laitoksella oppilastasolla, keskeistä on syste-
maattinen tiedonhankinta. Tietoa tuotetaan 
kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Op-
pimistulosten seuranta-arviointi kansallisella 
tasolla tuottaa tietoa koulutusjärjestelmän 
vaikuttavuudesta ja järjestäjätasolla yksit-
täisen oppilaitoksen tuloksista. Arviointi on 
keskeinen osa koulutuksen laadunvarmistus-
ta ja se antaa luotettavaa ja vertailukelpoista 
tietoa sekä toimii informaatio-ohjauksen vä-
lineenä esimerkiksi opetussuunnitelmien ke-
hittämisessä. Kansallisessa oppimistulosten 
arvioinnissa kiinnostuksen kohteena eivät ole 
olleet yksittäiset koulut, opettajat tai oppi-
laat ja heidän suoriutumisensa, vaan yleinen 
osaamisen taso (Metsämuuronen 2009, 11; 
Jakku-Sihvonen 2010, 320).

Valtakunnallisia oppimistulosarviointe-
ja on tehty otoksina niin, että tulokset voi-
daan yleistää koskemaan koko ikäluokkaa. 
Ne mahdollistavat myös tarvittavan vertailun 
eri läänien, erityyppisten kuntien sekä suo-
men- ja ruotsinkielisten koulujen tulosten 
välillä. Käytetyt otokset ovat niin suuria, että 
koko ikäluokan osaamisen yleistaso voidaan 
arvioida riittävällä tarkkuudella. Arviointiin 
osallistuu noin 9 % ikäluokasta ja noin 15 
% kouluista. Ruotsinkielisestä koulutuksesta 
otetaan suurempi otos vertailtavuuden pa-
rantamiseksi. Arviointi järjestetään yleensä 4 
000–6 000 oppilaalle.

Opetushallituksen seuranta-arviointien 
tarkoituksena on saada luotettava kuva 
osaamisen yleisestä tasosta perusopetuksen 
päättövaiheessa. Lähtöoletuksena on, että 
peruskoulussa opetetaan sellaisia tietoja ja 

2 Opetushallituksen arviointitoiminnan perusteet on 
kirjattu Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalliin 
(7/1998) ja Kansalliseen oppimistulosten arviointi-
järjestelmään (4/1998). 

taitoja, joita oppilas tarvitsee, ei vain kysei-
sen kouluvuoden, vaan koko elämänsä ajan. 

Yhteiskunnallisten aineiden seuranta-arvi-
oinnin ajankohdan sijoittuminen loppukevää-
seen on ollut perusteltua siksi, että yhteis-
kuntaopin opiskelu on ollut tuolloin mahdolli-
simman pitkällä. Yhteiskunnallisten aineiden 
seuranta-arviointi järjestettiin perusopetuk-
sen päättövaiheessa myös siksi että saadaan 
käsitys siitä, mitä peruskoululaiset osaavat 
historiassa ja yhteiskuntaopissa, kun he siir-
tyvät jatko-opintoihin. Näin siitä huolimatta, 
että peruskoululaiset suorittavat yleensä his-
torian oppimäärän 8. vuosiluokan päättyes-
sä. 

Yhteiskunnallisten aineiden tehtävät sa-
moin kuin muidenkin oppiaineiden seuranta- 
arvioinnin tehtävät laaditaan perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan. 
Tietoa käytetään opetuksen tilan arviointiin, 
opetuksen, oppilasarvioinnin ja opetussuun-
nitelman perusteiden kehittämiseen ja kou-
lutuksen tasa-arvon toteutumisen arviointiin. 
Systemaattisimmin on seurattu oppimistulok-
sia 9. luokan matematiikka (Korhonen 1999, 
2001; Mattila 2002, 2005), äidinkieli ja kirjal-
lisuus (Lappalainen 2000, 2001, 2004, 2006, 
2011) ja modersmålet och litteratur (Hannén 
2000; Silveström 2002, 2003, 2004, 2006, 
2008; Hellgren 2011) -oppiaineissa. 

Opetushallituksen vuodesta 1998 alkaen 
keräämä arviointitieto on tuottanut tietoa 
koulutusjärjestelmän tilasta ja kehittämis-
kohteista poliittisille päätöksentekijöille, ope-
tuksen järjestäjille ja opettajille. Oppimis-
tulosten arviointien perusteella on havaittu 
eroja muun muassa oppimisen tavoitteiden 
saavuttamisessa ja oppilasarvioinnin käy-
tännöissä sekä erityisopetuksen tarpeen ja 
tarjonnan kohtaamisessa. Toisaalta tulokset 
ovat antaneet tietoa koulutusjärjestelmän ja 
koulutuksen tilasta sekä kehittymisen suun-
nasta. Arviointien perusteella on Suomessa 
aloitettu erilaisia kehittämishankkeita kuten 
Erilaiset oppijat – yhteinen koulu ja Luku-suo-
mi -hanke. Muut Pohjoismaat ovat käyttäneet 
hyväkseen Suomessa luotua otosperusteista 
perusopetuksen oppimistulosten arviointijär-
jestelmää kehittäessään omia järjestelmiään. 
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Historian ja yhteiskuntaopin seuranta-ar-
viointi noudattaa Opetushallituksessa vakiin-
tunutta oppimistulosten arviointihankkeen 
mallia. Seuraavassa on selvitetty lyhyesti yh-
teiskunnallisten aineiden seuranta-arvioinnin 
yleinen prosessi, joka noudattaa Opetushalli-
tuksen oppimistulosarviointiprosessia (Metsä-
muuronen 2009, 10). Opetusministeriö linjasi 
Koulutuksen arviointisuunnitelmassa vuosille 
2009–2011 yhdeksi toteutettavista seuran-
ta-arvioinneista yhteiskunnallisten aineiden 
arvioinnin. Kyseisen seuranta-arvioinnin val-
mistelu alkoi Opetushallituksessa keväällä 
2010.

Tämän historian ja yhteiskuntaopin arvi-
oinnin mittaristo laadittiin yhteystyössä Hel-
singin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuk-
sen kanssa. Marraskuussa 2010 koottiin asi-
antuntijaryhmä, johon kutsuttiin historian ja 
yhteiskuntaopin opetuksen sekä arviointime-
netelmien asiantuntijoita. Lisäksi Opetushal-
lituksessa muodostettiin syksyllä 2010 oma 
yhteiskunnallisten aineiden työryhmä, johon 
kuuluu projektipäällikkö, metodiasiantuntija 
ja avustavaa henkilöstöä. Asiantuntijaryhmä 
ohjasi ja seurasi arvioinnin toteutumista.

Yhteiskunnallisten aineiden tehtävänlaati-
jat ovat oppiaineen asiantuntijoita ja kokenei-
ta opettajia, jotka suunnittelivat seurantatie-
don keruun perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteiden pohjalta. Opetushallituksen 
toimeksiannon mukaan asiantuntijaorgani-
saation tehtävänä oli laatia yhteiskunnallisten 
aineiden (historia ja yhteiskuntaoppi) oppi-
mistulosten seuranta-arvioinnissa perusope-
tuksen yhdeksännellä vuosiluokalla käytet-
tävä pisteitysohjeilla varustettu tehtäväsarja, 
jonka on tarkoitus mitata monipuolisesti sitä, 
miten perusopetukselle asetetut ainekohtai-
set tavoitteet on näissä aineissa saavutettu. 

Koetehtävät perustuvat valtakunnallisessa 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyi-
hin tavoitteisiin, joiden toteutumista seura-
taan. Opetushallituksessa arviointien tehtä-
vät esikokeiltiin ulkopuolisissa kouluissa, ja 
niistä valittiin opettajien antaman palautteen 
ja osioanalyysin jälkeen luotettavimmat ja 
erottelukykyisimmät osiot lopulliseen tehtä-
väsarjaan. Tehtäväsarjassa oli mukana sekä 
helppoja että vaativampia tehtäviä ja erilaisia 

tehtävätyyppejä.
Yhteiskunnallisten aineiden osaamista 

mitattiin 90 minuutin kestoisessa arviointi-
tilanteessa yhdellä esitestatulla tehtäväsar-
jalla, joka sisälsi monipuolisesti osaamista 
mittaavia kirjallisia tehtäviä. Osa tehtävistä 
on helppoja, osa keskivaikeita ja osa vaikeita. 
Tehtävistä 30 % oli niin sanottuja tuottamis-
tehtäviä (eli avotehtäviä) ja 70 % oli moniva-
lintatehtäviä eli ns. suljettuja tehtäviä. Teh-
tävien esitestaus toteutettiin laajasti kahdella 
eri tehtäväsarjalla tammi-helmikuun taittees-
sa 2011. Esitestatuista historian ja yhteiskun-
taopin tehtävistä valittiin ne tehtävät, jotka 
täyttivät ennalta määritellyt ehdot. Tämän 
jälkeen tehtävistä koottiin yksi tehtäväsarja, 
joka käytännössä muodosti yhden yhtenäisen 
tehtävävihkon. Tämän lisäksi tehtäviin laadit-
tiin opettajille pisteytysohjeet.

Opetushallitus antaa kirjallisen palautteen 
opetuksen järjestäjille ja kouluille siitä, miten 
näiden oppimistulokset vastaavat kansallisia 
tavoitteita ja miten oppilaiden keskimääräi-
nen osaaminen ja koulun oppilasarvioinnin 
yleinen linja todistusnumeroiden osalta on 
suhteessa kansallisen tasoon. Tämänkaltai-
sen tiedon tuottaminen antaa mahdollisuuksia 
parantaa oppilaiden oikeusturvaa esimerkiksi 
toisen asteen koulutukseen hakeuduttaessa.

Aiemmin tehtyihin arviointeihin liittyen 
palautteiden vaikuttavuutta on selvitetty eril-
lisin kyselyin. Esimerkiksi äidinkielen ja kirjal-
lisuuden oppimistulosten arvioinnissa vuonna 
2005 yli 80 % kouluista ilmoitti käyttävänsä 
arvioinnin tuloksia opetuksen painopisteiden 
suunnitteluun ja oppiaineen osaamisen arvi-
ointiin. 

Oppimistulosten seuranta ja muut kansal-
liset arvioinnit tuottavat tärkeää perustietoa 
myös paikallisten päätöksentekijöiden käyt-
töön. Arviointien tulokset raportoidaan yleen-
sä noin vuoden sisällä arvioinnin järjestämi-
sestä. Yhteiskunnallisten aineiden arvoirtira-
portti valmistuu maaliskuussa 2012. 

Haluan kiittää kaikkia historian ja yhteis-
kuntaopin opettajia sekä koulujen rehtoreita 
hyvästä yhteistyöstä. Uskon, että yhteis-
työmme tulokset tulevat herättämään paljon 
kiinnostusta ja vilkasta keskustelua alkaneen 
lukuvuoden aikana.
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Suomi on viimeisten parinkymmenen 
vuoden aikana muuttunut kulttuurises-

ti yhä monimuotoisemmaksi. Eri kulttuurien 
lisääntyminen ja siitä seuraava kulttuuri-
nen kohtaaminen ovat asettaneet haasteita 
myös koulumaailmaan. Monikulttuurisuus on 
huomioitava jo kasvatukselle asetettavissa 
tavoitteissa - sisällöstä ja menetelmistä pu-
humattakaan. Eri kulttuurien kohtaaminen 
koulussa ei rajoitu vain tavoitteiden ja sisäl-
lön uudelleenmäärittelyyn: myös oppilaiden 
ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden kasvu voi 
vaihdella sen mukaan, kuinka kulttuurisesti 
kirjavassa ympäristössä he kasvavat. 

Tässä artikkelissa esitellään uskonnon, äi-
dinkielen ja historian opettajiksi opiskelevien 
Virve Saarisen ja Noora Nurmolan pedago-
giseksi opinnäytteeksi tehtyä vertailevaa ta-
paustutkimusta. Tutkimusta tehtiin kahdesta 
pääkaupunkiseudun yläkoulun yhdeksän-
nestä luokasta. Tutkimuskouluiksi valikoitui 
hyvin monikulttuurinen koulu sekä kulttuuri-
sesti yhtenäisempi koulu. Tutkimuksessa on 
pyritty selvittämään, kuinka kahdessa pää-
kaupunkiseudun peruskoulun yhdeksännes-
sä luokassa kontaktit maahanmuuttajiin, tai 
kontaktien puute, vaikuttavat nuorten asen-
teisiin eri kulttuureja kohtaan.

Tutkimuksen taustateoriana on käytet-
ty Gordon W. Allportin (1954) muotoilemaa 
kontaktiteoriaa. Allportin kontaktihypotee-
sia on myöhemmin tutkittu melko paljon ja 
tarkennettu. Keskeisenä korostuksena su-
vaitsevaisuuden lisääntymisessä ovat kon-

taktit eri kulttuurien välillä. Taustateorioina 
käsitellään myös konfliktiteoriaa ja välillis-
tä kontaktiteoriaa. Konfliktiteorian mukaan 
kulttuurien välisestä kontaktista seuraa usein 
kilpailutilanne, joka vähentää kulttuurien 
keskinäistä suvaitsevaisuutta. Teorian mu-
kaan ennakkoluulot ja negatiiviset asenteet 
lisääntyvät, kun samalla alueella asuvat eri 
kulttuurien edustajat joutuvat kilpailemaan 
samoista työpaikoista, sosiaalietuuksista tai 
vaikka vastakkaisen sukupuolen kiinnostuk-
sesta. Välillisen kontaktin teoriassa nähdään, 
että jo yhden ihmisen suhde oman kulttuurin 
ulkopuoleiseen kulttuuriin voi vähentää myös 
muiden oman ryhmän jäsenten ennakkoluu-
loja suhteessa muihin kulttuureihin. (Liebkind 
K. & McAlister A. 2000, 160–161 & Jaakkola 
M. 2000, 29.) 

Tutkimuksen metodeista, 
tutkimuskouluista ja 
yhteiskunnallisesta tilanteesta

Tapaustutkimuksessa pyritään ymmärtä-
mään tutkittavaa kohdetta mahdollisimman 
syvästi ja monipuolisesti, mistä johtuen sii-
nä hyödynnetään useita menetelmiä ja niin 
kutsuttua triangulaation periaatetta (Metsä-
muuronen 2005, 206–207). Tutkimusaineisto 
muodostui kahden eri peruskoulun 9. luokas-
ta kerätyistä kyselylomakkeista, molempien 
luokkien kahden oppilaan parihaastattelusta, 
luokkien opettajien sähköpostihaastattelusta 

Kulttuurien kohtaaminen – muureja vai 
siltoja?

Vertaileva tapaustutkimus kahden pääkaupunkiseudun 9.luokan 
suhtautumisesta maahanmuuttajiin

 
viRve saaRinen ja nooRa nuRMola
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sekä tutkimuskoulujen opintosuunnitelmista. 
Aineisto kerättiin lyhyellä aikavälillä kevättal-
vella 2011. 

Pidempiaikainen ja laajempi aineiston 
kerääminen tutkimusaiheen kaltaisessa tut-
kimuksessa antaisi varmasti syvempää ja 
monipuolisempaa tietoa aiheesta. Toisaalta 
voidaan perustellusti sanoa, että tutkimus 
toimi ikään kuin yhtenä tieteellisenä, hyvin 
perusteltuna ja syvänä havaintona, josta 
löytyy yhtymäkohtia niin kontakti-, konflikti- 
kuin välillisen kontaktin teorioihin. Tapaus-
tutkimuksen pohjalta sallitaan yleistysten te-
keminen. Tästä syystä tutkimuksen analyy-
si- ja pohdintaosiossa tutkijat ovat avoimesti 
käyneet kulttuurien välisestä kohtaamisesta 
keskustelua yleisemmälläkin tasolla. (Saare-
la-Kinnunen & Eskola 2001, 163-168 Metsä-
muuronen 2005, 206.)

Tutkimuskouluiksi valikoitui pääkaupun-
kiseudulta kaksi kulttuuriselta moninaisuu-
deltaan varsin erilaista koulua, jotta tulosten 
vertaileminen olisi mielekästä. Toisessa kou-
lussa, koulussa A, oli tutkimushetkellä noin 
35 prosenttia maahanmuuttajataustaisia op-
pilaita, kun toisessa, koulussa B, luku pyöris-
tyi noin viiteen prosenttiin. Opettajien haas-
tatteluista tutkimuksessa pyrittiin ymmär-
tämään kouluympäristöjen suhtautumista 
maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin sekä 
ympäristöjen mahdollista sopeuttamiseen 
tukemista. Koulussa A maahanmuuttajataus-
taisten oppilaiden sopeuttamiseen ei näytet-
ty kiinnittävän paljonkaan huomiota, kulttuu-
rinen moninaisuus näytti olevan arkisempaa 
kuin B-koulussa. B-koulussa maahanmuutta-
jataustaiset oppilaat eivät opettajan arvion 
mukaan eronneet juurikaan kantaväestön 
oppilaista – monilla toinen vanhempi oli suo-
malainen. 

Suomalaisten asenneilmastoa on tutkittu 
muutaman vuosikymmenen ajan ja erityi-
sesti laman jälkeen asenteiden on huomattu 
muuttuvan yleisesti myönteisemmiksi (Jaak-
kola 2005, 126-127). Asenteiden muuttumi-
sesta huolimatta tiettyä ilmapiirin kiristymis-
tä on viime vuosina ollut havaittavissa. Tutki-
muksen ajoittuminen juuri eduskuntavaalien 
2011 kynnykselle lisäsi tutkimuksen ajankoh-
taisuutta. Monikulttuurisuus ja kaikki siihen 

liittyvä tuntuvat olevan ajankohtaisempaa 
kuin koskaan. Perussuomalaisten äänisaalis 
näyttäisi tuoneen maahanmuuttajuus-aiheet 
mediassa päivittäin pohdittaviksi. Tiettyä 
kahtiajakoa on havaittavissa myös suoma-
laisten suhtautumisessa ulkomaalaisiin. 

Tutkimuksen tuloksista

Tutkimusaineiston analyysissa löytyi yhty-
mäkohtia tutkimuksen taustassa esitettyihin 
kontakti-, konflikti- ja välillisen kontaktin 
teorioihin. Tutkimuskysely toteutettiin us-
konnon oppitunnilla. Koulussa A kyselyyn 
vastasi 11 oppilasta ja koulussa B 22 oppilas-
ta. Kummallakin tunnilla olivat paikalla kaikki 
uskonnonopetuksen ryhmään kuuluvat oppi-
laat. Koulussa A luokasta tosin puuttui noin 
puolet oppilaista, koska he kuuluivat muiden 
uskontojen opetuksen piiriin. Uskontotun-
nilla vastanneet olivat yhtä kaksoiskansalai-
suuden omaavaa oppilasta lukuun ottamatta 
Suomen kansalaisia.

Kaikki kyselyyn vastanneet olivat koh-
danneet maahanmuuttajia usein arjessaan. 
A-koulussa kaikilla vastanneilla ja B-koulussa 
kaikilla pojilla yhtä lukuun ottamatta oli maa-
hanmuuttajia kavereina. B-koulun tytöistä 
(11) maahanmuuttajia ystävinä oli vain kah-
della. Kahdeksalla B-koulun tytöllä ei ollut 
maahanmuuttajia omassa kaveripiirissään. 

Koulussa A lähes kaikkien vastanneiden 
mielipiteet maahanmuuttajia kohtaan olivat 
positiivisia. Ainoastaan yhden A-koulun tytön 
käsitykset olivat pääosin positiivisia ja joskus 
negatiivisia. Koulussa B vastanneiden mieli-
piteet olivat selvästi kielteisempiä, erityisesti 
pojilla. Tulos oli B-koulun kannalta mielen-
kiintoinen, koska lähes kaikilla B-koulun pojil-
la kaveripiiriin kuului myös maahanmuuttajia, 
mutta mielipiteet tästä kontaktista huolimat-
ta olivat negatiivisia tai sekä negatiivisia että 
positiivisia yli puolella B-koulun 9. luokan po-
jista. Tyttöjen käsitykset noudattelivat melko 
paljon yleisesti nuorten asennetutkimusten 
linjaa, jonka mukaan 15-17-vuotiaiden tyt-
töjen suhtautuminen on suvaitsevaisempaa 
kuin poikien (Jaakkola 2000, 37).
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6. Ovatko mielipiteesi maahanmuuttajia kohtaan
A) positiivisia? B) negatiivisia?

VASTAUKSET:
KOULU A
tytöt

KOULU A
pojat

KOULU B
tytöt

KOULU B
pojat

mielipiteet
positiivisia 5 / hlö 5 / hlö 6 / hlö 4 / hlö

mielipiteet 
negatiivisia 2 / hlö 5 / hlö

mielipiteet
negatiivisia ja
positiivisia 1 / hlö 2 / hlö 3 / hlö 

Kyselylomakkeista ilmeni selkeää jakoa A- 
ja B-koulujen 9. luokkien suhtautumisessa. 
B-koulun oppilaiden vastauksissa ilmenevä 
positiivisuus oli lomakkeiden avoimia ky-
symyksiä tutkittaessa hyvin varauksellista. 
Suhtautuminen oli useassa lomakkeessa po-
sitiivista silloin, ”jos maahanmuuttajat eivät 
varasta” tai elävät muuten siivosti. Myös se, 
että maahanmuuttajat ovat mahdollisimman 
samanlaisia kantaväestön kanssa oli yhtey-
dessä asenteiden positiivisuuteen. A-koulun 
oppilaiden vastauksissa ilmeni selvästi va-
rauksettomampaa positiivisuutta maahan-
muuttajia kohtaan.

Lomakekyselyn lisäksi tutkimuksessa 
haastateltiin kummastakin tutkittavasta luo-
kasta kaksi oppilasta ryhmähaastatteluna. 
Tutkimuksessa pyrittiin haastatteluiden avul-
la saamaan syvempää ja selittävämpää tietoa 
oppilaiden ajatuksista kyselylomakkeen esille 
nostamista teemoista, nuorten kokemuksista 
ja käsityksistä maahanmuuttajista kouluym-
päristössään. 

Oppilaiden haastatteluista oli löydettä-
vissä samanlaisia vastauksia kuin kyselylo-
makkeista. A-koulun oppilaat eivät nähneet 
mitään kummaa maahanmuuttajaoppilaiden 
sulautumisessa kouluympäristöön. He sanoi-
vat maahanmuuttajataustaisten kerääntyvän 
ajoittain ”omiin ryhmiinsä”, joissa haastatel-
tavien tulkinnan mukaan saanevat tukea ja 
turvaa. Myös B-koulussa maahanmuuttaja-
taustaiset oppilaat näyttivät haastateltavi-
en mukaan sulautuneen suomalaiseen kou-
luympäristöön hyvin, eikä saman kulttuurin 
tapaista ryhmäytymistä ollut havaittavissa. 
A-koulun haastateltavien mukaan kontaktit 
maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin eivät 
eroa kontakteista kantasuomalaisiin. Samoin 

esittivät koulun B haastateltavat, mutta toi-
vat esille saman näennäisyyden, joka kysely-
lomakkeissakin ilmeni: koska maahanmuut-
tajaoppilaat ovat tarpeeksi samanlaisia.

Merkittävää eroa koulujen välille haastat-
teluissa muodosti etenkin konfliktitilanteista 
kysyminen. A-koulussa haastateltavien mu-
kaan eri kulttuurien kohdatessa ”saattaa vä-
lillä esiintyä jotain”. Haastateltavat kuitenkin 
toivat esille, että konfliktit tuskin johtuvat 
kulttuurisesta taustasta, vaan muista teki-
jöistä. B-koulussa haastateltavien mukaan 
konfliktitilanteita syntyy ”aika usein” ja kä-
sitys oli, kuten lomakkeiden vastauksissakin, 
että juuri maahanmuuttajat aiheuttavat kon-
flikteja. Koulussa konflikteja ei kuitenkaan 
haastateltavien mukaan ole esiintynyt, sillä 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mää-
rä on niin pieni.

A-koulun haastateltavien asenteet ilme-
nivät läpi haastattelun positiivisempina. Ne 
myös pysyivät samanlaisina. B-koulun haas-
tateltavien vastaukset pysyttelivät alussa 
hyvinkin positiivisina, yleisen hyväksynnän 
kaltaisina, mutta pidemmälle ja syvemmälle 
mentäessä mielipiteet muuttuivat kriittisem-
miksi. 

Lopuksi

Tutkimusaineisto tuki osittain kontaktihy-
poteesia, mutta myös konflikti- ja välillisen 
kontaktin hypoteesi ovat löydettävissä ai-
neistosta. Tutkimuksen pohjalta on selvää, 
että kysymyksessä on varsin monitahoinen 
ja -huokoinen ilmiö, jossa erilaiset käsitteet 
ovat hyvin monitulkintaisia ja yksilöiden vä-
liset käsitykset ja tulkinnat moninaisia. Ver-
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tailu eri koulujen välillä oli tutkimuksen nä-
kökulmasta erittäin mielenkiintoista. Koulus-
sa A oppilaiden asenteet olivat selvästi sekä 
kyselyn että haastattelujen perusteella mo-
nikulttuurisuutta hyväksyvämpiä. Koulussa A 
oppilaat näkivät, että kulttuurien kohtaami-
sessa heidän tulee kyetä suhtautumaan myös 
omaan kulttuuriseen taustaansa kriittisesti ja 
näin ollen myös sen välittämiin arvoihin ja 
käsityksiin. B-koulun haastatteluissa tällaista 
näkökulmaa ei noussut esiin ja suvaitsevai-
suus näyttäytyi kaikin puolin epävarmempa-
na, erilaisuuden hyväksymiselle tuli asettaa 
ehtoja.

Tutkimuksessa nousi esiin näkökulmia 
monikulttuurisuuteen liittyvistä asenteista, 
niiden vertailusta ja ympäristön vaikutuk-
sesta asenteisiin. Tulosten erojen selkeys 
on havaittavissa tutkimusraportista. Lähin-
nä kontaktien määrä nousi tärkeimmäksi 
positiivisuutta lisääväksi tekijäksi – ei tosin 
täysin varauksettomasti. Tässä artikkelis-
sa esitellyn vertailevan tapaustutkimuksen 
osalta voidaan kuitenkin suvaitsevaisuuden 
lisäämiseen ja rasismin kytkemiseen liittyen 
korostaa laadukkaiden kontaktien merkitys-
tä. Kontaktit näyttivät lisäävän syvällisem-
pää ymmärrystä sekä todellisen erilaisuuden 
hyväksymistä.

Kirjoittajat opiskelevat uskonnon, äidinkie-
len ja historian opettajiksi.
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YLE:n uusi nettisivusto pullistelee opetus-
käyttöön soveltuvia dokumentteja. Kolma-

sulottuvuus.fi tarjoaa parhaat ei-länsimaista 
kertovat dokumenttielokuvat ilmaiseksi seu-
raavat kolme vuotta.

Vuonna 2010 suomalaisilla tv-kanavil-
la esitettiin 1725 elokuvaa. Niistä kolme oli 
Lähi-Idästä, kaikki Israelista, ja kolme koko 
Afrikan mantereelta, kaikki Etelä-Afrikasta. 
Suurin osa elokuvatarjonnasta oli – yllätys 
yllätys – Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta1. 

Usein ei-länsimaiset dokumentit käsitte-
livät vakavia ongelmia, kuten sotia ja luon-
nonkatastrofeja, tai 4D-tyylistä äärimmäistä 
eksotiikkaa. Uutiskynnyksen ylittävät vain 
ongelma- ja kriisilähtöiset tarinat muista 
maista.

Televisio-ohjelmisto tuntuu supistuneen 
samalla kun maailma on globaalistunut. Suo-
malaisten matkustaminenkaan kolmansiin 
maihin ei ole juuri lisääntynyt viimeisten 10 
vuoden aikana, lukuun ottamatta tiettyjä län-
simaistuneita turistirysiä. 

Kolmasosa suomalaisista ei ole koskaan 
tavannut maahanmuuttajaa saati keskustel-
lut maahanmuuttajan kanssa. Tietämättö-
myys ruokkii pelkoa.

Entä jos uutiset ja elokuvat ovat päälähde 
maailmankuvan muodostumiselle?

Median valtavirran ulkopuolelta löytyy 
suunnattoman rikas, mielenkiintoinen ja mo-
nikasvoinen maailma täynnä lukemattomia 
tarinoita elämästä. Ilman Hollywood-tason 
markkinointibudjetteja ne uhkaavat jäädä 
näkemättä. Valtavirran näkymätöntä muuria 
on vaikea läpäistä.
1 Lähde: Globaalin maailman läsnäolo suomalaisten 
televisiokanavien elokuva- ja dokumenttiohjelmis-
tossa vuonna 2010 -selvitys.

Kolmas ulottuvuus – dokumentteja maailmal-
ta tarjoaa näitä tarinoita, erilaisia vinkkeleitä 
ja tapoja hahmottaa miten ihmiset elävät ja 
unelmoivat ympäri maailman. Se antaa mah-
dollisuuden katsoa toisin, vastakarvaan opi-
tusta, ja löytää mustan ja valkoisen välistä 
eri sävyjen suloisen sekamelskan.

Historiaan, arkeen ja eri yhteiskuntamuo-
toihin pureutuvia dokumentteja sisältävä Kol-
mas ulottuvuus on ensiluokkainen tietolähde 
ja syventävä aineisto opetuskäyttöön erito-
ten historian ja yhteiskuntaopin tunneille (ks. 
esimerkit). Kiitos helppokäyttöisen nettialus-
tan, oppilaat voivat käyttää sitä myös koti-
tehtävien ja esitelmien teossa kotoa käsin.

Afganistanista, Kiinasta, Tiibetistä, Argen-
tiinasta, Mosambikista ja kymmenistä muis-
ta maista kertova dokumenttimassa karttuu 
jatkuvasti.

Kolmas ulottuvuus -dokumentit ovat ke-
ränneet jo yli 300 000 katsojaa. Suomeksi 
tekstitetyt elokuvat ovat katsottavissa kaik-
kialta Suomesta käsin seuraavat kolme vuot-
ta ilmaiseksi. Aikaa ei tarvitse tuhlata koneel-
le latailuun, sillä elokuvat pyörivät sivustolla 
suoraan YLE Areenan kautta.

Kolmas ulottuvuus avaa ikkunan 
maailmaan

jutta saRhiMaa 
kuvat Yle:n kuvaPalvelu 
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Eniten katsojia, yli 50 000, on kerännyt Can-
nesin elokuvafestivaaleilla vuosi sitten palkit-
tu sotadokumentti Armadillo (2010). Tanska-
laistukikohdan mukaan nimetty elokuva ker-
too paitsi nuorten miesten seikkailunjanosta, 
myös yrityksistä rakentaa rauhaa Afganista-
niin. Elokuva on kielletty alle 15-vuotiailta.

Parhaan dokumenttielokuvan Oscar-pal-
kinnon voittanut Taksi pimeyteen (2007) sekä 
demokratiakokeilusta kiinalaisessa koululuo-
kassa kertova Äänestä minua (2007) kuulu-
vat myös sivuston suosituimpien joukkoon.

Dokumentit on jaoteltu kokoillan elokuvis-
ta lyhytelokuviin maiden, teemojen ja sarjo-
jen mukaan. Esimerkiksi valitsemalla ”Maa”-
kohdasta Intian, tarjoaa hakukone 8 pitkää 
ja 3 lyhyempää suomitekstityksin varusteltua 
elokuvaa. Jokaisen elokuvan yhteydessä on 
linkkejä netistä löytyviin lisämateriaaleihin 
sekä laajempi arvio.

Mukana on esimerkiksi Nistha Jainin mah-
tava Lakshmi ja minä (2007), jossa nuori ja 
korkeakoulutettu naisohjaaja Jain kuvaa ta-
loudenhoitajansa, 21-vuotiaan mumbailaisen 
Lakshmin arkea ja elämää, bengalilaisten 
muslimifakiirien rakkauskäsityksistä kertova 
Bishar Blues (2006) sekä maanviljelijöiden 
ahdinkoon pureutuva Neron vieraat (2009). 
Laksmi ja minä -elokuvan löydät sekä ”In-
tian”, ”Oikeudenmukaisuuden” että ”Naisen 
aseman” alta. 

Varsinaisen tarjonnan alla näkyy englan-
niksi tekstitetty kansainvälisen Link TV:n tar-
joama Hair India sekä kehitysyhteistyöjärjes-
tö World Visionin videoita.

Esimerkiksi Mika Kaurismäen (Moro no 
Brasil), John Websterin (Valon ja varjon huo-
neet) ja Elina Hirvosen (Paratiisi) elokuvia 

löytyy taas ”Suomalaistekijät”-linkin alta.
Dokumentteja on myös jaoteltu asteikolla 

kevyestä raskaaseen, tunnettuun festivaali-
suosikkiin ja tuntemattomampaan helmeen.

Kolmas ulottuvuus stimuloi, avaa keskus-
telua, vavahduttaa, mietityttää. 

Se voi parhaassa tapauksessa toimia re-
lativismin vastavoimana, osoituksena siitä, 
että maantieteellisistä etäisyyksistä ja histo-
riallisista eroista huolimatta yhtymäkohtia ja 
vaikutusmahdollisuuksia meidän ja muiden 
välillä on.

Kolmas ulottuvuus myös herkistää näke-
mään vaihtoehtoja eurooppalais-amerikka-
laisten tuotantojen myymälle vaihtoehdotto-
muudelle. Yksipuolistuneiden elokuvaohjel-
mistojen aikakautena se on entistä tärkeämpi 
emotionaalisen maailmankuvan muodostaja.

Elämäniloisista kuvista omia suosikkejani 
ovat argentiinalaiskylät elokuvantekoon pis-
tävä El Ambulante (2009), kondomin moni-
käyttöisyyden paljastava Pallo sekä Pohjois-
Korean ihmisliikennevaloista kertova Pyongy-
ang Robogirl.

Mukana on myös rankkoja ja pysäyttä-
viä elokuvia, kuten Ruandan kansanmurhaa 
paenneista kertova Kisanganin päiväkirja 
(1998), vietnamilaisten näkökulman Vietna-
min sotaan piirtävä Vihollisen kasvot (2009) 
tai viime DocPoint-dokumenttielokuvan fes-
tivaaleilla kohahduttanut Raiskaus sodan 
aseena (2009). Siksi on ensiarvoisen tärkeää, 
että opettaja katsoo opetukseen kaavaile-
mansa elokuvan ensin itse. Päätösvastuu on 
aina pedagogin.

Esittelin Kolmas ulottuvuus -palvelua 
HYOL ry:n kesäkuisessa Mediakasvatus. NYT 

-seminaarissa. Vastaanotto oli äärimmäisen 
rohkaiseva ja innostunut: moni paikalla ol-
leista oli jo kokeillut sen käyttöä opetukses-
saan ja halusi hyödyntää sitä lisää.

Idea mahdollisimman helppokäyttöisen, 
esimerkiksi kysymyksiä ja ryhmätyöaiheita 
sisältävän opetuskäyttöohjeen laatimisesta 
avainelokuville sai kannatusta ja vapaaeh-
toisia. Hankkeelle on haettu Ulkoministeriön 
tukea. Enää puuttuu tekijöitä. Olisitko sinä 
yksi heistä?
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MIKÄ KOLMASULOTTUVUUS.FI? 

Avautui huhtikuussa 2011.
Suomeksi tekstitetyt dokumentit katsot-
tavana ilmaiseksi seuraavat 3 vuotta.
Nettialusta tehty Yleisradion Dokument-
tiprojektin toimesta yhteistyössä mm. 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
kanssa.
Projektia ovat rahoittaneet Audiovisuaa-
lisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, 
EU sekä Ulkoministeriö, mukana yhteis-
työssä on ollut myös Kehitysyhteistyön 
palvelukeskus Kepa sekä festivaaleja 
(Rakkautta & Anarkiaa, Cinemaissi, Pro-
vinssi), Voima-lehti ja Le Monde Diplo-
matique.
Pian jo 100 suomeksi tekstitettyä doku-
menttia yli 50 eri maasta, suomalaisia 
kehitysyhteistyövideoita, opiskelijatöi-
tä ja kansainvälisten huippusivustojen 
(IDFA, Link TV) dokumentteja englannik-
si tekstitettynä.

•
•

•

•

•

Tapausesimerkkejä:

1. Dalai-laman vierailu Suomeen
Arto Halosen historiallinen dokumentti Kar-
mapa – Jumaluuden kaksi tietä, lisämateri-
aalina Link TV:n englanniksi tekstitetty The 
Unwinking Gaze, jossa nykyinen lama puhuu 
ajatuksistaan sekä Tiibetin ja Kiinan välisistä 
suhteista.

2. Libyan kriisi
Beauty Will Save the World kertoo Libyassa 
vuonna 2002 järjestetyistä Miss Net World 

-kauneuskilpailuista ja miten Gaddafi niihin 
liittyi.

3. Teknologian eettisyys
Nokian Kiinan alahankkijatehtaalla vieraileva 
Säädyllinen tehdas (2004) sekä Verikännykät 
(2010), jossa tanskalainen dokumentaristi 
lähtee selvittämään, mistä matkapuhelimissa 
käytetty metalli tulee.

Kirjoittaja on mediatuottaja Yleisradiossa

kolmasulottuvuus.fi
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Kadettikunnan, Opetushallituksen ja His-
torian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 

yhteishanke Maailman muutos ja Suomi -op-
pimisympäristö on valmistunut. Tavoitteena 
oli tuottaa nykyaikaiseen oppimisnäkemyk-
seen ja tietotekniikkaan perustuva multime-
diaoppimisympäristö. Oppimisympäristö on 
jatkoa Kadettikunnan vuonna 2006 tuotta-
malle historian ja turvallisuuspolitiikan Suomi 
kylmässä sodassa -oppimisympäristölle.

Maailman muutos ja Suomi -oppimisym-
päristössä tarkastellaan kylmän sodan päät-
tymisen jälkeistä kansainvälisen politiikan 
kehitystä sekä Suomen ulko- ja turvallisuus-
politiikan reagointia globalisaatioon ja muihin 
elinolojemme perustavaa muutosta kuvaaviin 
ilmiöihin. 

Oppimisympäristö sisältää monipuolisen 
verkkosivuston www.maailmanmuutos.fi, kir-
jan Maailman muutos ja Suomi sekä opettaji-
en työkaluksi tarkoitetun cd-rom -tallenteen. 

Oppimisympäristö on tarkoitettu ensisi-
jaisesti koulujen historian ja yhteiskuntaopin 
opetuksen tueksi. Käsikirjoituksen laatimises-
sa on noudatettu yleisiä akateemisen tutki-
muksen ja oppikirjojen tuottamisen kritee-
reitä, joten aineistoa voidaan käyttää myös 
yliopistotason opetuksessa sekä kaikkien alan 
harrastajien tietolähteenä. 

Verkko-oppimisympäristö www.maailman-
muutos.fi sisältää yli 2000 tekstisivua, 1000 
valokuvaa ja karttaa sekä kymmeniä tunteja 
YLE:n TV-uutisia. Uutislähetykset on sijoitet-
tu kunkin tarkasteltavan turvallisuuspolitiikan 
jakson yhteyteen. Internet-ohjelma sisältää 
monipuoliset tapahtuma-, kirjallisuus- ja vi-
deo-luettelot. Ohjelmaa voidaan käyttää joko 

ääni- tai tekstiversiona.
Mittavaa oppimisympäristöä täydentää 

valtiotieteen tohtori Pekka Visurin kirja Maail-
man muutos ja Suomi, jossa Visuri kuvaa ha-
vainnollisesti kylmän sodan jälkeisiä tapahtu-
mia maailmalla, Euroopassa ja Suomessa sekä 
arvioi niiden syy- ja seuraussuhteita. Samalla 
hän hahmottelee kehitysnäkymiä ja pyrkii 
vastaamaan kysymykseen, kuinka maailman 
voimasuhteiden perustava muutos vaikuttaa 
Suomen asemaan ja tulevaisuudenodotuksiin. 
Kirjassa on 307 tekstisivua, 43 valokuvaa, 20 
karttaa ja 16 kaaviota.

Opettajan työkaluksi suunniteltu CD-rom 
-esitysgeneraattoreineen valmistuu syksyllä 

”Maailman muutos ja Suomi” 

Historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö

juha taMMikivi

Pekka Visurin kirjan kansikuva



2011. Esitysgeneraattorin avulla opettaja voi 
helposti valmistaa kullekin oppitunnille halu-
amansa esityksen Maailman muutos ja Suomi 

-oppimisympäristöstä.

Yhteistyöllä ja asiantuntemuksella 
huipputuote
Kadettikunta on vastannut hankkeen johta-
misesta, varainhankinnasta ja hallinnoimises-
ta. Hankkeen tuottajana on toiminut Kadetti-
kunnan pääsihteeri eversti Juha Tammikivi ja 
hankkeen johtajana eversti Pekka Rapila.

Hanke on organisoitu itsenäiseksi pro-
jektiksi, jonka johtoryhmän puheenjohta-
jana on toiminut Kadettikunnan puheen-
johtaja kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola. 
Johtoryhmän jäseninä ovat toimineet VT 
Klaus Törnudd, opetusneuvos Kristina Kai- 
hari (OPH), puheenjohtaja Riitta Mikkola 
(HYOL), eversti Pekka Visuri, eversti Pekka 
Rapila ja eversti Juha Tammikivi. Johtoryhmä 
on vastannut projektin linjauksista.

Hankkeen projektiryhmä on vastannut 
hankkeen käytännön toteutuksesta. Projekti-
ryhmän johtajana on toiminut eversti Pekka 
Rapila, joka on ollut koko hankkeen idean isä 
ja tehnyt merkittävän työn hankkeen toteut-
tamiseksi. Projektiryhmän jäseninä ovat olleet 
opetusneuvos Kristina Kaihari (OPH), Vesa Vi-
hervä (HYOL), eversti Pekka Visuri, eversti-
luutnantti Arto Kotro, eversti Hannu Aikio ja 
eversti Juha Tammikivi.

Käsikirjoituksen on laatinut VT eversti 
Pekka Visuri ja multimediakäsikirjoittajana 
toimi everstiluutnantti Arto Kotro ja hänen 
menehdyttyään syksyllä 2010 työtä jatkoi 
eversti Hannu Aikio. Multimediatuotannosta 
on vastannut Nero & Progress Oy:n toimitus-
johtaja Aarno Unkila. 

Pekka Visurin tukena on toiminut VT Klaus 
Törnuddin johtama asiantuntijaryhmä, johon 
ovat kuuluneet professori Timo Soikkanen 
(Turun yliopisto), professori Tuomas Forsberg 
(Tampereen yliopisto), FT Hanna Ojanen (Ut-
rikespolitiska Institutet, Tukholma), KT Matti 
Nojonen (Upi), PhD Juha Jokela (Upi), ken-
raalimajuri FT Vesa Tynkkynen, kenraalimaju-
ri VTT Pertti Salminen sekä historianopettajat 
Petter Wallenius ja Merja Kukkola (HYOL). 

Yhteistyökumppanit ja tukijat
Maailman muutos ja Suomi -multimediaoppi-
misympäristön tuottamisessa  on kiinnitetty 
erityinen huomio oppimisympäristön kuva-
materiaalin ja karttojen informaatioarvoon. 
Yleisradion myönteinen suhtautuminen han-
ketta kohtaan mahdollisti oppimisympäris-
tön elävöittämisen muun muassa alkuperäis-
ten TV-uutislähetysten käytöllä. Esimerkiksi 
1990-luvun pankkikriisiä voi tarkastella kuin 
jännitysnäytelmää päivittäisten uutislähetys-
ten välityksellä ja todeta, että on helppoa 
olla jälkiviisas. Kuvamateriaalin osalta myös 
Puolustusvoimat on tukenut hanketta. Oppi-
misympäristöä täydentävän kirjan yhteistyö-
tahona on toiminut kustannuspäällikkö Juha 
Janhonen ja kustantajana WSOYpro Oy.

Maailman muutos ja Suomi -multimeda-
oppimisympäristön tuottaminen ei olisi ollut 
mahdollista ilman mittavaa taloudellista tu-
kea. Hanketta ovat merkittävästi tukeneet 
Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto, Sotavahinkosäätiö, Uuden 
Päivän rahasto, Maanpuolustuksen kannatus-
säätiö, Puolustusvoimien tukisäätiö, Suomen 
marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen ra-
hasto ja Ulkoministeriö. 

Yhteistyöllä tulevaisuuteen
Kadettikunta on lahjoittanut Maailman muu-
tos ja Suomi -kirjan HYOL:n jäsenille. Oppi-
misympäristön verkkosivusto on jo avoinna 
kaikille kansalaisille. Opettajille tarkoitettu 
cd-rom lähetetään kouluille syksyn kulues-
sa. Yhteistyöllä Kadettikunta haluaa tukea 
veteraanien ja vanhempien ikäpolvien työn 
merkityksen opettamista lapsillemme ja tätä 
kautta kansallisen identiteettimme vaalimista 
yhä monimuotoistuvassa ja globalisoituvassa 
maailmassa. 

Oman kokemukseni perusteella voin luva-
ta kaikille mielenkiintoisia itsensä kehittämi-
sen hetkiä riippumatta siitä kiinnostaako aihe 
yleissivistävänä itseopiskeluna lähihistorias-
tamme tai vaikka tutkijana.

Kirjoittaja on yleisesikuntaeversti ja Kadetti-
kunta ry:n pääsihteeri
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HUIPPUHETKI 
NUORTEN PARLAMENTTI -EDUSTAJANA

Nuorten parlamentin seuraava istunto pidetään perjantaina 23.3.2012. 
Eduskuntaan kokoontuu noin 300 peruskoulun yläluokkien oppilasta 
joko oppilasedustajina tai toimittajaoppilaina.

Nuorille istuntopäivä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kokeilemaan 
kansanedustajan tuolia, kiinnittää valtioneuvoston jäsenten huomio nuorten 
asioihin ja tavata kansanedustajia. Opettajalle tarjoutuu mahdollisuus tukea ja 
motivoida nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.

Ohjaajamateriaalit sekä kaikki tarvittavat tiedot kerholaistilaisuuksista ja 
istuntopäivästä löytyvät osoitteesta www.nuorteneduskunta.fi.

Toiminnan koordinointi: eduskunta ja Kerhokeskus – koulutyön tuki ry
Lisätietoja: tiina.karhuvirta@kerhokeskus.fi

Ilmoittautuminen 
www.nuorteneduskunta.fi/NP

viimeistään 31.10.2011
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Museoviraston kuvakokoelma on kansal-
lisesti merkittävä, yli kolmen miljoonan 

kulttuurihistoriallisen kuvan kokonaisuus. 
Kokoelman kuvat eivät ole ainoastaan eri 
tekniikoin valmistettuja valokuvia, joukossa 
on paljon esimerkiksi grafiikkaa, maalauk-
sia, postikortteja, ruokalistoja jne. Kokoel-
maa on alettu kartuttaa 1800-luvun lopulta 
alkaen ja se kasvaa edelleen. Suurin osa 
kokoelmiin nykyisin otettavista kuvista saa-
daan lahjoituksina, ostoihin ei ole useinkaan 
taloudellisia mahdollisuuksia. Toki aika ajoin 
myös ostetaan jokin kansallisesti merkittä-
vä kuva tai kuvakokonaisuus. Museoviras-
ton kuvakokoelmia kartutetaan kokoelma-
politiikan mukaisesti ja mahdollisen uuden 
aineiston kohdalla joudutaan harkitsemaan 
huolellisesti onko sen liittäminen kokoelmiin 
lainkaan mahdollista. Talletusvastuita on py-
ritty jakamaan museokentän eri toimijoiden 
kesken, jotta kaikki eivät pyrkisi keräämään 
saman aihepiirin kuvia. Kuvien kokoelmiin ot-
taminen tietää aina kuluja esimerkiksi kuvan 
oikeanlaisessa säilyttämisessä ja luetteloin-
nissa. Poistoja kokoelmista tehdään äärim-
mäisen harvoin.

Museoviraston kuvakokoelmat sijaitse-
vat Helsingissä, osoitteessa Sturenkatu 2a, 
Alvar Aallon suunnitteleman Kulttuuritalon 
länsipuolella sijaitsevassa entisessä kotita-
lousopettajaopistossa. Samassa osoitteessa 
on kuluvan vuoden elokuusta alkaen toimi-
nut kuvakokoelmien asiakaspalvelu, erilaisia 
Museoviraston arkistoja sekä Museoviraston 
kirjasto. Kaikki nämä palvelut ovat avoimia 
ja kaikille kansalaisille tarkoitettuja. Kuvako-
koelmia käyttävät hyvin erilaiset tahot, muun 
muassa museoammattilaiset, tutkijat, toimit-
tajat, arkkitehdit ja historian harrastajat.

Jos unohdetaan oppikirjojen kuvittaminen, 
on kouluopetuksessa - erityisesti peruskou-

lussa ja lukiossa - käytetty vain hyvin vähän 
Museoviraston monipuolisia kuvakokoelmia. 
Syy kuvakokoelmien vähäiseen käyttöön 
kouluopetuksen piirissä on luonnollinen, pal-
velun käyttö on ollut mahdollista ainoastaan 
pääkaupunkiseudulla ja arkistokäyntiä on 
varmasti hyvin hankalaa sovittaa opetus-
suunnitelmaan ja neljänkymmenenviiden 
minuutin oppituntiin. Nykyiset tilat sijaitse-
vat aivan Linnanmäen huvipuiston vieressä, 
joka on yksi pääkaupunkimme suosituimmis-
ta luokkaretkikohteista, potentiaalia siis olisi 
ainakin keväällä ennen koulujen loppumista… 
Tosiasiassa koululaiset eivät ole tietenkään 
olleet kohderyhmänä palvelulle, eivätkä uu-
det toimitilat ja uusi toimintakonsepti tuo tä-
hän muutosta.

Kuva-aineiston käytettävyyteen on kui-
tenkin tullut huomattava parannus uuden 
www.kuvakokoelmat.fi -palvelun ansiosta. 
Palvelu avattiin syksyllä 2011 sitten ja sen 
avulla voidaan tutustua internetin kautta va-
likoituun ja jatkuvasti kasvavaan otokseen 
Museoviraston ainutlaatuisista kuvakokoel-
mista. 

Selattavia kuvia on palvelun parissa täl-
lä hetkellä noin 30 000 kappaletta ja määrä 
kasvaa jatkuvasti. Kuvien aihepiiri on valittu 
huolellisesti, mukaan on otettu mahdollisim-
man kattava valikoima kokoelmien paljon 
käytetyistä aihepiireistä. Joukkoon on valittu 
myös vähemmän tunnettua aineistoa.

Kuvakokoelmat.fi -palvelun avulla voi 
tehdä monipuolisia hakuja, tutustumisen voi 
helposti aloittaa esimerkiksi yksinkertaisel-
la pikahaulla. Tämä tapahtuu kirjoittamalla 
aihe tai nimi hakukenttään. Myös monipor-
taiset haut ovat mahdollisia. Jos haluaa etsiä 
esimerkiksi kaikki palvelun kuvat Helsingistä, 
joissa näkyy purjevene, hakuehdoiksi laite-
taan Helsinki (aiheen paikka) ja purjeveneet 

Kuvakokoelmat.fi -palvelu

Mikko teRäsviRta
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(asiasana). Kuvia voi selailla myös esimer-
kiksi klikkaamalla asiasanaa tai paikkakun-
taa, tällöin palvelu tekee tästä haun. Hakuja 
voidaan tehdä monipuolisesti aiheen, kuvan 
henkilöiden, paikkakunnan, asiasanan yms. 
hakuehtojen perusteilla. Myös pudotusvalik-
koja on käytössä. Nykyajan lapsilla ja nuo-
risolla on tunnetusti erinomaiset valmiudet 
käyttää sähköisiä hakuja, palvelu on haluttu 
tehdä helppokäyttöiseksi ja sopivaksi kaiken-
ikäisille käyttäjille. 

Kuvakokoelmat.fi -palvelun käyttö ei vaadi 
rekisteröitymistä, mutta maksuttoman rekis-
teröinnin jälkeen voi käyttäjä ottaa käyttöön 
oman henkilökohtaisen työtilan. Työtilaan voi 
tallentaa valittuja kuvia ja myös kokonaisia 
hakuja. Valitun kuvan kohdalle voi tehdä 
omia muistiinpanoja. Työtila on suunniteltu 
erityisesti kuvatoimittajia ja tutkijoita varten, 
mutta sen käyttö soveltuu esimerkiksi opet-
tajille ja mahdollisesti myös kuviin liittyviä 
tehtäviä tekeville oppilaille. Työtilan kuvat 
säilyvät eri istuntojen välillä, omat muistiin-
panot eivät näy ulospäin. Palvelun avulla voi 
selailla osaa Museoviraston kuvakokoelmista 
ja kuvia julkaisukäyttöön tarvitsevat voivat 
ostaa niitä myös kertakäyttöoikeudella. Ku-
vien julkaiseminen on luvanvaraista toimin-
taa myös sellaisten verkkosovelluksen kuvien 
kohdalla, joissa ei enää ole tekijänoikeudet 
voimassa.

Palvelun tärkeimpään antiin eli kuviin 
päästään tutustumaan aivan ”lähietäisyy-
deltä” uudenaikaisen suurennuslasitoimin-
non avulla. Suurennuslasin avulla päästään 
nauttimaan digitoinnin eduista ja katsomaan 
esimerkiksi grafiikan lehtien yksityiskohtia 
tavalla, joka ei ole aikaisemmin onnistunut 
kuin tutkimalla alkuperäisaineistoa luupilla. 
Valokuvista ja esimerkiksi akvarelleista voi-
daan niin ikään nähdä sellaisia yksityiskohtia, 
joihin ei ole totuttu tavanomaisessa verkko-
ympäristössä.

Palvelu ei ole ainoastaan näyttävien ja 
kiinnostavien kuvien kavalkadi. Kuvien yh-
teydessä on listattuna tiedot muun muassa 
kuvan kohteesta, kuvassa esiintyvistä henki-
löistä, tekijätiedot esimerkiksi kuvaaja, val-
mistustekniikka jne… Kaikkia tietoja ei aina 
ole olemassa tai ne ovat vajaita, luonnollises-

ti myös luettelointivirheitä sattuu aika ajoin. 
Palvelun avulla on voitu myös joissakin tapa-
uksissa tarkentaa luettelointia käyttäjien lä-
hettämien palautteiden avulla. Harrastajista 
on ollut tässä suuri apu.

Kuva-aineiston digitoinnissa suurin työ on 
kuvailutietojen kokoelmanhallintajärjestel-
mään syöttämisessä. Itse digitaalisen kuva-
tiedoston aikaansaaminen joko reprokuvaa-
malla tai skannaamalla ei ole syy digitoinnin 
hitauteen ja kalliiseen hintaan, erityisesti eri-
laisten kokoelma- ja museoaineistojen koh-
dalla.  Syy digitoinnin kalleuteen piilee siis 
työvoimakustannuksissa. Opettajien kanssa 
käytyjen keskustelujen perusteella kuvako-
koelmat.fi -palvelua voidaan hyödyntää ope-
tuksessa sekä oppilaiden harjoitustehtävissä. 
Valmiita ohjeita tai esimerkkejä ei tällaisesta 
käytöstä ole. Toivottavasti palvelua tullaan 
käyttämään jatkossa myös kouluopetukses-
sa. 

Kirjoittaja on Museoviraston yli-intendentti. 
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Ensin navigaattorit syrjäyttivät paperi-
kartat liikennesuunnistuksessa. Saman-

suuntainen kehityskulku on hiipimässä kou-
luhinkin. Moni meistä muistaa varmaan koko 
loppuikänsä koulun perinteiset kartastokirjat 
ja koko luokalle esitetyt valtavat rullakartat. 
Ne vedettiin suurieleisesti esille tarpeen tul-
len kattokiskoista erityisesti maantiedon tai 
historian oppitunneilla. Pian nämä perinteiset 
kartastot voivat olla muisto menneisyydestä. 

Sähköiset kartastot nimittäin tekevät tu-
loaan Suomen kouluihin suurella tohinalla. 
Valkokankaalle heijastettavat digikartat tuo-
vat oppitunneille uudenlaista säpinää. Kartan 
äärellä voidaan jo nykyisin tehdä yhdessä 
monia niistä tehtävistä, joita ennen tehtiin 
työkirjojen ääressä. Toki sähköisiä karttoja 
voidaan selata myös koulun päätteiden ää-
ressä yksilökeskeisesti. Karttatehtävät on 
tulevaisuudessa istutettu suoraan sähköisiin 
karttapohjiin.

Uusinta uutta on ns. lähialuekartta. Se on 
saatavissa koulun omasta lähialueesta, jos-
sa näkyvät koulurakennus piha-alueineen ja 

lähimaas-
t o i n e e n . 
Tämä an-
taa monia 
poikki t ie-
t e e l l i s i ä 
m a h d o l -
l i suuks ia 
opp ia ine-

rajat rikkoviin kokeiluihin: Liikuntatunnin 
suunnistusta voidaan miettiä etukäteen vaik-
kapa maantieteen tai ATK:n oppitunnilla. Ko-
konaista painettua koulukartastoa korvataan 
kattavilla sähköisillä kartoilla, jotka sisältävät 
parhaimmillaan teemakarttoja niin Suomes-
ta, Pohjoismaista, Euroopasta kuin maailman 
muistakin maanosista.

Aktiivitaulu laajentaa ”käyttöliittymää”

Uusia vaihtoehtoja tuo myös ns. aktiivitau-
lu, jos sellainen on kouluun hankittu. Aktii-
vitaulun avulla sähköiseen karttatasoon voi 
helposti piirtää, tallentaa ja tulostaa. Mutta 
aivan yhtä hyvin karttatasot voi heijastaa vi-
deotykin avulla ”perinteiseltä tietokoneelta” 
seinälle ja käyttää näin karttatasoja tietoko-
nekeskeisesti. Useinhan videotykin vieressä 
on kannettava tietokone opettajan apuna. 
Myös oppilaalle voi vaikkapa ATK-luokassa 
antaa yksilökeskeisesti tehtäviä, jotta he voi-
vat itsenäisesti käyttää tietokoneessa kartta-
tasoja ja hakea vastauksia kysymyksiin.

Opettaja voi esimerkiksi pyytää oppi-
lasta kirjoittamaan aktiivitauluun Euroopan 
maiden pääkaupungit tai vaikkapa Saksan 
suurimpia kaupunkeja. Samaan aikaan esillä 
voivat olla muutkin kartan elementit – vaik-
kapa kaupunkisymbolit – mutta ei kaupun-
kien nimistöä. Tämän jälkeen opettaja klik-
kaa nimistötason auki ja tarkistaa yhdessä 
luokan kanssa, mitkä nimet olivat oikein. 
Pdf-muodossa olevat kartat mahdollistavat 
lukuisia erilaisia opetustapoja. Niiden avul-
la voi helposti yhdistää eri asioita ja saada 
uutta ulottuvuutta maantiedon ja historian 

Digitaaliset koulukartastot tekevät 
tuloaan Suomen kouluihin

Pekka tuoMikoski

Pian perintei-
set koulukar-
tastot voivat 
olla muis-
toja men-
neisyydestä.
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opiskeluun. Uuden teknologian 
avulla karttoja voitaisiin helposti 
hyödyntää muillakin oppitunneil-
la kuin perinteisissä maantiedos-
sa ja historiassa.

Perinteinen 
paperikustantamo” 
liukumassa 
digikustantajaksi

Karttajulkaisuihin erikoistuneen 
AtlasArtin kustantaja Risto Pek-
kanen (FM) on 51-vuotias kus-
tannusalan konkari, joka on vuo-
sien saatossa työskennellyt sekä suuremmis-
sa että pienemmissä kustantamoissa. Hän on 
ollut ideoimassa sähköisiä karttasovelluksia 
yhdessä dipl.ins. Pentti Martimon kanssa. 
Hän oli idean isä AtlasArtissa. –  Pdf-muo-
dossa olevat karttatasot tarjoavat huikeita 
mahdollisuuksia, painottaa Pekkanen ja jat-
kaa: – Niiden avulla voi helposti yhdistää eri 
asioita ja saada uutta ulottuvuutta oppiainei-
den opiskeluun.

Pekkasen mukaan karttapaketit sopivat 
jatkossa hyvin käytettäväksi esim. biologian 
tunneilla. – Meillä Koulukartasto-paketissa 
on teemakartat sademääristä, lämpötiloista 
ja kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeistä, hän 
selventää. – Liikunnan tunneille voi koulun 
oman lähikartan avulla laatia suunnistuskar-
tat ja tulostaa ne oppilaalle. Alaluokilla voi 
tutkia vaikkapa turvallista koulutietä, Pekka-
nen valottaa. AtlasArt toi vastikään ensim-
mäisen täysin sähköisen koulukartastonsa 
markkinoille.

Kustannusalan muutos näkyy selkeäs-
ti pienkustantamon toiminnassa. AtlasArt 
on jatkossa keskittymässä entistä enem-
män sähköiseen koulukarttakustantamiseen. 

– Olemme saaneet runsaasti hyvää palautetta 
helppokäyttöisyydestä ja erityisesti koulun 
omasta alueesta saatavasta lähialuekartasta. 
Uusia tuotteita suunnitellaan ja kehitellään. 
Mm. uskonnon opetuksessa tarvittavat kar-
tat sisältävä DigiAtlas ja DigiAtlas Maailman 
historia -pakettien kartat lukioon ovat työn 
alla. Tuotteet on käännetty myös ruotsinkie-
lelle. Myös käytössä olevaan koulukohtai-

seen lisenssiin on oltu tyytyväisiä, Pekkanen 
myöntää selvästi tyytyväisenä.

Jatkossa jääkin nähtäväksi, kuinka opet-
tajat eri puolilla Suomea ottavat vastaan 
kartta-alan suuren muutoksen. Tämä on rat-
kaistava viimeistään silloin, kun seuraavan 
kerran mietitään kunkin koulun uusia kart-
tahankintoja. 

Karttoja saatavilla ”noin kolmelta” 
toimijalta

AtlasArtin lisäksi sähköisiä koulukarttoja val-
mistavat Suomessa ainakin IS-VET ja Otava. 
Esimerkiksi IS-VET:illä on Suomen historian 
Atlas CD-levynä. Se sisältää karttoja Suomen 
historian päätapahtumista eri aikakausilta. 

Joissakin Suomen kaupungeissa on jo jär-
jestetty kilpailutuksia sähköisten koulukart-
tojen hankinnoista. Näin on jo käynyt ainakin 
Lappeenrannassa. Jatkossa nämä kilpailu-
tukset yleistynevät eri puolilla Suomea. To-
dennäköistä myös on, että alalle tulee lisää 
toimijoita. Eräs ratkaiseva kilpailuvaltti on 
karttasovellusten helppous. Opettajilla ei ole 
aikaa opiskella monimutkaista ATK-tekniik-
kaa.

Paikalliskouluissa päätöksiä tehtäessä on 
hyvä miettiä erityisesti sitä, mihin tarkoi-
tukseen kartastoja tai luokkakarttoja ollaan 

Ihmisasutuksen leviäminen on tyyppiesimerkki 
digikarttasovelluksesta: ensin heijastetaan pelkkä 

maailmankartta, minkä jälkeen on vuorossa tee-
makartta asutuksen leviämisestä.
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hankkimassa. Uudet sähköiset sovellukset 
ovat monessakin mielessä notkeampia kuin 
vanhat. Oikeastaan ainoa miinusmerkki on 
kallis tekniikka jolle digikartat rakentuvat: 
videotykkien tai aktiivitaulujen hankkiminen 
kuhunkin luokkatilaan syö kuntien resursse-
ja. Todennäköistä onkin, että digikartat hiipi-

vät ensin perinteisten karttasovellusten rin-
nalle ja vähitellen vakiinnuttavat asemansa 
koulumaailmassa. Sen seurauksena perintei-
set printtikartat ja -kartastot ovat todennä-
köisesti historiaa jo parinkymmenen vuoden 
kuluttua.



Kevään vaalit paransivat 
edustuksellisuutta
 
Eduskuntavaalien ajankohtaa siirrettiin vuon-
na 2010 kuukaudella eteenpäin huhtikuu-
hun, joten vuonna 2011 ”maalisvaalit” jäivät 
historiaan. Muutoksella pyrittiin siihen, että 
puolueilla olisi paremmat edellytykset kam-
panjoida ja sitä kautta äänestysaktiivisuus 
kasvaisi. Huhtikuun kolmantena sunnuntaina 
pidettyjen eduskuntavaalien voidaan ajatel-
la vahvistaneen yhteiskunnallisten arvoky-
symysten merkitystä vaalikeskustelussa ja 
parantaneen edustuksellisuutta sekä valitsi-
jakunnan ja valittujen ulkoisen vastaavuuden 
että mielipideyhteneväisyyden kannalta. 

Tampereen yliopiston valtio-opin profes-
sori Tapio Raunio totesi Helsingin Sanomien 
Vieraskynässä (29.6.2011) vaa-
lien osoittaneen suomalaisen 
demokratian tervehtymistä sii-
nä mielessä, että perussuoma-
laisten vaalimenestys pakotti 
muut puolueet uudistumaan ja 
ottamaan kantaa kansalaisyh-
teiskunnassa kyteneisiin arvo-
kysymyksiin. Lisäksi nyt vaa-
leissa politisoituneet maahan-
muuttoon ja EU-politiikkaan 
liittyvät teemat ovat olleet 
sellaisia, joissa kansalaisten ja 
kansanedustajien näkemykset 
ovat keskimäärin poikenneet 
toisistaan.

Kotimaan äänestysaktiivi-
suus oli 70,5 prosenttia. Ver-
rattuna vuoden 2007 edus-
kuntavaaleihin, joiden ää-
nestysaktiivisuus oli heikoin 

sitten toisen maailmansodan, nousua oli 2,6 
prosenttiyksikköä. Äänestysaktiivisuus oli 
tällä kertaa korkein Helsingin vaalipiirissä 
(75,5 %) ja matalin Pohjois-Savon vaalipii-
rissä (66,3 %). Suurin äänestysaktiivisuuden 
nousu, 4,4 prosenttiyksikköä, kohdistui juuri 
Helsingin vaalipiiriin. Perussuomalaisten nou-
su mielipidemittauksissa näyttäisikin paitsi li-
sänneen puoluetta vaihtaneiden äänestäjien 
määrää myös aktivoineen sellaisia muiden 
puolueiden potentiaalisia kannattajia, jotka 
jättävät välillä äänestämättä.

Eduskunnan suurimmaksi puolueeksi 
nousi ensimmäisen kerran Kansallinen Ko-
koomus 20,4 prosentin kannatuksella saaden 
läpi 44 kansanedustajaa. Suomen Sosialide-
mokraattisen puolueen saama 19,1 prosen-
tin ääniosuus tekee siitä toiseksi suurimman 

Uuden eduskunnan kokoonpano ja 
haasteet

jenni Rinne
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eduskuntaryhmän. Suomen Keskustan kan-
natus laski 7,4 prosenttiyksikköä menettä-
en yhteensä16 eduskuntapaikkaa ja putosi 
neljänneksi suurimmaksi puolueeksi (15,8 % 
annetuista äänistä). 

Sen sijaan Perussuomalaiset kasvattivat 
äänisaalistaan lähes 450 000 äänellä ja on-
nistuivat näin ollen lisäämään kannatustaan 
kokonaisella 15 prosenttiyksiköllä edellisistä 
vaaleista, jolloin puolue sai 4,1 prosenttia 
annetuista äänistä. Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän koko nousi viidestä 39 edusta-
jaan. Tämä ”jytkyksi” nimetty vaalivoitto on 
eduskunnan historian kaikkien aikojen jyrkin 
kannatuksenmuutos. Aikaisempi ennätys oli 
perussuomalaisia edeltäneen Suomen Maa-
seudun Puolueen (SMP) vaalivoitto vuoden 
1970 eduskuntavaaleissa, jolloin puolue nosti 
kannatustaan 9,5 prosenttiyksiköllä.  

Perussuomalaisia ja Suomen ruotsalais-
ta kansanpuoluetta lukuun ottamatta kaikki 
muut eduskuntapuolueet menettivät edusta-
janpaikkoja. Istuvassa eduskunnassa onkin 
nyt neljä suurta puoluetta aiemman kolmen 
sijasta. Näiden puolueiden yhteenlaskettu 
paikkamäärä on 160. Paikkamäärien muutos 
on suhteellisesti suurin pienten eduskunta-
puolueiden kohdalla. Esimerkiksi Vihreä liitto 
menetti 15 paikastaan viisi. Hallitusneuvotte-
luiden lopputuloksena syntyi laajapohjainen 
hallitus (126 kansanedustajaa), jonka ulko-
puolelle oppositioon jäivät vaalivoit-
taja perussuomalaiset sekä vaaleissa 
hävinnyt keskusta. 

Uuden eduskunnan 
kokoonpano 

Kansanedustajien keski-ikä ei muut-
tunut edellisistä eduskuntavaaleista 
pysyen 48 vuodessa (miesedustajien 
keski-ikä 50,2 ja naisedustajien 45 
vuotta). Mielenkiintoista onkin jat-
kossa nähdä millä tavoin suomalai-
sen väestön ja näin ollen myös ääni-
oikeutettujen vanheneminen (äänioi-
keutettujen mediaani-ikä 49,5 vuot-
ta, jossa nousua edellistä vaaleista 
0,6 vuotta) tulee mahdollisesti vai-

kuttamaan kansanedustajien keskimääräisiin 
vaihteluihin. Tällä hetkellä äänioikeutettujen 
ja kansanedustajien mediaani-ikä vastaavat 
hyvin toisiaan, mutta kun asiaa tarkastellaan 
ikäryhmittäin, vaihtelua esiintyy. 

Esimerkiksi nuoret ovat edelleen aliedus-
tettuina. Vaikka nuorten, alle 30-vuotiai-
den edustajien määrä viisinkertaistui näissä 
eduskuntavaaleissa, on heidän osuutensa 
koko eduskunnasta vain viisi prosenttiyk-
sikköä samaan aikaan, kun äänioikeutetuis-
ta alle 30-vuotiaita on lähes viidesosa (18,5 
%) ja ehdolle asettuneista tämän ikäisiä 
15,5 prosenttia. Tutkimukset osoittavatkin, 
että nuoret äänestävät herkemmin itseään 
selkeästi vanhempia edustajia. Myös yli 60-
vuotiaiden osuus äänioikeutetuista (32,3 %) 
on yli kaksinkertainen verraten eduskunnan 
ikärakenteeseen (14 % edustajista). Se, että 
40–49-vuotiaat ovat yliedustettuina (16,7 % 
äänioikeutetuista ja 33 % edustajista), ker-
too omalta osaltaan siitä, että edustukselli-
suuden toteutuminen niin sanotun peilikuvan 
kaltaisena ei ole ainoa kriteeri edustukselli-
suutta pohdittaessa. Ehdokasta valitessaan 
äänestäjät saattavat painottaa ulkoisen sa-
mankaltaisuuden sijaan muita seikkoja, ku-
ten arvioida eri tavoin esimerkiksi ehdokkai-
den iän tuoman kokemuksen merkitystä. 

Vihreiden eduskuntaryhmä on keski-
iältään eduskunnan nuorin (41,9 vuotta) 
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– edustajista puolet on alle 40-vuotiaita. Sen 
sijaan Ruotsalaisella Kansanpuolueella ja 
Suomen Kristillisdemokraateilla ei ole ainut-
takaan alle 40-vuotiasta kansanedustajaa.  
Yli 60-vuotiaista kansanedustajista lähes kol-
masosa (28,6 %) on perussuomalaisia, mut-
ta Rkp:n edustajien keski-ikä on puolestaan 
eduskuntaryhmistä vanhin (54,2 vuotta). 
Nuorin kansanedustaja tällä vaalikaudella on 
Oulun vaalipiiristä valittu perussuomalaisten 
25-vuotias Olli Immonen. Puolestaan edus-
kunnan vanhin eli ikäpuhemies on 71-vuotias 
Kauko Tuupanen, Keski-Suomen vaalipiiristä 
valittu perussuomalaisten kansanedustaja.

Valituksi tulleiden naiskansanedustajien 
määrä on sotien jälkeen tasaisesti kasvanut. 
Kun yksikamarisen eduskunnan ensimmäi-
sillä valtiopäivillä vuonna 1907 naiskansan-
edustajia oli vain vajaa kymmenesosa, on 
vuoden 2011 valtiopäiville valittu jo 85 nais-
kansaedustajaa. Tämä nostaa heidän osuu-
tensa 42,5 prosenttiin. Naiskansanedustajien 
määrä nousi yhdellä verraten viime eduskun-
tavaaleihin tehden naisten osuudesta toistai-
seksi suurimman Suomen eduskunnan histo-
riassa. Naisia tuli valituksi hieman enemmän 
kuin heitä oli ehdolla koko maassa (39 %), 
mutta valituksi tulleita on selvästi vähem-
män kuin äänioikeutettuja (51,6 %). Valituk-
si tulleiden naisten määrän on todettu olevan 
tilastollisesti riippuvainen naisehdokkaiden 
määrästä, mutta toisaalta myös samaan ai-
kaan naiset äänestävät vähemmän todennä-
köisesti oman sukupuolensa edustajaa kuin 
miehet. 

Sdp on eduskuntaryhmistä naisvoittoisin 
(64 %), kun taas perussuomalaisten kansan-
edustajissa naisten osuus on pienin, jääden 
alle kolmannekseen (28 %). Toiseksi pienin 
naisten osuus eduskuntaryhmistä on kokoo-
muksella ja keskustalla (34 %).  

Miltei puolet (42 %) nyt valituista kansan-
edustajista ei istunut edellisessä eduskunnas-
sa. Näistä 84 tuoreesta edustajasta kuitenkin 
yhdeksän on toiminut joskus aiemmin kan-
sanedustajana. Uusien lukumäärä nousikin 
12:lla viime eduskunnasta. Vaalivoitosta joh-
tuen eniten uusia edustajia on perussuoma-
laisilla (87,2 %, 34 edustajaa) ja vähiten Rkp:
lla, jossa vain yksi kuudesta edustajasta on 

uusi (16,7 %). Toiseksi vähiten vaihtuvuutta 
tapahtui keskustassa (20 %). Vanhoista suu-
rista puolueista eniten uusia kasvoja on ko-
koomuksen ryhmässä (36,4 %). Yllättävästi 
heistä kenties nimekkäimpänä edellisen hal-
lituksen ulkoministeri Alexander Stubb. Nyt 
valitun eduskunnan pisin valtiopäiväkokemus 
on edelleen Ilkka Kanervalla (kok), joka aloit-
ti 9. vaalikautensa (37. valtiopäivät). Uuden 
eduskunnan keskimääräinen valtiopäiväko-
kemus on seitsemät valtiopäivät eli lähes 
kaksi vaalikautta.

Valitut kansanedustajat ovat korkeasti 
koulutettuja: heistä yli puolella (58,5 %) on 
korkeakoulututkinto (alempi korkeakoulu-
tutkinto 10 % ja tai ylempi korkeakoulutut-
kinto 48,5 % edustajista). Äänioikeutetuista 
korkeakoulututkinto on vajaalla viidennellä 
(17,2 %). Perusasteen varassa oleva koulu-
tus on vain 2,5 prosentilla kansanedustajista, 
mutta lähes kolmasosalla (30,8 %) äänioi-
keutetuista.  Keskiasteen suorittaneita on 25 
prosenttia ja alimman korkea-asteen 14 pro-
senttia edustajista. 

Hallitusohjelman laajentuminen ja 
eduskunnan toimivalta
Pitkittyneiden hallitusneuvotteluiden vuoksi 
uusi eduskunta pääsee aloittamaan täysipai-
noisen työskentelynsä vasta syksyllä. Tule-
valla vaalikaudella eduskunta saa käsiteltä-
väkseen kaikkien aikojen pisimmän ja laa-
jimman hallitusohjelman. Hallitusohjelmien 
pituus ja sen sanamäärät ovatkin kymmen-
kertaistuneet viimeisen 20 vuoden aikana. 
Kun esimerkiksi Ahon vuoden 1991 hallitus-
ohjelmassa sanoja oli 2700, oli vuoden 2003 
Vanhasen I hallituksen ohjelman sanamäärä 
jo 11 900 ja II hallituksen 15 000. Nyt aloit-
taneen Kataisen hallitusohjelman sanamää-
rän lisäys on edelliseen nähden 77 prosenttia, 
nousten jo 26 600 sanaan.

Hallitusohjelman laajenemisen ja tar-
kentumisen vaikutukset peilautuvat päivit-
täisen eduskuntatyön organisoimisen lisäksi 
myös koko eduskunnan päätöksentekoon ja 
toimivaltaan. Kehityssuunta voidaan nähdä 
toisaalta hyvänä ja toisaalta taas huonona 
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asiana. Poliittisen kentän murros ja puoluei-
den voimasuhteiden välinen muutos tekivät 
hallituksen muodostamisesta tänä keväänä 
erityisen vaikean prosessin. Tämänkertainen 
hallitusohjelma edustaakin yhä selvemmin 
hallituksen muodostavien puolueiden välis-
ten neuvotteluiden lopputulosta. Sillä pyri-
tään etukäteen jäntevöittää sovitun politiik-
kaohjauksen toteutumista eli varmistamaan 
hallituksen kyvyn hallita. 

Kuitenkin hallitusohjelman politiikka-
koordinoinnin merkityksen lisääntymisen ja 
yksityiskohtaistumisen kääntöpuolena on 
mahdollista nähdä eduskunnan päätöksen-

teon kurinalaistuminen. Kun tiedetään, että 
laajapohjaisen koalitiohallituksen muodosta-
mien hallitusryhmien kansanedustajien tulisi 
pääsääntöisesti kannattaa hallituksen anta-
mia lakiesityksiä, on tarpeen myös kriittisesti 
arvioida missä määrin eduskunta loppujen 
lopuksi onkaan keskeisen poliittisen päätök-
senteon paikka. Jos asioista on päätetty jo 
ennalta, typistyy eduskunnan parlamentaari-
nen rooli pahimmassa tapauksessa hallituk-
sen ”kumileimasimeksi”.

Kirjoittaja on VTM, kurssiavustaja Helsingin 
yliopistossa.

Ahtisaari-päivä tuo rauhantyön osaksi 
koululaisen arkipäivää

MaRi-anne lindRoth

Martti Ahtisaari: ”Rauha on tahdon asia ja 
kaikki konfliktit voidaan ratkaista.” 

Voisiko Suomi viedä rauhaa maailmaan? 
Kyllä voisi ja itse asiassa se tekeekin jo niin, 
minkä Jorma Ollilan maabrändivaltuuskun-
nan raporttikin toteaa. Suomi on jo tunnettu 
rauhanvälitystyöstään, ei vähiten siksi, että 
presidentti Martti Ahtisaari vastaanotti rau-
hantyöstään Nobelin rauhanpalkinnon vuon-
na 2008. Kaikki konfliktit voidaan ratkaista, 
totesi Ahtisaari juhlapuheessaan. Niin isot 
kuin pienetkin, niin kansainväliset kuin pie-
nemmissä ympyröissä tapahtuvat.

Maailma tarvitsee kuitenkin lisää Ahti-
saaria. Siksi ulkoasiainministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuvat 
tänä vuonna Suomen koulut mukaan viettä-
mään ensimmäistä Ahtisaari-päivää, jota on 
tarkoitus viettää vuosittain marraskuussa 
Martin päivän tienoilla. Ideana on tuoda tu-

tuksi rauhanvälitystyötä ja oppia ristiriitojen 
ratkaisemista ja neuvottelemistaitoja. Tänä 
vuonna Ahtisaari-päivää vietetään marras-
kuun 16. päivänä. 

Koulutuksella, tiedolla ja viestinnällä 
oleellinen merkitys

Koulut voivat viettää Ahtisaari-päivää luke-
mattomin eri tavoin ja pyrkimyksenä onkin 
innostaa kouluja itse ideoimaan teemaan so-
pivia sisältöjä. Historian ja yhteiskuntaopin 
oppitunneilla mielenkiintoisia näkökulmia 
voivat tuoda esimerkiksi erityyppiset rooli-
pelit ja simulaatiot, joissa oppilaat astuvat 
jonkun konfliktin osapuolten saappaisiin ja 
tätä kautta tutustuvat caseihin ja kansainvä-
lisen diplomatian maailmaan innostavalla ja 
toiminnallisella tavalla. Esimerkiksi Lähi-idän 
konfliktin ymmärtämiseen ja rauhanproses-
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sin vaikeuteen voi saada aivan uudenlaista 
kosketuspintaa perehtymällä tilanteeseen 
kunkin osapuolen näkökulmasta. Kansainvä-
lisen tason lisäksi tutustua voi myös vaikkapa 
suomalaiseen oikeusjärjestelmään; mitä so-
vittelu oikeusjärjestelmän piirissä tarkoittaa 
ja miten sitä tehdään?

Myös rauhanvälitystyötä tekeviin järjes-
töihin tutustuminen voi olla mielenkiintois-
ta. Monet kansalaisjärjestöt tuottavat paljon 
erilaista materiaalia eri luokka-asteiden glo-
baalikasvatuksen tarpeisiin. Useat järjestöt 
tarjoavat myös kouluvierailijoita, joita voi 
kutsua muinakin ajankohtina pitämään kou-
luilla työpajoja Ahtisaari-päivän teemaan 
liittyen. Työpajoissa oppilaat saavat harjoi-
tusta neuvottelemisesta ja voivat tutustua 
kansainväliseen päätöksentekoon ja kriisien 
ratkaisemiseen. Erilaisten järjestöjen lisäksi 
myös puolustusvoimilta on mahdollista kut-
sua vierailijoita kouluille puhumaan vaikkapa 
rauhaan liittyvistä teemoista. 

Oppilaiden kanssa voidaan pohtia myös 
sitä, millaisia eri tapoja on ratkaista konflik-
teja? Mikä esimerkiksi on kehitysyhteistyön 
ja siviilikriisinhallinnan suhde konflikteihin? 
Entä mitä konfliktin jälkeen täytyy tehdä? 
Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa 
jälleenrakennus, kansalaisyhteiskunnan vah-
vistaminen sekä demokratian palauttaminen. 
Pelkkä konfliktin ratkeaminen kun ei välttä-
mättä takaa rauhan säilymistä. 

 
Sovittelijaoppilaan valinta kiinnittää 
huomiota koulun rauhantekijöihin

Yksi tapa viettää Ahtisaari-päivää on valita 
koulussa tai luokassa sovittelijaoppilas. Aja-
tuksena on nostaa esille niitä oppilaita, jotka 
ovat toimineet omassa koulussaan sovitte-
levassa hengessä, selvitelleet esim. riitati-
lanteita tai omalla toiminnallaan edistäneet 
koulun hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Par-
haimmillaan koulun positiivinen ilmapiiri ja 
toisista välittäminen ennaltaehkäisevät risti-
riitojen syntymistä. 

Sovittelijaoppilaan valinnasta on tarkoitus 
tehdä Ahtisaari-päivän tapaan vuosittainen 
traditio Suomen kouluissa ja osoittaa, että 

ihan arkipäivänkin sovinnollisuutta edistävil-
lä teoilla on merkitystä. Sovittelijaoppilaan 
valinnan tekevät tietysti oppilaat itse.

Presidentti Martti Ahtisaari osallistuu tänä 
vuonna Oulussa Ahtisaari-päivän juhlalli-
suuksien viettoon ja jakaa sovittelijaoppilaan 
palkinnon myös omassa entisessä opinahjos-
saan Oulun lyseon lukiossa. 

Maabrändivaltuuskunnan jäsenenä toimi-
nut viestinnän konsultti Kirsi Piha pitää innos-
tavana mahdollisuutena sitä, että rauhantyö-
tä käsitellään kouluissa eri tasoilla. ”Täytyy 
muistaa, että kouluissa ja arjessa sattuu ja 
tapahtuu ja sovinnon harjoittelu on hyödyl-
listä. Kuten presidentti Ahtisaarikin on toden-
nut, kaikki konfliktit ovat ihmisten aloittamia 
ja ihmiset pystyvät ne myös lopettamaan. 
Tätä taitoa tarvitaan myös arjen tilanteissa 
ehkäisemään isompia harmeja.”

Kirjoittaja on viestinnän opiskelija ja työs-
kentelee Ahtisaari-päivän projektitiimissä.

29KLEIO 3/2011

PEDAGOGIIKKAA



Vanhuus on nuorelle käsittämättömän kau-
kainen asia – ja hyvä niin. Bingon, sana-

ristikot ja kolottavat nivelet ehtii kokea sitten 
joskus. 

Tästä huolimatta eläkkeisiin liittyvistä oi-
keuksista on hyvä tietää perusasiat. Alkaa-
han vanhuuden turva karttua jo 18-vuotiaana 
kesätöissä, mikäli työnantaja on huolehtinut 
velvoitteensa.  

Yläkoulun yhteiskuntaopin kirjoissa eläke-
asioita käsitellään usein Kela-vetoisesti. Suu-
rin osa senioreista elää kuitenkin työansioihin 
perustuvan työeläkkeen varassa. Järjestelmä 
turvaa myös työkyvyttömyyden ja perheen 
huoltajan kuoleman varalta. 

Mikä on sen merkitys yksilön ja yhteis-
kunnan näkökulmasta? Miten väestön huol-
tosuhteen muutos vaikuttaa eläkkeisiin? 

Muun muassa näihin kysymyksiin antaa 
vastauksia Eläketurvakeskuksen ja Työeläke-
vakuuttajat TELA:n tekemä yläkoulun 9-luok-
kalaisille suunnattu opetusmateriaalipaketti. 

Selkeyttä ja huumoria
Audiovisuaalinen opetusmateriaali sisältää 
animaation, PowerPoint-esityksen, eläkevi-
san ja eläkelaskurin. Opettajan osasta löytyy 
tarvittava tausta-aineisto aiheen esittelyyn. 
Paketti on suunniteltu yhden oppitunnin mit-
taiseksi. 

– Oli jo korkea aika päivittää opetusmate-
riaali: edellinen kalvosarja oli markka-ajalta. 
Myös lainsäädännössä on tapahtunut muu-
toksia. Vuoden 2005 ja 2007 eläkeuudistuk-
set selkeyttivät järjestelmää merkittävästi, 

kertoo Janne Pelkonen TELA:sta.
Kalvosarjan kuvituksesta vastaa Helsin-

gin Sanomista tuttu Anssi Keränen. Hänen 
panoksensa toi pakettiin kaivattua selkeyttä 
ja huumoria.    

– Visuaalisesti houkuttelevan kuvituksen 
lisäksi sisällön rajaukseen paneuduttiin huo-
lella. Yläkoululaisen ei tarvitse tietää kaikkea 
monimutkaisesta järjestelmästä. Olennainen 
riittää, Pelkonen linjaa.  

Keskustelun herättäjiä
Opettajan näkökulmasta oppituntiin on help-
po ujuttaa useita ajankohtaisia keskustelun 
herättäjiä. 

Mediassa rummutettu työurien piden-
tämisvaatimus liittyy väestön ikärakenteen 
muutokseen. Eläkeläisten määrä kasvaa ja 
tulevien polvien keskimääräinen elinikä pite-
nee. Tutkimusten mukaan tänä vuonna syn-
tyneistä suomalaisista tyttövauvoista joka 
toinen elää yli 100-vuotiaaksi. Vaikutukset 
heijastuvat koko yhteiskuntaan – myös tule-
viin eläkkeisiin.  

– Tällä hetkellä yhtä vanhusta kohti on 
neljä työikäistä, vuonna 2050 suhdeluku on 
1:2. Siinä on yhtälöä kerrakseen, Pelkonen 
summaa. 

Paljon tapetilla ollut harmaa talous liit-
tyy paitsi valtiontalouden vakauteen, myös 
eläkevakuutusmaksujen laiminlyöntiin – pi-
meästä työstä ei kerry eläkettä. Opiskelusta 
sen sijaan kertyy, samoin kuin oman lapsen 
kotihoidosta.  

– Halusimme painottaa ulkomailla työs-

Eläkeaiheinen opetusmateriaali uudistui

9-luokkalaisille suunnattu Työstä työeläkettä! -opetuspaketti 
lähestyy nuoria audiovisuaalisesti

antti kaRkiainen teksti 
anssi keRänen kuva
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kentelyä. Lukion jälkeen on 
tapana lähteä kokeilemaan 
siipiä maailmalle. On hyvä 
tietää, mistä maista ja mi-
ten eläkettä kertyy, Pelko-
nen kertoo. 

Animaatio tiivistää, 
PowerPoint syventää  
Tarinamuotoon käsikirjoitet-
tu piirrosanimaatio tiivistää 
suomalaisen eläkejärjestelmän viiteen mi-
nuuttiin. Animaation päähenkilö lähtee otta-
maan eläkeasioista selvää ”Työeläkeplanee-
talle”. Siellä hän kohtaa eläkeviisaan ja saa 
tietoa eläkeasioista. 

Kalvosarja syventyy aiheeseen perusteel-
lisemmin. Perusasioiden lisäksi paketista löy-
tyy bonus-kalvo, joka kertoo nuoria ikäluok-
kia koskettavasta elinaikakertoimesta. 

– Vuonna 2005 uudistuksessa sovittu ker-
roin säätää eläkkeen määrän väestön piden-
tyvään elinaikaan. Kerroin määritellään jokai-
selle ikäluokalle 62-vuotiaana, odotettavissa 
olevan eliniän perusteella, kertoo Pelkonen.   

Lopputunnin voi käyttää keskusteluun tai 
opitun testaamiseen lyhyessä Eläkeviisas-pe-
lissä. Visa kertaa tunnin keskeiset kysymyk-
set yhdeksällä kysymyksellä. Jos aikaa jää, 
tulevaa eläkettä voi hahmotella eläkelasku-
rilla. 
Opetusmateriaali löytyy Työeläke.fi-sivustol-
ta. Nuoret -> eläkejärjestelmä -> opetusma-
teriaali

Nytt läromaterial om pensioner

Vad betyder arbetspensionssystemet för in-
dividen och samhället? Hur påverkas pensio-
nerna när försörjningskvoten förändras?

Svar på bl.a. de här frågorna finns i ett 
läromedelspaket för åk 9 i grundskolan som 
Pensionsskyddscentralen och Arbetspen-
sionsförsäkrarna TELA har tagit fram.

Audiovisuellt materialpaket
I läromaterialet ingår en animation, en Po-
werPoint-presentation, en frågesport och en 
pensionskalkylator. Materialet är avsett för 
en lektion.

Bildserien har illustrerats av Anssi Kerä-
nen, som är känd bl.a. som medarbetare i 
Helsingin Sanomat. Hans bidrag gjorde ma-
terialet tydligt och humoristiskt.

– Vi ville göra materialet visuellt lockande 
och avgränsa innehållet omsorgsfullt. Elever-
na i årskurs 9 behöver inte veta allt om det 
komplicerade systemet. Det räcker med det 
viktigaste, säger informatör Janne Pelkonen 
på TELA.

Läromaterialet finns på svenska på 
webbplatsen Arbetspension.fi

www.arbetspension.fi > ungdomar >  
arbetspensionssystemet >läromaterial

Kirjoittaja on Eläketurvakeskuksen tiedot-
taja.

Työuran aikana ansaittu eläke on   
asunnon ohella suomalaisen suurin 
pääoma. 

Esimerkki oppitunnin kulusta: 
1) Piirrosanimaatio – Työeläkejär-

jestelmä kiteytettynä. Kesto n. 5 min.
2) Kalvosarja – Pureutuu aihee-

seen syvällisemmin. Aikaa varattava n. 
20–30 minuuttia.

3) Keskustelua tai eläkevisa – Op-
pilaat voivat testata tietonsa lyhyessä 
Eläkeviisas-tietokilpailussa. 

4) Eläkelaskuri – Jos aikaa jää, 
eläkkeen määrää voi hahmotella syöt-
tämällä esimerkkihahmojen (Saara Sai-
raanhoitaja, Eemeli Englanninopettaja, 
Kalle Kemisti) tiedot laskuriin.  

Miten eläke kertyy. 
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Työeläke on keskeinen osa suomalaista so-
siaaliturvaa.  Se koskee jokaista Suomes-

sa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa 
olevaa työntekijää ja yrittäjänä työskentele-
vää.  Tämän merkitys konkretisoituu silloin 
kun siirrymme pois työelämästä joko iän 
tai työkyvyn heikkenemisen vuoksi. Muita 
sosiaaliturvan muotoja ovat työttömyystur-
va, liikenne- ja tapaturmavakuutukset sekä 
kertaluonteisena korvauksena ryhmähenki-
vakuutus.  

Suuret ikäluokat ovat lähdössä lähivuosi-
na pois työelämästä ja pienempiä ikäluokkia 
tulee tilalle.  Työelämästä siirtyy vuosittain 
eläkkeelle n.70.000 hlöä. Sukupolvien väli-
sen sopimuksen mukaan kaikki työelämässä 
olevat rahoittavat omaa ja eläkkeellä olevien 
eläketurvaa.  Työeläkerahastojen keskeinen 
periaate on, että osa perityistä maksuista 
menee maksussa olevien eläkkeiden suorit-
tamiseen ja osa sitten aikanaan eläkkeelle 
siirtyvien eläkkeisiin.  Näin maksut ja menot 
voidaan pitää kohtuullisella tasolla myös tu-
levaisuudessa.  

Tällä hetkellä työeläkerahastojen suuruus 
on n. 140 mrd.€.  Tämä on sijoitettuna ha-
jautetusti niin Suomeen kuin  euroalueelle ja 
näiden alueiden ulkopuolelle kehittyviin mai-
hin.  Sijoitustoiminnassa on käytössä hyvin 
laaja skaala erilaisia sijoitusinstrumentteja. 
Sijoitusmuotoina ovat mm. erilaiset raha-
markkinasijoitukset, sijoituslainat, joukko- 
ja vaihtovelkakirjat, osakkeet jne.  Suurin 
ryhmä ovat erilaiset kiinteistösijoitukset ja 
niiden osakkeet. Perusperiaatteena on tur-
vaavuus ja tuottavuus. Työeläkevakuuttajat 
TELAn sivuilta; www.tela.fi on neljännesvuo-

sittain seurattavissa sijoitusten kehitystä. Si-
joitustoiminta on kuitenkin pitkän tähtäimen 
toimintaa ja painopiste on rahastojen pitkän 
aikajakson kehittymisessä.

Eläkkeelle siirtymisikä perustuu omaan 
päätökseen, jokainen 63-67 –ikäinen voi  
itse määritellä, milloin siirtyy eläkkeelle. Mie-
lenkiintoa työuran jatkamiseen tuonee tule-
vaisuudessa osaltaan myös elinaikakerroin, 
joka tuli voimaan v.2010. Kertoimella laske-
taan jokaiselle vuosi-ikäluokalle  jäljellä ole-
va eliniän odote. Jos elinkä pitenee ja myös 
pidennämme työssäolovuosia, kompensoi se 
elinaikakertoimen alentavaa vaikutusta suu-
remmalla eläkekertymäprosentilla. Tällä het-
kellä on arvioitu, että nyt syntyvillä lapsilla on 
keskimääräinen elinajanodote n. sata vuotta, 
kun nyt n. 65-vuotias elää jonkin verran yli 
80-vuotiaaksi. Työssäoloajan pidentäminen 
on kaikille ikäluokille iso kysymys.  

Työeläketurva on ollut voimassa lähes 50 
vuotta.  Tänä aikana se on kehittynyt monel-
la tavoin, niin kuin muutoinkin työelämä ja 
eri työelämänalueet.  Erityisesti vuoden 2005 
muutokset selkeyttivät eläkelainsäädäntöä.  
Turvan periaate on, että luvatut etuudet täy-
tetään ja siihen tehtävät muutokset koskevat 
tulevaisuutta.   Eläketurva on tällä periaat-
teella jokaiselle yksilöllinen omaan työhisto-
riaan perustuen.  

Työeläkeote on eläkelaitosten palvelu työ-
elämässä oleville henkilöille. Se lähetetään 
vuosittain n. 3 miljoonalle henkilölle. Ottees-
ta näkyy kertynyt henkilökohtaisen eläkkeen 
määrä. Ote on saatavissa myös sähköisesti, 
jolloin sen voi tulostaa aina niin halutessaan.  

Työeläke on nuorten ja vanhempien 
yhteinen juttu

Riitta toMMila
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Opetuspaketti työeläketurvasta 
valmistumassa
Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat 
TELA ovat uusineet työeläketurvaa käsitte-
levän opetusmateriaalin opettajien käyttöön.  
Aineisto on sekä suomen- että ruotsinkielise-
nä ja vapaasti käytettävissä. Pakettiin sisäl-
tyy 9 kuvaa keskeisistä työeläkkeen peruspe-
riaatteista. Koska aiheeseen on opetusohjel-
massa rajallinen aika, on sarjassa pitäydytty 
aivan perusasioihin. Niissä kerrotaan, miten 
työeläke muodostuu, minkälaisia eläkemuo-
toja on ja miten se rahoitetaan.  Samalla 
tulevaisuudessa vaikuttavasta elinaikakertoi-
mesta on kerrottu, miksi sellainen on. Oleel-
lista on, että jokainen tietäisi, miten omasta 
työeläketurvastaan saa lisätietoa.

Uusitut kuvat  korvaavat vv. 1997-1998 
kouluille toimitetun materiaalin.  Materiaali 
löytyy  www-sivuilta  syyskuun lopulla/2011 
lukien. Materiaali on vapaasti saatavilla seu-
raavista osoitteista:

www.edu.fi/perusopetus/historia ja yh-
teiskuntaoppi/verkkomateriaaleja yhteiskun-
taopin opetukseen

www.työeläke.fi > työeläkejärjestelmä > 
opetusmateriaali

www.tela.fi/ >julkaisut  > työstä työelä-
kettä

Kirjoittaja on yhteyspäällikkö Työeläkeva-
kuuttajat TELA:ssa.

Mistä saa tietoa Venäjän kaupasta? Ve-
näjän tietoa saa monesta eri lähteestä, 

Suomessa ja Venäjällä. Perimmäisenä han-
kaluutena onkin lähteiden määrä: jos haluaa 
aktiivisesti seurata Venäjää, sen kehitystä, 
taloutta ja liiketoimintaympäristöä, siihen 
menee runsaasti aikaa. Venäjätietoutta saa 
myös roppakaupalla tutustumalla Suomalais-
Venäläiseen kauppakamariin Pietarissa . Sii-
hen tutustuin kesällä, heinäkuussa 2011. 

Venäjä, Suomen suurin 
kauppakumppani 
Öljynhinnan vaihteluista huolimatta Venäjä 
oli vuonna 2010 edelleenkin Suomen suurin 
kauppakumppani, lähinnä tuonnin kasvun 
ansiosta. Suomen vienti Venäjälle vuonna 

2010 oli 4,7 miljardia euroa. Suomen tuonti 
Venäjältä vuonna 2010 9,2 miljardia euroa. 
Merkitystä ei kuitenkaan ole sillä, mikä maa 
on ensimmäisenä tai toisena kaupan globaa-
lissa kilpailussa. Merkitystä on vain sillä, mil-
laiset vaikutukset tällä kaupalla on Suomen 
talouteen! 

Venäjän talouden kehityksellä on suuri ja 
lähes suora vaikutus suomalaisten yritysten 
vientiin Venäjälle ja sitä kautta suomalais-
ten elämään. Suomen energiapainotteisessa 
tuonnissa Venäjältä näkyy välittömästi maa-
ilmanmarkkinoiden energiahintoja heilahtelu. 
Tätä kautta se vaikuttaa Suomessa tuotan-
tokustannuksiin, bensa-asemilla tankattavan 
polttoaineen hintaan, lämmityskustannuksiin 
ja kuljetuskustannuksiin. Venäjä on siis pääs-
syt uudelleen talouden vahvalle kasvu-uralle, 

Pietarin uutisia

Tutustuminen Suomalais-Venäläiseen kauppakamariin

auli ojala



ei vähiten Urals-laatuisen öljyn ansiosta, sillä 
sen maailmanmarkkinahinta on noussut 37 
% vuoden 2010 toukokuusta helmikuuhun 
2011.

Vihreä teknologia - vastareaktio öljyn 
hinnan nousulle

Vastapainoksi öljyn hinnan nopealle kipua-
miselle vihreiden teknologioiden esiinmarssi 
on vasta alkamassa Venäjällä. Halpaa öljyä 
ja kaasua ei riitä loputtomiin ja vanhojen rat-
kaisujen tilalle tarvitaan uusia. Näitä, vihreitä 
ratkaisuita voi hakea naapurimaasta, esimer-
kiksi Suomesta, toteaa artikkelissaan tohtori 
Mari Pantsar-Kallio, joka johtaa Suomen ym-
päristöteknologian osaamisklusteria. 

Tämän osaamisklusterin päätehtävänä on 
auttaa pk-yrityksiä kasvattamaan liikevaih-
toaan kansainvälisillä markkinoilla. Ympäris-
töteknologiaklusteri eli kansainvälisemmin 
Cleantech -klusteri on yksi 13 kansallisesta 
osaamisklusterista. Suomessa Cleantech -
klusteriin kuuluu neljä aluetta, joihin on kes-
kittynyt merkittävää ympäristöliiketoimintaa 
ja tutkimusta. Klusterin koordinaattorina toi-
mivan Lahden lisäksi klusteriin kuuluvat Kuo-
pion seudun, Oulun seudun ja Uudenmaan 
osaamiskeskukset. 

Pietarin Vodokanalin pääjohtaja Feliks 
Karmazinov ja tohtori Pantsar-Kallio vuosi 
sitten ensimmäisessä kokouksessaan pohti-
vat, miten vesialalla voitaisiin tehdä yhteis-
työtä Luoteis-Venäjällä? Lopputulos oli, että 
ainoa tapa viedä pitkäjänteisesti eteenpäin 
uusia projekteja uusilla alueilla on koulutus, 
painottaa samassa artikkelissa Pantsar-Kal-
lio. Niinpä läheisesti koulutukseen liittyvää 
Luoteis-Venäjän vesialan osaamiskeskuksen 
avajaisia vietettiinkin jo tammikuussa Pieta-
rissa.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari 
- tärkeä lenkki yritykselle

Suomalais-Venäläinen kauppakamari sijait-
see aivan Pietarin sydämessä, Suomi-talossa. 
Samassa talossa sijaitsee Pietarin suoma-

lainen koulu, johon myös tutustuin samalla 
matkalla. Suomalais-Venäläisen kauppaka-
marin tehtävänä on pitää yritysasiakkaat 
ajan tasalla Venäjän- kaupan tilanteesta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kauppakamarin 
jäsenyrityksille jaetaan Venäjän kaupasta 
kertovia tiedotteita, julkaisuja ja järjestetään 
kauppaa koskevia asiantuntijaseminaareja. 
Myös henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkei-
tä verkostoitumis- ja tiedotustilaisuuksissa. 
Niissä tapaat muita Venäjän-kauppiaita ja 
saat tietoa ajankohtaisista Venäjä-asioista, 
totesi projektipäällikkö Darja Masalitina ja-
kaessaan ajankohtaista materiaalia Suoma-
lais-Venäläisestä kauppakamarista ja samalla 
esitteli konttoria. 

Projektipäällikkö Darja Masalitina vastaa 
Pietarin toimiston kansainvälistymisprojek-
tien ja kampanjoiden suunnittelusta sekä 
muiden asioiden järjestelystä. Hänen kans-
saan voi asioida venäjäksi, englanniksi ja 
suomeksi. Toinen tapaamani henkilö Suoma-
lais-Venäläisessä kauppakamarissa oli toimis-
topäällikkö Olga Samotolkova. Hän avustaa 
kansainvälistymis- ja vienninedistämispro-
jekteissa, vastaa painotuotteiden myynnistä 
ja markkinoinnista ja vastaa Pietarin kontto-
rin operatiivisesta mm. asiakaskontakteista.

Darja Masalitina selosti Suomalais-Venäläisen  
kauppakamarin toimintaa.
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Allegrolla sui sait Pietariin - 
liiketoiminnan veturi molemmissa 
maissa

Suuren julkisuuden saanut Allegro-yhteys 
Pietariin on asia, jota ei voi sivuuttaa. Itse-
kin matkasin Allegrolla Tikkurilasta Pietariin. 
Yhteyden toteutuminen on pitkä yhteinen 
prosessi. Allegro on tietenkin taloudellisesti 
tärkeä asia VR:lle, sillä nopeilla yhteyksillä 
on myös iso merkitys liiketoiminnalle molem-
missa maissa, totesi VR:n pääjohtaja Mikael 
Aro Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 
lehden Venlan artikkelissa. Ensimmäisenä 
vuonna Allegrolla matkusti 250 000 matkus-
tajaa vuodessa, mutta uusi virallinen arvio on 
nyt 290 000. Tulevaisuudessa isot suunnitel-
mat liittyvät nimenomaan rahtiliikenteeseen 

ja logistiikkaan, totesi johtaja Aro samassa 
artikkelissa. VR konsernin logistiikka palve-
luita Venäjä-hankkeissa toteutetaan VR Tran-
spoint -brändin nimissä.

Kirjoittaja asui Suomi-talossa, Pietarissa  
2. - 9.7.2011. 

Lähteet:
Moijanen Maisa: Katsaus Venäjän talouteen. 
Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuonna 
2011./Venla 2011 nro 2.
 
Peltola Pirjo: VR:lle Venäjä on läheinen kump-
pani/Venla 2011 nro 2.
 
Muu Suomalais-Venäläisestä kauppakamarista 
saatu materiaali/tilastot/artikkelit, Venla 2011, 
nrot 1,2.
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Lukiotyöryhmä on varautunut tulevaan 
opetussuunnitelman uudistukseen jo vuo-

desta 2008. Paikalliskerhotapaamisissa on 
syksyisin kuunneltu kerhojen edustajien nä-
kemyksiä lukion kehittämisestä. Lukiotyöryh-
mä seurasi aktiivisesti lukion kehittämistyö-
ryhmän työtä. Itselläni ryhmän puheenjoh-
tajana oli mahdollisuus osallistua POE:n lu-
kiojaoksessa lausuntojen valmisteluun lukion 
kehittämistyöryhmälle syksyyn 2010 asti, 
jolloin sen valmis muistio julkistettiin. 

Kehittämistyöryhmän muistio on koko-
naisuudessaan luettavissa opetushallituksen 
nettisivulla. Muistiossa ei esitetty radikaaleja 
uudistusehdotuksia meidän oppiaineidemme 
näkökulmasta. HYOL antoi muistiosta oman 
lausunnon, joka on luettavissa HYOL:n net-
tisivulla. Lausunnossa HYOL kiitti erityisesti 
monipuolisen yleissivistyksen ja taitotavoit-
teiden korostamista. Aktiiviseksi kansalaisek-
si kasvattamista pidettiin myös positiivisena.

Ongelmallisena sen sijaan pidettiin opin-
topolkuja, jotka saattaisivat vähentää opis-
kelijoiden yhteiskunnallista ja historiallista 
sivistystä. Toisaalta ymmärrettiin, että opis-
kelijat haluavat jo lukioaikana keskittyä nii-
hin oppiaineisiin, jotka tukevat heidän ura-
suunnitelmiaan.

Lukiotyöryhmä otaksuu taitotavoitteiden 
korostuvan tulevassa opetussuunnitelmassa. 
Siksi olisikin hyvä, että opettajat edelleen li-
säisivät taitojen osuutta omassa opetukses-
saan. Samanaikaisesti lukion opetussuunni-
telmauudistuksen kanssa tarvittaisiin yliop-

Lukiotyöryhmän kuulumisia

hannele Palo

pilastutkintouudistus, sillä jos taitoja koros-
tetaan entistä enemmän lukiossa, tulisi niitä 
myös yo-tutkinnossa mitata. 

Lukiotyöryhmä on tulevaisuuden varal-
le ja tulevaisuuden tarpeisiin laatinut omia 
ehdotuksiaan uudistettavaan opetussuunni-
telmaan. Erityisesti pyritään ottamaan huo-
mioon opettajien työllisyys, jota varten on 
kehitelty uusia mahdollisia ja tulevaan yh-
teiskuntaan sopivia valtakunnallisia syventä-
viä kursseja. 

Peruskoulun uudistus on jo aloitettu uu-
delleen. Elokuun lopulla opetusministeri Juk-
ka Gustafsson asetti tuntijakotyöryhmän, 
jota johtaa Opetus- ja kulttuuriministeriön 
johtaja Eeva-Riitta Pirhonen. Peruskoulun 
uusi tuntijako on kaavailtu otettavaksi käyt-
töön syksyllä 2016. Lukion tuntijako siirtynee 
toteutettavaksi vasta tämän perusopetuksen 
uudistuksen jälkeiseen aikaan eli vuosikym-
menen lopulle. 

Lukiotyöryhmä on tähän mennessä ta-
vannut sekä opetusministeriön että opetus-
hallituksen edustajia. Tarkoituksena on luon-
nollisesti jatkaa yhteydenpitoa asiaan vaikut-
taviin tahoihin. Lukiotyöryhmä on halukas 
ottamaan vastaan kaikilta liiton jäseniltä 
ehdotuksia lukion kehittämistyössä ja toivoo, 
että kollegat olisivat aktiivisia ja puhuisivat 
historian ja yhteiskuntaopin puolesta myös 
tavatessaan eri intressitahoja.

Kirjoittaja on HYOL:n lukioryhmän puheen-
johtaja.
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HYOL järjesti elokuun alussa kansainvä-
lisen seminaarin Itämeren alueen his-

torian opettajille osana EUSTORY –History 
Network for Young Europeans – verkostoa. 
Seminaari kokosi Ruotsalais-suomalaiseen 
kulttuurikeskus Hanasaareen lähes 40 opet-
tajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksas-
ta, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä. 

Politiikka kuuluu historiaan

Seminaarin teemana oli (Ab)Use of History, 
historian hyödyntäminen erilaisissa yhteyk-
sissä ja historiapolitiikan merkitys historian 
opetuksessa. Rauhan- ja konfliktintutkimus-
laitoksen erikoistutkija ja dosentti Marko Leh-
ti avasi seminaarin luento-osuuden käsittele-
mällä Itämeren aluetta: Miten se on historian 
saatossa määritelty ja miksi? Kuka on mää-
rittänyt sen, mihin rajat vedetään? Luennon 
selvänä sanomana voidaan pitää sitä, että 
myös maantieteessä on pitkälti kyse mieliku-
vista ja tulkinnoista ja että historiaa on hyö-
dynnetty ja edelleen hyödynnetään erilaisten 
tulkintojen tukena. Samaan ilmiöön voi tör-
mätä keskus-
telussa EU:n 

”luonnollisista” 
rajoista.

Poliittisen 
historian tutki-
ja Markku Jo-
kisipilä puhui 
omassa alus-
t u k s e s s a a n 
kansal l is ista 
kipukohdista 
ja siitä, miten 
niitä voidaan 

käsitellä. Historiaan liittyy tietty paradoksi: 
historialle ei ole käyttöä, jos sitä ei käytetä, 
mutta väärinkäytön riski on aina olemassa. 
Myös historian opetuksessa on hyvä poh-
tia, mihin historian käytön ja väärinkäytön 
raja voidaan vetää. Ovatko kaikki tulkinnat 
samalla tavoin legitiimejä vai ovatko jotkut 
toisia parempia? Jos kaikkea voidaan ainakin 
yrittää ymmärtää, niin miten historiasta (tai 
nykypäivästä) voidaan saada jotain tolkkua?

Lundin yliopiston professori Klas-Göran 
Karlssonin vastaus historian käytön ja vää-
rinkäytön välillä liittyi ihmisoikeuksien kunni-
oittamiseen. Hänen mukaansa historiaa käy-
tetään väärin silloin, kun tarkoituksellisesti 
tai tahattomasti loukataan muiden ihmisten 
oikeuksia.

Klas-Göran Karlssonin, Markku Jokisipilän 
ja Marko lehden kirjoitukset heidän alustus-
tensa aiheesta on luettavissa seuraavilla si-
vuilla.

Hampurin yliopiston professori Andreas 
Körber haki rajoja historian väärinkäytölle 
alan itsensä sisältä. Kriteerit sille, mikä on 
historian käyttöä ja mikä väärinkäyttöä, on 

löydettävissä 
m e n n e i s y y -
destä itsestään, 
siitä ajasta ja 
paikasta, jota 
pyritään hyö-
dyntämään ja 
niistä ihmisis-
tä, joiden elä-
mästä puhu-
taan. Historian 
väärinkäytön 
raja asettuu 
siten kutakuin-

EUSTORY Teachers’ Seminar  
(Ab)Use of History

hanna kokkonen
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kin sen mukaan, mitä nykyään laajalti ottaen 
pidetään akateemisen historiantutkimuksen 
kriteereinä. Menneisyyttä tulisi lähestyä kuin 
vierasta kulttuuria: tulisi pyrkiä ymmärtä-
mään mennyttä aikaa ja menneisyyden ihmi-
siä heidän omista lähtökohdistaan. 

Körberin mukaan historiapolitiikka on il-
miönä vain hyväksyttävä, sillä historiaa ei 
voida politiikasta erottaa. Hänen mukaansa 
olisi kuitenkin hyvä, jos historian opetukses-
sa vaikeita asioita – historiasotia -  voitaisiin 
rohkeasti hyödyntää. Nuorten olisi hyvä op-
pia arvioimaan historiaan liittyviä debatteja 
sekä arvioimaan historian käyttöä erilaisissa 
nykyisyydessä. Esim. Ruotsissa historiapoli-
tiikka on otettu virallisesti uusiin opetussuun-
nitelmiin. Sopisiko historiapolitiikka kenties 
myös Suomessa lukion historian kursseille 3 
ja 4? 

Luento-osuuden päätti Historiatietoi-
suus Suomessa –tutkimusprojektin johtaja 
Pilvi Torsti. Tutkimuksessa kartoitetaan en-
simmäistä kertaa Suomessa koko väestön 
ajatuksia menneisyydestä. Tavoitteena on 
selvittää, mitä suomalaiset ajattelevat men-
neisyydestä ja miten menneisyyskäsitykset 
vaikuttavat nykypäivän ajatteluun ja asentei-
siin sekä tulevaisuuden odotuksiin. 

Vaikka aineiston analyysi on vielä kesken, 
kertoi Torsti tutkimuksen alustavia tuloksia. 
Hänen mukaansa voidaan todeta, että suo-
malaiset todella ovat ”historiakansa”: histo-
ria ei ole akateemisten historiantutkijoiden 
yksinoikeus vaan historiasta keskustellaan 
yleisesti paljon ja sillä on näkyvä asema 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksen 
mukaan suomalaiset myös ymmärtävät yl-
lättävänkin hyvin historian moniperspektiivi-
syyden: he ovat tietoisia ns. kansallisiin kipu-
kohtiin liittyvistä erilaisista näkemyksistä ja 
osaavat käsitellä niitä. Vaikka suomalaisten 
yleinen isänmaallisuus on tullut tutkimukses-
sa melko selvästi esille, näyttäisi se kuitenkin 
olevan hyvin yhteen sovitettavissa kriittisyy-
den kanssa.

Historiatietoisuus Suomessa –tutkimus-
projektin tuloksia julkaistaan kuluvana syk-
synä Historiallisessa aikakauskirjassa sekä 
Politiikka-lehdessä. Kirjajulkaisu ilmestyy 
vuoden päästä.

Samat haasteet kaikkialla 

Luennoilla kuultua pureskeltiin edelleen työ-
pajoissa. Kansalliset kipukohdat vaihtelevat 
maasta toiseen ja niitä käsitellään eri tavoin, 
mutta jollain tavalla toinen maailmansota 
kuitenkin liittyy kaikkialla vaikeiksi tai ristirii-
taisiksi koettuihin asioihin. Sillä on myös kiis-
tatta melko suuri merkitys eurooppalaisessa 
historiatietoisuudessa, vaikka kokemukset ja 
tulkinnat tapahtumista vaihtelevat. 

Kysymys eurooppalaisesta historiakult-
tuurista ja -tietoisuudesta on mielenkiintoi-
nen. Onko niitä olemassa? Onko niille tar-
vetta? Länsi-Euroopassa on ajateltu, että 
tällaisen yhteisen tietoisuuden perustana 
voisi toimia holokausti. Yhteinen identiteetti 
rakentuisi siis jollain tavoin määrittelemällä, 
mitä me emme ole sen sijaan että historiasta 
nostettaisiin positiivinen suuri kertomus mää-
rittämään sitä, mitä me olemme. Oma on-
gelmansa liittyy kysymykseen siitä, toimiiko 
holokausti todella yhteisenä perustana koko 
Euroopassa: sen asema itäeurooppalaisessa, 
mutta myös suomalaisessa, historiankirjoi-
tuksessa eroaa melkoisesti Länsi-Euroopasta. 
Mihin yleiseurooppalainen historiakulttuuri 
sitten pohjautuukin, kysymys rajojen mää-
rityksestä tulee vastaan myös tässä identi-
teetinrakennusprosessissa: Keiden tarinaa 
Euroopasta kerrotaan? Toisin sanoen ketkä 
kuuluvat Eurooppaan ja ketkä rajataan sen 
ulkopuolelle? Vaikka yleiseurooppalainen 
identiteetti ja yhteinen historiakulttuuri eivät 
tarkoita yhtä ainoaa oikeaa ”suurta kerto-
musta”, on kysymys rajoista silti tärkeä.

Toinen yhteinen piirre eri maiden kansal-
lisiin kipukohtiin liittyen löytyi uhri-näkökul-
masta. Ehkä Ruotsia lukuun ottamatta oman 
kansan asettaminen historian vääryyksien 
uhriksi on yleistynyt. Klas-Göran Karlssonin 
mukaan historiaa kirjoittavat nykyään ni-
menomaan uhrit, eivät voittajat. Myös esim. 
Saksassa menneisyydenhallinnasta huoli-
matta holokaustin rinnalle on noussut ker-
tomus saksalaisten siviilien kärsimyksestä ja 
etnisten saksalaisten kohtalosta toisen maa-
ilmansodan jälkeen, kun Saksaa siirrettiin 
maantieteellisesti länteen. Uhrinarratiivi on 
yleinen myös nykyilmiöiden kohdalla, rajalin-
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jat vain kulkevat ennemminkin eri väestöryh-
mien välillä kuin kansallisten rajojen mukaan, 
globaalin taloudellisen rakennemuutoksen 
siivittämänä.

Historian opettajat kohtaavat samankal-
taisia ongelmia ympäri Eurooppaa. Se, kuin-
ka tarkkojen opetussuunnitelmien mukaisesti 
historiaa opetetaan, vaihtelee eri maissa. Sil-
ti lähestulkoon kaikkialla ongelmana tuntuu 
ainakin toisen asteen koulutuksessa olevan, 
että kansalliset arvioinnit erilaisten testien 
muodossa sekä oppikirjat määrittävät pitkäl-
ti, mitä opetetaan, mutta myös, miten ope-

tetaan. Vaikka taidot ja valmiudet korostuvat 
erityisesti opetussuunnitelmien arviointikri-
teereissä, on tietopuolta kuitenkin lopulta 
helpompi mitata. 

On mielenkiintoista seurata, miten his-
torian opetus tulevaisuudessa muuttuu, niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. On 
kuitenkin lohduttavaa tietää, että suomalai-
set historian opettajat eivät ole haasteiden 
kanssa yksin.

Kirjoittaja työskenteli HYOL:n projekti-
vastaavana keväästä 2008 syksyyn 2011.

Kansallisuuden tuolla puolen

Esimerkkinä monikulttuurinen Itämeren alue 

MaRko lehti

“A history which is designed only for Jews (or 
African Americans, or Greeks, or women, or 
proletariat, or homosexuals) cannot be good 
history, though it may be comforting to those 
who practice it.” Eric Hobsbawm

Historiankirjoitus tieteenalana syntyi 1800-
luvulla kansallisena tieteenä, jossa toimijoita 
olivat kansat ja varsinkin kansallisvaltiot. His-
toriakirjoituksen tiedostettuna ja hyväksytty-
nä päämääränä oli oman kansan ja valtion 
kuvaaminen ja sen ainutlaatuisuuden koros-
taminen. Vaikka tieteenala on viimeisten vuo-
sikymmenten aikana karistanut harteiltaan 
viimeisetkin nationalistiset tehtävänasettelut, 
kansat ja valtiot helposti näyttelevät edel-
leen pääroolia historian näyttämöillä. Kanso-
jen hallitseva rooli on murrettu kulttuuri- ja 
sosiaalishistoriallisilla näkökulmilla, mutta 
väitän, että poliittinen historian esittäminen 
on jäänyt kansallisen viitekehyksen vangiksi. 
Siinä niin tila kuin toimijuus palautuu edel-
leen kansallisuuksiin. 

Globalisoituvassa ja alati verkostoituvas-
sa maailmassa on hyvä ymmärtää kansalli-
sen käsitteistön rajallisuus ja suhteellisuus. 
Tähän harjoitukseen Itämeren alue tarjoaa 
oivan välineistön. Samalla sen kautta voi lä-
hestyä tänä päivänä niin monen ongelmalli-
seksi julistamaa monikulttuurisuutta. Histo-
riallisesti tarkasteltuna kansallisesti yhtenäi-
nen tila on enemmän poikkeus kuin sääntö ja 
tämän päivän monikulttuurisuuden rinnalla 
on hyvä korostaa kuinka monentaustaiset 
ihmiset ovat jakaneet Itämeren alueen. Alue 
on ollut eri valtojen ja erilaisten etnisten ja 
kieliryhmien mutta myös eri uskontojen ku-
ten katolilaisuuden, ortodoksisuuden, luteri-
laisuuden ja juutalaisuuden kohtauspaikka. 

Nykyiset kansallisuuskäsitteet rajoittavat 
ja kahlitsevat omalta osin vaihtoehtoista ym-
märrystä menneisyydestä. Suomalaiset, ve-
näläiset, saksalaiset ja muut kansallisuudet 
peilataan helposti myös menneisyyteen poh-
timatta, mitä noilla termeillä eri aikoina tar-
koitettiin ja millä käsittein ihmiset jäsensivät 



yhteisöllisyyttään. 
Esimerkiksi puolalaisuus tai venäläisyys 

samaistui pitkälle 1800-luvulle enemmän us-
kontoon kuin kieleen tai etnisyyteen. Latvian 
itäosan, Latgalen, katoliset ”latvialaiset” kut-
suivat itseään vielä 1800-luvun lopulla puo-
lalaisiksi erottuakseen lännen luterilaisista, 
mutta määritys ei merkinnyt, että he olisivat 
osanneet puolan kieltä. Vasta itsenäinen Lat-
via pyrki yhdistämään lännen luterilaiset ja 
idän katolilaiset latgallit latvialaisuuden alle. 
Pohjoisempana termi virolaiset (eestlased) 
lanseerattiin vasta 1860-luvulla ja talonpoi-
kainen kansa kutsui itseään vain rahvaaksi 
(maarahvas). 

Kun fennomaani mutta myös säätyläinen 
Yrjö-Koskinen matkusti Viroon 1860-luvulla 
paikallinen väki leimasi hänet soomesaksaksi. 
Koskinen oli ristiriitainen hahmo virolaisille, 
jotka olivat vuosisatoja tottuneet, että kie-
li määräytyi sosiaalisen aseman mukaan ja 
säätyläiset puhuivat saksaa ja rahvas omaa 
kieltään. Näin toki oli aiemmin Suomessakin.

Kansallisuuksien aika muodostui vasta 
vähä vähältä 1800-luvun kuluessa ja vasta 
seuraavalla vuosisadalla siitä muodostui pak-
kopaita, josta ei kukaan päässyt irti. Moni-
kansallisten imperiumien korvautumiseen 
kansallisvaltioilla ensimmäisen maailmanso-
dan jälkeen liittyy useita valaisevia ihmiskoh-
taloita, jotka osoittavat, että kansallisuuden 
määrittäminen oli kaikkea muuta kuin help-
poa. Oscar Vladislas de Lubicz Miloszin käy 
hyvästä esimerkistä. Hän syntyi Čarejassa 
nykyisen Valko-Venäjän alueella, joka kuu-
lui vanhan Puola-Liettuan monikulttuuriseen 
kulttuuripiiriin. Hänen isänsä oli puolalainen, 
joka palveli upseerina Venäjän armeijassa, ja 
äiti Varsovan juutalaisia. Oscar lähetettiin ly-
seoon Pariisiin ja hän sai ranskankielisen kou-
lutuksen. Tästä huolimatta Liettuan itsenäis-
tyessä hän halusi identifioitua liettualaiseksi, 
koska hän koki sen esi-isiensä maaksi. Liet-
tuan kielen hän opetteli vasta myöhemmin 
ja sodan jälkeen hän jäi pysyvästi Ranskaan. 
Samankaltaisia tarinoita on lukuisia. Kansal-
lisen identiteetin omaksuminen oli monille 
haasteellinen mutta samalla myös valintaa ei 
enää voinut välttää. 

Kansallisuuden määritys ei koskettanut 

ainoastaan yksilöitä vaan laajempia yhteisöjä. 
Ongelmallisin kaikista oli laaja juutalaisyhtei-
sö. Venäjän läntisille reunamaille, pääosin 
vanhan Puola-Liettuan maille, oli muodostu-
nut ns. jiddishin maa. Sen ytimenä olivat lu-
kuisat pienet ja keskisuuret kaupungit, joiden 
merkittävä ja usein jopa suurin väestöryhmä 
oli jiddishiä puhuvat juutalaiset. 

Pohjoisessa Vilna, Liettuan Jerusalem, on 
loistava esimerkki alueen etnisestä raken-
teesta ja sen nationalismin aikana synnyt-
tämistä konflikteista. Vilnan väestöstä oli 
1900-luvun alussa eri arvioiden mukaan 40 
% juutalaisia, 33 % puolalaisia ja vain 2 % 
liettualaisia. Tästä huolimatta ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen itsenäistyneet Puola 
ja Liettua kamppailivat kaupungin omistajuu-
desta kansallisin argumentein. Kaupunki jäi 
Puolalle onnistuneen kaappauksen johdosta 
ja vasta Stalin ”palautti” Liettuan historialli-
sen keskuksen Liettualle. Olennaista on kui-
tenkin, että kaupungin laaja juutalaisväestö 
jäi ulkopuoliseksi uudessa kansallisuuksien 
Euroopassa. 

Selkeiden kansallisten rajojen olemassa-
olo on myös myytti, joka elää vahvana. En-
simmäisen maailmansodan jälkeen tehdyt 
rajalinjaukset osoittavat, miten monikansal-
lisia useat raja-alueet olivat. Äärimmäinen 
esimerkki oli pieni rautatiesolmukohta Lat-
vian ja Liettuan rajamailla – Aluksta, jonka 
väestöstä liettualaisia oli 10,5 %, latvialaisia 
28,5 %, puolalaisia 17,1 %, valkovenäläisiä 
17,3 %, venäläisiä 15,2 % ja juutalaisia 9,6 
%. Varsinkin monet itäisen Itämeren alueen 
kaupungit olivat etniseltä rakenteeltaan hy-
vin kirjavia. 

Vasta kansallisvaltioiden synty ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen loi modernin 
vähemmistökysymyksen. Vaikka vanhoja im-
periumeja ei tule nähdä liberaalissa mieles-
sä sallivina, ne kuitenkin rakentuivat tietyn 
moninaisuuden ympärille. Vasta nationalis-
tisten ajatusten omaksuminen 1800-luvun 
lopulla johti imperiumeissa kuten Venäjällä 
yhtenäistävään politiikkaan. Uudet kansallis-
valtiot rakentuivat kuitenkin kokonaan ”yksi 
kansa, yksi valtio” periaatteen varaan ja ne 
sulkeistivat vähemmistöt ulkopuolelle, mutta 
myös pyrkivät integroimaan moninaisuutta 
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monin eri keinoin. 
Keinovalikoima vaihteli yhdenmukaista-

vasta koulujärjestelmästä häiritsevien his-
toriallisten muistomerkkien ja rakennusten 
tuhoamiseen. Kansallinen yhdenmukaisuus 
onkin paljon rakennettu myytti ja 1900-lu-
vun politiikan tuote. Nationalismin tutkimus 
tarjoaa keinot tämän prosessin kriittiseen 
tarkasteluun. Toisaalta on hyvä korostaa sitä 
moninaisuutta, joka laajalti vallitsi Itämeren 
alueella ennen kansallisvaltioiden aikaa. 

Kansallisvaltioiden aikaa edeltäneen im-
periumien ajan moninaisuuden kuvaaminen 
ei ole historiankirjoituksen keskiössä, vaan 
keskiössä on ollut useimmiten kansallisuus-
liikkeiden nousu tai suurvaltakamppailut. Nä-
kökulman siirtäminen Itämeren alueeseen 
auttaa uudenlaiseen tarkasteluun. Vaikka 
Itämeren alue on perinteisesti nähty idän ja 
lännen (katolisen ja ortodoksisen maailman, 
Venäjän ja Ruotsin tai Venäjän ja Saksan) 
yhteentörmäyksen näyttämönä, niin alue tu-
lisi nähdä myös kohtaamispaikkana. Itäme-
ren alue on luonnollinen kulkuväylä, jonka 
ympärille on kietoutunut vuosisatojen ajan 
erilaisia verkostoja. Valtakuntien rajat eivät 
rajoittaneet ihmisten liikkuvuutta ja yhteen-
kuuluvuutta. 

Klassisin esimerkki itämerellisestä ver-
kostosta on keskiaikainen Hansa-liitto. Hansa 
voidaan esittää kymmenien Hansa-kaupunki-
en verkostona, jota sitoi yhteen yhtenäinen 
kulttuuri ja sukulaisuussiteet, mutta jolta 
puuttui vakiintunut ja hierarkinen organisaa-
tio. Siitä huolimatta Hansa oli myös poliitti-
nen toimija ja kävi sotia. Merkittävämpää on 
se yhdenmukainen kaupunkien maailma, jon-
ka Hansa loi. Itämeren kaupungit Lyypekistä 
Rääveliin (nyk. Tallinna) muistuttivat toisiaan 
niin fyysisesti kuin toiminnallisesti. Vaikut-
teet heijastuivat aina Suomeen asti eikä ole 
sattumaa, että Riian ja Turun tuomiokirkot 
ovat kuin kopiot toisistaan. Itämerellisiä ver-
kostoja on toki monia muitakin kuin Hansa ja 
niitä on löydettävissä kaikkina aikoina. 

Jos katse suunnataan verkostojen sijaan 
monikulttuurisuuteen, keskiöön nousevat 
erityisesti Itämeren itäisen laidan kaupungit 
kuten Viipuri, Pietari, Riika ja Vilna. Niiden 
etninen moninaisuus lisääntyi varsinkin te-

ollistumisen myötä ja saavutti paradoksaa-
lisesti huippunsa ensimmäisen maailmanso-
dan aattona. Mahtavassa Pietarissa, josta oli 
kasvanut ensimmäinen Itämeren alueen mil-
joonakaupunki, asui useita kansallisuuksia ja 
useiden uskontojen edustajia. Kaupungissa 
oli useita luterilaisia ja katolilaisia kirkkoja, 
synagoogia ja moskeija. Venäläisen valtavä-
estön rinnalla kaupunki oli koonnut puolalai-
sia, suomenruotsalaisia, baltiansaksalaisia, 
virolaisia, latvialaisia, liettualaisia ja muita 
kansallisuuksia. Kaupungissa oli omat britti-, 
ranskalais- ja hollantilaisyhteisönsä. Pieta-
ri oli myös 60 000 suomalaisen koti ja siten 
Helsingin jälkeen toiseksi suurin suomenkie-
linen kaupunki. 

Edellä mainituista ryhmistä baltiansaksa-
laiset tarjoavat hyvän esimerkin kansallisen 
taustan suhteellisuudesta. Ryhmän tausta oli 
Itämeren maakuntien (Vironmaa, Liivinmaa 
ja Kuurinmaa) maa-aatelissa ja sen juuret 
ulottuivat alueen keskiaikaiseen valtajakoon. 
Saksankielestä huolimatta baltiansaksalaisia 
ei voida pitää etnisesti puhtaana keskiaikais-
ten valloittajien jälkeläisenä, vaan vuosisa-
tojen ajan he olivat sekoittuneet avioliittojen 
myötä useimpiin Itämeren alueen kansoihin. 
Luterilainen usko ja saksankieli oli kuitenkin 
heidän kulttuurisen identiteettinsä perusta. 

Baltiansaksalainen yläluokka säilytti maa-
omistuksensa ja johtavan asemansa Itäme-
ren maakunnissa kaikissa valtakunnan muu-
toksissa, joista viimeinen oli liittäminen Ve-
näjän valtakuntaan (Vironmaa ja Liivinmaa 
Suuren pohjan sodan jälkeen ja Kuurinmaa 
Puolan jaoissa). Mielenkiintoisempaa on kui-
tenkin suhteellisen pienen ryhmän rooli eri 
valtakunnissa ja heidän äärimmäisen kosmo-
poliittinen kyky sopeutua eri hallintoihin ja 
joustava kyky identifioitua osaksi laajempaa 
valtakuntaa menettämättä kokonaan omaa 
erityisyyttään. Suuri Venäjän valtakunta oli 
niin baltiansaksalaisille kuin suomenruotsa-
laisille ja puolalaisille ovi uraan joko armei-
jassa tai siviilihallinnon puolella. Imperiumi 
vertautuu tässä hyvin nykyiseen Euroopan 
unioniin. 

Baltiansaksalaisten osuus erityisesti Ve-
näjän korkeimmassa upseerikunnassa oli 
todella huomattava. Vasta kansallisuuksien 
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aika asetti heidän asemansa ja lojaliteettinsa 
Venäjälle kyseenalaiseksi. Venäjällä he jou-
tuivat Saksan yhdistymisen jälkeen epäily-
jen kohteeksi, vaikka moni säilyikin lojaalina 
Pietarille. Itsenäisissä Virossa ja Latviassa 
he muuttuivat kiusalliseksi vähemmistök-
si ja ulkopuoliseksi, vaikka heidän juurensa 
alueella ulottuivat aina 1200-luvulle. Lopulta 
baltiansaksalaisten taru loppui 1939 Hitlerin 

”kotiinkutsuun” Molotov-Ribbentrop sopimuk-
sen jälkeisissä tunnelmissa. Kosmopoliiteis-
ta baltiansaksalaisista tai balteista oli tullut 
henkisesti saksalaisia. 

Edellä esitetyt esimerkit ovat pyrkineet 

valottamaan, miten Itämeren alue näkökul-
mana tarjoaa avaimen paeta poliittisia rajoja, 
tarkastella laajempia vuorovaikutussuhteita 
(verkostoja) ja monikulttuurista rinnakkais-
eloa. Edward Saidia mukaillen kaikki kulttuu-
rit ovat hybridejä, sekoittuneita, epäpuhtaita 
ja toisistaan riippuvaisia. Tämän kertomiseen 
historia tarjoaa oivan välineen varsinkin kun 
vakiintunut kansakunta korvataan toisella 
näyttämöllä kuten Itämeren alueella. 

Kirjoittaja on yliopistonlehtori, yleinen his-
toria, Turun yliopisto/erikoistutkija, TAPRI, 
Tampereen yliopisto.

Kommunism och nazism –  
en eller två historier?

klas-GöRan kaRlsson

Hör kommunism och nazism till samma 
historiska sammanhang, eller har de så 

olika historiska förutsättningar och ideolo-
giska utgångspunkter att de bör hållas isär 
och hänföras till två separata berättelser och 
värdeskalor? Hur förhåller sig Stalin till Hit-
ler? Den sovjetiska kommunistiska regimen 
till den tyska nazistiska? Gulag till Auschwitz? 
Och, om de två skall placeras in i samma 
historia, skall de bäst förklaras och förstås i 
kronologisk följd, som likar eller rentav som 
kontraster till varandra? Hur skall de värde-
ras i termer av ett större och mindre ont? 
Varför har vi så mycket lättare att intellek-
tuellt och moraliskt hantera nazismen med 
dess illgärningar än sovjetkommunismen 
med dess terror? 

Dessa frågor tillhör vår tids mest brän-
nande, oavsett om man är en tränad histori-
ker och historielärare eller om man utan pro-
fessionell bakgrund deltar i den intellektuella 
och politiska debatten. Att jämföra den kom-

munistiska ideologin med den nazistiska, en 
kommunistisk regim och politik med den na-
zistiska väcker ofelbart starka känslor. Medan 
en sådan jämförelse för många är självklar 
och naturlig, framstår den för andra som för-
kastlig och provokativ. Att svara på de inle-
dande frågorna kräver minst ett bokutrymme 
och inte de få sidor som här står till förfogan-
de.1 Icke desto mindre skall göras ett försök 
att ange några hållpunkter för en intellektuell 
analys av en sammanhållen kommunistisk-
nazistisk historisk problematik. Att varje his-
torielärare bör ha en genomreflekterad håll-
ning till den står utom allt tvivel. Det är svårt 
att föreställa sig en viktigare uppgift.

Ett första allmänt konstaterande är att all 
historia är jämförande, och att jämförelser 
därför tillhör historikers självklara arbets-

1 Den bok där författaren har utvecklat de argument 
som förs fram i denna artikel är Europeiska möten 
med historien. Historiekulturella perspektiv på andra 
världskriget, förintelsen och den kommunistiska ter-
rorn, Stockholm: Atlantis 2010. 
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redskap. Även om vi inte explicit ställer två 
historiska företeelser mot varandra, en tan-
keoperation som historiker tyvärr allt som 
oftast överlämnar till sociologer eller stats-
vetare, jämför vi det historiskt intressanta 
med oss själva, med vårt eget samhälle och 
vår egen tid. Att göra historia levande är att 
översätta det annorlunda och främmande till 
vårt eget språk, att göra det tillgängligt uti-
från våra begrepp och föreställningar – utan 
att förstås göra våld på de historiska aktörer-
nas egna begrepp och föreställningar. 

Ofta jämför vi utan att vara medvetna om 
det. Om vi beskriver den moderna tyska his-
torien i termer av en Sonderweg, en särväg, 
eller die verspätete Nation, den försenade na-
tionen, utgår vi komparativt från att det finns 
en ”normal”, ”modern” eller ”västlig” motsva-
righet någon annanstans. Det är inte orimligt 
att anlägga samma jämförande perspektiv av 

”försening” och särutveckling på den moderna 
ryska och sovjetiska samhälls- och statsut-
vecklingen. Att jämföra är emellertid inte att 
jämställa. Men likheter såväl som skillnader 
över tid och rum framträder med större preg-
nans i en historisk komparation. Det betyder 
att den analytiska poängen med att jämföra 
kommunism med nazism alls inte bortfaller 
om slutresultatet blir att skillnaderna visar 
sig vara mer framträdande än likheterna. 

Tilläggas kan att de historiska jämförel-
serna i vår tid ofta anmäler sig själva när 
debattörer gör politiskt, jämförande och me-
taforiskt bruk av historia genom att utnyttja 
sådant som är kopplat till den nazistiska, och 
i någon mån också den sovjetkommunistiska 
historien för att belysa en sentida hjärtefrå-
ga. Syftet är att få uppmärksamhet och att 
skapa debatt kring denna, utgångspunkten 
att begrepp som Auschwitz och Gulag bär på 
en stark känslomässig laddning för många 
människor, metoden en starkt överdriven be-
toning av likheter mellan de företeelser som 
jämförs. Om man ställer vad man uppfattar 
som en nutida orättvis behandling av ett kol-
lektiv mot behandlingen av judarna under 
förintelsen blir genomslaget i samhällsdebat-
ten starkt. Att likna palestiniernas situation 
i det nuvarande Israel vid judarnas under 
nazismen är ett skarpeggat politiskt histo-

riebruk. Man kan på liknande sätt jämställa 
kommunism och nazism genom att kalla den 
sovjetiska terrorn för den ”röda” förintelsen. 
I sådana sammanhang utmanas inte vår 
komparativa förmåga så mycket som vår för-
måga att kritiskt granska förutsättningarna 
för detta politiska historiebruk. Det politiska 
bruket av historia balanserar inte sällan på 
gränsen till missbruk av historia.2

De som opponerar mot jämförelser mellan 
de båda ideologierna hävdar ofta att den av-
görande olikheten ligger i att nazism – kopp-
lad till kapitalism/imperialism/fascism – och 
kommunism – kopplad till marxism/socialism 

– utgör två ytterligheter på det politisk-ideolo-
giska spektrumet. Argumentationen förstärks 
inte sällan av påståendet att representanter 
för båda regimerna framställde de ”andra” 
som den absoluta motsatsen, som ärkefien-
den. Till detta kan dock läggas att båda ock-
så såg en tredje part, det liberala väst, som 
huvudmotståndare. Kommunism och nazism 
måste förvisso underkastas en jämförande 
analys för att likheter och skillnader i idé-
uppbyggnad skall framgå. Vi väntar ännu på 
den stora studien av hur nationalistiska och 
socialistiska idéfragment samverkade till att 
bygga upp nationalsocialism och stalinistisk 
nationalbolsjevism. Sentida forskning har 
särskilt uppmärksammat de båda ideologier-
nas förmåga att med utopisk kraft övertyga 
och mobilisera stora människomassor för en 

”stor” utopisk sak. Det har konstaterats att 
både kommunism och nazism verkade som 
sekulära eller politiska religioner. 

Framför allt måste de båda ideologierna 
dock relateras till vidare tolkningsramar i 
vilka de i historiska processer kopplas sam-
man med politik och samhällsutveckling. Här 
framträder vanligen en tydlig skillnad. Den 
nazistiska grundtolkningen är intentionalis-
tisk. Det betyder att både andra världskriget 
och folkmordet på judarna tolkas som ett 
avsiktligt och rätlinjigt resultat av de nazis-
tiska idéerna. Hitler och nazistpartiet lycka-
des skapa sådan uppslutning kring de idéer 
som kan spåras redan i Mein Kampf att de 

2 Klas-Göran Karlsson, “KGB Bar men inte Gestapo 
Café. Reflexioner kring historiebruk och historiebruk-
sanalys”, Historielärarnas Förenings Årsskrift 2011, s. 
72–83.
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kunde hållas vid liv och ligga till grund för 
praktisk politik från maktövertagandet 1933 
till slutdatumet 1945, via andra världskrigets 
utbrott 1939 och förintelsens inledning 1941. 
Det har inte hindrat folkmordsforskare från 
att föreslå att andra världskriget kan ha haft 
en pådrivande effekt på den nazityska politi-
ken, en funktionell ”kumulativ radikalisering” 
som drev på beslutet att, som det hette, slut-
giltigt lösa den judiska frågan. Att det bakom 
folkmordet på judarna låg ett uppsåt förne-
kas dock av få. 

Mot den intentionellt uttolkade nazismen 
ställs i det sovjetkommunistiska fallet en 
funktionalistisk tolkning. Enligt denna hände 
det någonting på vägen då de kommunistiska 
idéerna skulle förvandlas till praktisk politik 
i Sovjetunionen. Diktaturen och terrorn var 
inte grundvalar i den ursprungliga kommu-
nismen utan är snarast att betrakta som en 
senare tids oavsiktliga konsekvenser. Den 
vanliga tolkningen är att Stalin kidnappade 
Marx och Lenins kommunism och förvandla-
de den till något annat än vad den var avsedd 
som. En så kallad revisionistisk skola har lagt 
stor möda vid att förklara denna stalinistiska 
avvikelse från den ursprungliga kommunis-
men, antingen genom att lägga skuldbördan 
på de europeiska och västliga makter som 
under mellankrigstiden konsekvent motarbe-
tade Sovjetunionen och tvingade kommunist-
ledarna att vidta åtgärder som inte låg i kom-
munistideologins egentliga färdriktning, eller 
genom att lyfta fram egendynamiken i olika 
sociala, ekonomiska och byråkratiska proces-
ser som förvandlade Stalin till en ansvarsbe-
friad marionett i Kreml. Lenin hålls vanligen 
helt utanför den revisionistiska analysen.

I dessa grundtolkningar finns även ett 
starkt värderande inslag. Under det att den 
nazistiska ideologin från början framstår 
som ond, antas den kommunistiska ideologin 
från början har varit god, för att först under 
vägs förvandlas till en ond dystopi. Det finns 
knappast något att invända mot värderingen 
av den snäva, aggressivt chauvinistiska och 
antisemitiska nazismen, men påståendet om 
kommunismens ”godhet” är långt mindre 
självklart. Inte minst leder det till en till-
spetsad fråga om den sovjetkommunistiska 

terrorns relation till förintelsen: Är det mer 
legitimt och mindre klandervärt att, som 
sovjetkommunisterna anses ha gjort, döda 
miljontals människor med en i grunden god 
avsikt, än att som i nazisternas fall med upp-
såtlig ondska mörda dem?

Sådana tillspetsade jämförande frågor bör 
emellertid inte avhålla oss från att historiskt 
förklara och förstå kommunism och nazism 
komparativt. Till vår hjälp har vi tre grund-
läggande historiska perspektiv att anknyta 
till. Det första är genetiskt, vilket innebär att 
sökarljuset riktas mot rötter och historiska 
utvecklingar, både sådana som är specifikt 
kommunistiska eller nazistiska, och sådana 
som är utgör en common ground, som de re-
dan nämnda obalanserade moderniserings-
processer som präglade både den tyska och 
den rysk-sovjetiska samhällsutvecklingen. 
De gemensamma historiska utvecklingarna 
måste i hög grad knytas till teman som impe-
rium, revolution och krig. Uppenbart spelade 
första världskriget en avgörande roll för både 
kommunismens och nazismens utveckling. 
François Furet har beskrivit en gemensam 
kommunistisk och nazistisk ”matris” som tar 
sin utgångspunkt i världskrigets traumatiska 
händelser. Han konstaterar att utvecklingen 
under massornas tidsålder inte i första hand 
kom att präglas av demokrati, utbildning och 
fred, utan av kollektiva minnen av kriget, 
revolution och våld.3 Andra historiker un-
derstryker att varken Lenin eller Hitler hade 
varit annat än marginella historiska figurer 
och helt saknat förutsättningar att ta plats 
i det politiska livet, om det inte varit för för-
sta världskriget.4 Även andra världskriget är 
i detta sammanhang intressant. De som be-
tonar likheterna mellan kommunismens och 
nazismens utveckling brukar ofta presentera 
Molotov-Ribbentroppakten från augusti 1939 
som sitt ”facit”. De som tvärtom understryker 
olikheterna i de båda ideologiernas och regi-
mernas utveckling bygger i stället med fördel 
sin analys på det tyska angreppet på sovjet-

3 François Furet, Le passé d’une illusion. Essai sur 
l’idée communiste au XXe siècle, Paris: Robert Laf-
font/Calmann-Lévy 1995, s. 197.
4 Robert Gellately, Lenin, Stalin, and Hitler. The Age 
of Social Catastrophe, New York: Alfred A. Knopf 
2007, s. 3.
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staten i juni 1941 och det krig som därefter 
följde mellan det nazistiska Tyskland och det 
kommunistiska Sovjetunionen. Att Sovjetu-
nionen 1945 stod på den segrande sidan bi-
drog till att förstärka perspektivet av olikhet.   

Det andra grundperspektivet är struktu-
rellt. Med ett sådant analyseras kommunis-
tiska och nazistiska ideologier och regimer 
som system med likheter och olikheter, funk-
tioner och dysfunktioner och olika slags inre 
spänningar. Inom totalitarismteorin har fors-
kare sedan 1950-talet försökt renodla vissa 
operationella paralleller mellan de två totali-
tära systemen och då särskilt intresserat sig 
för hur företeelser som ideologi, partisystem, 
propaganda och olika slags tekniker för ter-
ror och förintelse kunde upprätthålla dem. 
Sociologer som Michael Mann har identifierat 
och analyserat båda systemen i termer av en 

”kontinuerlig” revolution som inte tillät lång-
siktiga kompromisser och som rymde själv-
destruktiva spänningar mellan ideologi och 
byråkrati, revolution och institutionalisering 
och anarki och effektivitet.5 Det finns utan 
tvekan inom både kommunismens och nazis-
mens historia en stark konflikt mellan å ena 
sidan en dragning mot ständig förändring och 
vad historieböckerna kallar för kulturell revo-
lution, å andra sidan en långtgående kulturell 
konservatism i fråga om exempelvis konst 
och kultur som karakteriserade både nazis-
ternas Tyskland och stalinisternas Sovjetu-
nionen. I detta sammanhang kan man också 
placera den ”politiska religionen”, som sär-
skilt inom den kommunistiska sfären rymde 
ett spänningsförhållande mellan å ena sidan 
revolutionärt ateistiska och materialistiska 
föreställningar, å andra sidan ett återinsät-
tande av en ny sorts religion som förhärli-
gade klass, nation och stat, etablerade en 
personkult kring levande och döda ledare, 
skapade storslagna rituella föreställningar, 
mytologiserade idéer om ”återfödelse” och 
den ”nya” människan, och demoniserade inre 
och yttre fiender. 

Det tredje och sista perspektivet är det 

5 Michael Mann, ”The Contradictions of Continuous 
Revolution”, i Ian Kershaw & Moshe Lewin (eds.), 
Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison, 
Cambridge: Cambridge University Press 1997, s. 
135–157.

genealogiska. Till skillnad från det framåt-
riktade genetiska perspektivet verkar histo-
rien här retrospektivt. Utgångspunkten är att 
individer och kollektiv i en specifik situation 
vänder sig tillbaka till det förflutna och tillsk-
river historien mening för att orientera sig i 
tillvaron. En sådan orientering sammanhän-
ger med basala mänskliga behov kopplade till 
frågor om existens och identitet, moral, makt 
och ideologi. Uppenbart är att kommunismens 
och nazismens historier i vår tid har en sådan 
meningsskapande kraft, både var för sig och 
tillsammans. Allra tydligast framgår detta av 
vårt stora intresse för förintelsen, ett intres-
se som sedan 1990-talet framträtt i allt från 
världspolitik till skolans historieundervisning. 
Den europeiska integrationsprocessen har 
gått in i ett kulturellt stadium i vilket förin-
telsehistorien har blivit ett slags gemensam 
europeisk värdegrund.6 Projektet har emel-
lertid också verkat splittrande, eftersom man 
i många nya medlemsländer i det forna Ös-
teuropa hellre talar om de kommunistiska re-
gimernas illdåd än om folkmordet på judarna, 
som i länder som Lettland, Litauen och Po-
len genomfördes med god hjälp av inhems-
ka nazikollaboratörer. Denna utveckling har 
uppenbart bidragit att föra upp kommunism 
och nazism på samma politiska och samhäl-
leliga agenda över hela Europa, men har ock-
så skapat historiskt definierade spänningar i 
det europeiska enhetsverket. 

I en mer allmän bemärkelse kan man 
knyta det genealogiska historieintresset till 
borderline events, till gränssättande histo-
riska händelser som tilldrar sig särskilt in-
tresse därför att de har förutsättningar att 
ställa oss inför de stora historiska frågorna: 
När började de? Kan de hända igen? Vem 
bar ansvaret? Bär vi något ansvar? Under 
2000-talet är sådana frågor starkt förknip-
pade med krig, folkmord och terror. När för-
fattaren till denna artikel var skolelev i södra 
Sverige på 1970-talet, gick den efterlängta-

6 Klas-Göran Karlsson, Med folkmord i fokus. Förin-
telsens plats i den europeiska historiekulturen, Stock-
holm: Forum för levande historia 2008; Klas-Göran 
Karlsson, ”The Uses of History and the Third Wave 
of Europeanisation”, i Malgorzata Pakier & Bo Stråth 
(eds.), A European Memory? Contested Histories 
and Politics of Remembrance, New York & Oxford: 
Berghahn Books 2010, s. 38–55.
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Kaikki tiet vievät Roomaan
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 
järjesti yhteistyössä Institutum Romanum 
Finlandiaen kanssa historian opettajien kurs-
sin Villa Lantessa, Roomassa 6.-19. kesäkuu-
ta. Kurssin painopiste oli antiikissa, mutta 
toki ikuisessa kaupungissa tarkasteltiin mui-
takin aikakausia.

Kahden viikon kurssille osallistui seitse-
män opettajaa eri puolilta Suomea: Anna-
Maija Heikkilä Oulusta, Marjatta Nevalainen 
Kittilästä, Liisa Lehtinen Kajaanista, Marja 
Tuomisto Helsingistä, Heikki Jokinen Forssas-
ta, Pasi Lintinen Kouvolasta ja Ossi Kokkonen 
Kirkkonummelta. Varsin kattava maantie-
teellinen otos Suomea!

Me kurssilaiset olimme vaihtaneet kevään 
aikana muutamia sähköposteja sisältötoi-
veista ja käytännön järjestelyistä, mutta en-
simmäisen kerran tapasimme vasta Rooman 
lentokentällä. Osa oli vieraillut Villa Lantessa 
opiskelijaryhmien kanssa, osa oli renessans-
sihuvilassa ensimmäistä kertaa. Ensimmäise-
nä iltana Villa Lanten intendentti Simo Örmä 
esitteli meille perusteellisesti Lanten vaiheita 
ja nykytoimintaa. Kiersimme ja ihastelimme 
huvilaa, josta avautuu upea näköala Roo-
maan. Illan päätteeksi nautimme herkullisen 
illallisen Villa Lanten johtajan Katariina Mus-
takallion asunnossa.

Mustakallion emännöimä huvila on kuu-
lunut Suomelle 1950-luvulta alkaen, jolloin 

huonokuntoinen rakennus ostettiin Amos An-
dersonin lahjoittamilla varoilla. Tänä päivänä 
Villa Lante tarjoaa majoitus- ja työskentelyti-
laa tutkijoille ja taiteilijoille. Opettajakurssin 
järjestäminen on kuulunut jo alkuvuosista 
lähtien Rooman instituutin vuotuisiin teh-
täviin. Edellisen kerran historianopettajien 
kurssi on järjestetty kesäkuussa 2009. 

Kaupunkikävelyitä ja omatoimista 
tutustusmista

Kurssilla keskeisessä osassa olivat kaupun-
kikävelyt. Aamuvarhaisesta lounasaikaan 
kestäneillä kävelyillä tutustuttiin johonkin 
kaupunginosaan tai aikakauteen. Kävelyil-
lä oppaina toimivat Jussi Hanska ja Simo 
Örmä. Heidän asiantuntemuksensa ansiosta 
saimme paljon uutta irti tutuistakin paikois-

Historianopet Roomassa

ossi kokkonen

de skolresan, årets höjdpunkt, till Tivoli i Kö-
penhamn. På den tiden var historia överhu-
vudtaget ingen meningsbärande dimension i 
Sverige. På 2000-talet är resmålet ett helt 

annat. Nu åker skoleleverna till Auschwitz.  

Kirjoittaja on Lundin yliopiston historianpro-
fessori.
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ta. Osa kohteistamme oli kaupungin kuului-
simpia nähtävyyksiä, kuten Forum Romanum 
ja Piazza Navona. Lisäksi oppaat olivat vali-
koineet meille vähemmän tunnettuja, mutta 
yhtä lailla upeita kohteita. Tällaisia olivat esi-
merkiksi Priscillan katakombit ja Santa Cos-
tanzan mausoleumi. 

Opastettujen kierrosten lisäksi tutustuim-
me kaupunkiin omatoimisesti. Usein jatkoim-
me yhdessä lounaan jälkeen kirkkojen, mu-
seoiden ja raunioiden koluamista. Toisinaan 
hajaannuimme eri teille, sillä osa ryhmästä 
oli vieraillut ”pääkohteissa” jo lukuisia ker-
toja. Omatoimisesti kävimme esimerkiksi 
Capitoliumin museossa, Pantheonissa, Colos-
seumilla, Ostia Anticassa ja Vatikaanin muse-
ossa. Päivät venyivät pitkiksi, kun nähtävää 
ja koettavaa oli niin paljon. Olipa mukana 
sellaisiakin päiviä, että lähdimme Villa Lan-
testa aamukahdeksalta ja palasimme vasta 
iltayhdeksältä.

Maaseuturetkiä

Kurssin ohjelmaan kuului kolme retkeä Roo-
man ulkopuolelle. Heti ensimmäisenä var-
sinaisena kurssipäivänä suuntasimme Villa 
Lanten pikkubussilla kaupungin pohjoispuo-
lelle etruskialueelle. Simo Örmä esitteli meil-
le Tarquinian ja Cerveterin laajat nekropolit, 
jotka molemmat ovat Unescon maailmanpe-
rintökohteita. Tarquiniassa hautoja koristavat 
värikkäät, elämäniloiset maalaukset, joita on 
käytetty myös suomalaisten oppikirjojen ku-
vituksessa. Cerveterissä valtavat ympyrän-
muotoiset tumulushaudat olivat vaikuttavia 
todisteita muinaisten rakennuttajiensa val-
lasta ja resursseista. 

Teimme tiiviin kahden päivän retken antii-
kin raunioille Campaniaan, jossa tutustuimme 
kolmeen arkeologiseen kohteeseen Ria Ber-
gin johdolla. Ensimmäisessä kohteessamme 
Pompejissa pääsimme Bergin johdolla tutus-
tumaan kahteen yleensä yleisöltä suljettuna 
olevaan kohteeseen. Retken toisena päivänä 
tutustuimme ensin Oplontiksen villaan, joka 
tarjosi keisariaikana puitteet hulppealle elä-
mälle ja nautinnoille. Päivän toinen kohde oli 
Herculaneum. Tämä Pompejia pienempi ja 
rauhallisempi rauniokaupunki veti näyttävyy-

dessään vertoja tunnetummalle toverilleen. 
Herculaneum on kohdannut odottamattoman 
onnen, sillä Hewlett Packardin avokätisellä 
rahoituksella kaupunkia on kaivettu esiin ja 
entisöity paljon viime vuosina.

Viimeisenä varsinaisena kurssipäivänä 
osallistuimme Lanten ”juhannusretkeen”. Pe-
rinteistä retkeä oli aikaistettu tänä vuonna 
viikolla, jotta me opettajatkin ehdimme osal-
listua siihen. Meidän lisäksi retkelle osallistui 
Lanten työntekijöitä perheineen sekä Lanteen 
majoittuneita arkeologeja ja taiteilijoita. Tä-
mänkaltainen kesäretki on kuulunut Lanten 
toimintaan jo alusta ajan. Pitkistä perinteistä 
kertoi esimerkiksi se, että söimme lounasta 
samassa ravintolassa, jossa lantelaiset ovat 
ruokailleet retkillään jo 1950-luvulla!

Retken ensimmäinen kohde oli Palestrina 
eli antiikin Praestene, jonka kaupunginmu-
seossa oli mahtava Niiliä kuvaava mosaiikki. 
Sen yksityiskohtien runsaus oli uskomatonta. 
Päivän toinen kohde oli kauniilla vuorenrin-
teellä sijaitseva Subiacon luostari, joka on 
kuuluisa Benedictus Nursialaisen erakkoluo-
lasta. Läntisen kristinuskon suurimpiin uu-
distajiin kuuluneen Benedictuksen kerrotaan 
eläneen erakkona luolassa, jonka yhteyteen 
myöhempinä vuosisatoina rakennettiin luos-
tari. 

Hyvä ruoka, parempi mieli

Valmistimme joka aamu yhteisen aamiai-
sen Lanten keittiössä. Tämä oli hauska tapa 
aloittaa päivä – aamiainen kokosi ryhmäm-
me yhteen ja valmisti meidät uuteen päivään. 
Samalla tuli käytyä läpi päivän ohjelma ja 
suunnniteltua toimintaa vapaa-ajalle kau-
punkikierroksen jälkeen.

Tuoreen leivän saaminen aamiaispöytään 
ei ollut Roomassa yhtä helppoa kuin mitä se 
olisi ollut vaikkapa Berliinissä tai Pariisissa. 
Leipomoita ei juurikaan ollut. Harvoista lei-
pomoista osa myi ainoastaan makeita tuot-
teita tai aukesi meidän kannaltamme liian 
myöhään. Ilo olikin ylimmillään, kun Pasi 
löysi eräällä aamukävelyllään tarpeitamme 
vastanneen leipomon. Kiitos Pasin aikaisten 
herätysten saimme tästedes tuoreita sämpy-
löitä aamuisin!
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Kaupunkikierrosten päätteeksi söimme lou-
nasta. Toisinaan oppaamme Simo tai Jussi 
osallistui lounaaseen. Silloinkin kun olimme 
keskenämme, pyysimme heiltä suosituksia 
ruokapaikoiksi. Tämä oli tärkeää, sillä Roo-
massa voi huonolla tuurilla saada hintavaa 

ja heikkoa ruokaa. Varsinkin suosittujen tu-
ristikohteiden läheisyydessä moni ruokapaik-
ka tarjoaa roskaruokaa luottaen siihen, että 
nälkäiset turistit eivät erota heikkoa paikkaa 
hyvästä. 

Kaikki päättyy aikanaan

Kahden viikon kurssi oli todella intensiivinen 
kokemus, jossa riittää pureskeltavaa vielä 
pitkäksi aikaa. Tiivis yhdessäolo aamiaiselta 
illan pimentymiseen, innostavat kaupunki-
kierrokset asiantuntevien oppaiden johdolla 
ja samanhenkinen seurue tekivät matkasta 
ikimuistoisen. Kaikkien ryhmän jäsenten puo-
lesta kiitän HYOL:a, Villa Lanten henkilökun-
taa ja erityisesti mainioita oppaitamme. Kau-
punki, josta tiesimme paljon jo entuudestaan, 
avautui vielä uudella tavalla. Simo, Jussi ja 
Ria saivat opiskelun tuntumaan hauskalta ja 
jännittävältä. Lisäksi ryhmä jaksoi urakoida 
lähes kaiken vapaan ajan muissa kohteissa. 
Mutta tietenkään emme oppineet vielä kaik-
kea. Täytyy tulla vielä uudestaan!

Kirjoittaja on Porkkalan lukion historian 
opettaja.
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Kuvassa vasemmalla EU-tietokilpailussa kolmanneksi sijoittunut Andreas Lehtonen Vasa övningskolasta, toiseksi 
tullut Laura Torniainen Puolankajärven koulusta ja kilpailun voittaja Tero Koivunen Kasavuoren koulusta Kau-
niaisista. Kuvassa oikealla Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen ja kansalaisviestinnän yksikön päällikkö Marja 
Aspelund.

Keväällä 2011 ensimmäistä kertaa järjes-
tetyn valtakunnallisen EU-tietokilpailun 

voitti Tero Koivunen Kasavuoren koulusta, 
Kauniaisista. Toiseksi kilpailussa tuli Laura 
Torniainen Puolankajärven koulusta Puolan-
galta ja kolmanneksi Andreas Lehtonen Vasa 
övningskolasta. 

Kilpailun järjestivät yhteistyössä ulkoasi-
ainministeriön Eurooppatiedotus ja Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Voittaja sai palkinnoksi kannettavan tieto-
koneen ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet sai-
vat digikamerat. Maakunnan parhaiten me-
nestyneitä oppilaita palkitaan MP3-soittimilla.

Vajaa 10 000 peruskoulun yhdeksäsluokka-
laista osallistui EU-tietokilpailuun Eurooppa-
päivänä, 9. toukokuuta. Kilpailuun osallistui 
yli 100 koulua, joista 7 ruotsinkielisiä perus-
kouluja. 

Kilpailun tehtävät käsittelivät yhdeksän-
nen luokan yhteiskuntaopin oppimäärään 
kuuluvia EU- ja yhteiskuntatiedon aiheita. 
Tehtävissä piti muun muassa tunnistaa EU-
maiden lippuja, tuntea EU:n toimielinten teh-
täviä ja pohtia Turkin mahdollisen EU-jäse-
nyyden seurauksia. 

Kilpailun tavoitteena on edistää koko ikä-
luokan EU-tiedon opiskelua ja toisaalta tuoda 
EU:ta lähemmäs nuoria.

Ensimmäisen EU-tietokilpailun voitto 
Kauniaisiin

kiRsi Ruhanen teksti 
tiMo ikonen kuva
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Generation €uro Students’ Award on uusi 
euroalueella järjestettävä kilpailu, jonka 

tavoitteena on tutustuttaa keskiasteen opis-
kelijat rahapolitiikan päätöksentekoon ja ta-
louden peruskäsitteisiin.  Kilpailu järjestetään 
samanaikaisesti euroalueen eri maissa. Suo-
messa kilpailun järjestää Suomen Pankki.

Generation €uro Students’ Award on avoin 
kaikille keskiasteen opiskelijoille, ja siihen 
osallistutaan joukkueina, joihin kuuluu viisi 
opiskelijaa sekä opettaja.

Kilpailuun osallistutaan netissä
Kolmikierroksisen kilpailun ensimmäinen 
kierros toteutetaan internetissä ja se alkaa 
lokakuun alussa. Ensimmäiselle kierrokselle 
voi osallistua kahden kuukauden ajan mar-
raskuun loppuun asti.

Ensimmäisen kierroksen parhaat joukku-
eet pääsevät kilpailun toiselle kierrokselle, 
joka toteutetaan esseenä. Kunkin joukku-
een tulee laatia arvio euroalueen talousti-
lanteesta ja inflaationäkymistä ja päättää 
sen perusteella EKP:n ohjauskorosta. Käy-
tössään joukkueella on samoja tietoja kuin 
EKP:n neuvostolla, joka tekee euroalueen 
oikeat korkopäätökset.

Kilpailun kolmas kierros käydään Suo-
men Pankissa ja sinne selvinneet joukkueet 
palkitaan. Kilpailun raatina toimivat Suo-
men Pankin rahapolitiikan asiantuntijat.

Suomen voittajajoukkue matkaa opet-
tajan kanssa Frankfurtiin EKP:n tiloissa 
järjestettävään palkintojenjakotilaisuuteen. 
Taatusti ikimuistoisella matkalla joukkue 
tapaa EKP:n pääjohtajan ja muiden mai-
den voittajajoukkueet.

Opettaja tsemppaa joukkuettaan
Rahapoliittinen päätöksenteko on finanssi-
kriisin myötä noussut aivan talouden keski-
öön. Koska opettajan tehtävänä on opastaa 
ja tsempata joukkuettaan eri kilpailukier-
roksilla, kilpailu on myös opettajalle mainio 
tilaisuus tutustua tarkemmin rahapolitiik-
kaan ja päätöksentekoon sen taustalla. 

Opettajan ei kuitenkaan oleteta olevan 
rahapolitiikan asiantuntija ja Suomen Pan-
kissa vastataankin mielellään kysymyksiin, 
joita joukkueelle kilpailun edetessä tulee.

Onnea kilpailuun! Pahinta mitä kilpai-
luun osallistumisesta voi seurata on totaa-
linen hurahtaminen rahapolitiikan kiemu-
roihin.

Kirjoittaja työskentelee Suomen Pankin  
viestinnässä.

Generation €uro Students’ Awardin 
voittajajoukkue matkaa Frankfurtiin

iina laRio

Suomen voittajajoukkue pääsee tutustumaan 
Euroopan keskuspankkiin Frankfurtiin.
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Mikä on Generation €uro Students’ Award? 

· Kolmikierroksinen joukkuekilpailu rahapolitiikasta keskiasteen opiskelijoille.
· 1. kierros: karsintakysymykset netissä 1.10.–30.11.2011.
· 2. kierros: esseetehtävä 1.12.2011–29.2.2012.
· 3. kierros: suullinen esitys Suomen Pankissa loppukeväästä.
· Parhaiten menestyneille kouluille rahapalkintoja. Voittajajoukkue ja opettaja  
   pääsevät EKP:n pääjohtajan vieraaksi Frankfurtiin.
· Kilpailun järjestää Suomessa Suomen Pankki. Suomessa toimiville kansainvälisille          
kouluille ja Eurooppa-kouluille kilpailun järjestäjänä toimii Euroopan keskuspankki.
· Lue enemmän osoitteesta www.euro.fi tai www.generationeuro.eu ja ilmoittaudu  
kilpailuun.

Taloustietokilpailun 2011 voitto 
Tampereelle

kiRsi Ruhanen

Taloustietokilpailu peruskoulun yhdeksän-
nen luokan oppilaille pidettiin 46. kerran 

keväällä 2011. Valtakunnallinen alkukilpailu 
pidettiin maaliskuussa ja siihen osallistui yli 
41 000 yhdeksäsluokkalaista hieman yli 500 
koulusta.

Loppukilpailuun valittiin 30 kilpailijaa al-
kukilpailun perusteella aluehallintayksikköjen 
asukaslukuihin pohjautuvien kiintiöiden mu-
kaan. Loppukilpailu järjestettiin Helsingissä 
19.–20. toukokuuta.

Tänä vuonna loppukilpailun ensimmäises-
sä vaiheessa pohdittiin muun muassa keinoja 
opiskelijoiden valmistumisaikojen nopeutta-
miseksi ja sekä vastattiin pääomatulovero-
tusta koskevaan kysymykseen. Loppukilpai-
lun jälkimmäisessä vaiheessa oppilaat vasta-
sivat taloudellisissa kriiseissä olevia EU-maita 
koskevaan kysymykseen.

Loppukilpailussa pärjäsi parhaiten Joona 
Suhonen Amurin koulusta Tampereelta. Hän 
sai palkinnoksi nimiinsä 500 euron arvosta 
Nordean rahasto-osuuksia. 

Kilpailussa toiseksi sijoittunut Jesse Juopperi 
Putaan koulusta Torniosta saa rahasto-osuuk-
sia 350 euron ja kolmenneksi sijoittunut Min-
na Hirvonen Simonkylän koulusta Vantaalta 
250 euron arvosta. 

Taloustietokilpailun tarkoituksena on lisä-
tä nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja 
erityisesti  taloudellisiin asioihin. Kysymykset 
on laadittu peruskoulun yhteiskuntaopin op-
pimäärään sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin 
talousasioihin perustuen.  HYOL vastaa edel-
listen vuosien tapaan kilpailun pedagogisesta 
puolesta ja kilpailun käytännön järjestelyistä, 
Nordea Pankki toimii kilpailun rahoittajana. 
 
Taloustietokilpailun 2011 kärkikolmikko: 

1. Joona Suhonen, Amurin koulu, Tampere
2. Jesse Juopperi, Putaan koulu, Tornio
3. Minna Hirvonen, Simonkylän koulu, Van-
taa



HYOL järjestää EUSTORY –historiakilpai-
lu myös kuluvana lukuvuonna. Kilpailun 

yleinen teema pysyy samana: ”Elämä muu-
toksessa / Livet i förändring / Life in change”.  
Teema on haluttu pitää laajana, jotta se sopi-
si mahdollisimman hyvin erilaisiin peruskou-
lun ja lukion historian kursseihin. Osallistujat 
rajaavat yleistä teemaa oman mielenkiinton-
sa mukaan; tavoitteena on innostaa nuoria 
tutkimaan menneisyyttä heidän omassa lähi-
ympäristössään ja tehdä historia tällä tavoin 
konkreettisemmaksi. 

EUSTORY – kilpailu on oppilaita motivoiva 
keino sisällyttää taitojen ja valmiuksien har-
joittaminen historian opiskeluun. Kilpailu-
työnä osallistujat tekevät historia-aiheisen 
tutkielman, johon voi liittyä myös esim. po-
werpoint-esitys tai nettisivut. Koska kilpai-
luun voi osallistua molemmilla kotimaisilla 
sekä englannin kielellä ja kirjallisiin töihin voi 
liittää muuta materiaalia, sopii kilpailu myös 
oppiainerajat ylittäväksi projektiksi.  

Työn tekeminen kannattaa sisällyttää 
muuhun koulutyöhön: peruskoulussa työn 
tekeminen toimii esim.  historian oppimää-
rän päättötyönä tai lisänäyttönä. Lukiossa 
kilpailu sopii tutkielmakursseille tai itsenäi-
seksi työksi, IB-lukioissa sitä voi hyödyntää 
pakollisten tutkielmien yhteydessä.

Kilpailukokemuksia

”Tutkielman teko sekä kilpailuun osallistu-
minen oli pakollista meidän koulussamme, 
koska historian opettajamme mukaan se 
täyttää historian päättöarvioinnin kriteerit. 
Opettajamme kertoessa tutkielman teosta ja 
näyttäessä edellisten vuosien voittajien töitä 
ensimmäiseksi ajattelin sen olevan valtava 
urakka. Asenteeni kuitenkin muuttui tutkiel-
man edetessä. Kirjoittaminen ja tiedon ha-

keminen on mielenkiintoista kunhan valitsee 
hyvän ja itseä kiinnostavan aiheen. Mieles-
täni aiheen keksiminen ja rajaaminen olivat 
vaikeinta tutkielman teossa. Muuten työn 
tekeminen oli suhteellisen helppoa ja muka-
vaa. Tutkielman teosta opin muun muassa 
yhdistelemään paremmin Suomen tapahtu-
mia koko maailman tapahtumiin sekä hank-
kimaan tietoa eri lähteistä.” 

Näin kirjoitti peruskoulusarjan kolmannen 
palkinnon voittanut Lauha Rahko. Sarjassa 
toiseksi tullut Wilma Kaave puolestaan ku-
vailee omia kokemuksiaan:

”Osallistuin kilpailuun, sillä tutkielman 
tekeminen oli minulle uusi kokemus ja se 
kuulosti erilaiselta kuin tavalliset koulutyöt. 
Aluksi ajattelin työn olevan vaikeatekoisem-
pi, mutta kun projektin sai aloitettua, loppu 
sujui omalla painolla. Erilaisia tekovaiheita 
oli silti yllättävän paljon: täytyi suunnitella, 
sommitella, lukea, haastatella, valokuvata, 
kirjoittaa, oikolukea, yms. […]Opin paljon li-
sää niin itse aiheesta kuin tutkielman tekemi-
sestäkin, ja uskon siitä olevan hyötyä myös 
jatkossa. Lisäksi tutkielman teossa sai hyvän 
syyn tutustua oman paikkakunnan historiaan 
vähän tarkemmin. Tutkielman tekeminen 
tuntui harvoin edes oikealta opiskelulta, mut-
ta opin siinä enemmän, kuin monissa muissa 
koulutöissä.”

Vaikka kilpailutyön tekeminen on paikoi-
tellen ollut työlästä, oppilaat kokevat oppi-
neensa paljon ja itseä kiinnostavan aiheen 
tutkiminen on myös helpottanut yhteyksien 
syntymistä oppilaan ”oman historian” ja kou-
lussa opetettavan historian välille. 

Lukiosarjassa kolmanneksi sijoittunut 
Elsa Saarela puolestaan korostaa oppimiaan 
taitoja, kuten lähteiden kanssa työskentelyä 
sekä historiallista ajattelutapaa. Lisäksi kil-
pailu tarjosi hänelle mahdollisuuden tutkia 

EUSTORY –historiakilpailu 2011-2012

hanna kokkonen
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sellaista aihetta, jota ei yleensä sisällytetä 
koulussa opiskeltavaan historiaan:

”The competition gave me a valuable op-
portunity to research my history and deepen 
my knowledge about my own roots and the 
history of my surrounding area: my home. 
A topic like this is rarely studied at school, 
therefore the competition gave me a chance 
to study history from a whole new perspecti-
ve. The research process that I underwent in 
putting together my historical investigation 
was a new learning experience and excellent 
practice. I got to use many rare and ‘hard-to-
find’ sources and therefore also had to apply 
my knowledge as a ‘historian’ and use critical 
analysis.”

Hyvien oppimiskokemusten lisäksi kilpai-
lussa voi saavuttaa hyviä palkintoja.  Lukio-
sarjassa 1. palkinto on 1000 €, 2. palkinto 
750 € ja 3. palkinto 500 €. Peruskoulusarjas-
sa vastaavat summat ovat 800 €, 600 € ja 
400 €. Kaikkiaan molemmista sarjoista palki-
taan viisi parasta työtä. Lukiolaisilla on lisäksi 
mahdollisuus hakea kansainvälisiin EUSTORY 

–seminaareihin, jotka avaavat mahdollisuuden 
kansainvälisiin projekteihin myös tulevaisuu-
dessa. Kilpailutöitä lähettäneiden opettajien 
kesken arvotaan viisi 100 €:n arvoista lahja-
korttia Suomalaiseen kirjakauppaan.

Vinkkejä kilpailun toteuttamiseen ja mm. 
tutkielmanteko-ohjeet oppilaille löytyvät 
HYOL:n nettisivuilta. Kilpailutöiden viimeinen 
palautuspäivä on 30.3.2012.
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Matkani Brysselissä pidettävään EUSTORY-
seminaariin alkoi Helsingin lentokentäl-

tä. Suoran lennon jälkeen tapasin osallistujia 
vastaanottamaan tulleen belgialaismiehen, 
Patrickin, ja puolalaisen tytön. Yhdessä mat-
kasimme kirkon yhteydessä sijaitsevaan hos-
telliimme joka sijaitsi upean puiston keskellä 
brysseliläisessä lähiössä.

Paikalla tutustuimme myös muihin osal-
listujiin. Ryhmästämme löytyi monia kan-
sallisuuksia ja kulttuureja; osallistujia oli 
Suomen ja Puolan lisäksi myös Romaniasta, 
Bulgariasta, Norjasta, Espanjasta, Italiasta, 
Sloveniasta, Virosta, Latviasta, Sveitsistä, ja 
Saksasta. Monikulttuuriseen osallistujajouk-
koon tutustuminen olikin yksi seminaarin an-
toisimmista piirteistä, ja yllätyin siitä, miten 
paljon eroja kulttuurien välillä vaikutti pin-
tapuolisesti olevan varsinkin kun seminaarin 
vähemmistöteemaan liittyi monia vahvoja 
mielipiteitä suuntaan ja toiseen. 

Viikon tarkoitus oli tutkia vähemmistöjen 
elämää, haasteita, ja tulevaisuudentoiveita. 
Miljoonan asukkaan Brysselissä asuu 180 eri 
kansallisuuden edustajia, ja se olikin erin-
omainen paikka asian tutkimiselle. Jo kau-
pungilla kävellessä huomasi olevansa yhdes-
sä maailman monikulttuurimmista paikoista. 
Metrossa tehtyjen pikahaastattelujen aikana 

EUSTORY Youth Academy Brysselissä

kRista siRola

osallistujaryhmämme puhui tunnin aikana ih-
misille kaikilta mantereilta.

Teemaa tutkittiin luentojen, opintovierai-
lujen, ja haastattelujen kautta. Näistä ylivoi-
maisesti inspiroivimpia olivat haastattelut. 
Itse pääsin keskustelemaan romaninaisen 
sekä Ruandasta Belgiaan muuttaneen Marie-
Pierren kanssa. Heidän kokemuksensa sekä 
kotimaassaan että Brysseliin saapumisen 
jälkeen antoivat ihmiskasvot asioille, joista 
olimme seminaarin aikana oppineet. Kumpi-
kin naisista oli onnistunut pääsemään osak-
si belgialaista yhteiskuntaa, mutta he olivat 
myös säilytteet oman identiteettinsä.  Heille 
oli yhteistä myös se, että he halusivat aut-
taa muita saavuttamaan saman. Esimerkiksi 
Marie-Pierren tavoitteena oli aloittaa brysse-
liläisten afrikkalaisnaisten verkosto, ja paran-
taa kamerunilaisten naisten asemaa opetta-
malla heitä valmistamaan hilloa ja mehuja 
ylijääneistä marjoista ja hedelmistä. 

Vaikka viikko olikin hyvin kiireinen, ja va-
paa-aika rajoittui usein pelkkiin kahvitaukoi-
hin. se ei loppujen lopuksi haitannut. Muihin 
osallistujiin tutustuminen ja ohjelma tekivät 
viikosta mahtavan, ja vierailukutsuista muu-
alle Eurooppaan ei ollut pulaa. Aionkin hakea 
järjestön alumni-seminaareihin myös tulevai-
suudessa.

EUSTORY -historiakilpailu peruskoululaisille ja lukiolaisille 

HYOL järjestää ensi lukuvuonna Suomen neljännen EUSTORY -historiakilpailun. 
Kilpailun teema pysyy samana: Elämä muutoksessa. Aiempien vuosien tapaan 
kilpai-luun voi osallistua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kilpailussa on hyvät rahapalkinnot sekä peruskoulu- että lukiosarjassa. Lisäksi 
palkituilla lukiolaisilla on mahdollisuus hakea kansainvälisiin EUSTORY -semi-
naareihin. Tämän vuoden seminaarit järjestetään elo-syyskuussa Berliinissä 
ja Brysselissä. Seminaarit avaavat mahdollisuuden osallistua kansainväliseen 
toimintaan EUSTORY -verkoston puitteissa myös tulevaisuudessa.

Kaikkien kilpailutöitä lähettäneiden opettajien kesken arvotaan viisi 100 euron 
arvoista  lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan.

Kilpailumateriaali postitetaan HYOL:n jäsenille kouluvuoden alussa. Lisätietoa 
kilpailusta sekä palkitut kilpailutyöt löytyvät myös HYOL:n nettisvuilta.

Suomen kulttuurahasto ja Svenska 
kulturfonden rahoittavat Suomen 
EUSTORY -kilpailua.
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 Vallan ytimessä - vallan kolmijako Suomessa

              28.-29.10.2011 HYOL:n syyspäivät Helsingissä

Olen kyllä kirjoista lukenut ja opettanut näitä asioita, mutta olisi itse kiva käydä ihan paikan päällä 
katsomassa, miltä rakennus sisältä näyttää ja mitä siellä tehdään. Vastaa seuraavaan kyselyyn ja 

katso onko HYOL:n seuraavat syyspäivät  28.-29.10 (pe-la) tehty juuri sinua varten!

Vierailukohde tai asia:  Kyllähän tämä kiinnostaa  No ei kiinnosta

Ritarihuone           

Eduskunta    

Presidentinlinna   

Valtioneuvoston linna 

Veso-päivä 

Opastettu Senaatintorin kierros

Hyvä seura ja ruoka

Helsingin yliopistomuseo

                                                                  Taidan lähteä Helsinkiin!              Minä olen kotona!

Mukaan pääsee 90 nopeinta.

Tarkempi ohjelma aikatauluineen alkusyksystä  Kleiossa ja HYOL:n nettisivuilla.

Vallan ytimessä 

Syyspäivät Helsingissä 28.-29.10.2011

28.10. Perjantai 
 
15.00-16.00  Säätytalo. Opastettu kierros säätytalolla. 
16.45-17.30  Ilmoittautuminen syyspäiville Eduskunnan pikkuparlamentti.  
17.30-18.30  Tutustuminen eduskuntaan. Uusittu koululaiskierros. 
19.00-21.00  Iltapala ja iltatilaisuus. Puolustusministeriön Pääesikunnan paviljonki. 

29.10. Lauantai 
 
10.00-12.00  Presidentinlinnan esittely. Opastettu tutustumiskierros  tasavallan  
                    presidentin virka-asuntoon.  
12.00-13.00  Lounas: Qulma ravintola  13.00-13.50 Tutustuminen Ritarihuoneeseen                                                                                   
12.00-12.45  Tutustuminen Ritarihuoneeseen  12.50-13.50 Lounas:  Qulma ravintola                                               
14.00-15.00  HYOL ry:n sääntömääräinen syyskokous Helsingin yliopistomuseossa 
                    vanhan ajan luentosali auditoriossa.  
15.10-16.00  Opastettu tutustumiskierros Senaatintoriin ja sen lähiympäristön  
                    rakennuksiin ja historiaan.
 
Syyspäivien osallistumismaksu on HYOL:n jäsenille 100 euroa.  
Liiton opiskelijajäsenille osallistuminen syyspäiville maksaa 50 euroa. 

Ilmoittautuminen ja tarkempi ohjelma HYOL:n nettisivuilla www.hyol.fi

Ilmoittautuminen 18.10.2011 mennessä.  
Kurssille voidaan ottaa mukaan 90 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
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Juohea jakobiini

Sergio Luzzatto: BonBon 
roBeSpierre. La terreur à 
viSage humain. traduit par 
Simone Carpentari meSSi-
na. pariS: arLéa, 2010. 154 S.

ranskan kansalliskonventissa ko-
ettiin kummia 9. päivänä thermi-
dorkuuta vuonna ii (27. heinäkuuta 
1794). täytäntöönpanovaltaa käyt-
tävän yhteishyvän valiokunnan joh-
tohahmo maximilien robespierre ja 
hänen lähimmät miehensä havait-
tiin yllättäen tasavallan vihollisiksi ja 
määrättiin vangittaviksi. Konventin 
31-vuotias jäsen augustin robes-
pierre ilmoitti tällöin olevansa yhtä 
syyllinen kuin viisi vuotta vanhempi 
veljensä maximilien ja pyysi lisää-
mään oman nimensä vangittavien 
luetteloon. pyyntöön suostuttiin.

hallituksen kukistaminen näytti 
epäonnistuvan, sillä robespierre-
läisten aseistetut kannattajat va-
pauttivat johtajansa. maximilien ja 
augustin robespierre, Louis Saint-
Just, georges Couthon ja kumppa-
nit pakenivat pariisin kaupunginta-
loon. Konventti vastasi julistamalla 
karkurit lainsuojattomiksi, joten 
heidät voitiin itse äskettäin (prairial-
kuun 22. päivänä) säädättämänsä 
lain nojalla teloittaa ilman oikeu-
denkäyntiä. Sama kohtalo odotti 
heidän tukijoitaankin, jotka saman 
tien kaikkosivat pariisin kaduilta ja 
historian näyttämöltä.

robespierren veljekset jäivät 
aamuyöllä konventin sotilaiden 
käsiin vakavasti loukkaantuneina. 
maximilienin leuan oli murskannut 
luoti. augustin taas oli hypännyt 
tai pudonnut hôtel-de-villen toisen 
kerroksen ikkunasta. Luultavasti 
kumpikin oli yrittänyt itsemurhaa, 
mutta asiasta ei koskaan saada 
varmuutta. taatusti kumpikin kärsi 
hirvittäviä tuskia, joista giljotiini va-
pautti heidät iltapäivällä.

maximilienia nimitettiin valtansa 
päivinä kunnioittavasti tai nuoleske-

lutarkoituksessa Lahjomattomaksi 
(l’incorruptible). augustinin yleisesti 
käytetty lempinimi sen sijaan oli Ka-
ramelli (Bonbon). Sergio Luzzatton 
mielestä nimitykset myös kuvaa-
vat osuvasti veljesten luonteiden 
eroa. torinon yliopiston professori 
Luzzatto on kirjoittanut augustin 
robespierrestä aivan ensimmäi-
sen elämäkertateoksen. maximi-
lienin pikkuveljeä on toki käsitelty 
tutkimuksessa aiemminkin, mutta 
yleensä vääristellen. Kuningasval-
lan paluuseen myönteisesti suh-
tautuneet historioitsijat vaikenivat 
augustinin maltillisuudesta, jotta 
maximilianin hirviömäisyys ei vain 
laimenisi. toisen maailmansodan 
jälkeen jakobiinit julistettiin totalita-
rismin suunnannäyttäjiksi. heidän 
joukossaan ei voinut olla laupeita 
miehiä, ei ainakaan robespierre-
nimisiä. 

arras’n pikkukaupungissa varttu-
neet robespierren orpopojat pääsi-
vät lahjakkuutensa ansiosta pariisi-
laisen eliittikouluun ja pätevöityivät 
sukunsa perinteiden mukaisesti ai-
kanaan asianajajan ammattiin. au-
gustin asui arras’ssa aina syyskuu-
hun 1792. tällöin hänestä tuli yksi 
niistä 24 edustajasta, jotka pariisi 
lähetti kansalliskonventiksi nimet-
tyyn uuteen lainsäädäntöelimeen. 
asiasta piti huolta maximilien, joka 
oli valittu jo vuoden 1789 säätyval-
tiopäiville. Luzzatto muistuttaa ja-
kobiinien vastustaneen kaikenlaista 
sukulaisten suosimista. hän ei silti 
pohdi, oliko maximilienilla nepotis-
mia jalompia vaikutteita järjestää 
pikkuveljensä kansanedustajaksi.

pariisin poliittisessa elämässä 
nuorempi robespierre oli pelkkä 
mahtavaksi kohonneen veljensä 
viestinviejä. augustinin oma ura 
alkoi kesällä 1793, kun hänet lähe-
tettiin konventin edustajaksi etelä-
ranskaan. Kaiketi augustin ryhtyi 
tähän tehtävään karistaakseen 
päältään epäilykset opportunismis-
ta. Juuri tuolloin konventin maa-
kuntalähetin tehtävä oli ranskan 

vaarallisimpia, sillä lähes koko maa 
oli noussut kapinaan pariisin jako-
biinihallitusta vastaan.

Jakobiinien vastoinkäymisistä 
pahimpia oli toulonin tärkeän lai-
vastotukikohdan joutuminen brit-
tien haltuun. augustin robespierre 
osallistui vuoden ii frimairekuussa 
(joulukuussa 1793) kaupungin ta-
kaisinvaltaukseen. tunnetusti hän 
samalla tutustui nuoreen tykistö-
upseeriin nimeltä napoleon Bona-
parte. tällä seikalla oli sittemmin 
vaikutuksensa Bonaparten uraan. 
augustinin kannalta toulonin ta-
pahtumista tärkein oli vastavallan-
kumouksellisten joukkoteloitus, 
jolle hän muiden paikalla olleiden 
konventin lähettien tavoin antoi hy-
väksyntänsä. 

Jo viikkoja aikaisemmin au-
gustin oli kuitenkin kirjoittanut 
maximilienille, että kapinoiden ku-
kistamisessa oli etelä-ranskassa 
käytetty liian raakoja otteita. vuo-
den ii nivôsekuussa (tammikuussa 
1794) augustin arvosteli pariisin 
jakobiiniklubissa käyttämässään 
puheenvuorossa Jacques-réné 
hébertiä ja tämän toimia kristinus-
kon hävittämiseksi. uskontoa tuli 
augustinin mielestä sallia harjoi-
tettavan yksityisesti. maximilien ei 
vielä halunnut riitautua liittolaisensa 
hébertin kanssa vaan käski velje-
ään vaikenemaan.

pian tämän jälkeen augustin 
palasi etelään. useimmat konven-
tin lähettiläät antoivat giljotiinin yhä 
laulaa, vaikka kapina keskusvaltaa 
vastaan oli kukistettu lähes kaik-
kialla. augustin sen sijaan laski 
vastavallankumouksellisiksi epäil-
lyt vapaaksi ja neuvoi kirjeissään 
veljeään lopettamaan nujerrettujen 
nujertamisen. maximilien ei kui-
tenkaan enää kyennyt vaihtamaan 
politiikkaansa, joten hallitusta täytyi 
vaihtaa. thermidorin vallankaap-
paukseen uskaltauduttiin, koska 
konventin jokaisen jäsenen henki 
oli vaarassa. Luzzatto uskoo, että 
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thermidorilaiset olisivat säästäneet 
nuoremman robespierren hengen. 
augustin halusi kuitenkin pysyä 
kirjaimellisesti kuolemaan saakka 
uskollisena veljelleen.

timo Soukola

Valta kelpasi,  
vastuu ei

manfred neBeLin: Luden-
dorff. diKtator im erSten 
WeLtKrieg. münChen: Sie-
dLer, 2011. 750 S.

väinö Linna kuvaa pohjantähden 
kolmannessa osassa keskustelua, 
jonka langokset ilmari ja eino käy-
vät pentinkulman pappilan puutar-
hassa eräänä 1920-luvun alun ke-
sänä. Lääkäri eino pyytää kapteeni 
ilmaria selittämään, kumpi oikeas-
taan voitti tannenbergin taistelun, 
hindenburg vai Ludendorff. Lukija 
saa ilman kaikkitietävän kertojan 
apua havaita herrojen haluttomuu-
den mukautua heidän kannaltaan 
ikäviä piirteitä saaneeseen todelli-
suuteen. tietenkin einon ja ilmarin 
olisi paljon järkevämpää pohtia sitä, 
kumpi mainituista kenraaleista oli 
vastuussa Saksan tappiosta ensim-
mäisessä maailmansodassa.

tosiseikkojen tunnustaminen 
aiheutti vaikeuksia myös erich Lu-
dendorffille itselleen. dresdenin tek-
nillisen yliopiston dosentti manfred 
nebelin on laatinut perinpohjaisen 
selvityksen Ludendorffin noususta 
keisarillisen Saksan sotilasdiktaat-
toriksi. aatelittoman preussilaisen 
maatalousyrittäjän monipuolisesti 
lahjakas poika loi rauhan aikana 
komean uran esikuntaupseerina. 
elokuussa 1914 Ludendorff osoitti 
taitonsa myös rintamakomentajana, 
kun hänen joukkonsa valtasivat 
vahvasti linnoitetun Liègen ja ava-
sivat saksalaisille tien Schlieffenin 

suunnitelman toteuttamiseen.
Kansallissankariksi kiitetty Bel-

gian portin aukaisija komennettiin 
tuota pikaa johtamaan Saksan 
8. armeijaa, joka oli itä-preussis-
sa jäämässä venäjän höyryjyrän 
jalkoihin. preussin asevoimissa 
tuorehkoa kenraalimajuria ei kui-
tenkaan voitu asettaa kokonaisen 
armeijan komentajaksi. Ludendorff 
sai tyytyä esikuntapäällikön nimi-
tykseen, ja hänen muodolliseksi 
esimiehekseen kutsuttiin eläkepäi-
viä jo viettänyt täyskenraali paul 
von hindenburg.

tannenbergin ja masurian jär-
vien menestysten jälkeen hinden-
burg ja Ludendorff saivat johdetta-
vakseen Saksan koko itärintaman 
ja nimiinsä siellä vuonna 1915 saa-
vutetut huomattavat voitot. Luden-
dorff katsoi kuitenkin maavoimien 
ylijohdon lyöneen laimin ainutkertai-
sen tilaisuuden murskata venäjän 
asevoimat kertaheitolla. tämän oli-
si hänen mielestään saanut aikaan 
suuri pihtiliike, johon ryhtymiselle 
maavoimien esikunnan (oberste 
heeresleitung) päällikkö erich von 
falkenhayn ei antanut lupaa.

Ludendorff aloitti sinnikkään 
parjauskampanjan saadakseen 
kaimansa syrjäytetyksi. työ johti 
tulokseen lopulta elokuussa 1916, 
kun falkenhaynin verdun’ssä ko-
keilema kulutustaistelustrategia oli 
tuottanut pettymyksen ja romania 
liittynyt ympärysvaltoihin. Sotamar-
salkaksi ylennyt hindenburg ko-
mennettiin maavoimien esikunnan 
päälliköksi ja jalkaväenkenraaliksi 
kohonnut Ludendorff ensimmäi-
seksi päämajoitusmestariksi. niin 
Saksassa kuin vihollismaissakin 
sekä sotilaat että siviilit tiesivät kyl-
lä, kumpi kaksikosta laati käskyt ja 
kumpi vain pisti nimensä alle.

uusi sodanjohto saavutti no-
peasti näyttäviä menestyksiä. ro-
mania vallattiin muutamassa kuu-
kaudessa, ja pian alkoi venäjäkin 
horjua. Ludendorff väläytteli nope-

aa ja täydellistä voittoa myös länsi-
liittoutuneista. Britannia voitiin hä-
nen mukaansa pakottaa anomaan 
rauhaa, kunhan maan raaka-aine-
huolto katkaistaisiin rajoittamatto-
man sukellusvenesodan keinoin. 
valtakunnankansleri theobald von 
Bethmann hollweg vastusti strate-
giaa, joka varmasti toisi Yhdysvallat 
Saksan vihollisten leiriin. päämajoi-
tusmestarin mielestä Yhdysvaltoja 
ei tarvinnut pelätä, sillä eihän ame-
rikkalaisilla joukoilla ollut pääsyä 
eurooppaan saksalaisten sukellus-
veneiden hallitessa atlanttia.

Bethmann hollweg hävisi kam-
pailun ja joutui eroamaan kesä-
kuussa 1917. Siihen mennessä 
hänen varoituksensa Yhdysvaltain 
liittymisestä sotaan oli käynyt to-
teen ja Ludendorffin luottamus 
upotussodan tehoon osoittautunut 
liialliseksi. Saksa siirtyi sotilasdik-
tatuuriin, sillä siitä pitäen pääma-
joitusmestari käytännössä valitsi 
valtakunnankanslerin. Ludendorff 
vaati totaalista liikekannallepanoa, 
yhteiskunnan kaikkien voimien 
valjastamista palvelemaan sodan-
käyntiä. valtiopäivät sääti kuuliai-
sesti lain (hilfsdienstgesetz), joka 
velvoitti saksalaiset antamaan tar-
vittaessa työvoimansa isänmaan 
palvelukseen.

Saksa voitti itärintaman sodan 
keväällä 1918, kun bolševikkien 
johtamalle venäjälle saneltiin rau-
hanehdot Brest-Litovskissa ja ro-
manialle Bukarestissa. Ludendorff 
uskoi ja lupasi Saksan pystyvän lyö-
mään vihollisensa myös lännessä. 
Kaikki voimat koottiin maaliskuussa 
1918 aloitettuun suurhyökkäykseen. 
Saksalaisten alkumenestys tyrehtyi 
nopeasti, ja liittoutuneet pääsivät 
heinäkuussa ratkaisevasti niskan 
päälle. Saksan armeija pakotettiin 
perääntymään ja oli lokakuussa 
romahduksen partaalla. 

Ludendorffin suurhyökkäyksen 
epäonnistuminen ei johtunut ne-
belinin mukaan pelkästään liittou-
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tuneiden ylivoimasta vaan myös 
päämajoitusmestarin virheistä. 
uransa ensimmäisen vastoinkäy-
misen edessä diktaattori osoittau-
tui täysin kyvyttömäksi ottamaan 
vastuuta päätöksistään. hän syytti 
tappiosta aluksi alaisiaan ja sitten 
Saksan hallitusta – jossa hänen 
valitsemansa miehet olivat nöyrästi 
toteuttaneet hänen tahtoaan. Lyöty 
sodanjohtaja menetti sotilaidensa 
arvostuksen, ja hänestä päästiin 
lopulta rauhanomaisesti eroon.

Saksalaisten sekaantuminen 
Suomen sisällissotaan ei ole nebe-
linin näkökulmasta edes mainitse-
misen arvoinen asia. Kirjoittaja kui-
tenkin selostaa, millaisen aseman 
Suomi sai Ludendorffin strategias-
sa. maamme sai pienen osan myös 
kenraalin selviytymisstrategiassa: 
valtansa menetettyään hän pakeni 
ruotsiin suomalaisen diplomaatti-
passin turvin. Syrjäytetty diktaattori 
ryhtyi kiireesti kirjoittamaan sota-
muistelmiaan. Syksyllä 1919 ilmes-
tyneessä kirjassaan Ludendorff 
väitti vastoin parempaa tietoaan, 
että vielä täysin taistelukelpoinen 
Saksan armeija oli saanut kohta-
lokkaan puukoniskun selkäänsä 
kotirintaman poliitikoilta ja kapinoi-
valta roskaväeltä.

tannenbergin voittajat mittasivat 
kansansuosionsa vuoden 1925 pre-
sidentinvaalissa. oikeistopuoluei-
den yhteinen ehdokas hindenburg 
tuli valituksi toisella kierroksella. 
Kansallissosialistien ehdokas Lu-
dendorff sen sijaan sai ensimmäi-
sellä kierroksella vain 1,1 prosent-
tia äänistä. Sitä ennen Ludendorff 
oli jo kahdesti yrittänyt laittomin kei-
noin paluuta diktaattoriksi saamatta 
jatketusta valtiopetoksesta ansait-
semaansa ankaraa rangaistusta. 
näistä tapahtumista nebelin kertoo 
vain muutaman kappaleen verran. 
toivottavasti hän jatkaa hankettaan 
ja kirjoittaa perusteellisen esityksen 
Ludendorffin eläkepäivien härskeis-
tä mutta värikkäistä puuhista.

timo Soukola

Keitä olivat jääkärit?

JarKKo Kemppi: iSänmaan 
puoLeSta. JääKäriLiiKKeen 
Ja JääKärien hiStoria. min-
erva 2011. 420 S.

Keitä olivat jääkärit? Syksyllä 1914 
sai ylioppilaspiireissä alkunsa jää-
käriliike. Liike laajeni koskettamaan 
koko kansaa. Yleisimmät ammatit 
jääkärien keskuudessa taisivat 
olla työmies ylioppilas ja merimies. 
helmikuussa 1915 alkanut ja hel-
mikuuhun 1918 kestänyt jääkärien 
koulutus alkoi parinsadan miehen 

”partionjohtajakurssina” ja päättyi 
kaiken kaikkiaan liki 1900 miestä 
ja kaksi naista kouluttaneeseen 
Kuninkaalliseen preussin Jääkäri-
pataljoonaan numero 27. Koulutuk-
sen aikana karsiutui satoja miehiä 
niskuroinnista sekä terveydellisistä 
että poliittisista syistä rangaistus-
komppaniaan ja siviilitöihin. 

pääjoukkojen mukana tuli Suo-
meen noin 1300 jääkäriä. Jää-
kärien saamaan sotilaskoulutuk-
seen nähden he saivat jo ennen 
Suomeen tuloa yllättävän korkeat 
sotilasarvot. noin 300 jääkäriä sai 
upseeriarvon ja valtaosalla näistä 
sotilaskoulutus oli jäänyt ryhmän-
johtajan tai varajohtajan tasolle, 
useiden ollessa pelkkiä rivimiehiä. 
moni jääkäri joutui keväällä 1918 
vaativiin johtajatehtäviin, pataljoo-
nia ja komppanioita johdettiin lähes 
rivimiespohjalta. aarne Sihvo johti 
lopulta armeijakuntaa.

Jääkärit osasivat käyttää hyväk-
seen jo Saksassa saamaansa le-
gendaarista mainetta. he pääsivät 
nopeasti merkittäviin asemiin Suo-
men armeijassa vaatimattomasta 
sotilaskoulutuksesta huolimatta. 
tosin monilla oli takanaan mittava 
siviilikoulutus jo ennen Saksaan 
lähtöä. Jääkärien painostus sai 
aikaan venäjällä koulutuksensa 
saaneiden upseerien eroamisen 
armeijan palveluksesta 1920-lu-

vulla. Jääkärit syyttivät heitä ura-
kehityksensä vaikeuttamisesta. 
Jääkärien urakehitys oli kuitenkin 
ollut erittäin nopeaa. alle 40-vuo-
tias kenraali ei ollut harvinaisuus. 
moni sai everstin arvon hieman yli 
30-vuotiaana. moni vaatimattomis-
ta oloista lähtenyt jääkärialiupseeri 
sai kuitenkin palvella vuonna 1918 
saamassaan vääpelinarvossa koko 
sotien välisen ajan. Sotavuosina 
monen jääkärin ura lähti uudelleen 
nousuun ylennyksineen, jopa soti-
lasarvoja ylihypäten.

hyvin pian 1920-luvulla olivat 
sekä armeija että suojeluskunta-
järjestö jääkäriupseerin alaisena. 
maassa aloitettiin vakinaisen väen 
upseerikoulutus kadettikoulussa 
vuonna 1919. Jääkäreillä oli ka-
dettiupseereihin nähden huomat-
tava etumatka sekä sotilasarvot 
että komentajantehtävät huomioon 
ottaen. Jääkärit itse muodostivat 
nuoremmille upseereille vielä pit-
käaikaisemman tulpan kuin venä-
jällä koulutuksensa saaneet olivat 
jääkäreille tehneet. ensimmäinen 
kadettiupseeri nousi puolustusvoi-
mien komentajaksi vasta vuonna 
1965. ensimmäisten kadettikurssi-
en oppilaat olivat kuitenkin jääkä-
reitä keskimäärin vain muutamaa 
vuotta nuorempia.

Jääkärit loivat suojeluskunta-
laisten ja vuoden 1918 valkoisten 
kanssa Suomen armeijan perus-
tan, ja he hoitivat pitkälti siihen 
kuuluneen käytännön työn sotien 
välisenä aikana. puolustusvoimi-
en komentajana oli jääkäriupseeri 
vuodesta 1926 aina vuoteen 1959 
asti, sotavuosia lukuun ottamatta. 
talvi- ja jatkosodan huomattavim-
mat komentajatehtävät olivat muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
jääkäreiden hallussa. 191 manner-
heim-ristillä palkitusta sotilaasta 20 
oli Saksassa jääkärikoulutuksen 
saaneita. noin 1900 miehen jou-
kosta nousi armeijan johtotehtäviin 
kaikkiaan 49 kenraalia, joista yh-
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deksän täyttä kenraalia. viimeksi 
mainituista oli tosin moni eroami-
sen yhteydessä tai jopa kymme-
nien vuosien siviilissä olon jälkeen 
saatuja kunniaylennyksiä. YK:n 
neuvonantaja- ja komentajatehtä-
vissä eläkevuosinaan toiminut a.e. 
martola oli 86-vuotias saadessaan 
jalkaväenkenraalin arvon vuonna 
1982 ja väinö valve oli jopa tätä-
kin yli kymmenen vuotta vanhempi 
saadessaan ylennyksen täyteen 
kenraalinarvoon vuonna 1992. 

Kriisioloissa sai puolenkymmen-
tä jääkäriupseeria antaa panoksen-
sa isänmaalle myös maaherran ja 
ministerin tehtävissä. poliittisen 
suunnan kääntyessä ei heitä enää 
tarvittu. muuten jääkärit osallistui-
vat valtakunnanpolitiikkaan hyvin 
vähän. Kansanedustajana toimi 
vain kaksi jääkäriä: aarne Sihvo 
1910–1920-lukujen vaihteessa ja 
valtiopäivätyöhön osallistumisen 
vuoksi jääkärikoulutuksen keskeyt-
tänyt, Kempin kirjassa mainitse-
matta jäänyt eirik hornborg. 

valtaosa jääkäreistä hakeutui 
koulutukseen tavoitteenaan itse-
näinen Suomi. pataljoonan lähti-
essä Suomeen jääkärit sitoutuivat 
vuoden palvelukseen Suomen 
armeijassa. muutaman vuoden 
kuluessa satoja jääkäreitä erosi ar-
meijasta ja siirtyi siviiliuralle, joka ei 
kaikilla ollut välttämättä niin loiste-
lias. työmies- ja pienviljelijätaustai-
set jääkärit jatkoivat usein entisissä 
ammateissaan, syynä armeijan 
varsinkin aliupseereille maksama 
heikko palkka ja urakehityksen 
puute. moni jääkäri kuoli ennenai-
kaisesti, pääosin Saksassa tai Bal-
tian rintamalla alkunsa saaneeseen 
sairauteen.

Koska jääkäriupseerit muodos-
tivat liki 30 vuoden ajan suoma-
laisten upseerien eliitin, on selvä, 
että heitä toimi runsaasti myös pe-
rinne- ja maanpuolustusjärjestöjen 
eri tehtävissä. tiettynä kunnian-
osoituksena koko jääkäriliikkeelle 

voidaan nähdä se, että jääkäri on 
jo vuosikymmenien ajan ollut jalka-
väen rivimiehen perussotilasarvo. 

Kempin teos on kattava koko-
naisesitys, joka kertoo jääkäriliik-
keen historian aina syntysanoista 
viimeiseen jääkäriin. Kovin syvälli-
nen se ei voi sivumäärästä johtuen 
olla. Kemppi kuitenkin täydentää 
sekä matti Lauerman 1960-luvulla 
valmistunutta suurteosta Kunin-
kaallinen preussin Jääkäripatal-
joona 27 ja matti Lackmanin vuo-
situhannen vaihteessa ilmestynyttä, 
pataljoonan ongelmiin keskittynyttä, 
runsasta kritiikkiäkin saanutta te-
osta Suomen vai Saksan puolesta. 
Lackmanin teoksessa käsiteltyihin 
konflikteihin ei Kemppi juurikaan 
puutu, vaikka niiden vuoksi joukos-
ta karsiutui liki neljännes. 

Sekä Lauerma että Lackman 
keskittyivät pääasiassa jääkärei-
den koulutusvaiheeseen, Kempin 
pääpainon ollessa jääkärien toi-
missa vuoden 1918 jälkeen. nämä 
kolme teosta voisi nähdä yhtenä 
kokonaisuutena. Lackman osoitti jo 
kymmenisen vuotta sitten, että uu-
sia näkökulmia voidaan aina löytää 
eli ei jääkäriliikkeen koko historiaa 
ole vieläkään kirjoitettu.

pasi pulju

Hukkuneet todistajat

primo Levi: huKKuneet Ja 
peLaStuneet. Suomentanut 
riiKKa KanKKunen. artemi-
Sia edizioni 2010. 227 S.

auschwitz-vanki numero 174 517, 
eli primo Levi, tunnetaan Suomes-
sa luultavasti parhaiten omaelämä-
kerrallisesta, keskitysleirielämää 
käsittelevästä kirjastaan tällainen-
ko on ihminen. hukkuneet ja pe-
lastuneet on sitä filosofisempi ja 
psykologisempi teos, joka kyseen-
alaistaa mahdollisuutemme saada 
koskaan tietää totuutta kansallis-

sosialistisen Saksan keskitysleirien 
kauhuista. 

Levin pääteesi on, että parhaita 
todistajia näistä kauhuista olisivat 
hukkuneet eli ne, jotka eivät selvin-
neet niistä hengissä. Keskitysleiriltä 
hengissä selviäminen oli Levin mu-
kaan sattumankauppaa, mistä hän 
pitää itseään esimerkkinä. etuoike-
uksien, esimerkiksi ylimääräisten 
ruoka-annosten saaminen paransi 
oleellisesti vangin mahdollisuuksia 
selviytyä. etuoikeutetut vangit, ku-
ten Levi itse, olivat vähemmistönä 
keskitysleireillä, mutta enemmis-
tönä eloon jääneiden joukossa. 
tietomme kansallissosialistisen 
Saksan keskitysleireistä pohjautu-
vat heidän kertomuksiinsa. nämä 
kertomukset eivät Levin mukaan 
ole luotettavia, koska etuoikeudet 
vääristivät leirikokemusta.

Juutalaisperheeseen syntynyt 
ja kemistiksi torinon yliopistosta 
valmistunut primo Levi (1919–
1987) liittyi italian val d’aostassa 
fasisteja vastaan toimineeseen 
partisaaniryhmään, mutta hänet pi-
dätettiin kohta tämän jälkeen. Levi 
vietiin modenan lähelle fossolin 
kokoomaleiriin, josta sen myöhem-
min haltuun ottaneet saksalaiset 
kuljettivat hänet auschwitziin hel-
mikuussa 1943. 

Levi sijoitettiin Buna-mono-
witzin leiriin, jossa hän toimi i. g. 
farbenin tehtaan kemistinä. opin-
noista oli Leville hyötyä auschwit-
zissa myös toisella tavalla: hän 
oli oppinut niiden ansiosta jonkin 
verran saksaa. Saksan kielen taito, 
edes auttava sellainen, oli lähes 
välttämätön edellytys hengissä 
selviämiselle. hieman ennen puna-
armeijan saapumista Levi sairas-
tui tulirokkoon, eikä häntä siksi 
lähetetty kuolemanmarssille, kun 
auschwitzia evakuoitiin. 

Levin asema kirjailijana alkoi 
vakiintua 1950-luvun lopulta läh-
tien. tästä huolimatta hän jatkoi 
myös työtään kemistinä aina eläk-
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keelle jäämiseen asti. puoliakatee-
minen esseekokoelma hukkuneet 
ja pelastuneet jäi hänen viimeisek-
si teoksekseen.

nyt käsillä oleva suomennos 
on pääosin hyvin toimitettu. esi-
puhetta toki jää kaipaamaan. Sii-
nä olisi voinut selventää primo 
Levin henkilöhistoriaa, tuotantoa 
ja ajattelutapaa. nyt tämä kaikki 
jää pintapuolisen elämäkerrallisen 
luettelon varaan. Suomentaja on 
tehnyt suuren työn varustaessaan 
tekstin kommentaareilla. ongelma 
on, etteivät ne ole kokonaisuudes-
sa kovinkaan johdonmukaisesti 
laadittu. Jos viitteen avulla lukijalle 
kerrotaan, kuka oli mussolini, niin 
silloin pitäisi myös kertoa, kuka 
oli hitler. myös esimerkiksi monte 
Criston kreivistä on viite, mutta ei 
odysseuksesta.

hukkuneita ja pelastuneita lu-
kiessa tulee olo, että primo Levi 
käyttää kokemustensa ja kirjallisen 
menestyksensä avulla saavutta-
maansa keskitysleirikirjallisuuden 
auktoriteettiasemaa hyväkseen. 
paikoitellen hän kirjoittaa löysästi 
assosioiden ja banaalisti, mutta 
luottaa, että tulee silti otetuksi va-
kavasti. tietysti vallalla on korrup-
toiva vaikutus, ja tietysti auschwitz 
voi tapahtua uudelleen! Yli-ihmi-
sestä kirjoittaessaan Levi tekee kä-
sitehistoriallisen kömmähdyksen 
rinnastaessaan nietzschen hitle-
riin ja rosenbergiin. hän ei näytä 
ymmärtävän, että nietzschelle yli-
ihminen oli teoreettinen konstruktio, 
rosenbergille ja varsinkin hitlerille 
yhteiskunnallinen tavoite.

parhaimmillaan primo Levi on 
analysoidessaan nyky-ihmisen 
mahdollisuuksia ymmärtää keski-
tysleirejä. italialainen filosofi gior-
gio agamben on kirjoittanut Levin 
paradoksista: vain hukkuneet, 
musulmaanit, olivat todellisia kes-
kitysleiritodistajia. nimitystä musul-
maani käytettiin niistä, jotka olivat 
vajonneet täydelliseen aliravitse-

Halvennettu työ
anu Suoranta: haLven-
nettu tYö. pätKätYö Ja 
SuKupuoLi SopimuSYht-
eiSKuntaa edeLtäviSSä 
tYömarKKinaKäYtännöiSSä. 
vaStapaino 2009. 312 S.

mitä yhteistä on 1920- ja 1930-lu-
vun tekstiilitehtaan työelämällä ny-
kymaailman kanssa?

anu Suorannalla on sanoma. tai 
itse asiassa hänellä on niitä monta. 
mutta jos jostain lähdetään liikkeel-
le, hänen kirjassaan halvennettu 
työ keskeinen sanoma käsittelee 
nk. epätyypillisiä työsuhteita ja su-
kupuolen merkitystä työelämässä. 

”työ ja elämä – kummallinen sana-
pari”, miettii eräs tehtaalaisnainen 
materiaalissa, jota Suoranta on 
käynyt läpi työtänsä varten. 

miksi naiset saavat vähemmän 
palkkaa kuin miehet? onko pätkä-
työ tosiaan uusi ilmiö? entä työtä-
tekevät köyhät? anu Suorannan 
väitöskirja käsittelee periaatteessa 
1920- ja 1930-luvun tekstiiliteolli-
suutta, mutta tutkija osoittaa, että 

”tulevaisuus olikin ennen meitä”. 

monet 2000-luvun alun työelämän 
haasteet ovat itse asiassa samoja, 
jotka ovat olleet arkea jo 80 vuotta 
sitten.

työmarkkinahistoriaa on Suo-
rannan mielestä kirjoitettu usein 
hyvinvointivaltion kultakauden 
ajattelu- ja toimintatapojen kautta. 
työsuhteiden on oletettu automaat-
tisesti olevan säännöllisiä, kokoai-
kaisia ja elinikäisiä tai ainakin sii-
hen suuntaan kehittyviä. tilanne on 
kuitenkin muuttunut 2000-luvulla 
lisääntyneen pätkätyön, vajaatyön 
ja työelämän turvattomuuden koke-
muksen kautta. oman työelämän 
epävarmuuden noustessa esiin 
puhuttelee epävarmuus tutkijaa 
myös menneisyyttä koskevassa 
materiaalissa.

viime aikoina on peräänkuu-
lutettu esimerkiksi niin kutsuttuja 
työelämän joustoja ja työpaikka-
kohtaista sopimista – samalla ta-
voin maailmansotien välisen ajan 
tekstiilitehtaissa työntekijät (suurin 
osa naisia) olivat hyvin joustavia: 
virallisia työehtosopimuksia ei ollut, 
mutta työnantajat sopivat keske-
nään alan yleisestä palkkatasosta. 
naiset taas tekivät työtä sitä mukaa 
kuin sitä tarjottiin. eikä tarjonta ollut 
aina säännöllistä. 

Suoranta tunnistaa mikro-
tasolla analysoimastaan Littoisten 
verkatehtaan palkkamateriaalista 
vuosina 19291937 neljä työsuh-
detyyppiä. niin sanottuja pysyviä 
työsuhteita oli materiaalista alle 
neljännes ja nekään eivät tarkoit-
taneet täysipäiväistä työtä: työviikot 
saattoivat vaihdella yhdestä päi-
västä kuuteen ja palkka luonnolli-
sesti sen mukaisesti. Loput kolme 
neljännestä työsuhteista olivat 
lyhyitä (40 viikosta kahteen vuo-
teen), satunnaisia (alle 40 viikkoa) 
tai säännöllisen epäsäännöllisiä eli 
pätkittäistä työntekoa. 

matalapalkkaisella alalla kuten 
tekstiilitehtailla työn jatkuvuus oli/
on toimeentulolle erityisen tärke-

muksesta johtuneeseen uupumuk-
sen ja välinpitämättömyyden tilaan, 
eräänlaisiksi eläviksi kuolleiksi. he 
olisivat Levin mukaan parhaita kes-
kitysleiritodistajia, koska he ”vajosi-
vat pohjalle”. vegetatiivisessa tilas-
sa he eivät kyenneet reflektoimaan 
aistimuksiaan. Käytännössä heillä 
ei siis ollut aistimuksia laisinkaan. 
vaikka pohjalle vajonnut olisikin 
selvinnyt hengissä, me emme kos-
kaan kuulisi hänen todistustaan, 
sillä hän ei voisi muistaa pohjakos-
ketuksestaan mitään. hukkuneiden 
puolesta ovat todistaneet ne, jotka 
välttivät pohjakosketuksen ja pe-
lastuivat. Juuri siksi pelastuneiden 
kokemus ei ollut täysin autenttinen. 

eero Kitunen
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ää ja siksi ei lienekään ihme, että 
naiset tekivät tekstiilitehtailla usein 
mielellään ylitöitä silloin, kun niitä 
vain oli tarjolla. he eivät myöskään 
yleensä uskaltaneet kieltäytyä heil-
le tarjotuista lisätöistä tai valittaa 
työoloista. Solidaarisuutta tai yh-
teistä edunvalvontaa ei alalta aina 
löytynyt: kun työolot olivat riittävän 
huonot, oli kunkin ehkä paras kat-
soa itse eteensä ja neuvotella ken-
ties itselleen paremmat ehdot.

entä sitten liiketoiminnan riskin 
kantaminen? nykypäivälle yhä tyy-
pillisempää on toimintojen ulkoista-
minen – tavallista kirvesmiestäkin 
voidaan vaatia perustamaan yritys 
ja tekemään palkkatyötä yrittäjänä, 
jolloin riski työn jatkuvuudesta ja 
tietyistä sosiaalipalveluista ei ole 
todellisella työnantajalla vaan työn-
tekijällä itsellään. maailmansotien 
välisenä aikana sama asia hoidet-
tiin yksinkertaisesti epävakaitten 
työsuhteitten ja heikkojen työeh-
tojen kautta – kaupan sujuessa 
heikommin, oli irtisanominen hyvin 
helppoa. näin edes työssäkäynti ei 
välttämättä suojannut köyhyydeltä, 
niin kuin se ei suojaa aina nykyisin-
kään.

Yksi tärkeimmistä tuotannonteki-
jöistä Suomessa katsotaan olevan 
työvoima. Sen lisäksi, että työvoi-
ma on hyvin koulutettua, Suomen 
etuna on suuri työssä käyvien nais-
ten joukko. Julkilausutusti olennais-
ta on tällöin työntekijöiden määrä. 
vähemmälle huomiolle on jäänyt 
toinen etu (tai haitta), jonka suku-
puoli toi mukanaan työelämään 
maailmansotien välisenä aikana: 
naisten alhaisempi palkkataso. 

naisten alhaisempaa palkkata-
soa käytettiin 1920- ja 1930-luvulla 
tietoisesti tekstiilialan kilpailuvaltti-
na: kun palkkakuluja piti pienentää, 
voitiin jokin tietty työtehtävä muut-
taa miesten työstä naisten työksi, 
jolloin palkkakustannukset ”luon-
nollisesti” laskivat ja rahaa säästyi. 
vastaavasti esimerkiksi lama-aika-

na useampi mies joutui työttömäksi 
kuin matalapalkkaisempi nainen. 
näin 1920- ja 1930-luvun ”Kiina-il-
miö” olikin työtehtävien siirtäminen 
maan sisällä asuvalle halpatyövoi-
malle eli naisille.

miesten ja naisten välisen palk-
kaeron ”luonnollisuutta” tai luon-
nottomuutta on selitetty mm. nk. 
perheenelättäjyysajattelun kautta. 
myös monet naiset olivat 1900-lu-
vun alkupuolella sitä mieltä, että 
miesten kuuluikin saada enemmän 
palkkaa, koska he siten voisivat 
paremmin elättää perheen. tällöin 
miehen kuitenkin oletettiin auto-
maattisesti olevan elättäjä. hänen 
palkkansa ei pienentynyt, vaikka 
hän olisi ollut poikamies, eikä nai-
sen palkka noussut, vaikka huol-
lettavia olisi ollut kuinka monta. 
palkan suuruus ei siis määräytynyt 
ensisijaisesti työtehtävän tai perhe-
suhteiden, vaan sukupuolen myötä. 

miesten ja naisten erilaiset 
palkkataulukot samoissakin työ-
tehtävissä säilyivät itse asiassa 
1960-luvulle asti. Kun mies katkaisi 
riman, oli työn arvo suurempi kuin 
jos riman katkaisi nainen, konkreti-
soi Suoranta.

Kuka ajoi tai ei ajanut palkka-
tasa-arvoa?

perheenelättäjyys ei kuitenkaan 
yksin selitä palkkaeroja. markki-
noiden raadollisessa maailmassa 
paljon tärkeämpiä lienevät olleet 
naisten alhaisemman palkan kaut-
ta saavutettavat säästöt. toisaalta 
koska käytäntö oli yleinen myös 
ulkomailla, olisi yksittäinen tehdas 
tai valtiokin saattanut tuotantonsa 
helposti vaikeuksiin vaatimalla yhtä 
suurta palkkaa miehille ja naisille. 
tuotantokustannusten noustessa 
tällaiset ”reilun palkan tuotteet” ei-
vät olisi olleet enää kilpailukykyisiä. 
tätä Suoranta ei juurikaan korosta.

Sen sijaan hän nostaa esiin 
– ansaitusti kyllä myös – puolueiden 
ja työmarkkinajärjestöjen tekemät 
valinnat sukupuolen mukaisen pal-

kan suhteen. Suomessa toistellaan 
työelämän tasa-arvon periaatteita 
miltei ritualistisesti samalla kun ero 
miesten ja naisten keskiansioissa 
on edelleen todellisuutta. miksi asia 
ei ole muuttunut? 

Suorannan mukaan työnantajien 
lisäksi sukupuolten välistä palkka-
hierarkiaa piti yllä maailmansotien 
välisenä aikana myös ammattiyh-
distysliike vähintään passiivisesti, 
sillä se ei ottanut asiaa aktiivisesti 
ajettavakseen. esimerkiksi Suo-
men ensimmäinen valtakunnalli-
nen työehtosopimus piti sisällään 
samapalkkaisuuden: kirjatyöalalla 
miehelle ja naiselle maksettiin sa-
masta työstä sama palkka vuonna 
1900. Samapalkkaisuus ei siis ollut 
mahdottomuus, vaan käytäntö ja 
tavoite, joka jätettiin toisilla aloilla 
valitsematta.

Suomen ammattijärjestö (SaJ) 
ei ottanut samapalkkaisuutta agen-
daansa ja vaikka sen seuraaja Suo-
men ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SaK kirjasi asian sosiaalipoliittiseen 
ohjelmaansa, ei sen eteen tehty 
käytännössä juuri mitään ennen 
1940-lukua. toki haave oli iso, mut-
ta niin ovat monet muutkin olleet 
alkujaan, kuten haave kahdeksan 
tunnin työpäivistä. 

teollisuustyöväen palkkaerot 
supistuivat olennaisesti vuoden 
1945 valtakunnallisen palkkaso-
pimuksen myötä, jolloin naisten 
palkka kohosi hetkellisesti jopa yli 
80 prosenttiin miesten palkoista. 
tämä on kiistatta yksi ammattiyh-
distysliikkeen suurista saavutuksis-
ta. Seuraavina vuosina palkkaero 
ei enää kuitenkaan juuri kaventunut 
vaan päinvastoin kasvoi taas vähän 
uudelleen.

vaikka samapalkkaisuus on 
ollut voimassa oleva periaate Suo-
messa vuodesta 1963 lähtien, on 
sukupuolten välinen keskimääräi-
nen palkkaero säilynyt. Suorannan 
argumentointiin nojautuen voikin 
kysyä, voidaanko naisvaltaisten 
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alojen työtä nykypäivänä todella 
pitää vähemmän vaativana kuin 
miesvaltaisten alojen työtä vai pe-
rustuuko palkkaero yhteiskunnan 
muihin arvovalintoihin? entä ovatko 
pätkäpestit tai vuokratyö todellakin 
uusi ilmiö vai jotain jo hyvin tuttua 
vanhaa?

anu Suorannan väitöskirja on 
ilahduttavaa luettavaa tuoreu-
dessaan ja rohkeassa poleemi-
suudessaan. Suoranta käyttää 
paikoin riemastuttavia kielikuvia ja 
metaforia, mutta sortuu toisinaan 
myös lievään kapulakielisyyteen 
ja ylimääräisiin sivistyssanoihin. 
historian tutkimukselle harvinaisen 
rohkeasti Suoranta ottaa kantaa ja 
kirjaa julki tavoitteensa, joka ei ole 
vain kuvata mennyttä tai ymmärtää 
nykyistä, vaan jopa vaikuttaa tule-
vaan. halvennettu työ on tervetullut 
tuulahdus ja keskeinen puheen-
vuoro työelämän tutkimuksessa, 
ymmärtämisessä ja kehittämisessä 
2000-luvun alkaessa.

inkeri ahvenisto

Vapauden patsaan 
soihdun tuli ei sam-
mu?

fareed zaKaria: the poSt-
ameriCan WorLd 2.0. W.W. 
norton & CompanY 2008 Ja 
2011.

Yhdysvaltojen mahdin hiipumisesta 
on tullut kokonainen kirjallisuuden 
laji amerikassa. onko maailman 
kaikkien aikojen voimakkain impe-
riumi hiipumassa tai peräti luhis-
tumassa rooman, vanhan Kiinan 
ja neuvostoliiton tavoin? intialais-
taustaisen time -lehden toimittaja 
fareed zakarian teoksen “the 
post-american World 2.0” teesit 
ja pohdinnat ovat mitä antoisinta 
lukemista.

zakaria käsittelee lähtökohtana 
Yhdysvaltojen talousvaikeuksia ja 

aasian taloudellista nousua. Lähin-
nä hän keskittyy Kiinaan ja intiaan. 
Kiinan ja intian nousua määrittää 
tätä nykyä huikean isot kotimarkki-
nat. maailman rikkaimmalle maalle 
Yhdysvalloille on jäämässä maail-
mantalouden entistä suuremmas-
ta kakusta pienempi osuus (siis 
osuus, jokaisen palan koko kuiten-
kin kasvaa!). 

vapaakauppa ja vapaat mark-
kinat synnyttävät merkittävästi 
hyvinvointia ja sadat miljoonat aa-
sialaiset ovat nousseet amerikan 
liberaaleilla talousopeilla köyhyy-
destä. zakarian usko 1980-luvulla 
käynnistettyyn talouden liberali-
sointiin on vahva. merkille panta-
vaa on kuitenkin nationalismin nou-
su useissa nousevissa talouksissa. 
amerikkalaisen kulttuurin hegemo-
nia on jonkin verran hiipumassa.

Yhdysvallat säilyttää kuitenkin 
supervalta-asemansa. Yhdysval-
tojen poliittis-militaarinen asema 
pysyy zakariaan mukaan vahvana. 
uSa:lla on globaalit yhteistyöjär-
jestelmät kunnossa. Yhdysvallat 
on lisäksi toistaiseksi täysin ylivoi-
mainen monilla tieteen osa-alueilla 
(mm. nano- ja biotekniikat). myös 
Yhdysvaltojen armeija on tehnyt jat-
kuvasti panostuksia teknis-tieteelli-
seen tutkimukseen: Sotilasbudjetti 
on paitsi määrällisesti massiivinen, 
pentagonin asejärjestelmät ovat 
laadullisesti vuosikymmeniä muita 
maita edellä. amerikkalaisten yri-
tysten kilpailukyky on pääosin hyvä 
vaikka uSa:n julkinen talous yskii 
pahasti. Ja mikä myös keskeistä 
amerikan väkiluku kasvaa run-
saalla 60 miljoonalla vuoteen 2030 
mennessä. monia aasian maita ja 
eurooppaa uhkaa väestön ikäänty-
minen.

mitä monen ns. anti-amerikkalai-
sen on vaikea myöntää, amerikalla 
on myös ystäviä maailmalla ihan oi-
keasti. amerikkalainen unelma elää 
monen mielessä alhaisen elintason 
maissa. Lahjakkaat ja työteliäät 

ihmiset aasiassa suuntaavat opin-
tojen ja työn perässä innokkaasti 
Yhdysvaltoihin. 

paljon kritisoidun george 
W. Bushin vuosina uSa vahvisti 
suhteistaan intiaan. Siitä on tullut 
amerikan keskeisin liittokumppani 
aasiassa. zakarias huomauttaa, 
että Yhdysvaltojen mahti on voi-
makkaasti sen pehmeässä val-
lassa (“soft power”). demokratiaa, 
vapautta, ihmisoikeuksia kannattaa 
puolustaa oikeasti. nuoremman 
Bushin ajan “uSa toimii omin päin, 
jos niin hyväksi näkee” -unilatera-
lismiin ei pitäisi olla missään nimes-
sä paluuta. irak oli sodan voitosta 
huolimatta paha virhe. 

Yhdysvaltojen täytyy jatkossa 
kuunnella enemmän muuta maa-
ilmaa ja saada hyväksyntä toimin-
nalleen, muuten se ei voi johtaa. 
on parempi olla pidetty kuin pe-
lätty. zakarias huomauttaa monen 
aasian maan suhtautuvan pelolla 
Kiinan vallan nousuun. Kirjoittaja 
siteeraa singaporelaista tutkijaa: 

“Kukaan ei halua asua Kiinan su-
vereenisti hallitsemassa aasiassa.” 
uuteen kylmään sotaan zakarias 
ei kuitenkaan usko, se olisi valtava 
taloudellinen menetys kaikille.

zakarias kuvaa oivallisesti glo-
balisaation moninaisia vaikutuksia. 
monet niistä ovat ajankohtaisia 
myös meillä Suomessa. haastee-
na amerikassa on keskiluokan talo-
udellisen aseman kohentaminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmä. myös 
amerikan poliittinen järjestelmä 
on jos jonkinlaisissa vaikeuksissa: 
poliittinen kenttä on jakautunut 
kylmän sodan vuosia voimakkaam-
min toisiaan katkerasti syytteleviin 
konservatiiveihin ja liberaaleihin. 
Kompromisseja on vaikea tehdä. 

Keskustelu niin sisä- kuin ulko-
politiikassa tällaisessa ilmapiirissä 
kääntyy herkästi populismiksi, jos-
sa puheita leimaavat ennakkoluulot 
ja pelottelu. maltilliset poliitikot lei-
mattiin terrorisminvastaisen sodan 
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Arkipäivän rasismi on 
yhä näkyvämpää

anne-mari Souto: 
arKipäivän raSiSmi Kou-
LuSSa. etnografinen 
tutKimuS SuomaLaiS- Ja 
maahanmuuttaJanuorten 
rYhmäSuhteiSta. nuoriSo-
tutKimuSverKoSto / nuori-
SotutKimuSSeura, JuLKai-
SuJa 110. heLSinKi 2011. 

vaikka Suomessa puhutaan paljon 
monikulttuurisuudesta ja erilaisten 
kulttuurien arvostamisesta, ei 
käytännön arki aina kohtaa juhlapu-
heiden kanssa. tähän lauseeseen 
on tiivistettävissä itä-Suomen yli-
opistossa julkaistun väitöskirjan 
sisältö. anne-mari Souton mukaan 
lasten ja nuorten arjessaan kohtaa-
ma rasismi on yhä näkyvämpää. 
Silti monen opettajan mukaan mei-
dän koulussa rasismia ei ole. 

onko Soutolla evidenssiä väit-
teelleen? Souto havainnoi ja haas-
tatteli väitöstään varten joensuu-
laisen yläkoulun monikulttuurisia 
luokkia vuosituhannen vaihteessa. 
tutkimuksen kohteena olivat niin 
Suomessa, vietnamissa kuin enti-
sessä neuvostoliitossa sekä Jugo-
slavian alueella syntyneitä oppilaita. 
on sanottu, että Souton väitöskirja 
olisi toistaiseksi seikkaperäisin kou-
lussa ilmenevää rasismia tarkaste-
leva tutkimus Suomessa.

Souton mukaan rasismi jä-
sentää ja muokkaa monin tavoin 
nuorten tapoja nähdä ja kohdata 
toisiaan sekä muodostaa ryhmä-
suhteita suomalaisina ja maahan-
muuttajina sekä tyttöinä ja poikina. 
nuorten mahdollisuudet eri ryhmi-
en välillä liikkumiseen olivat usein 
hyvinkin rajattuja. ”vääränlaisesta” 
käytöksestä, kuten seurustelusta 
eri kulttuurista ryhmää edustavan 
kanssa, saattoi seurata rangais-
tuksena nimittelyä tai väkivaltaa. 
tutkimuksessa eritellään myös niin 
sanottua ”väritöntä rasismia”, joka 
näkyi esimerkiksi venäläistaustais-
ten nuorten syrjintänä.  

Souton mukaan yhä useassa 
oppilaitoksessa keskustelu rasis-
mista ja sen seurauksista häivyte-
tään neutraalin kulttuurieropuheen 
alle. maassa maan tavalla – peri-
aatteeseen vetoamalla häivytetään 
se tosiasia, etteivät suomalais- ja 
maahanmuuttajanuorten kohtaami-
set riitä lisäämään vuorovaikutusta 
ja suvaitsevaisuutta. maahanmuut-
tajanuorten ”sopeutumisongelmat” 
ja muut ”käyttäytymishäiriöt” seli-
tetään usein kouluissa kulttuurisilla 
eroilla ja ”maan tapojen oppimatto-
muudella”.

Souton mukaan niin oppilailta 
kuin opettajiltakin puuttuu koke-
mustietoa rasismin tunnistamiseksi 
ja määrittelemiseksi. osin tilan-
ne johtuu siitä, ettei peruskoulun 
opetussuunnitelmassa puhuta 
rasismista, vaan opetussuunni-

ilmapiirissä heikoiksi. esimerkiksi 
Barack obama sai monilta kon-
servatiivisilta politiikoilta syvän pa-
heksunnan puolustaessaan new 
Yorkin financial districtille, lähelle 
ground zeroa, rakennettavaa isla-
milaista kulttuurikeskusta. obama 
koetti kuitenkin puolustaa “vain” 
maan perustuslakiin kirjattua us-
konnonvapautta. islamin usko ei 
ole zakarian mielestä länsimaiden 
uhka. 

amerikkalaisen ajattelutavan 
tunteminen on entistä keskeisem-
pää keskinäisriippuvuuden maail-
massa. Siihen zakariaan kirja on 
hyvä opas. “the post-american 
World 2.0” on varmasti lukemisen 
arvoinen kaikille amerikasta ja 
kansainvälisestä politiikasta kiin-
nostuneille. teoksen tarjoamat lu-
kuisat historialliset analogiat ovat 
älyllisesti haastavia ja suorastaan 
herkullisia.

pekko henttonen

telman mukaan ”tavoitteena on 
luoda kasvuympäristö, joka tukee 
toisaalta yksilöllisyyden ja terveen 
itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon 
ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan 
yhteisöllisyyden kehitystä”. 

osin syyllistä voi hakea uusli-
beralistisesta hyvinvointivaltiosta, 
jossa kaikkien pitäisi sitoutua yh-
teiskuntaa ylläpitäviin perusarvoi-
hin. filosofi eerik Lagerspetz kysyy, 
kuka takaa, että näin käy. mikään ei 
estä vähemmistöjä ajamasta omia 
itsekkäitä etujaan. tässä pirstaloi-
tuneen yhteiskunnan ilmapiirissä 
nuorten pitäisi varttua aktiivisiksi 
kansalaisiksi. mutta heillekään ei 
suoda mahdollisuutta erehtyä saati 
epäonnistua. menestys koulutus- 
ja työmarkkinoilla on mahdollista 
vain ja ainoastaan menestymällä 
erinomaisesti opinnoissa.  Siksi 
keskitytään olennaisimpaan – omi-
en oppimistulosten parantamiseen. 
Kaikki muu on ”jonninjoutavaa läs-
sytystä”. 

Souton mukaan rasisminvastai-
sissa projekteissa lähdetään usein 
liikkeelle maahanmuuttajatyöstä 
käsin. hänen mielestään rasismi 
on ilmiö, jota pitäisi käsitellä myös 
pelkästään suomalaisten keskuu-
dessa. 

vaikka Soudon väitöskirja on 
ensisijaisesti akateeminen opin-
näyte, se sisältää runsaasti mate-
riaalia historian ja yhteiskuntaopin 
oppitunneille. Lukuisat haastattelu-
näytteet ovat toimivia keskustelun 
herättäjiä ja jäsentäjiä keskustelta-
essa passiivisesta suvaitsevaisuu-
desta, ulkosuomalaisuudesta tai 
kulttuurisesta joustavuudesta.

historia ja varsinkin yhteiskun-
taoppi tulisi olla eturintamassa, kun 
pääministeri Kataisen hallituksen 
hallitusohjelmaan kirjattua ”maa-
hanmuuttajien kotoutumista ja työl-
listymistä sekä kulttuurienvälisyyttä 
ja rasisminvastaisuutta edistetään 
koulutuksen keinoin” ryhdytään to-
teuttamaan. pääministeri Katainen 
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Olemmeko kaikki 
rasisteja?

veSa puuronen: raSiStinen 
Suomi. gaudeamuS 2011. 286 
S.
Satu Lidman: häpeä! 
nöYrYYttämiSen Ja häpeän 
JäLJiLLä. atena 2011. 302 S.
miLLa hannuLa: maaSSa 
maan tavaLLa. maahanmuut-
toKritiiKin LYhYt hiStoria. 
otava 2011. 240 S.

vesa puuronen lähtee kirjassaan 
rasistinen Suomi olettamuksesta 
Suomen rasistisuudesta. onko 
Suomi rasistinen maa ja miten se 
näkyy? onko Suomessa enemmän 
rasismia kuin muualla? nykyään 
on muotia leimata kaikki kritiikki ja 
jopa tietämättömyydestä johtuvat 
ennakkoluulot rasismiksi. pitävät-
kö nämä rasismisyytökset oikeasti 
paikkansa. totta kai suomalaiset 
ovat rasistisia, jos vertailukohdaksi 
otetaan absoluuttinen suvaitsevai-
suus, mutta onko sellaista mis-
sään?

esimerkeiksi suomalaisesta 
rasismista puuronen nostaa mm. 
saamelaisten kohtelun ja suhtautu-
misen venäjään ja venäläisiin. Suo-
malaiset ovat suhtautuneet saa-
melaisiin ylemmyydentuntoisesti. 
Samanlaista on ollut myös muiden 

”valloittajien” suhtautuminen alku-
peräiskansoihin. Se ei tietenkään 
tee suhtautumisesta sen hyväksyt-
tävämpää, vaikka ylevänä tavoit-
teena on ollutkin tietämättömien 
sivistäminen. Kiistan saamelaisten 

maanomistusoloista puuronen nä-
kee myös ilmentymänä rasismista. 
tällainen rasismi on jatkunut satoja 
vuosia, sillä jo käsite saamelainen 
(ennen lappalainen) on tarkoittanut 
elämänmuotoa, ei kansaa. Lappa-
laisesta on tullut uudisasukas, kun 
hän on asettunut paikoilleen uu-
disraivaajaksi ja suomalaisesta on 
tullut lappalainen alkaessaan har-
joittaa kiertävää paimentolaisuut-
ta. maanomistus on ollut ikuinen 
kiista, sillä nautintaoikeutta ei ole 
tulkittu omistusoikeudeksi ennen 
kuin aivan viime vuosikymmeninä. 
tätäkin aihetta on sivuttu ainakin 
matti enbusken ja mauno hiltusen 
muutaman vuoden takaisissa väi-
töskirjoissa. puuronen näkee rasis-
tisena myös sen, että venäläisten 
tekemiä maakauppoja, varsinkin 
sotilaallisten kohteiden lähellä, on 
arvosteltu. Suomalaiset eivät saa 
ostaa vieläkään venäjältä maata. 
onko se sitten rasismia suomalai-
sia kohtaan?

Jokaisesta asiasta voi löytää ha-
lutessaan rasistisia piirteitä. puu-
ronen löytää sitä myös siitä, että 
historiaa käsitellään oman aikansa 
lähtökohdista käsin. erään tutki-
muksen otsikossa olevan ryssä-
sanan puuronen näkee rasismin 
lietsontana, vaikka 1800-luvulla ve-
näläisistä käytettiin nimitystä ryssä. 
tosi kuitenkin on, että 1900-luvulla 
sana sai halventavan leiman, mutta 
kyseinen tutkimus käsitteli 1800-lu-
kua. tutkimuksen otsikon ryssä-
sanoineen puuronen näkee pyr-
kimyksenä myynnin edistämiseen, 
mikä varmasti onkin totta. millainen 
otsikko tässä suhteessa rasistinen 
Suomi on?

nykyään rasismia käytetään 
myös poliittisena lyömäaseena, 
kuten kommunismia ennen sotia 
sekä äärioikeistolaisuutta ja fasis-
mia varsinkin 1970-luvulla taisto-
laisuuden ollessa mahtavimmillaan. 
maahanmuuttokriittiset leimataan 
helposti rasisteiksi.

Sara Lidman käsittelee häpeä-
teoksessaan häpeää eri muodois-
sa ja eri aikakausina. häpeä ja sii-
hen johtavat syyt kuuluvat yhteisön 
arvoihin ja ihmisten välisiin suhtei-
siin. Sitä on käytetty myös kasva-
tuskeinona. teoksessaan Lidman 
sivuaa myös rasismia. tässä suh-
teessa häpeä liittyy kokemukseen 
erilaisuudesta, jota ulkomaalaiset, 
varsinkin hyvin poikkeavista kult-
tuureista tulevat kokevat. tämä 
on asia, jolle ei mahda mitään 
niin kauan kuin maahanmuuttajat 
haluavat säilyttää oman, suomalai-
sesta poikkeavan kulttuurinsa. he 
valitsevat tietoisesti erilaisuuden. 
myös leimaaminen tietynlaisek-
si on Lidmanin mukaan rasismia. 
esimerkiksi romanian romanien 
leimautumisen kerjäläisiksi Lidman 
tulkitsee rasistiseksi leimaamiseksi. 
Leimaamisella ei liene mitään teke-
mistä sen asian kanssa, miksi ro-
manian romanit ovat viime vuosina 
Suomeen tulleet? 

maassa maan tavalla kertoo 
suomalaisesta maahanmuuttokritii-
kistä pääsääntöisesti 1990-luvulta 
alkaen. Kirjan alaotsikon mukai-
sesti olisi ollut hyvä käsitellä myös 
vanhempaa maahanmuuttokritiik-
kiä, sillä sitä on ollut jo vuosisatojen 
ajan ainakin suhteessa romaneihin, 
venäläisiin ja juutalaisiin. Kirjas-
saan hannula antaa suunvuoron 
maahanmuuttokriitikoille. Kirja an-
taa asenteellisuudestaan huolimat-
ta paljon ajattelemisen aihetta. mik-
si suomalaisten kansallismielisyys 
leimataan rasistiseksi ja äärioikeis-
tolaiseksi? Jossain muualla vastaa-
va on tervettä kansallistunnetta ja 
kansojen itsemääräämisoikeutta, 
myös suomalaisen kansallistun-
teen leimaajien mielestä. mielen-
kiintoista, että Suomessa virallinen 
taho suhtautuu usein myönteisesti 
myös sellaisiin maahanmuuttajiin, 
jotka tuovat oman suvaitsematto-
man, tasa-arvosta piittaamattoman 
kulttuurinsa mukanaan aikomat-

totesi eduskunnassa hallituksensa 
toimivan määrätietoisesti rasismia 
ja syrjintää vastaan toteuttamalla 
edellisen eduskunnan tahtotilan 
laatimalla kansallisen toimintaoh-
jelman perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumisesta Suomessa.

Jaakko väisänen
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takaan sopeutua suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Suomalaisilta sen 
sijaan vaaditaan suvaitsevaisuutta 
ja tasa-arvoisuutta. onko tässäkin 
piilorasismin siemen? 

timo vihavainen kirjoitti parin 
vuoden takaisessa teoksessaan 
Länsimaiden tuho, että tietyllä 
tavalla itsekkäät kulttuurit ja val-
tiot säilyvät. Liian suvaitsevaisten 
kohtalona on häviäminen. Sekö on 
meidänkin kohtalomme? Suomalai-
sia on maapallon asukkaista tällä 
hetkellä alle promille.

Suomessa on myös oikeaa 
rasismia ja siihen pitää suhtautua 
vakavasti, mutta voidaanko koko 
maata luonnehtia rasistiseksi? 
ovatko muut maat sitten vähem-
män rasistisia? viime aikojen ra-
sismikeskustelu on saanut ajoittain 
jopa surkuhupaisia piirteitä. nauret-
tavaksi tilanne menee, kun perintei-
sistä maamme- ja Siniristilippumme 

-lauluista aletaan etsiä ja varsinkin 
löytää rasismia ja vihapuhetta. 

pasi pulju

Johdatus kriittiseen 
ajatteluun

BaiLLargeon, normand: 
äLYLLiSen itSepuoLuS-
tuKSen piKaKurSSi. (petit 
CourS d’autodéfenSe 
inteLLeCtueLLe, 2005.) Suo-
mentanut tapani KiLpeLäin-
en. tampere: eurooppaLaiS-
en fiLoSofian Seura, 2011. 

normand Baillargeon kertoo aluksi 
mitä älyllinen itsepuolustus tarkoit-
taa: ”aion puhua suoraan: olen mo-
nien muiden tavoin huolestunut tie-
dotusvälineittemme tilasta, niiden 
keskittymisestä, rinnakkaisuudesta 
ja kaupallistumisesta sekä siitä, 
että ne ovat päätyneet levittämään 
propagandaa”. 

2000-luvun osallistuvassa demo-
kratiassa on Baillargeonin mielestä 

kolme tapaa saada yhteiskunnal-
lista tietoa. ne ovat oma kokemus, 
tiede ja tiedotusvälineet. Baillar-
geonin mielestä media ja koulutus 
ovat nousseet yhä keskeisempään 
asemaan. Samaan aikaan koulu-
tuksen merkitys on kuitenkin muut-
tunut. vaikka tulevat kansalaiset 
tarvitsisivat yhä kipeämmin koulu-
tusta kansalaisyhteiskunnassa sel-
viytymiseen, on yleissivistyksestä 
luovuttu vähin äänin. Baillargeonin 
tarkoituksena on kirjassaan esitellä 
mahdollisimman yleistajuisesti ne 
käsitteet, joiden hallitsemisen hän 
katsoo jokaiselle kansalaiselle vält-
tämättömäksi.

tiivistäen voisi sanoa, että Bail-
largeonin kirja on selkeä johdatus 
kriittiseen ajatteluun. Kirjan alku-
puolella lukija johdatetaan yhteis-
kunnallisen retoriikan saloihin tai 
kuten hän itse asian määrittelee. 

”… joskus tuntuu siltä, ettei käytetty 
sanasto liity todellisiin ongelmiin tai 
auta niiden tutkimisessa ja selkiyt-
tämisessä, vaan pikemminkin tekee 
jokseenkin yksinkertaisista asioista 
keinotekoisesti monimutkaisia tai 
sitten peittelee ajattelun köyhyyttä”.

Suomalaisissa teoksissa puhu-
taan kernaammin kolmesta erilai-
sesta strategiasta lähestyä tekstejä. 
Baillargeonille ei riitä, että opitaan 
ymmärtämään ja tulkitsemaan 
tekstejä. 2000-luvun kansalaisyh-
teiskunnassa selviytyminen edel-
lyttää taitoa arvioida ja arvottaa 
medioiden välittämiä tekstejä. Suo-
messa kriittisyys mielikuvaistetaan 
ennen muuta kielteisyyteen, nega-
tiivisuuteen ja virheiden etsimiseen. 
Baillargeonin mukaan kriittisyys on 
enemmän uteliaisuutta ja kysele-
vyyttä maailman ilmiöistä ja raken-
teista. 

Kriittisyys ja valistaminen eivät 
olekaan toisilleen vastakkaisia 
lähestymistapoja, vaan toinen 
toisiaan tukevia. tässä mielessä 
kirjan havainnolliset esimerkit pel-
koon vetoamisesta, virheellisistä 

analogioista sekä asiaan kuuluvien 
tosiasioiden peittämisestä avaavat 
monta uutta näkökulmaa poliitikko-
jen ja talousvaikuttajien teksteihin. 
tosi-tv:n, mainosviestien ja kritii-
kittömän journalismin maailmassa 
pohdintaa tarvitaan huutavammin 
kuin koskaan.

Suomessa ja euroopan unionis-
sa 2000-luvun lukutaitoon on liitetty 
käsitteet sosiaalinen ja digitaalinen 
lukutaito. Baillargeonin mielestä 
vähintään yhtä tärkeää olisi kes-
kustella numerolukutaidottomuu-
desta, sillä meitä pommitetaan 
koko ajan numeroiden muodossa 
olevalla informaatiolla. hän ottaa 
esimerkiksi väitteen, jonka mukaan 
Yhdysvaltain kauppasaarron vuok-
si joka tunti kymmenen vuoden 
ajan on kuollut 2000 irakilaislasta. 
väite on Baillargeonin mukaan vail-
la todellisuuspohjaa, koska edellä 
todetun mukaan noin 20 miljoonas-
ta irakilaisesta olisi menehtynyt yli 
17,5 miljoonaa.

Kirjan parasta antia ovatkin 
monipuoliset esimerkit. Quebecin 
yliopiston kasvatustieteen profes-
sorina toimiva Baillargeon tuntee 
erinomaisesti kriittisen teorian 
perusteet, mutta hänellä on myös 
erinomainen kyky havainnollistaa 
teorioitaan. älyllisen itsepuolustus-
kurssin lopuksi Baillargeon listaa 
lukijalle riippumattomia tiedotusvä-
lineitä. vaikka ne ovat mitä ilmei-
simmin läpäisseet Carl Saganin 
soopantunnistustestin, Baillargeon 
ei malta olla mainitsematta sitä, 
että ”nämä (tiedotusvälineet) mai-
nitaan tässä, ei tarkoita, että vält-
tämättä jakaisin niiden arvot: sinun 
on tietysti valittava, mitä itse luet”. 
itseironiaa parhaimmillaan. ei ole-
kaan ihme, että ranskankielisessä 
maailmassa teos on ollut suurme-
nestys.

Jaakko väisänen
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Islamin erotiikan 
arkea ja haaremien 
loistoa

JaaKKo hämeen-anttiLa: 
tuhannen Ja Yhden Yön 
erotiiKKa. otava 2011. 239 S.

helsingin yliopiston arabian kielen 
ja islamin tutkimuksen professori 
hämeen-anttila on harvinaisen 
tuottoisa alaansa koskettelevan 
kirjallisuuden julkaisija ja suomen-
taja. huippua edustaa vuonna 2005 
julkaistu islamin käsikirja, joka sai 
valtion tiedonjulkistamispalkinnon. 
uusista käännöksistä on merkittä-
vin vuonna 2010 ilmestynyt tuhat 
ja yksi yötä.

on jotenkin johdonmukaista, 
että hämeen-anttilan uusin kirja 
ilmestyi tuhannen ja yhden yön jäl-
keen. Levittihän tämä tarinakokoel-
ma alkaessaan 1800-luvulla ilmes-
tyä euroopassakin kuvaa islamin 
maailmasta hillittömän erotiikan 
alueena. tietysti monista tarinako-
koelman versioista oli seksi putsat-
tu pois ”lapsille sopimattomana”.

teoksessaan kirjoittaja vertailee 
mielenkiintoisella tavalla 1800-lu-
vun hurjaa mainetta ja nykypäivän 
islamilaisten fundamentalistien 
tiukkaa moraalia. totuus liikkunee 
tässäkin jossain keskivaiheilla. 
islamilainen maailma ei ollut niin 
hillitön kuin 1800-luvulla euroopas-
sa uskottiin, mutta toisaalta tiukat 
fundamentalistitkaan eivät edusta 
koko islamilaista maailmaa seksi-
moraaliltaan. 

Kirjaa lukiessaan ei voi muuta 
kuin ihailla tekijän arabialaisen kir-
jallisuuden ja runouden tuntemusta. 
Lähes koko kirjan teksti on muo-
kattu etupäässä keskiaikaisista 
arabialaisista kirjoista ja runoista. 
Käytetyn länsimaisen tutkimuskir-
jallisuuden luettelo on todella lyhyt.

1800-luvulla kiihottivat haaremit 
ja niiden elämä erityisesti euroop-
palaisten mielikuvitusta. Kirjailijat 

hekumoivat haaremiin joutuneen 
eurooppalaistytön kohtalosta, ja 
maalauksissa haaremit olivat todel-
lista paljaan naiskauneuden juhlaa. 
ilmeisesti mainosväen aloitteesta 
on kirjan kanteen asetettu tällainen 
eurooppalaisen mielikuvituksen 
tuote. 

tekijä toteaa suurimman osan 
haaremifantasioista perusteetto-
miksi. ensiksikin suurin osa isla-
milaisista eli ja elää yksiavioisessa 
suhteessa, vaikka uskonto sallisi 
neljä vaimoa ja vielä jalkavaimojen 
parven. todella suuret haaremit 
olivat harvinaisia hallitsijoiden ja 
muiden mahtimiesten elämänpiiriä. 
vaikka perheessä oli vain yksi vai-
mo, oli ulkopuolisilta suljettu talon 
naisten osa haaremi. 

miesten avioeron saannin help-
pous tosin takasi mahdollisuuden 
vaimon vaihtoon. toisaalta nainen-
kin saattoi saada avioeron, ja hänen 
taloudelliset etunsa olivat turvatut 
eron tullessa. esimerkiksi hänellä 
oli oikeus saada myötäjäisensä ta-
kaisin. Laaja orjuus piti huolen siitä, 
että kohtalaisen varakas mies ei 
kärsinyt seksin puutteesta. Kauniita 
orjatyttöjä jopa lahjoiteltiin suosion 
osoituksena. toisaalta ainakin tari-
noissa mustat orjat nauttivat suurta 
suosiota naisten keskuudessa.

hämeen-anttila käsittelee ai-
hepiiriään monipuolisesti ja hy-
väntuulisen toteavasti. Kirjan alun 
mielenkiintoisin osuus on islami-
laisen paratiisin kuvaus. paratiisis-
sa odottivat ihanat neidot, huurit, 
palveluun valmiina tulijoita. Kaikki 
oppineet eivät pitäneet tällaista 
menoa paratiisiin sopivana, mutta 
kuuman erämaan pojille oli viileä 
puutarha ihanine neitoineen var-
masti houkutteleva tulevaisuuden 
näky. naisille oli paratiisissa vain 
hengellistä ohjelmaa.

islam suhtautuu myönteisesti 
avioliittoon. miesvaltaisessa yhteis-
kunnassa avioliitto oli sopimusasia, 
mutta kirjallisuus tuntee runsaasti 

myös rakkausavioliittoja. tyttöjen 
avioitumisen alaraja sijoittui hieman 
toiselle kymmenelle. esimerkiksi it-
sensä muhammadin lempivaimon 
aishan arvellaan olleen hyvin nuori 
avioliiton alkaessa. ensimmäistä 
kertaa avioituvan tytön oletettiin il-
man muuta olevan neitsyt. eronnei-
den naisten ja leskien osalta tilanne 
oli luonnollisesti toinen. 

ainakin kirjallisuudesta päätel-
len miehiä vaivasi lähes hysteeri-
nen mustasukkaisuus ja pelko siitä, 
että vaimo pettää heitä. miehille pe-
lehtiminen muiden naisten kanssa 
oli luonnollisesti sallittua, ja vaimon 
oli alistuttava siihen, että mies kä-
väisi orjatorilla ostamassa uuden 
tytön. tietysti oli myös lujaluontoi-
sia vaimoja, jotka pitivät miehensä 
tiukassa kurissa.

Kirjan muissa luvuissa tekijä kä-
sittelee orjakauppaa, prostituoituja 
ja bordelleja ja parittajia. orjien os-
taminen oli vähintään samanlainen 
taitolaji kuin vanhan auton ostami-
nen nykyään. orjanostajan apuna 
oli monia opaskirjoja. uskonto suh-
tautui kielteisesti homoseksuaali-
suuteen, mutta ilmiötä siedettiin, ja 
esimerkiksi miesprostituoidut olivat 
yleinen ilmiö. Kuten myöhemminkin 
olivat erilaiset yhdyntäoppaat suo-
sittua luettavaa.

Kirjan ulkoasuun on kiinnitet-
ty suurta huomiota. etupäässä 
intialaiset ja persialaiset kuvat ja 
koristekuviot synnyttävät erittäin ta-
sokkaan ja huolellisen kirjan vaiku-
telman. Jaakko hämeen- anttilan 
nimi on jälleen osoittautunut laadun 
takeeksi.

vilho Kulju
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Siniristin tie uhreja 
vaativasta toteemista 
yhdistäväksi symbo-
liksi

tuomaS tepora: Sinun 
puoLeStaS eLää Ja KuoLLa. 
Suomen Liput, nationaLiSmi 
Ja veriuhrit 1917–1945. WSoY 
2011. 480 S.

Kustantaja on epäilemättä tehnyt 
ystävällisen eleen nuorta tutkijaa 
kohtaan julkaisemalla suurelle 
yleisölle tarkoitetun version väi-
töskirjasta, jonka teemoina ovat 
keskeiset Suomen historian piirteet. 
toisaalta on heti todettava, että 
muokkaustyö tiukan tieteellises-
tä väitöskirjasta suurelle yleisölle 
tarkoitetuksi tietokirjaksi olisi tullut 
tehdä huomattavasti perusteel-
lisemmin. Kirjaan on jäänyt liian 
paljon väitöskirjan vaikeaselkoista 
munkkilatinaa ja raskaslukuista teo-
reettista pohdintaa uhreja janoavan 
toteemilipun olemuksesta. 

vieraillessaan keväällä mikaelin 
killassa tekijä vaikutti selväsanai-
selta nuorelta mieheltä. ilmeisesti 
kirjallisessa esityksessä on pyrki-
mys syvästi tieteelliseen tekstiin 
päästänyt vaikeaselkoisuuden Ba-
rabbaan irti. Kirjassa on toki help-
polukuisia ja selkeän kiinnostavia 
jaksojakin, joiden anti on tärkeää 
ja mielenkiintoista. valitettavasti 
kirjan raskassoutuisuus vie suuren 
osan lukemisen ilosta. itselläni kir-
jan lukeminen kesti paljon kauem-
min kuin vastaavan laajuisten kirjo-
jen yleensä. Jopa mökin kirjahyllyn 
moneen kertaan luetut Susikosket 
tuntuivat usein houkuttelevammalta 
luettavalta kuin yöpöydällä sitkeästi 
jököttävä teporan teos. Lopulta kui-
tenkin kirjan läpi rämpiminen kan-
natti, sillä oikeista kohdista luettuna 
kirjan sisällys on aivan antoisa.

teoksen avainkäsitteen toteemi-
lipun tekijä selittää poikkeusaikojen 
rituaalitunnukseksi, jonka kautta 
yhteisö puhuu arkielämälle vieraal-

la kielellä, ja joka saa voimansa 
silloin kun yhteisö tiivistyy yhteisen 
tunnuksen alle puolustamaan omia 
symbolisia ja todellisia rajojaan, niin 
kuin esimerkiksi sisällissodassa ja 
viime sodissamme tapahtui. totee-
milipun käyttötarkoitukset löytyvät 
isänmaallisissa lipunnostoseremo-
nioissa tai sankarivainajan arkun 
päältä. toteemilipun käyttötarkoi-
tuksen täyttää myös vappumarssin 
etummainen punalippu. 

Keskeisenä teemana kirjassa 
on siniristilipun nousu symboliksi, 
jolle taistelussa henkensä menettä-
neet, etupäässä nuorison edustajat, 
olivat uhranneet elämänsä. Lippu 
ja lipun värit nähtiin puhtauden ja 
oikeudenmukaisuuden symbolei-
na. tästä näkökulmasta katsottuna 
esimerkiksi sisällissodassa olivat 
punaliput alhaisen ajattelun ja ma-
terialismin symboleita. punaisella 
puolella nähtiin punaliput tietysti 
aivan toisin, ja niillä kunnioitettiin 
luokkansa paremman elämän puo-
lesta kuolleiden uhria. 

Kirja kertoo sinisen ja valkoisen 
ja siniristilipun noususta kansallisik-
si symboleiksi. tarinan alkuna on 
topeliuksen lapsille kirjoittama tari-
na sinivalkoisten taistelusta punai-
sia vastaan, ja pienen rumpalipoika 
rietrikin pelostaan saama voitto 
ja antama uhri. 1800-luvun lopulla 
olivat Suomen liputusolot sangen 
kirjavat. mitään yhtenäistä lippua ei 
ollut, vaan esimerkiksi herrasväen 
huvilat liputtivat erilaisilla lipuilla. 
virallisimman aseman omasivat 
leijonaliput ja vaakunavärien pu-
nakeltaiset liput. Sinivalkoiset värit 
muotoutuivat fennomanian tunnus-
väreiksi. Leijonalippu ja etenkin 
punakeltaiset vaakunavärit olivat 
ruotsinmielisten suosioissa. Sini-
valkoinen ristilippu oli harvinaisuus 
vielä 1900-luvun alussa. värit ase-
tettiin yleensä vaakatasoon. poh-
joismaisia perinteitä korostaneet 
ruotsinmieliset suosivat ristilippua 
yleisemmin. Samoina 1900-luvun 

alkuvuosina työväenliike omaksui 
punaisen lipun tunnuksekseen. 

itsenäisyyden koittaessa oli 
kirjava lipputilannekin ratkaistava. 
ennen sisällissotaa oli poliittisten 
päättäjien tahto kallistumassa pu-
nakeltaisen lipun tai valtiollisessa 
käytössä leijonalipun kannalle. 
ruotsalaisten ohella osa nuorsuo-
malaisista kannatti punakeltaista 
lippua. Sota muutti kuitenkin kai-
ken. vihattavaa punaista väriä ei 
voinut olla lipussa. Keväällä 1918 
sinivalkoinen ristilippu virallistettiin. 
valtiolipuissa siihen lisättiin vaaku-
na keskelle.

Sotien välisenä aikana siniris-
tilippu symbolisoi vahvasti kevään 
1918 valkoisia uhreja. mitä enem-
män vasemmalle mentiin, sitä vas-
tenmielisempi lahtarien tunnus oli. 
valkoisella puolella tällaista asen-
netta ei hyväksytty, vaan oli yleistä, 
että työväentalot pakkoliputettiin 
siniristillä. punaisia lippuja ei jul-
kisuudessa sallittu. Kielto sai ase-
tuksen voiman 1930-luvulla tämän 
vuosikymmenen lopulla kansalli-
sen sovun kasvaessa siniristi alkoi 
saada entistä kunnioitetumman 
aseman myös sosiaalidemokraat-
tien piirissä. Samoin ruotsalaisten 
nyreä asenne siniristiä kohtaan vä-
hitellen lientyi. 

talvisodassa siniristin yhdistävä 
symbolivaikutus oli luonnollisesti 
vahvimmillaan sankarihautajai-
sissa. näissä tilaisuuksissahan 
se vahvasti symbolisoi isänmaan 
hyväksi annettua uhria. mahta-
va vertauskuvallinen vaikutus oli 
myös lipun kohottamisella valla-
tun viipurin linnan torniin syksyllä 
1941, samoin lipun pelastamisella 
tornista 20.6.1944 vallinneen kaa-
oksen keskellä. Sodan jälkeisessä 
uudessa tilanteessa oli siniristi me-
nettänyt poliittiset rasitteensa, ja 
se kelpasi myös äärivasemmiston 
kulkueiden keulalipuksi.
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