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M arraskuun alussa OAJ järjesti lukukau-
sittaisen aineopettajaliittojen puheen-

johtajatapaamisen. Tilaisuudessa käsiteltiin 
lähinnä peruskoulun ja lukion opetussuunni-
telmauudistuksia. Peruskoulun osalta puhut-
tiin mm. kadonneista kolmesta valinnaistun-
nista. Ammattijärjestömme on tiedustellut 
asiaa ministeriötä myöten, mutta asia on 
kuulemma lykätty epämääräiseen tulevai-
suuteen. Opetussuunnitelmatyö on kuulem-
ma nyt tärkeämpää. 

OAJ:n lakimiesten mielestä aineopetta-
jien ja luokanopettajien työnjakoa yhtenäi-
sessä peruskoulussa ei voida päättää valta-
kunnallisella tasolla vaan paikallisesti. Monet 
ovat tulkinneet asian niin, ettei OAJ halua 
sekaantua asiaan järjestön sisäisten ristirii-
tojen ehkäisemiseksi. Voi siis olla, että OAJ:
ltä on turha odottaa ohjeita kuntien luotta-
musmiehille tässä asiassa. Siksi jokaisen 
peruskoulun aineopettajan kannattaa olla 
aktiivinen ja vaatia paikalliselta luottamus-
mieheltä tasapuolisuutta. Jos luokanopetta-
jat saavat opettaa yläkoulussa, aineopettaji-
en on saatava opettaa alakoulussa. Ei liene 

pahitteeksi vaikka olisitte asiassa yhteydessä 
myös OAJ:n edunvalvontaosastoon. Asia on 
joka tapauksessa ratkaistava kun kuntakoh-
taisia opetussuunnitelmia aletaan valmistella. 
Perusopetusasetus 1 luku 1§ toteaa asiasta: 

”Vuosiluokilla 1–6 opetus on pääosin luokan-
opetusta ja vuosiluokilla 7–9 pääosin aineen-
opetusta, ellei opetussuunnitelmassa toisin 
määrätä.”

20.11.2013 osallistuin YTL:n lukioyhteis-
työryhmän kokoukseen. Ryhmään kuuluu 
kymmenkunta jäsentä, ja tarkoitus on ko-
koontua keskustelemaan ylioppilaskokeen 
uudistamiseen liittyvistä asioista sitä mukaa 
kun uudistus etenee. Tällä kertaa keskuste-
limme mm. äidinkielen kokeesta, josta siis 
ei tule yleissivistystä mittaavaa koetta, vaan 
päinvastoin reaalikokeita kehitetään itsenäi-
sinä kokeina. Pyrkimys on kehittää kokeita 
siihen suuntaan, että korkeakoulut voisivat 
nykyistä helpommin hyödyntää arvosanoja 
opiskelijarekrytoinnissaan. Paljon oli puhetta 
myös lukiodiplomijärjestelmän ulottamisesta 
muihinkin kuin taideaineisiin. Vaihtoehtona 
pohdittiin tutkielmakursseja. Tarkoitus ei kui-
tenkaan missään tapauksessa ole luoda yo-
kokeelle rinnakkaista tutkintojärjestelmää. 

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri 
Kaisa Vähähyyppä tuntui vierastavan aine-
kohtaisten mallitehtävien luomista lautakun-
nan toimesta. Vaarana on, että lukion opetta-
jat alkavat prässätä lukiolaisia mallitehtävien 
avulla, eivätkä enää rohkene itse keksiä pa-
rempia. Joka tapauksessa pääsihteeri toivoi, 
että kaikki opettajat osallistuisivat tehtäviä 
koskevaan keskusteluun Digabi-sivustolla, 
jos ja kun tehtäväehdotuksia alkaa jaostoista 
tulla. Yhteiskuntaopin osalta niitä voi odottaa 
ensi keväänä. Tässä yhteydessä puhuimme 
myös opiskelijoiden TVT – valmiuksista. Teh-
tävien tulee ensinnäkin olla sellaisia, ettei 
eniten tekstiä kirjoittanut voita kilpaa. Lisäksi 
on varmistettava, että kaikki kokelaat osaa-

Tunnit

Jari aalto
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HYOL toimii
riitta Mikkola Ja kirsi ruhanen

vat käyttää tehtävien ratkaisemiseksi tar-
vittavia ohjelmia, vaikkapa Exceliä. Opiske-
lijoiden yhdenvertaisuus merkinnee siis sitä, 
että sähköistämisen luomat mahdollisuudet 
otetaan käyttöön hitaasti, mutta tehtävien 
määrä saattaa vähetä alusta alkaen.

Muistutan teitä vielä siitä, että lukion 
tuntijakotyöryhmän esitys julkaistaan 2.12 
kuluvaa vuotta. HYOL:n hallitus on jo alku-
syksystä toimittanut oman, järjestyksessä 
toisen, kannanottonsa tiedoksi kaikille niille 
päättäjille ja vaikuttajille, joiden hallitus olet-
ti voivan vaikuttaa asiaan. Hallituksen kan-
nanotto on nähtävissä HYOL:n verkkosivujen 
jäsenosiossa. Meillä ei ole edustajaa työryh-
mässä, mutta vetosin asiassa työryhmässä 

toimivaan ystäväämme siitä huolimatta, että 
työryhmän esitys on kuulemma lähes valmis. 
Työryhmä on kaiken kaikkiaan toiminut hyvin 
salassa, mitä itse pidän vieraana suomalai-
selle hallintokulttuurille. Mielestäni meidän ei 
kuitenkaan kannata tässä vaiheessa soutaa 
venhettä lepikkoon, vaan odottaa rauhassa 
esityksen julkistamista. Sen jälkeen niin hal-
lituksen kuin jäsenistönkin pitää olla hyvin 
aktiivisia asiassa. Toivon myös teiltä kaikilta 
palautetta hallituksen suuntaan lukion uudis-
tamisen edetessä. Olemme jo nyt vastaanot-
taneet useita hyödyllisiä ehdotuksia. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n puheenjohtaja.

HYOL:n Helsingissä lokakuun lopussa 2013 
järjestämät syyspäivät keräsivät ensim-

mäistä kertaa liki kymmeneen vuoteen yli 
sata osallistujaa. Syyspäivien teemana olivat 
sähköinen opetus ja sähköistyvät ylioppilas-
kirjoitukset.

Syyspäivien yhteydessä pidettiin myös 
syysliittokokous, jonka päätöksen mukaisesti 
HYOL:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa 
toisen kaksivuotiskauden ajan Jari Aalto Hel-
singistä. Varapuheenjohtajina yhden vuoden 
ajan jatkavat Riitta Mikkola Espoosta ja Jari 
Pönni Lohjalta.

HYOL:n kevätpäivät sekä kevätliittokoko-
us pidetään Tampereella 26.-27.4.2014. Ke-
vätpäivien teema on ”Rahat eivät riitä - hy-
vinvointivaltion loppu?”

HYOL järjestää kesällä opintomatkan Skot-
lantiin. Matkan ajankohta on 5.-10.6.2014 ja 
ohjelma hintatietoineen julkaistaan pian lii-
ton nettisivuilla. 

Lisäksi järjestämme yhdessä Suomen 
Lähi-idän instituutin säätiön kanssa kym-
menelle opettajalle jatkokoulutusseminaarin 

Israelissa 6.-17.6.2014. Lisätietoja seminaa-
rista löydät tämän Kleion sivulta 26. 

Väinö Tannerin säätiö myöntää jälleen al-
kuvuodesta oman opettajastipendinsä HYOL:
n jäsenelle. Lisätietoja opettajastipendistä on 
HYOL:n verkkosivuilla.

Elokuussa 2014 pidetään Hanasaaressa 
jälleen suomalais-ruotsalaiset historian opet-
tajien päivät, joiden pääteema on arviointi.

HYOL:n perus- ja lukioryhmä ovat jatka-
neet uusien opetussuunnitelmien pohtimista 
ja niihin vaikuttamista. Peruskoulun opetus-
suunnitelma on jo sisältövaiheessa. Painotus 
uusissa opetussuunnitelmissa tulee olemaan 
yhä enemmän taitojen puolella. Uusien val-
takunnallisten opetussuunnitelmaehdotusten 
tulisi olla valmiit keväällä 2014. OPH:n histo-
rian OPS-ryhmässä jatkavat Marketta Hulkko-
Lassila ja Riitta Mikkola

Lukion tuntijakoehdotusta varten asetettu 
ryhmä antaa ehdotuksensa joulukuun alussa. 
HYOL:n lukioryhmä on kommentoinut asiaa 
jo etukäteen ja jatkaa sekä tuntijakoon että 
opetussuunnitelmaan vaikuttamista.
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Ditt Förbund

Petter Wallenius

Bästa medlem. Många frågar 
mig vad Förbundet för lä-

rarna i historia och samhällslära 
FLHS rf. egentligen gör. Det jag 
skall jag nu redogöra för.

Ditt Förbund är främst en 
pedagogisk sammanslutning 
med 1530 medlemmar som 
grundats 1948. Ditt Förbund är 
inte en fackorganisation med 
lönefrågor på agendan. Det-
ta måste man komma ihåg då 
Förbundets uppdrag diskuteras. 
Förvisso har uppdraget under 
senare år mer och mer glidit in mot intres-
sebevakning av timfördelningen och usken, 
men det är inte den urspungliga tanken. 

Varje kalenderår börjar vi med ett stor-
möte där alla som verkar inom grundskole-, 
gymnasie-, informationsutskottet och styrel-
sen träffas. Vi brukar då vara kring 25 per-
soner. På dessa storträffar brukar vi dra upp 
riktlinjerna för vad som skall göras och höra 
oss för vilka stämningarna är inom de olika 
kommunerna där vi arbetar. Årets största grej 
har varit att jobba för den nya läroplanen i 
historia och samhällslära. Mycket handlar om 
att vid rätt tidpunkt kontakta rätt tjänsteman, 
politiker och intressegrupp. Det vi saknar är 
personer som skulle tala för historia. Jag hop-
pas dock på ett varmt samarbete med SLS 
under kommande åren. Ämnet samhällslära 
saknar inte inflytelserika vänner. Se bara på 
ämnets framgångar i timfördelningarna från 
2001 och 2012.

Inom de olika arbetsgrupperna brukar 
varje år en handfull personer bytas ut. Sty-
relsen ser gärna att nya ansikten dyker upp. 
En styrelseperiod varar tre år. Jag är nu inne 
på mitt sjunde år i styrelsen och hör till de 
som suttit längst. Vi är tolv personer i sty-
relsen och har åtta möten per år. Inga mö-
tesarvoden delas ut, men resorna betalas. 

Förbundet har en heltidsans-
tälld verksamhetsledare, Kirsi 
Ruhanen, som jobbar på kon-
toret i Tölö. Hela våren job-
bade vi med att försöka få til-
läggsfinansiering för EUSTORY 
tävlingen. Det lyckades vi inte 
med trots företagsträffar och 
ett flertal stipendieansökningar. 
Under året har jag även suttit 
med på ämneslärarförbundets 
seminarier samt talat för lägre 
usk. Det har heller inte lyckats. 
Förbundets seminarier har vi i 

år lyckats med bättre än på länge. Över 100 
personer deltog på höstdagarna i H:fors. Det 
hände senast 2004 att över 100 deltog i en 
kurs. Vårdagarna i Seinäjoki drog även bra 
med över 70 personer. Förbundet arrangerar 
också en handfull tävlingar med över 50 000 
deltagande skolelever årligen. Under 2013 
har vi även varit medarrangör samt synts på 
studieresor i bl.a. Libanon, Estland, Sverige 
och Tyskland. 

Hur syns det finlandssvenska? Vi är två 
finlandssvenskar i styrelsen, Markus och Pet-
ter. Vi talar svenska på styrelsemötena och 
försöker att skriva artiklar till Kleio samt be-
vakar det svenska inslaget i verksamheten. 
Hemsidan är tvåspråkig och är vårt fönster 
mot Norden. Realprovens svar i historia och 
samhällslära fås nu även på svenska, vilket 
fått mycket uppskattning. REKI böckerna och 
våra tävlingar översätts till svenska. Attity-
den till svenskan inom Förbundet är positiv. 
Med mitt engagemang i Förbundet sedan 
1999 har jag fått ett stort antal vänner och 
bekanta både i och utanför Finland. Det har 
hjälp mig att orka. Ditt Förbund är värt att 
jobba för. På hela styrelsens vägnar önskar 
jag dig en fridfull jul. 
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Nuortenkirjallisuus on ollut kautta aikain 
initiaatiokirjallisuutta, joka valmentaa 

nuorta aikuisuuteen. Nuortenromaanit välit-
tävät siten aina kirjoittamisajankohtansa yh-
teiskunnallista aatemaailmaa – sekä hyväs-
sä että pahassa. Vaikka nuorille kirjoitetaan 
nykyisin hyvinkin tietoisesti nykyhetken syk-
keessä, niin vaikutevelka edeltäjien tuotan-
nolle kuultaa aina rivien välissä. 

Uutta ja vanhaa

Taitava kirjailija osaa yhdistää sopivasti an-
nostellen sekä uutta että vanhaa. Rauha S. 
Virtanen piti Seljan tytöt -sarjan (1955–1964; 
jatko-osat 2001 ja 2009) esikuvana Louisa 
M. Alcottin Pikku naisia ja halusi kirjoittaa 
suomalaisen vastineen tälle klassiselle tyttö-
kirjasarjalle. Selja-sarja onkin osoittautunut 
yllättävän lumovoimaiseksi ja myös uusia lu-
kijasukupolvia kiinnostavaksi. 

Tyttöromaanin myöhemmistä uudistajista 
myös Vilja-Tuulia Huotarinen on paneutunut 
edeltävään tyttökirjatraditioon ja onnistunut 
näin uudistamaan modernia tyttökirjallisuut-
ta Silja-trilogiassa (2007–2010) ja nuorten-
romaanissa Valoa valoa valoa (2011).

Nuorille ja aikuisille

Kuluvan vuoden aikana kotimaisten nuorten-
romaanien luokituksia on haluttu väljentää. 
Esimerkiksi Salla Simukan dekkarivetoinen 
Lumikki-sarja ja Seita Vuorelan & Jani Iko-
sen Karikko ovat saaneet selkämykseensä 
kirjaston kaksoisluokituksen N84.2 ja 24.2 
eli nuorille ja aikuisille. Yhdysvalloissa va-
kiintuneelle young adults fiction -termille 
peräänkuulutetaan parhaillaan kotimaista 

vastinetta. Simukka punoo päähenkilönsä 
Lumikki Anderssonin nimeä myöten tarinaan 
klassisten satujen aihelmia, joista on sukeu-
tunut kansainvälinen trendi myös elokuva- ja 
pelimaailmassa. 

”Sorsapuisto oli kuin lumottu. Puiden oksat 
olivat kauttaaltaan huurteessa tai niiden pin-
nalla oli monimutkaisiksi, taidokkaiksi kiteiksi 
jäätynyttä lunta. Aurinko heijastui jokaisesta 
kiteestä. Kimmelsi, välkehti, kimalsi, säkenöi, 
sädehti. Lumikuningatar oli ajanut reellään 
puiston halki. – – (Simukka: Punainen kuin 
veri, Tammi 2012)”

Simukan trilogiaksi ensi vuonna täyden-
tyvä sarja on harvinaisuus lajissaan, sillä 
sen myyntioikeudet on myyty yli 30 maahan. 
Suomalainen nuortenkirjallisuus kiinnostaa 
juuri nyt entistä enemmän myös ulkomaisia 
kustantajia! 

Aikuistuvien nuorten huomioiminen ei 
sinällään ole mikään uusi ilmiö: jo 1960-lu-
vulla suomalaiseen nuortenkirjallisuuteen 
vakiinnutettiin uusi lajityyppi, teiniromaani. 
Sen ensisijaiseksi lukijaryhmäksi ajateltiin 
teini-iästä kohti aikuisuutta vähitellen siirty-
viä lukijoita, jotka eivät enää kiinnostuneet 
perinteisen tyttö- tai poikaromaanin aihepii-
reistä. Teiniromaaneissa käsiteltiin monia it-
senäistymiseen liittyviä ilmiöitä, perhe- ja ka-
verisuhteita ja oman identiteetin vähittäistä 
löytymistä. Alueen kehittäjiä ovat Suomessa 
olleet tyttöjen kuvaajina eritoten Merja Otava 
ja Hellevi Salminen. Heidän esikoisensa, nuo-
risokulttuuria ja tytön sisäisiä mielenliikkei-
tä herkästi kuvaavat Priska (1959) ja Baby 
(1962) ovat edelleen tutustumisen arvoisia. 

Uutta näissä romaaneissa oli aiemman 
aikuisen auktoriteetin murentuminen. Sal-
misen Babyssä päähenkilön eheytymisessä 

Seljan tyttöjen idyllistä tulevaisuuden 
uhkakuviin
Nuoruuden perustunnot pysyvät silti samoina

Päivi heikkilä-halttunen
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perhekriisin ja epäonnistuneen itsemurha-
yrityksen jälkeen nimenomaan isoäidillä on 
keskeinen empaattisen 
tukijan rooli.

”– Onko elämä sellaista, 
isoäiti, Baby kysyi, – onko 
elämä vain rumaa ja likaista ja pahaa? Eikö 
ole mitään, mihin voisi uskoa? Tai katsoa 
ylöspäin? Kyllä minä tiedän, isoäiti, juuri sel-
laisia kuin minä sanotaan moderniksi nuori-
soksi, juuri meistä sanotaan, ettei meillä ole 
mitään ihanteita, ettei me kunnioiteta mitään 
ja niin pois päin. Puhutaan ongelmanuorisos-
ta, ja kaikki aikakauslehdet julistavat meidän 
huonoja tapojamme. Ja toistetaan neljättä 
käskyä ja että nykyajan nuoriso ei tiedä mi-
tään vanhempien kunnioittamisesta ja ja ja 
loputtomiin. Miksei kukaan puhu ongelma-
vanhemmista ja nykyajan vanhempain mo-
raalista? Isoäiti, sano, voiko kunnioittaa sel-
laista ihmistä kuin isä on? (Salminen: Baby, 
1962.)”

Samastumismalleja pojille

Samoihin aikoihin pojan kuvaa uudistivat eri-
tyisesti Uolevi Nojonen ja Asko Martinheimo, 
joiden ilmeisenä esikuvana oli vuonna 1961 
suomennettu J. S. Salingerin Sieppari ruis-
pelllossa. 

Martinheimon ja Nojosen hortoilevat 
kaupunkilaispojat (esim. Sigmund Freudin 
kaamea flunssa, 1968 ja Polttaa, polttaa…, 
1968) tarjosivat uuden samastumismallin 
nuorille poikalukijoille, jotka aiemmin olivat 
viihdyttäneet itseään ensisijaisesti lukemalla 
luonnettaan ankarissa eräoloissa karaisevis-
ta riuskoista sankareista. 

Karismaattiset tytöt

Anni Polvan Tiina-sarjalla (1956–1986) on 
eittämättä ollut kauaskantoiset vaikutukset 
aktiivisen ja karismaattisen tytön kuvan muo-
toutumiseen kotimaisessa tyttökirjallisuu-
dessa, mutta silläkin on edeltäjänsä: Leena 
Härmän Pieni Tuittupää-sarja (1945–1953) 
lanseerasi jo kotimaisen poikatytön, joka viis 
veisaa kiltin tytön roolimallista. 

Polvan läpeensä sydämellinen Tiina oli 
sodanjälkeisen Suomen uuden kasvatusihan-
teen mallin mukaan kirjoitettu mittatilaustyt-

tö: rehti, reipas ja toimissaan aina oikeamieli-
nen. Kiinnostava on myös Polvan sarjaan kir-

joittama uudenlainen isän 
kuva: pikkuvirkamiehenä 
rautateillä työskentelevä 
isä heltyy usein tyttären-

sä edesottamusten jälkeen, ja kurinpito jää 
tämän vuoksi enemmän äidin vastuulle. 

Perheen muutos näkyy kirjoissa

Samana vuonna 1986, kun Anni Polva kirjoit-
ti viimeisen Tiina-kirjan, aloitti viihteellistä 
tyttökirjallisuutta sittemmin monilla teoksil-
la uudistanut Tuija Lehtinen Mirkka-sarjan, 
joka sekin kertoo ehtiväisen ja energisen 
tytön edesottamuksista. Kymmenen vuoden 
kuluttua aika oli kypsä jälleen uudelle, pa-
remmin julkaisuajankohtansa ilmiöitä heijas-
televalle Laura-sarjalle, jossa Lehtinen kuvaa 
uusperheen monivivahteisia sisaruussuhteita 
ja tavallisen perhetytön maltillista pyriste-
lyä perheen holhouksesta. Lauran isäpuolen 
työttömyys heijastuu lasten arkeen ainaisena 
penninvenyttämisenä, mutta perheyhteyttä 
kannattelevat silti henkiset arvot ja luja yh-
teenkuuluvaisuuden tunne, kuten klassisissa 
tyttökirjoissa on aina ollut tapana. 

Lehtisen viimeisin tyttökirjasarja Rebekka 
(v:sta 2007) tekee kunniaa L. M. Montgome-
ryn Anna-kirjojen päähenkilöille: Rebekka 
on pienellä paikkakunnalla perheineen asu-
va punatukkainen rämäpää, jolta ympäristö 
usein odottaa isän papin viran takia hieman 
maltillisempaa käytöstä.

Rankat aiheet ja tabujen rikkominen

1970-luvulla nuortenkirjallisuus uudistui jäl-
leen kirjoittamisajankohtaan ankkuroituneen 
ongelmakeskeisyyden kautta. Nuortenro-
maaneihin työntyi entistä enemmän rankko-
ja aiheita: esimerkiksi päihteitä, aborttia ja 
aborttia käsiteltiin avoimesti. Myös yhteis-
kuntakritiikkiä esitettiin ajoittain kärkevästi. 
Nuorten monet ongelmat selitettiin silti var-
sin yksioikoisesti heidän taustastaan ja van-
hemmistaan johtuviksi.  

Nuortenromaanien yleisilme oli verraten 
pessimistinen, joskin kirjat kääntyivät aina 
myönteisesti tulkittavaan loppuratkaisuun. 
Hyviä esimerkkejä ovat vuonna 1978 ilmes-

“Nuortenkirjallisuus on aikuisuuteen 
valmentavaa initiaatiokirjallisuutta.”
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tyneet Anneli Toijalan Filmaus seis!  ja Tuula 
Kallioniemen Toivoton tapaus?, joissa erilais-
ten nuorten ongelmia siilataan näkökulma-
tekniikan kautta. 

Nuortenkirjan sankari oli tyypillisimmil-
lään kaupungissa oppikoulua käyvä keski-
luokan tai ylemmän luokan nuori, jonka oli 
mahdollista taloudellisesti turvatun nuoruu-
den vuoksi vetäytyä itseensä ja kyseenalais-
taa vallitsevia oloja. Kuriositeettina kiinnos-
tava on Rauha S. Virtasen avainromaaninkin 
aineksia sisältävä Lintu pulpetissa (1972), 
joka kuvaa Teiniliiton poliittisen heräämisen 
alkuvaiheita. Virtasen romaani on yhä yksi 
harvoista nuorten poliittisen tietoisuuden he-
räämistä käsittelevistä kotimaisista nuorten-
romaaneista. 

1980-luvulla nuoruuden kuvaus sai jo 
enemmän vivahteita, vaikka ongelmapainot-
teisuus olikin edelleen yleistä. Vuosituhannen 
vaihteen kotimaisissa nuortenromaaneissa 
jo lähes kaikki tabuaiheet oli rikottu: aino-
astaan uskonto ja nuorten itsetuhoisuus on 
koettu niin vaikeiksi aiheiksi, että kirjailijat 
empivät edelleen niiden nostamista nuorten-
romaanin keskiöön. 

Ei sensuuria, mutta…

Suoranaisen sensuurin kohteeksi suoma-
laiset nuortenromaanit eivät tiettävästi ole 
Suomessa päätyneet. Silti on hyvä muistaa, 
että aikuinen pystyy eri tavoin valinnoillaan 
vaikuttamaan, millaista kirjallisuutta kunakin 
aikakautena halutaan nuorille välittää. 

Rauha S. Virtasen Ruusunen (1968) ku-
vasi teini-ikäisen tytön ja keski-ikäisen mie-
hen kiellettyä rakkaustarinaa ja Margareta 
Keskitalon Tyttö kuunarilaiturilla (1968) äidin 
mielisairauden varjostaman tytön varhais-
nuoruutta. Kustantaja taivutteli kirjailijoita 
tekemään kirjoihin vähemmän raflaavat ja 
sovinnaiset loppuratkaisut.

Nykyisin nuortenromaaneissa suositaan 
enemmän lukijan omalle päättelylle tilaa jät-
tävää avointa loppua. Tästä hyvä esimerkki 
on Terhi Rannelan Taivaan tuuliin (2007), joka 
kuvaa ihmismielen manipulointia koulukiusa-
tun Auran kasvutarinan kautta. Teos ilmestyi 
vain muutamaa kuukautta ennen Suomen 
ensimmäistä kouluampumistragediaa.

Rannelan nuortenromaani päättyy koh-

taukseen, jossa Aura istuu entisen koulunsa 
itsenäisyyspäivän juhlassa ajastettu pommi 
repussaan. Kirjallinen julkisuus sivuutti tä-
män nuortenromaanin kokonaan, mikä ker-
too omaa kieltään aikuisten- ja lastenkirjal-
lisuuden maailmoiden kohtaamattomuudesta 
ns. valtajulkisuudessa. 

Nykyhistoriaa nuortenromaaneissa

Viimeksi moraalista paheksuntaa aiheutti pie-
nenhkön piirin nettikeskustelussa Vilja-Tuulia 
Huotarisen nuortenromaani Valoa valoa va-
loa, jossa aikuiset vieroksuivat 13-vuotiaiden 
tyttörakkauden siekailematonta kuvausta ja 
toisen päähenkilön päätymistä itsemurhaan.

 Huotarisen romaani on hyvä esimerkki 
modernin nuortenkirjan uudesta viehtymyk-
sestä kuvata lähihistoriaa: tapahtumat sijoit-
tuvat vuoteen 1986 Tšernobylin ydinvoima-
laonnettomuuden jälkeiseen aikaan Varsinais-
Suomessa. 

”Vuosi oli 1986 ja Tšernobyl oli juuri rä-
jähtänyt.

Jos ette tienneet sitäkään, hävetkää. Se 
on kaikkien yhteinen onnettomuusvuosi.

Minulle siitä tuli kesä jolloin lakkasin pu-
humasta vanhemmilleni. Siitä tuli kesä josta 
minun piti vaieta elämäni loppuun asti. 

Paitsi että nyt kerron teille.
Koska ketään ei pitäisi suojella rakkaudel-

ta. (Huotarinen: Valoa valoa valoa, 2011)”

Katu-uskottavuus ja kirjat

Suomalaisten nuorten vapaa-ajan lukutottu-
muksia ei ole hetkeen kartoitettu. Nuorten 
mielenkiinnon kohteet vaihtuvat taajaan, ja 
kustantajatkin tuntuvat elävän entistä enem-
män hetkessä, kun miettivät uusia markki-
nointistrategioita. Suurimmista kustantajista 
WSOY ja Tammi ovat palkanneet kotimaisille 
uutuuksille esilukijoiksi paljon lukevia nuoria, 
jotta saisivat ennakkoon tietoa, mihin kohde-
ryhmään kirja parhaiten uppoaa. 

Sosiaalinen media, uusin tietotekniikka ja 
vaihtelevat nuorisomuodin ilmiöt aiheuttavat 
nekin enenevässä määrin paineita kirjailijoil-
le. Uusimman älypuhelinmallin ja katu-us-
kottavan varustearsenaalin mainitsemisen 
sijaan tärkeämpää lienee yhä välittää nuorta 
puhuttelevalla tavalla kasvuiän kipupisteitä 
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ja tarjota ongelmille lohdullisia ratkaisuvaih-
toehtoja.

Modernit dystopiat

Uusimpana trendinä näyttää olevan visioida 
nuoruutta muutaman vuosikymmenen pää-
hän, tulevaisuuden yhteiskuntaan, jossa mo-
nikaan meidän aikamme yleisistä totuuksista 
ei enää päde. Esimerkiksi Laura Lähteen-
mäen ensi vuonna kolmiosaiseksi karttuvan 
North End -sarjan (v:sta 2012) osissa Nis-
kaan putoava taivas ja Kaiken peittävä tul-
va kerrotaan Ruotsin kuningatar Victorian jo 
ikääntyneen ja muistellaan parin sadan vuo-
den takaisia nälkävuosia, jolloin elämän eh-
dot olivat lähes yhtä ankeat. 

Realistiselle nuortenkirjallisuudelle tu-
tut vierauden ja ulkopuolisuuden teemat 
identiteettikriiseineen toistuvat myös näissä 
moderneissa dystopioissa. Vanhojen tyttö-
kirjaklassikoiden sankarittarien tapaan Läh-
teenmäen Niskaan putoaa taivas -romaanin 
päähenkilö Tekla muuttaa uudelle paikkakun-
nalle, jossa hänen on löydettävä oma paik-
kansa ja hengenheimolaisensa.

”Oli hirveää olla ulkopuolinen entisestä 
elämästään. Ja vielä kammottavampaa oli, 
ettei hän ollut läsnä uudessakaan elämäs-
sään. North Endissä kukaan ei aavistanut, 
millainen asema hänellä oli ollut vanhassa 
paikassa. Kukaan ei tiennyt, että hänellä oli 
melkein ollut poikaystävä ja että hän oli kuu-

lunut hälisevään, kadehdittuun kaveriporuk-
kaan, johon hän oli aina voinut mennä mu-
kaan ja jossa hänestä oli pidetty. 

Täällä hän oli vain outo, yksinäinen ete-
lästä tullut hiippari, joka pukeutui hameisiin 
ja saattoi käyttää hyvinä päivinä sävytettyä 
huulirasvaa. (Lähteenmäki: Niskaan putoava 
taivas, WSOY 2012)”

Oli hirveää olla ulkopuolinen entisestä 
elämästään. Ja vielä kammottavampaa oli, 
ettei hän ollut läsnä uudessakaan elämäs-
sään. North Endissä kukaan ei aavistanut, 
millainen asema hänellä oli ollut vanhassa 
paikassa. Kukaan ei tiennyt, että hänellä oli 
melkein ollut poikaystävä ja että hän oli kuu-
lunut hälisevään, kadehdittuun kaveriporuk-
kaan, johon hän oli aina voinut mennä mu-
kaan ja jossa hänestä oli pidetty. 

Täällä hän oli vain outo, yksinäinen ete-
lästä tullut hiippari, joka pukeutui hameisiin 
ja saattoi käyttää hyvinä päivinä sävytettyä 
huulirasvaa. (Lähteenmäki: Niskaan putoava 
taivas, WSOY 2012)

Tulevaisuuden yhteiskunnan visioissaan 
nuortenkirjailijat pystyvät esittämään ku-
lutukseen, eettisiin valintoihin, moraaliin ja 
yhteiskuntajärjestykseen liittyvää kirpeääkin 
kritiikkiä. Siri Kolun nuortenromaanissa Pelko 
ihmisessä (2013) Suomeen on levinnyt PI-in-
fluenssa. Sairastuneet ja heidän omaisensa 
ovat toisen luokan kansalaisia. Puhtaan Suo-
men etuja ajava PUSU-puolue ajaa häikäile-
mättömästi omia etujaan. 

Kirjojen kannet viestivät konkreettisesti kirjoittamisajankohtansa arvoista ja asenteista, 
toki myös esteettisten pitämysten vaihteluista. 
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Pararomanttinen nuorten viihde

Dystopioiden ohella myös pararomanttinen 
nuorten viihde on valtaamassa nimekemää-
räisesti tilaa realistiselta nuortenromaanilta. 
Yhdysvaltalaisen Stephenie Meyerin Twilight-
romaanien nosteessa Suomessa on ryhdytty 
julkaisemaan kotoperäisiä vastineita: Elina 
Rouhiaisen Susiraja- ja Annukka Salaman 
Faunoidi-sarjoissa tavallinen teinityttö saa 
tunteilleen vastakaikua ihmissusilta ja fau-
noidien eli eri eläinten lajityypillisiä piirteitä 
omaavilta pojilta. 

Eksoottisista lähtökohdistaan huolimatta 
tällaiset pararomanttiset nuortenromaanitkin 
ovat mitä suurimmassa määrin velkaa aiem-
malle perinteelle. Naisten viihdekirjallisuu-
dessa jännite on syntynyt aina eriparisten ja 
eri yhteiskuntaluokista tulevien lempiväisen 
välisestä suhteesta! 

Lukekaa aikuiset nuortenkirjallisuutta!

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien ai-
kuisten soisi lukevan paljon nykyistä enem-
män myös uusinta nuortenkirjallisuutta, joka 
toimii usein peilauspintana nuorten lisäksi 

myös aikuisille, joskin heille kirjoissa varat-
tu toimijarooli ei läheskään aina mairittele. 
Nuortenkirjoissa nuoret päähenkilöt ratkovat 
nimittäin usein omien ongelmiensa lisäksi 
myös työssä loppuun palaneiden ja omien ih-
missuhdesotkujen rampauttamien vanhem-
piensakin vastoinkäymiset.

Vuoden 2011 syksyllä ilmestyivät Jari Ter-
von Layla ja Marja-Leena Tiaisen nuortenro-
maani Kahden maailman tyttö. Kummassa-
kin romaanissa kuvataan Suomeen Turkista 
muuttavaa teini-ikäistä kurdityttöä, joka etsii 
itseään sukunsa perinteiden ja suomalaisen 
tapakulttuurin puristuksessa. Kotiinpäin ve-
toa tahi ei, mutta mielestäni Tiaisen esittä-
mä kuva monikulttuuristuvasta Suomesta on 
Tervoon verrattuna paljon uloitteikkaampi ja 
uskottavampi!

Kirjoittaja työskentelee vapaana lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden tutkijana, kriitikkona 
ja kouluttajana. Lastenkirjahylly-blogissa 
(http://lastenkirjahylly-blogspot.fi) hän 
esittelee uutta ja vanhaa lasten- ja nuorten-
kirjallisuutta. 



Forum digiajassa

otava.fi

Lukion suosikkisarja Forum seuraa aikaansa ja on saatavana myös 
digikirjoina, joiden videot ja linkit tuovat lisäarvoa opiskeluun. 
Toiminnallisuuksia ovat haku, kirjanmerkki ja muistiinpanotoiminto, 
jonka avulla digikirjaan voi tehdä tehtäviä.

Forum-digikirjaa ja painettua oppikirjaa voi käyttää rinnakkain, 
sillä niissä molemmissa on sama, laadukas sisältö. Roomaakaan ei 
rakennettu päivässä – digiaikaan voi siirtyä hallitusti. 

Muista käyttäjän etu eli opettajan oma digikirja tai tutustu 
Forum-digikirjoihin 30 päivää: www.otava.fi/opepalvelu

Ilmestyneet Forum-digikirjat:
Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Forum II Eurooppalainen ihminen
Forum 1 Uusi yhteiskuntatieto
Forum 2 Uusi taloustieto

Antti Kohi

Hannele Palo

Kimmo Päivärinta

Vesa Vihervä

Ihminen, ympäristö ja kulttuuriIhm
inen, ym

päristö ja kulttuuri
o

tava
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K90

04DG
ISBN 978-951-1-24195-9

Tervetuloa Forumille! Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssilla 

tarkastellaan ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nyky-

päivään. Samalla tutkitaan, miten ympäristö on vaikuttanut eri 

aikakausien yhteiskuntien kehitykseen ja miten tämä on näkynyt 

ihmisten arkielämässä.

Lukion historian ja yhteiskuntaopin Forum-sarja on kirjoitettu 

vuoden 2005 opetussuunnitelman mukaiseksi. Sarjassa seurataan 

historian suuria kehityslinjoja ja kiinnitetään huomiota kronolo-

giaan. Selkeästi hahmottuvat keskeiset asiat ja kertaavat tehtävät 

auttavat opiskelijaa jäsentämään kokonaisuuksia. Dokumenttiteh-

tävät harjaannuttavat historian taitoja ja valmentavat  opiskelijaa 

ylioppilaskirjoituksia ja historian ainereaalia varten.

9
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59

I Saatavilla hyvin 
varustetuista 
verkkokirja-
kaupoista.
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Sain Kleion toimitukselta pyynnön selvit-
tää sitä, mitä nuoret lukevat nyt. Olen 

työskennellyt Nurmijärvellä Klaukkalan kir-
jastossa lasten ja nuorten kirjastonhoitajana 
tammikuusta 2012 alkaen. Tämä kirjoitus 
perustuu kirjastossamme tehtyihin lainoihin.  

Tytöt vampyyrien ja ihmissusien 
parissa

Pohtiessani mitä nuoret lukevat nyt, mieleeni 
tulivat tietyt kirjat ja erityisesti tietyt sarjat. 
Yleisesti voisin todeta, että tällä hetkellä ns. 
kauhuromantiikka on suosittua nuorten kir-
joissa. Monista kauhuromantiikan kirjoista on 
tehty myös näyttäviä elokuvia ja tv-sarjoja 
voimakkaine efekteineen ja tehosteineen. 

Kun vampyyrit, ihmissudet ja tavalliset 
ihmiset kohtaavat, on se aina mielenkiintoi-
nen elementti. Ja kun näiden välille saadaan 
eroottinen jännite, on se vielä jännittäväm-
pää! Tärkeää on myös kirjojen sarjamaisuus. 
Yksi osa ei riitä, vaan seuraava odotetaan 
hyvin innokkaasti. Kustantamojen suoltaes-
sa sarjoja tiehään tahtiin kannattaa kysyä 
laadun perään. Osassa kirjoja teksti on aika 
huonoa ja tarina heikko. Oleellinen huomio 
on kuitenkin se, että näitä kirjoja lukevat eri-
tyisesti tytöt. Kuinka kauan sitten tämänhet-
kinen vampyyrien ja ihmissusien loisto säilyy, 
jää nähtäväksi.

Mielenkiintoista on, että jo hyvin nuoret 
kirjastossa kävijät lukevat näitä nuorille ai-
kuisille tarkoitettuja kirjoja ja sarjoja. Uskal-
taisin jopa sanoa, että välillä lukijat ovat pe-
lottavan nuoria, mutta vanhemmat tuntuvat 
hyväksyvän lastensa kirjavalinnat. Vitosluok-
kalaisille eivät enää riitä Viisikot, Tiinat, Neiti 
Etsivät ja Merja Jalon heppakirjat. 

Pidän itsekin kovasti kauhusta, jännityk-
sestä ja kummitustarinoista. Vinkatessani 
nuoret innostuvat juuri tämän aihepiirin kir-
joista: mitä pahempi, sen parempi! Joskus 

tuntuu siltä, ettei mikään voi enää pelottaa 
nykylapsia. Kun jo osa viidesluokkalaisista on 
nähnyt K18-kauhuelokuvia, niin mihin kirjo-
jen kauhu edes enää pystyy. Voi siis olla, että 
huolehdin välillä turhaan, että liian nuoret 
lukevat ”liian rankkoja” tarinoita. Toisaalta 
ajattelen, että hyvä kun lukevat edes jotain. 
Varsinkin ne pojat!

Lukemattomat pojat

Poikien lukemattomuus nousee aina tasaisin 
väliajoin keskustelun aiheeksi. Sekä kirjas-
tossa että koulussa poikien lukemattomuu-
desta ollaan huolissaan. Onko huoli oleellista, 
sitä en osaa sanoa. Henkilökohtaisesti olen 
hiukan huolissani siitä, mihin tämä lukemat-
tomuus johtaa. Millaisia seurauksia siitä on? 
Lukeminen on yhteydessä myös kirjalliseen 
ilmaisutaitoon. Kirjoittelenko minä tulevai-
suudessa työni ohessa täällä kirjastossa asi-
akkaiden hakemuksia, ilmoituksia ja kysely-
jä, kun se ei enää heiltä luonnistu? Ja jotten 
nyt maalaa vain piruja seinille, niin kyllähän 
monet nuoret lukevatkin: netissä. He lukevat 
vieläpä hyvin monipuolista tekstiä. Kuiten-
kin on kysyttävä, kuinka pitkäjänteistä tämä 
nettilukeminen on. 

Miksi lukeminen ei sitten innosta ja erityi-
sesti poikia? Tähän en osaa suoraan vastata, 
mutta nuori kirjailija ja lyhytelokuvien tekijä 
Aleksi Delikouras on tuonut esille mielenkiin-
toisen ajatuksen. Erilainen pelaaminen ver-
kossa, konsoleilla ym. on suosittuja nuorten 
poikien keskuudessa. Tämän huomaa myös 
kirjaston yleisökoneilla. Pelaaminen on hyvin 
yhteisöllistä. Myös tämän huomaa kirjastos-
sa, kun joudumme vähän väliä pyytämään 
pelaajia pienentämään äänen volyymia. Pelit 
innostavat poikia. 

Lukeminen taas eroaa pelaamisesta, sillä 
se on hyvin yksinäistä puuhaa. Tässä voi olla 
yksi linkki siihen miksi lukeminen ei ole ko-

Mitä nuoret lukevat nyt?

anu kalliola
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vin suosittua. Yhteisöllisyyden sijaan yksinäi-
syyttä? Aleksi Delikouras kuitenkin teki jotain 
mielenkiintoista: hän latasi YouTubeen teke-
miään lyhyitä videoita nörttipojasta ja tästä 
nörtistä tuli hitti. Sitten hän kirjoitti Nörtit 
kirjoiksi ja nyt odotetaan jo kolmatta Nörtti-
kirjaa. Erityisesti pojat odottavat. Toimii!

Ilonpilkahduksia

Osa nuorista varmasti lukee paljonkin, mutta 
osa ei mitään. Mutta eikö näin ole ollut aina? 
Näin asia oli ainakin 1990-luvulla, kun itse 
kävin peruskoulua ja lukiota. Lukemisesta on 
ollut minulle hyötyä ja se on ollut hyvin an-
toisaa. Nyt yritän omassa työssäni innostaa 
nuoria lukemaan - välillä onnistun ja välillä 
en. 

Kirjastoomme tuli kerran äiti, joka tarvitsi 
kirjan alakouluikäiselle pojalleen. Kirjan luke-
miseen oli aikaa vain muutama päivä. Hetken 
pohdinnan jälkeen nappasin kirjan hyllystä ja 
annoin sen äidille. Jonkin ajan päästä näin 
taas äidin ja hän kertoi pojan todella innostu-
neen kirjasta. Poika ei olisi uskonut, että kirja 
voi olla niin hyvä. Osui ja upposi!

Ja mikä se kirja oli? Robert Swindellsin 
Huone 13. Toimii yleensä aina.

Ahkerimmin liikkuvia nuorten kirjoja 
kirjastossamme

Kauhuromantiikkaa
Cast, P. C.: Yön talo -sarja
Fitzpatrick, Becca: Langennut enkeli  -
sarja
Gratton, Tessa: Veritaika ja Verenvahti -
kirjat
Harris, Charlaine: Sookie Stackhouse -
sarja
Meyer, Stephanie: Twilight-sarja
Noël, Alyson: Kuolemattomat -sarja
Smith, L. J.: Vampyyripäiväkirjat -sarja
Stiefwater, Maggie:  Väristys, Häivähdys, 
Ikuisuus -trilogia

Fantasiaa
J. K. Rowling: Harry Potterit 
Rick Riordan: Percy Jackson-sarja
Erin Hunter: Soturikissat-sarja

Kauhua
Darren Shan: Darren Shanin tarina -sar-
ja
R. L. Stine: Goosebumps-sarja ja Night-
mareroom-sarja

Muuta
Asher, Jay: Sinä ja minä sitten joskus 
Benton, Jim: Rakas nuija päiväkirjani -
sarja
Blyton, Enid: Salaisuus -sarja, Viisikko 
Coben, Harlan: Pakopaikka
Collins, Suzanne: Nälkäpeli-trilogia 
Hopkins, Cathy: Frendejä, kundeja -sar-
ja
Jalo, Merja ja Marvi: Jalojen heppakirjat 
ja Jesse-kirjat
Keene, Carolyn: Neiti Etsivät 
Lehtinen, Tuija: Rebekka -sarja
Ilkka Remeksen nuorten kirjat 
Sachar, Louis: Paahde 
Shepard, Sara: Valehtelevat viettelijät -
sarja
Turetsky, Bianca: Muotimatkaaja Titani-
cin kannella 

Kirjoittaja työskentelee Klaukkalan kirjastos-
sa Nurmijärvellä lasten ja nuorten kirjaston-
hoitajana. 

•
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Historiallinen romaani on nosteessa. Tä-
män vuoden Finlandia -palkintoehdok-

kaiden joukossa on useita teoksia, jotka voi 
tulkita lajityypin edustajiksi. 

Haastattelin viittä suosittua historiallisia 
romaaneja kirjoittavia kirjailijaa, jotka kerto-
vat kirjoitusprosessistaan ja suhteestaan his-
toriaan. He valottavat Kleion lukijoille myös 
tulevaa tuotantoaan. Kaikille kirjailijoille esi-
tin samat kysymykset.

Katja Kettu
Ketun uusin teos, novellikokoelma Piippuhyl-
ly käsittelee osittain samoja teemoja kuin ke-
huttu ja kohuttu Kätilö.

1. Vanhat 
lehdet, doku-
mentit, tieto-
kirjat, arkis-
tot, asiantun-
tijat... lista 
on pitkä ja on 
työvaihekin. 
Aluksi menen 
hakuammun-
nalla, luen 
vähän kaik-
kea ja haiste-
len tilannetta. 
Loppua koh-
den tarvitsen 
spesifimpää 
tietoa, esim. 
Kätilöä varten 

tarvitsin faktaa häkäpönttöautojen toimin-
nasta ja radiovakoilun salausmenetelmistä. 
Piippuhylly -kokoelmaan taas luin mm. Kris-

talliyöstä, Stalingradin taisteluista, Neuvosto-
liiton naislentäjistä ja eri lentokonemalleista. 
Joskus aihe löytyy sattumalta: Tiedelehden 
artikkelista, jossa kerrotaan toksioplasmasta. 

2. Minua kiinnostaa se, miten ihminen jäsen-
tää menneisyyttä ja nykyaikaa. Vanha fraasi, 
että kun kirjoitettaan historiasta, kirjoitetaan 
nykypäivästä, on tosi. 

3. Nyrkkisääntö on, että kaikki, mitä kirjoitan, 
olisi VOINUT tapahtua. Eli vältän anakronis-
meja, yhdistelen eri tapahtumia ja dokument-
teja. Esimerkiksi Kätilö-romaanissa esiintyvä 
Titovkan leiri on ollut olemassa. Konkreettisia 
asiakirjoja sieltä ei kuitenkaan ole säilynyt. 
Luodakseni autenttisen vaikutelman luin ja 
katsoin dokumentteja saksalaisten leireistä 
ja haastattelin suomalaista arkeologia, joka 
on tutkinut asiaa.

4. Kumminkin päin. Aika avaa mahdollisuuk-
sia tarinankerronnalle, juoni saattaa muuttua 
jonkin historian solmukohdan vuoksi. Minulla 
on olemassa romaania kehitellessäni kaksi 
linjaa: yleinen historialinja ja mikrotason lin-
ja. Ne sitten törmäilevät. 

Historiallinen romaani yhdistää faktan  
ja fiktion

hanna Ylönen 

Katja Kettu.  
Kuva: WSOY/ Ofer Amir.

1. Millaista tutkimusta teet romaanejasi 
varten? Kuinka tämä pitkä työvaihe on?
2. Miksi kirjoitat historiallisia romaaneja?
3. Onko historiallinen tarkkuus sinulle tär-
keää?
4. Valitsetko ensin kirjoihisi ajanjakson, 
josta haluat kirjoittaa vai onko historia en-
nemminkin sopiva ”kehys” tarinalle?
5. Miksi Suomessa julkaistaan ja luetaan 
paljon historiallisia romaaneja?
6. Mitä aiot kirjoittaa seuraavaksi?
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5. Koska suomalaiset ovat viisasta kansaa ja 
tietävät, kuinka pienestä kaikki voi olla kiin-
ni. On oikeastaan aika hämmästyttävää, että 
olemme selvinneet kansakuntana näinkin hy-
vin -jos siis tarkastellaan Euroopan lähihisto-
riaa ja kahtiajakoa. Historiasta pitäisi oppia, 
mutta samalla histriallinen romaani on myös 
seikkailu ja kurkistus toiseen ajanjaksoon. 
Mennyt on aina kiehtonut minua enemmän 
kuin tuleva, en tiedä miksi.

6. Historiallista romaania en heti hylkää, mut-
ta seuraavana on käsittelyssä pidempi ajan-
jakso ja laajennan myös naapurimaahan. 

Sirpa Kähkönen

Rakastettu Kuopio-sarja on edennyt jo kuu-
denteen osaan. Historiallisessa romaanisar-
jassa Kähkönen käsittelee oman sukunsa vai-
heita, joita avataan myös tietokirjassa Vihan 
ja rakkauden liekit – Kohtalona 1930-luvun 
Suomi.

1. Tutkimusvaihe kestää konkreettisena 
vuoden mutta aiheet voivat olla vuosikym-

m e n e n k i n 
verran mie-
lessä olleita. 
Uran aikana 
syntyy kysy-
myksiä his-
toriasta ja 
vähitellen ne 
muotoutuvat 
kirjan aiheik-
si. Silloin kun 
a k t i i v i n e n 
tutk iminen 
on meneil-
lään, käytän 
a r k i s t oma-
t e r i a a l e j a 
laajasti, luen 
vanhoja sa-

nomalehtiä ja perehdyn tutkimuskirjallisuu-
teen. Olen ahkera kirjastojen ja arkistojen 
asiakas. Myös musiikki, kuvataide ja elokuva 
ovat tärkeitä lähteitä ja innoittajia.
 
2. Haluan tutkia menneisyyttä kaunokirjalli-

suuden keinoin ja etsiä rajapintaa tutkimuk-
sen ja taiteen välillä. 

3. Historiallisen romaanin uskottavuus on 
kiinni siitä, että todennettavat seikat vas-
taavat sitä mitä menneisyydestä tiedetään. 
Mutta historiallisen romaanin vapaus on siinä, 
että sen ei tarvitse rajoittua siihen mitä läh-
teet näyttävät toteen. Fiktiivisen maailman 
rakentaminen on kaunokirjailijan oikeus. Ku-
ten Aristoteles sanoo Runousopissaan, runo-
us kertoo siitä mitä olisi voinut olla ja on sen 
vuoksi filosofisempaa kuin historiankirjoitus.

4. En käytä historiaa kehyksenä tai kulissina. 
Jokin ajanjakso puhuttelee ja etsin sitten kei-
not lihallistaa tuolle ajalle tyypilliset ristiriidat, 
aatteet, suuret ja pienet tapahtumat.

5. Suomessa on halua hahmottaa mennei-
syyttä ja paljon asioita ja aiheita, joista ei 
ole tarpeeksi kirjoitettu ja keskusteltu. Suo-
messa historiasta kirjoittamalla on muovattu 
yhteiskuntaa. 

6. Olen aikeissa kirjoittaa romaanin utopiois-
ta ja niiden kariutumisesta.

Heidi Köngäs

Köngäs on 
k i r j o i t t a -
nut useita 
romaaneja, 
joista en-
simmäinen, 
1800-luvun 
maa la i syh-
teisöä ku-
vaava Luvat-
tu ilmestyi 
vuonna 2000. 
Viimeisin ro-
maani Dora, 
Dora (2012) 
sijoittuu toi-
sen maail-

mansodan ai-
kaan. Köngäs 

tunnetaan myös ohjaajana ja tuottajana.

Sirpa Kähkönen.  
Kuva: Otava/Tommi Tuomi. 

Heidi Köngäs. 
Kuva. Otava/Jouni Harala.
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1. Ennen kirjoittamisen aloittamista luen pal-
jon. Tutkin vanhoja työmenetelmiä, miten 
pellavaa loukutettiin, miten studiovalokuva-
uksia valaistiin,  miksi Puu-Pasila  tuhottiin ja 
niin edelleen. Jokainen romaanini on vaatinut  
monta sukellusta yksityiskohtiin.

Esikoisromaanini Luvattu oli tekeillä kuusi 
vuotta, Vieras mies kaksi vuotta, Hyväntekijä 
neljä vuotta, Jokin sinusta koko elämäni.

2. Kirjoitan läheltä, mutta sijoitan kauas. En 
ajattele siis historiaa sisältönä, aikakausi on 
vain kulloisenkin tarinan kehys. Olen sijoitta-
nut yhden romaanin - Hyväntekijän - nykyai-
kaan. Kaikki muut menneisiin ajankohtiin. 

3. Teen tietysti pohjatyöni. Dora, Doraa var-
ten luin sotahistoriaa yli neljä vuotta ennen 
kuin aloin kirjoittaa romaania. Ensin en tosin 
edes aikonut kirjoittaa, aihe kirkastui matkan 
varrella, siis se Saksan varusteluministerin 
Petsamoon tekemä matka.

4. Dora, Dora lähti liikkeelle J. Festin Speer 
-elämäkerran yhdestä valokuvasta. Siinä Al-
bert Speer seisoi rakotulilla vieressään lappa-
laismies. Minua kiinnosti se Speerin synkkä 
ilme. Aloin miettiä mitä oli tapahtunut. Ro-
maani rajautui siis todellisiin tapahtumiin. 
Hyödynsin uusinta tutkimusta mm. saksa-
laisten sotavankileireistä Suomen Lapissa. 

Kirjoittaminen ei ala ajanjaksosta, vaan 
ihmisistä tai tarinan pätkistä, jostain mikä 
osuu, jää vaivaamaan mieltä.

5. Mennyt meissä kiinnostaa. Nykyhetki 
avautuu, kirkastuu kun sitä tarkastelee toi-
sesta perspektiivistä. Kaikki palautuu kah-
teen kysymykseen: keitä me olemme, mistä 
tulemme?

6. Sitä minä varjelen, tunnustelen vasta.

Raija Oranen

Tuottelias kirjailija on julkaissut muun mu-
assa historiallisia romaaneja, novelleja sekä 
televisiosarjojen käsikirjoituksia. Elokuussa 
2013 Oraselta ilmestyi teos Kaiken takana 
Kekkonen. 

1. En tee pe-
rustutkimus-
ta, vaan käy-
tän valtaosin 
jo julkaistua 
materiaalia. 
Luen ensin 
alleviivaten 
koko materi-
aalin, sitten 
aloitan alus-
ta. Aiemmin 
tein muistiin-
panot sini-
seen vihkoon 
käsin, mut-
ta nykyään 

poimin faktat 
kuvauksineen 

tietokoneelle aikajärjestykseen eri lähteistä. 
Tällä tavalla muodostuu laaja taustatiedosto, 
jota analysoin ja täydennän. Sitten aloitan 
varsinaisen kirjoitustyön aikajärjestyksessä 
olevan materiaalin tuella, täydennän edel-
leen ja luon fiktion sen pohjalle. Varsinainen 
taustatyö vie puolesta yhteen vuoteen ja jat-
kuu vielä kirjoitusvaiheessa.

2. Iän karttuessa on alkanut yhä enemmän 
kiinnostaa maailman kokonaisuus. Kuvaan 
ihmistä yhteisön osana ja yhteisöjen toimin-
taa. Yritän hahmottaa tämän päivän tiedoilla 
sen, mitä oli ennen. Yritän siis luoda historial-
lista kuvaa tulevaisuuden taustaksi.

3. Pyrin siihen, että romaanini perustuisivat 
oikeaan tietoon menneestä. Pidän vaarallise-
na ja moraalittomana historiallisen tosisasioi-
den vääristämistä. Fiktiivistenkin henkilöiden 
pitää elää parhaan mahdollisen tiedon pohjal-
ta luodussa maailmassa ja erityisen tarkkana 
pitää olla omilla nimillään esiintyvien henki-
löiden kohdalla. Fiktio jatkaa siitä mihin tosi-
asiat päättyvät, mutta fiktion pyrin luomaan 
niin, että se on vahvasti todennäköinen.

4. En osaa sanoa, mikä tulee ensin. Jostain 
vain nousee esiin kaari, draama, kokonaisuus, 
joka ilmaisee enemmän kuin sen osien sum-
ma. Jonkinlaista yleistä lainalaisuutta olen 
aina tavoitellut, historian totuutta. Erityiseksi 
tehtäväksi minulle on muodostunut Suomen 

Raija Oranen. 
Kuva: Teos/Stefan Bremer.
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valtion kuvaaminen, sen juurien, sen synnyn, 
sen kriittisten aikojen. Tällä tavalla ovat val-
tion johtajat nousseet valokeilaan ja romaa-
nihenkilöiksi. Minulle ihminen on laumaolen-
to ja vahvasti yhteiskunnallinen toimija joka 
toteutuu yhteisössä. 

5. En tiedä miten paljon muualla julkaistaan 
historiallisia romaaneja. Voisi olettaa, että 
koska Suomi on nuori valtiona ja kulttuu-
rina ja koska sen historia on korostuneesti 
itsepuolustukseen perustuva, on edelleen 
tarve hahmottaa kansakunta melko jyrkäs-
ti ympäristöstään erottuvana kokonaisuute-
na. Nykyään tarvetta korostaa myös se, että 
Neuvostoliiton aiheuttaman poliittisen pai-
neen vuoksi Suomessa ei ammattilaisten ul-
kopuolella käsitelty Ruotsin vallan aikaa, sitä 
ei oikeastaan ollut olemassa. Nyt kirjoitetaan 
historiaa uudelleen pitemmällä perspektiivillä 
ja toisaalta käsitellään tarkemmin Suomen ja 
Venäjän suhdetta.

6. Syksyllä 2014 ilmestyy romaani Aurora 
Karamzinista. Siinä tulee kuvatuksi itse asi-
assa koko autonomian aika ja suomalaisen 
identiteetin synty.

 
Asko Sahlberg

Herodes-ro-
maanissaan, 
joka valittiin 
Finlandia-eh-
dokkaaks i -
kin, Sahlberg 
k i r j o i t t a a 
Rooman val-
t a k u n n a n 
ajoista. Ai-
ka i semmin 
hän on kir-
joittanut mm. 
vuoden 1918 
tapahtumis-
ta.  

1. Historial-
liset faktat 

tallentuvat kahdella tavalla: jo kauan sitten 
kehittyneestä historiallisten faktakirjojen 

harrastuksesta ja varsinaisen taustatutki-
mustyön kautta. Prosessi voi olla jossain 
tapauksessa melkein elinikäinen. Julkaisin 
viimeksi antiikin Palestiinaan ja Roomaan 
sijoittuvan romaanin, ja tuosta aikakau-
desta kiinnostuin jo murrosiässä. Romaa-
nini aineistoa aloin koota noin kymmenen 
vuotta sitten, mutta monet näistä teoksista 
olisin ilokseni hankkinut, vaikka en olisi ai-
heeseen liittyvää kirjaa suunnitellutkaan. 
 
2. Kiinnostus historiaan on uskoakseni myö-
täsyntyinen. Jos se puhkeaa lapsena, sen 
voivat herättää henkiin tarinat ritareista ja 
linnanneidoista. Jos se puhkeaa aikuisena, 
se saattaa liittyä eksistentialistisiin pohdin-
toihin; jos tahtoo ymmärtää omaa osaansa, 
ei mielestäni voi olla kiinnostumatta ihmi-
sen historiasta. Ja kun teen nimenomaan 
kaunokirjallisuutta, historiallinen romaani 
sopii minulle lajityyppinä kuin luonnostaan. 
 
3. Oleellista on perehtyä saatavilla olevaan 
aineistoon ja selittää itselleen milloin on kyse 
todellisista tapahtumista, milloin todennäköi-
sistä tapahtumakuluista ja milloin legendoista. 
Omassa työssäni pyrin noudattamaan vahven-
nettuja faktoja ja kyseenalaistamaan myyttejä. 
  
4. Ainakin toistaiseksi ajanjakso on tullut 
ensin ja sitten olen kehittänyt siihen sopi-
van tarinan. Prosessi voi olla myös yhtäai-
kainen: sitä pohdiskelee tiettyjä teemoja ja 
oivaltaa, että tätähän voisi kuvata vaikkapa 
Suomen sisällissodan aikaan sijoitettuna. 
  
5. Minun on vaikea perustella tätä, mutta 
uskoakseni historialliset romaanit sopivat 
hyvin suhteellisen nuorelle kansakunnal-
le. Suomen itsenäistymisestä ei ole kulunut 
edes sataa vuotta, joten kyseessä on yhä 
nuori kansakunta. Suuri merkitys on ollut 
epäilemättä myös merkittävillä kirjailijoil-
la Topeliuksesta Waltariin. He ovat avan-
neet tien historiallisten romaanien suosiolle. 
  
6. Käynnissä on sekä antiikkiin että lä-
himenneisyyteen sijoittuvia hankkeita. 

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja, joka on työskennellyt myös 
HYOL:n projektivastaavana.

Asko Sahlberg. 
Kuva: WSOY/ Peter Svenson. 
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Miten kannustaa lapsia ja nuoria luke-
maan? Ajasta kilpailevat pelit, puheli-

met, netti, televisio… Kirjallisuuden merkitys 
luku- ja kirjoitustaidolle on kuitenkin suuri; 
tutkimusten mukaan lapsi, joka lukee kauno-
kirjallisuutta pärjää selvästi paremmin myös 
muissa oppiaineissa. 

Yksi väline innostamiseen ovat kirjailija-
vierailut. “Kirjailijavierailu on laatuaikaa kir-
jailijan ja oppilaan välillä. Se tekee tekstistä 
elävää. Parasta palautetta on, kun koulu ker-
too, että kirjailijavierailun jälkeen kyseisen 
tekijän kaikki kirjat ovat olleet lainattuja kou-
lukirjastosta”, Lukukeskuksen toiminnanjoh-
taja Tomi Purovaara sanoo.

Suomen keskeisin luke-
mista edistävä järjestö Lu-
kukeskus välittää kirjailija-
vierailuita mm. kouluihin ja kirjastoihin. Val-
takunnallisesti toimiva Lukukeskus välittää 
vuosittain yli 850 kirjailijaesiintymistä, joista 
70% on kouluihin. Tilata voi kirjallisen tekijän 
lajista riippumatta: listoilla on niin tietokirjai-
lijoita, käsikirjoittajia, prosaisteja, runoilijoi-
ta kuin kuvittajia ja kääntäjiäkin.

”Viestintäkanavien määrän kasvaessa lu-
kutaitoa tarvitaan yhä enenevissä määrin, 
tekstilajista riippumatta. Lukutaito on läsnä 
yhtä lailla tietokonepeleissä, keskustelutai-
doissa kuin äidinkielen tunnilla tehtävissä 
esseissä. Nuorten on hyvä ymmärtää, miten 
laajalle lukeminen, lukutaito ja kirjallisuus le-
vittäytyvät”, Purovaara sanoo. 

Kirjallisuudesta tukea oppimiseen

Elävän kirjailijan kanssa työskentely voi ava-
ta uusia mahdollisuuksia oppimiseen. Espoon 
Ymmerstanin koulu painottaa opetuksessaan 
kirjallisuuden opiskelua, luovaa kirjoitusta ja 

tiedonhallintataitoja. Opetusta toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä kirjailijoiden kanssa, 
koulun kumminakin toimii kuvittaja-kirjailija 
Jukka Lemmetty. Kirjailijan kanssa koulussa 
toteutetaan joka vuosi lyhyt luovan kirjoitta-
misen projekti, jonka aikana kirjailija toimii 
ohjaajana oppilaille. Tämän lisäksi koulun 
erilaisissa tapahtumissa käy kirjailijoita vetä-
mässä erilaisia työpajoja. Koulu on käyttänyt 
myös kuvittajia opetustyön tukena. 

”Lapsi joka lukee kaunokirjallisuutta oppii 
ymmärtämään lukemaansa ja eläytymään 
asioihin. Hän oppii myös empatiataitoja, mikä 
rikastuttaa hänen mielikuvitustaan. Olemme 

saaneet palautetta yläkou-
luilta, että meiltä tulleilla 
oppilailla on muita parem-
mat luku- ja kirjoitustaidot, 

mutta myös tiedonhallintataidot”, rehtori 
Hannele Frantsi sanoo.

Elävän kirjailijan käyttäminen oppimisme-
todina voi tehdä abstrakteista asioista konk-
reettisia ja käsitettäviä. Kirjailijan ja oppilaan 
kohtaaminen on parhaimmillaan molemmille 
intiimi ja innostava tilanne. Kuten kirjailija 
Siri Kolu kirjoittaa: “Kirjailija puhuu teoksis-
taan, mutta myös kirjoittamisesta. Kirjoitta-
misesta puhuminen on iholle tulevaa. Yhden 
pienen, mutta oppilaalle tärkeän kysymyk-
sen esittäminen ja vastauksen kuuleminen 
voi muuttaa oppilaan loppuelämän.”

Myös Frantsi muistuttaa, että vierailussa 
kyse on elävästä tilanteesta, jossa oppilaan 
ja kirjailijan vuorovaikutus on ratkaisevassa 
asemassa. ”Oppilaat motivoituvat suuresti 
kirjailijan kanssa työskentelystä, mutta tie-
tysti yksilöllisiä eroja on ja usein kokemus 
riippuu kirjailijan taidoista saada oppilaat 
mukaan ja asiansa kiinnostavaksi. Pääsään-
töisesti palaute on positiivista.”

Kirjailijavierailu antaa uusia eväitä 
oppitunteihin

saara oranen

”Kouluvierailut tuovat lukemiseen 
ja opiskeluun yhteisöllisyyttä.” 
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Helsingin saksalainen koulu tilaa joka 
vuosi Lukukeskukselta kirjailijoita. Lehtori 
Liisa Vartiaisen mukaan vierailut kuuluvat 
oppilaiden tuntien kohokohtiin.

”Vierailuihin palataan niiden jälkeen monta 
kertaa. Koulun kotisivuille kirjoitetaan paljon 
vierailuista. Oppilaat myös kirjoittavat kir-
jailijoille ja käyvät innostunutta keskustelua 
vierailun herättämistä tunteista ja kirjailijan 
persoonasta. ”

Vartiaisen mielestä vierailuilla on luku- ja 
tekstinkäsittelytaitojen opettamisen lisäksi 
laajempi merkitys. Ne avaavat kulttuurista 
kenttää oppilaille ja tuovat elämyksellisyyt-
tä opiskeluun. ”Oppilaille on tärkeää nähdä, 
miten tutut tekstit muuttuvat eläväksi, kun 
kirjailija ilmaantuu heidän eteensä. Vierai-
lujen kautta opiskelu kytkeytyy laajempaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ne tuovat 
myös yhteisöllisyyttä lukemiseen ja opiske-
luun. Lukeminen ei ole pelkästään yksin pa-
kertamista.” 

Kun oppi muuttuu eläväksi

Kirjailija voi tuoda uuden näkökulman opis-
keltaviin aiheisiin myös äidinkielen- ja kirjal-
lisuutuntien ulkopuolella. Kirjailijaa voi hyö-
dyntää elävöittämään eri lajien oppitunteja, 
esimerkiksi historia- ja yhteiskuntaopissa. 

Vierailut voivat avata oppilaiden silmiä 
myös erilaisille työelämän mahdollisuuksil-
le: esimerkiksi tietokirjailija voi kertoa paitsi 
työstään kirjailijana, myös tutkijana tai his-
torioitsijana.

Kirjailija Sirpa Kähkönen on tunnettu his-
toriallisesta Kuopio-sarjastaan. Hän on myös 
ahkera kouluvierailija, joka tekee kymmeniä 
vierailua vuosittain Lukukeskuksen kautta.

“Opettajat ja oppilaat suhtautuvat erit-
täin positiivisesti vierailuihin. Käsittelemäni 
aiheet ovat olleet oppilaista kiinnostavia ja 
opettajat ovat pitäneet kirjailijan vierailua 
hyvänä tapana syventää aihepiirejä ja luoda 
keskustelua.”

“Sekä yläaste- että lukioikäiset oppilaat 
ovat alttiita historiallisille ja kaunokirjallisille 
aiheille, kun niitä avataan yksilön kokemus-
maailman kautta ja esimerkiksi kerrotaan 
menneisyyden nuorten elämänvalinnoista ja 
kohtaloista. Silloin historia ja taide muuttu-
vat eläviksi. “

Lapset ja nuoret haistavat yliyrittämisen: 
tärkeintä on, että kertoo itsestään rehelli-
sesti. “Kouluvierailulla on oltava ehdottoman 
aito ja kunnioitettava nuoria. On rohjettava 
näyttää itsensä kokonaisena ihmisenä. Sama 
pätee kaikille yleisöille esiintymiseen, mutta 
nuoret näyttävät kyllä selkeästi, jos kokevat 
esiintyjän falskina. Koen suurta onnistumista, 
kun yläasteen pojatkin istuvat etukenossa ja 
kuuntelevat puhettani vakavina.”

Kirjoittaja työskentelee Lukukeskuksen 
tiedottajana.

Sirpa Kähkönen saa energiaa nuorille puhumisesta.
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Suomalaisnuorten lukutaito on heikentynyt, 
kertoi marraskuussa julkistettu tutkimus. 

Lääkkeeksi tarjottiin viihdyttävämpää kou-
lua ja enemmän tietokoneiden käyttöä. En 
vastusta sitä, että koulussa viihdytään enkä 
sitäkään, että opetuksessa käytetään nyky-
tekniikkaa. Silti huomautan, että jos lukutai-
dosta on kyse, niin se kehittyy vain lukemalla. 
Historia on aine, jossa voimme käyttää teks-
tejä monipuolisesti: sekä kaunokirjallisia että 
asiatekstejä. Kaunokirjallisuuden käyttöä ei 
kannata pelätä, sillä sitä voi käyttää histori-
an (ja yhteiskuntaopin) opetuksessa monella 
tavalla.

Lyhyitä pätkiä kirjoista…

Oppilaat kuuntelevat mielellään tarinoita. 
Tunnilla voi lukea otteita kirjoista ja samal-

la mainostaa kirjaa luettavaksi. Tämä on 
helpoin ja houkuttelevin tapa käyttää kau-
nokirjallisuutta. Lyhyitä novelleja voi lukea 
kokonaisuudessaankin ja keskustella niistä 
sen jälkeen. Seuraavassa on viisi romaani-
katkelmaa. Tunnistatko itse, mistä kirjoista 
tai tapahtumista on kyse? 

1. Kamppailusta näytti tulevan tiukka. Se ei 
ollut vielä ratkennut. Kumpikin verissään ole-
va kansallissankari pystyi käsittelemään vielä 
asetta. Paljastaakseen toisen asemat ja her-
mostuttaakseen toisen, he alkoivat huudella 
hävyttömyyksiä toisilleen.

2. Hotelli pantiin lopulta myyntiin, mutta 
yleistilanne oli Suomessakin kiristynyt yritys-
kaupan kannalta epäsuotuisaan suuntaan: 
Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov oli pyy-

”Alussa oli suo, kuokka ja Jussi”
Miten käyttää kaunokirjallisuutta opetuksessa?

riitta Mikkola
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tänyt lokakuun alussa kollegaansa Erkkoa 
Moskovaan neuvottelemaan ”konkreettisista 
poliittisista kysymyksistä”, käytännössä tuki-
kohtavaatimuksista.

3. Kaksi miestä on töissä keittiössä, kokki ja 
terveysneuvoja. Kun lähdetään leiriltä aa-
mulla, kokki saa ryynit suuresta leirikeitti-
östä. Viisikymmentä grammaa nuppia kohti, 
kilo joukkueelle ja yhteensä vähän alle kuu-
sitoista kiloa.

4. ”Viekää terveisiä joka mökkiin ja kuta 
matalampi on, sinne viekääkin visusti, että 
jokainen, joka on kärsinyt aineellista puutos-
ta, muistakoon tulla äänellänsä avustamaan 
köyhäin johtajia ja puolestapuhujia, niin kai-
kensorttinen nuusa tässä maassa loppuu.”

5. Kun punaiset oli saatu hengiltä tai muuten 
siihen kuntoon, että ne tekivät ratkaisun ak-
tiiviuran lopettamisesta, olin jälleen vaarassa 
joutua kortistoon. Ehdin jo käydä Helsingin 
työvoimatoimistossa tiedustelemassa uutta 
hommaa, mutta yhtään sankarin paikkaa ei 
ollut avoinna. Joitakin päiviä myöhemmin mi-
nulle tarjottiin määräaikaista valtionhoitajan 
postia, ja koska parempaakaan ei ollut näkö-
piirissä, otin sen karenssin pelossa vastaan.

… tai kokonaisia teoksia

Kirjoja voi myös luetuttaa kurssien yhtey-
dessä. Tähän tarkoitukseen sopivat lukiossa 
esimerkiksi kurssit Kansainväliset suhteet ja 
Suomen historian käännekohtia. Paraisten 
lukion lehtori Outi Verronen-Pöyliö luetuttaa 
opiskelijoillaan näillä kursseilla yhden pää-
osin 1900-luvun historiaan pohjautuvan kau-
nokirjallisen teoksen, josta opiskelijat teke-
vät analyysin. ”Ajatuksena on, että opiskelija 
saisi ’pienen ihmisen’ tai jonkun alueen näkö-
kulman kansainvälisiin tapahtumiin”, Verro-
nen-Pöyliö sanoo. Hän myös arvioi analyysit, 
ja ne voivat vaikuttaa kokonaisarvosteluun 
positiivisesti tai negatiivisesti.

Jos analyysin teettäminen tuntuu työlääl-
tä, voi analyysin korvata myös ryhmäkeskus-
telulla. Tätä tapaa on käyttänyt kursseillaan 
turkulainen Hannele Palo. ”Vaikka yhä har-
vempi nuori lukee kaunokirjallisuutta, sitä 
kannattaa aina tuoda esiin”, hän korostaa.

Vastaukset tekstikatkelmiin: 
1. Veikko Huovinen: Lahtari ja punikki
2. Ilkka Remes: Pedon syleily
3. Aleksandr Solženitsyn: Ivan Denisovitšin 
päivä
4. Ilmari Kianto: Punainen viiva
5. Juha Seppälä: Suomen historia

Kaikille lukeminen ei ole helppoa. Silloin 
kannattaa muistaa äänikirjat. ”Olen huoman-
nut, että paksuja kirjoja vierastavan lukivai-
keuksisen opiskelijan voi saada innostumaan 
äänikirjoilla”, Verronen-Pöyliö toteaa.

Kaunokirjallisuus voi olla myös avain 
uuteen maailmaan. ”Tunnen useita ihmisiä, 
joiden kiinnostus historiaan on lähtenyt his-
torian tapahtumista kertovasta romaanista. 
Niin on käynyt monille opiskelijoillekin, jotka 
muistavat historiallisia tapahtumia romaa-
nien kautta. Tarinat kiehtovat!” kertoo Ver-
ronen-Pöyliö.

Tärkeää on myös opettajan oma lukemi-
nen. Suomessa ilmestyy koko ajan paljon his-
toriaa käsittelevää kaunokirjallisuutta. Tänä 
syksynä voi tutustua romaanien kautta mm. 
Pushkiniin, Herodekseen, Katariina Suureen, 
Kekkoseen ja kuningatar Victoriaan. Sodasta 
kirjoitetaan aina, mutta myös muu historia 
on kaunokirjallisuudessa esillä. Lukuiloa!

Alla on joululomaa varten Hannele Palon 
ja Outi Verronen-Pöyliön suosittelemia, ope-
tukseen sopivia historiaa käsitteleviä romaa-
neja:

Umberto Eco: Ruusun nimi 
Robert Harris: Pompeiji
Julie Orringer: Näkymätön silta
Georg Orwell: Vuonna 1984
Erich Marie Remarque: Länsirintamalta ei    
mitään uutta
C. J. Sansom: Luostarin varjot, Musta tuli, 
Talvi Madridissa
Antti Tuuri: Taivaanraapijat, Ikitie,  
Kylmien kyytimies

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja.

•
•
•
•
•

•

•
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Sain kesällä paketin ja sen sisällä oli yllä-
tys, Lallin perintö. Pehmeäkantinen kirja 

oli mukava ottaa mukaan rannalle ja lukea 
dekkaria, jossa lukijaa kuljetettiin Suomesta 
Italiaan ja takaisin Suomeen. Oli pakko saada 
selville, miksi turkulainen opiskelija oli mur-
hattu Orvietossa. Sitä en tässä paljasta, mut-
ta haluan paljastaa jotain miehestä, joka on 
yhdistänyt historiaa salapoliisiromaaniinsa. 

Kerro itsestäsi. Kuka olet ja mitä teet työk-
sesi.

Olen Matti Rautiainen, 44-vuotias opetta-
jankouluttaja (historian ja yhteiskuntatiedon 

pedagogiikka) Jyväskylän yliopistossa. Opet-
tamisen lisäksi teen tutkimusta ja toimin 
opettajankoulutuslaitoksemme varajohtaja-
na. Muu aika menee perheen, rintamiestalon 
ja muunlaisen kirjoittamisen parissa.

Sinulta ilmestyi kesällä 2013 esikoiskirja Lal-
lin perintö. Mikä sai Sinut innostumaan ja kir-
joittamaan salapoliisiromaanin?

Kirjoittaminen on kivaa, samoin erilaisten 
juonikuvioiden rakentaminen, idean ja ideoi-
den kehittely. Olen aina pitänyt dekkareista, 
mutta todellisen pontimen kirjoittaa salapo-
liisiromaani sain vuoden 2012 Kouvolan dek-
karipäivien novellikilpailun voitosta. Kouluun 
sijoittuvan dekkarinovellin Metallilaatikko 
myötä nälkä kirjoittaa kasvoi ja vein loppuun 
parina kesänä mökillä kirjoittamaani romaa-
nia, joka sai nimekseen Lallin perintö.  

Millaisia esikuvia Sinulla on ollut kirjoittaes-
sasi?

Kirjoitin sellaista dekkaria, josta itse pi-
täisin. Oma rikoskirjallisuusmaku on lavea 
ja tykkään muun muassa Agatha Christiestä, 
Fred Vargasista, Liza Marklundista, Eeva Ten-
husesta, Dan Brownista ja Mika Waltarin ko-
misario Palmuista. Jotain näistä on varmasti 
tarttunut Lallin perintöön.

Millainen kirjallisuus sinua kiinnostaa? Mitä 
olet esimerkiksi lukenut nuorena ja mitä luet 
nykyisin?

Olen aina lukenut paljon, oikeastaan vas-
ta viime vuosina tahti on ollut hiljaisempaa 
lähinnä siksi, että neljän lapsen isänä hetket 
kaunokirjojen parissa ovat kortilla. Olen käy-
nyt tallaamassa vähän kaikilla kirjallisuuden 
laduilla. Luin muun muassa yleisen kirjalli-
suuden aineopinnot opiskeluaikanani. Dekka-

Matti Rautiainen – opettajankouluttaja 
ja salapoliisiromaanin kirjoittaja

PirJo West
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reista olen tykännyt aina, nuorena luin paljon 
seikkailukirjoja, lukioaikana siirryin klassikoi-
hin. Albert Camus ja Franz Kafka olivat suo-
sikkini. Nykyään tarraan mieluiten suomalai-
siin nykykirjailijoihin. 

Kirjassasi toistuu Mika Waltarin sitaatti: Elä-
mä parhaimmillaan on vain leikki ja oikku. 
Onko se kirjasi yksi kantava ajatus vai peräti 
oman elämäsi kantava ajatus?

Waltarilla oli uskomaton kyky käyttää 
kieltä ja rakentaa lauseita, jotka saavat 
meidät lumoutumaan niistä. Itse lumouduin 
tuosta. Kyllä tuossa lauseessa on mukavas-
ti makusteltavaa yhden elämän ajaksi. Se ei 
ehkä ole oman elämäni kantava ajatus, mut-
ta se hyvin muistuttaa siitä, että kaikki on 
mahdollista – tehdä itse tai tapahtua ilman 
omaa tahtoa. Lallin perinnössäkin tämä aja-
tus on varsin näkyvä ja onhan siinä leikkisä 
ote, vaikka itse leikki onkin melko julmaa. 
Puhumattakaan siitä, millainen leikki sen kir-
joittaminen oli itselleni.  

Kerro, kuinka rakensit päähenkilön Lassi Leh-
tiön persoonan ja muistuttaako hän esimer-
kiksi itseäsi tai sitten joitakin dekkarikirjalli-
suuden hahmoja.

Pyrin tekemään Lassista työorientoitu-
neen, hieman värittömän persoonan, jolla 
olisi mahdollisuus ”kasvaa” jatko-osien myö-
tä. Tässä mielessä kyse on varsin klassisesta 
hahmosta, joka on oppivainen elämän eteen 
tuomien asioiden suhteen. Halusin myös 
neutralisoida hahmoa, jotta Lehtiön aisapa-
ri – historianopettaja Riitta Vanhanen saisi 
enemmän tilaa hänen rinnallaan. 

Italia on sinulle ilmeisesti tuttu, koska kirjasi 
avaintapahtuman sijoitat Orvietoon, vaikka-
kin sieltä jäljet johtavat myös Suomeen. 

Italia on todella tärkeä niin minulle kuin 
koko perheelleni. Vanhin tyttäremmekin on 
syntynyt Roomassa, jossa vaimoni oli vuoden 
mittaisella kurssilla tehdessään jatko-opin-
toja. Italiassa viehättää kulttuuri, historia, 
ruoka, luonto, ilmasto sekä elämänasenne. 
Orvieto mykistytti viehättävyydellään, ja et-
ruskien maa, jonne myös Waltari tunsi vieh-
tymystä, sopi ympäristöksi, jonne mielikuvi-
tuksen kanssa oli kiva palata.

Mitkä ovat mielestäsi parhaita salapoliisiro-
maanin pohjalta tehtyjä elokuvia?

Kaikkien aikojen suosikkini on Komisario 
Palmu –sarja, erityisesti Komisario Palmun 
erehdys sekä Kaasua komisario Palmu, joka 
ilmestyi romaanina nimellä Kuka murhasi 
rouva Skrofin? Pidän myös Humphrey Bo-
gartista elokuvassa Syvä uni.  Rolf Lassgår-
din esittämät Kurt Wallander –elokuvat ovat 
myös mainioita. Monista hyvistä haluan vielä 
mainita Elmore Leonardin, jonka rikoskirjalli-
suus on taipunut tyylillä elokuvalle. 

Työskentelet opettajankouluttajana. Miten 
mielestäsi kirjallisuutta voi käyttää historian 
opetuksessa?

Historia on parhaimmillaan merkitysten, 
yksilöllisten ja kollektiivisten, tutkimista. Si-
tähän kirjallisuuskin on.

Haastattelija on Kleion päätoimittaja sekä  
historian ja yhteiskuntaopin opettaja.
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Ehtiikö historian ja yhteiskuntaopin opet-
taja lukea muutakin kuin sanomalehtiä 

ja koepapereita? Innostuuko hän muustakin 
kuin historiallisista romaaneista?  Minkälaisiin 
kirjoihin historianopettaja uppoutuu mielui-
ten vapaa-ajallaan? Kleio haastatteli opetta-
jia lokakuussa 2013 HYOL:n syyspäivillä Hel-
singissä ja kysyi heiltä oheiset kysymykset:

Soile Tuominen, Jalas-
järvi 

1. Rani-Henrik Andersso-
nin ja Markku Henriksso-
nin Intiaanit.
2. Carlos Ruiz Zafónin 
Tuulen varjo. Siinä on his-
toriaa, jännitystä ja hyvää 
kerrontaa. 

3. Sophie Kinsella, jonka kirjat ovat hyvää 
pään nollausta ja naurattavat takuuvarmasti. 
4. Dekkareita, historiallisia romaaneja ja 
”hömppää”. 
5. Aforismit ovat rakkaampia kuin runot, mut-
ta sanotaan perinteinen vastaus: Eino Leino. 

Eero Kitunen, Helsinki

1. Bernhard Roetzelin 
Täydellinen herrasmies. 
Klassisen miestenmuodin 
käsikirja.
2. Jonathan Littellin Hy-
väntahtoiset.
3. Suosikkikirjailijani on 

Milan Kundera.
4. Mieluiten luen poliittista kaunokirjallisuut-
ta.
5. Edgar Allan Poen The Raven, joka on pa-

rempi alkukielellä kuin suomennettuna.

Juha Ullgren, Nurmes

1. Tuomo Pietiläisen kir-
jan Wahlroos: epäviralli-
nen elämäkerta
2. Teos, joka kytkeytyy 
historiaan: Väinö Linnan 
Tuntematon sotilas. 
3. Ernest Hemingway.
4. Luen kaikenlaista kirjallisuutta laidasta lai-
taan. 
5. Pablo Nerudan koko tuotanto. 

Juho Kotakallio, 
Kirkkonummi

1. Michael Hermanin In-
telligence power in peace 
and war. 
2. Mika Waltarin Sinuhe 
egyptiläinen. Siinä on his-
toriallinen teema ja erin-
omainen kerronta. 
3. Mika Waltari. Hänen tuotantonsa on laaja 
ja useimmat teokset käsittelevät historiallisia 
teemoja. 
4. Tällä hetkellä luen pääsääntöisesti tietokir-

Mitä lukee historianopettaja? 

liisa Mikkola

1. Minkä kirjan luit viimeksi?
2. Mikä on lempikirjasi? 
3. Kuka on lempikirjailijasi? 
4. Minkälaista kaunokirjallisuutta luet 

     mieluiten?
5. Suosikkirunosi ja –runoilijasi?
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joja, mutta esimerkiksi Sir Paul Dukesin tuo-
tanto on lähempänä fiktiota kuin faktaa. 
5. Uuno Kailaan Rajalla. Se liittyy 1920- ja 
30-lukuihin, josta olen tehnyt tutkimusta. 

Kaisu Åström, Kerava 

1. Kjell Westön Kangastus 
38:n. 
2. Sofi Oksasen Puhdistus. 
Kirjan kerronta vie men-
nessään. 
3. Laila Hirvisaari. Hänen 
teoksensa ovat viihdyttä-
viä ja hän tekee varmaa työtä myös taustoi-
tuksessa. 
4. Kotimaisista kirjoista luen mieluiten his-
toriallisia romaaneja ja elämäkertoja. Ulko-
maalaisista luen ”aivot narikkaan” –tyylisiä 
kirjoja, kevyttä kesälomalukemista. 
5. Risto Rasan Toukka tiskaa. Rasan luontoa 
kuvailevat runot kolahtivat jo lukioikäisenä. 
Kesällä 2013 Rasan runoja oli Turussa Aura-
joenrannan Neulegraffiti –tapahtumassa ja 
sieltä ne palasivat taas mieleen. 

Taija Hakkarainen, 
Kerava

1. Dorothy L. Sayersin 
Have his carcase. 
2. Umberto Econ Ruusun 
nimi. 
3. Lempikirjailijoita on 
useita, esimerkiksi Dorot-
hy L. Sayers ja Laurie R. 
King. 
4. Dekkareita ja henkilökuvauksia. 
5. Edith Södergranin ja Federico Lorcan teok-
set. 

Kirsi Ruhanen, Nurmi-
järvi

1. Jari Tervon Esikoisen.
2. Tänä vuonna lukemis-
tani kirjoista suurimman 
vaikutuksen teki Aki Olli-
kaisen esikoisteos Nälkä-
vuosi. Ei se ole kaikkien 

aikojen lempikirjani, mutta nyt päällimmäi-
senä mielessä. 
3. En osaa nimetä vain yhtä lempikirjailijaa. 
Joka tapauksessa mielikirjailijani on histori-
allis-yhteiskunnallisista aiheista kirjoittava 
suomalainen. Odotan aina innolla esimerkiksi 
Kjell Westön, Sofi Oksasen, Katja Ketun, Mii-
ka Nousiaisen ja Heidi Köngäksen uutuuksia. 
4. Mieluiten luen kotimaisia historiallisia ai-
heita käsitteleviä romaaneita, mutta en ole 
aivan yksiruokainen.
5. Runous on minulle vieraampaa. Viime vuo-
sina olen lukenut runoja lähinnä ääneen lap-
sille, Kirsi Kunnasta eniten.

Petter Wallenius, Hel-
singfors

1. Kjell Westös Hägringar 
1938.
2. Väinö Linnas Här under 
polstjärnan.
3. Jan Guillou.
4. Historiska romaner . 
5. Läser ej dikter men 

lyssnar däremot på Cornelis Vreeswijk.

Riitta Mikkola, Espoo

1. Viimeksi luin Erik Wahl-
strömin Kaunein on se 
jota rakastaa.
2. Margaret Mitchellin 
Tuulen viemää. Tietenkin 
monet muutkin, mutta 
tämä on harvinainen sii-
tä, että olen pitänyt siitä 
sekä teini-ikäisenä että aikuisena.
3. Aleksandr Solzhenitsyn, Veikko Huovinen, 
Miina Supinen - muiden muassa.
4. Kaikkea kiinnostavaa. Yhteiskunnalliset ja 
historialliset aiheet kiinnostavat, mutta myös 
hyvät ihmissuhdekirjat. Erityisesti arvostan 
kirjoja, jotka naurattavat.
5. Pablo Neruda: Veinte poemas y un canci-
on desesperada tai Otto Manninen: Rauhan 
mies.

Haastattelija toimii historian ja yhteiskunta-
opin opettajana Etu-Töölön lukiossa.



HYOL:n ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön järjestämä jatkokoulutusseminaari 
Israelissa ja Palestiinassa 6.-17.6.2014

 
JOHDANTO ISRAELIIN JA PALESTIINAAN

 
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuvat historian ja yhteiskuntaopin opettajat 
Israelin ja Palestiinan historiaan ja nykypäivään. Seminaarissa keskitytään erityisesti Jeru-
salemin historiaan ja nykyisyyteen eri näkökulmista. Lisäksi perehdytään erilaisiin historian 
tulkintoihin (palestiinalainen, israelilainen) ja tutustutaan historian opettajakoulutukseen sekä 
tavataan palestiinalaisia ja israelilaisia historian opettajia. Tavoitteena on myös tutustua kan-
salaisyhteiskunnan toimintaan. 

Vierailukohteina ovat mm. Yad Vashem - vainojen museo Jerusalemissa ja temppelivuori mos-
keijoineen. Matkaan kuuluu myös käyntejä arkeologisissa kohteissa, kibbutsilla ja käynti miehi-
tetyillä Golanin kukkuloilla. Matkan aikana kiivetään Masadalle ja uidaan Kuolleessa meressä.
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö vastaa koulutuksen käytännön järjestelyistä Israelissa ja 
Palestiinan itsehallintoalueilla. Seminaari jakautuu johdantoluentoihin ja retkiin. Lopullinen oh-
jelma valmistuu huhtikuun loppuun 2014 mennessä. 

Luennoitsijoina toimivat israelilaiset ja palestiinalaiset luennoitsijat. Opetuksessa tavoitellaan 
osallistuvuutta, keskustelua ja vuorovaikutusta sekä jalkaisin historiaan tutustumista. Osallis-
tumisesta annetaan todistus.

Matkan kokonaishinta on 1800-2000 € (sis. lennot, majoitukset, opetuksen, retket ja paikallis-
kuljetukset sekä tervetuliaisillallisen, ei sisällä vakuutuksia, sisäänpääsymaksuja vierailukoh-
teisiin, ruokailuja hotelliaamiaisten lisäksi, eikä tippejä kuljettajille/oppaille).

Kurssille valitaan hakemusten perusteella enintään kymmenen historian ja yhteiskuntaopin 
opettajaa, joiden tulee olla HYOL ry:n jäseniä. Jos hakijoita on enemmän kuin kymmenen, 
valintakriteereinä ovat aktiivinen toiminta HYOL:ssa ja mahdollisuus kurssin annin hyödyntä-
miseen omassa työssä.

Hakemukset tulee lähettää 7.1.2014 mennessä osoitteeseen toimisto@hyol.inet.fi. Hakemuk-
sessa tulee ilmetä hakijan henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta HYOL:ssa ja 
muut hakijan ansiokseen katsomat seikat sekä se, miten hakija aikoo hyödyntää kurssin antia 
opetuksessa.

Kurssin osallistujien terveydentilan tulee sallia osallistuminen jalkaisin tehtäville kenttäretkille 
Israelin kuumassa ilmanalassa.

Lisätietoja www.hyol.fi
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Suomi osaamisen kärjessä 2030
Educa 2014 -messuilla olet eturivissä kuulemassa opetus- ja 
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OAJ:n 40-vuotisjuhlinta huipentuu Educaan! 
Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin 
– merkitse päivämäärät kalenteriisi jo nyt 
ja tule mukaan!
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Syksyllä 2012 Marko Johansson, opiske-
lukaverini Tampereen yliopistosta, ryh-

tyi houkuttelemaan minua mukaan HYOL:
n peruskoulutyöryhmän toimintaan. Asias-
ta oli aiemminkin ollut puhetta ajatuksella: 

”Lähdetkö mukaan Pirkanmaan historian ja 
yhteiskuntaopettajien toimintaan vai kiinnos-
taisiko sinua peruskoulutyöryhmä HYOL:ssa? 
Molempiinkin voit tulla!” 

Ratkaisu ei ollut helppo, sillä olin jo pit-
kään onnistunut kieltäytymään monista eri-
laisista järjestötehtävistä niin työhön kuin 
harrastuksiinkin liittyen. Päätin kuitenkin täl-
lä kertaa tarttua tarjoukseen, sillä oman työn 
kehittäminen uuden opetussuunnitelman kol-
kutellessa ovea oli voimakas vetonaula. Li-
säksi tiesin peruskoulutyöryhmässä pääsevä-
ni tapaamaan historianopettajia Pirkanmaan 
ulkopuolelta, jolloin saisin uusia näkemyksiä 
ja ajatuksia omaan työhöni. 

Työ käyntiin Petäyksen upeissa 
maisemissa

Sain harjoitella ryhmän jäsenyyttä sähköpos-
tiviestien kautta syksyn 2012 ajan. Yritin eh-
tiä lukemaan peruskoulutyöryhmältä tulleet 
viestit sen kaiken viestitulvan keskeltä, jota 
työsähköpostiini tulvi mm. erilaisten kunnan 
lähettämien työkyselyiden muodossa. Varsi-
naisesti urani peruskoulutyöryhmän jäsenenä 
lähti liikkeelle tammikuun alussa 2013 HYOL:
n työryhmien kokoontuessa Petäykseen upei-
den maisemien ja herkullisen ruuan ääreen.

Vaikka puitteet olivat mahtavat, niin jär-
jestötyöstä pitkään erossa olleet aivoni eivät 
päässeet aluksi sinuiksi työn kanssa. Paljon 
uusia ihmisiä, joille kaikille käsiteltävät asiat 
tuntuivat olevan itsestään selvyyksiä. Pelkä-
sin jo tehneeni suuren virheen ja vuosien pe-
rusopettajan työn syöneen kykyni työskente-

lyyn muidenkin kuin murrosikäisten kanssa. 
Viikonlopun aikana tehtiin lujasti töitä, mutta 
samalla oli myös aikaa vaihtaa näkemyksiä 
historianopettajan työstä kollegoiden kanssa.

Itselleni jäi työryhmän vasta-alkajana Pe-
täyksessä kuuntelijan rooli, mutta toisaalta 
sain omaan työhöni paljon lisää ideoita ja 
ajatuksia. Työryhmässä otettiin uusi kuun-
telijajäsen hyvin vastaan ja sain rauhassa 
totutella työryhmän toimintaan. Historian 
opetussuunnitelman uudistyö oli mielenkiin-
toinen aloitus työskentelylle peruskoulutyö-
ryhmässä ja viritti myös minut sopivaan työ-
vireeseen heti vuoden alussa.

Ongelmana välimatkat ja yhteisten 
kokousaikojen löytyminen

Vaikka Tampereen ja Helsingin välillä ei ole 
kuin kahden tunnin ajomatka, ei sen teke-
miseen kovin montaa kertaa vuodessa tunnu 
löytyvän aikaa. Keväälle suunniteltu kokoon-
tuminen peruuntuikin, kun sopivaa yhteistä 
kokousaikaa ei löytynyt. Onneksi on sähkö-
posti – sen kautta viestit kulkevat nopeasti ja 
vaivattomasti pääkaupunkiseudun ja muun 
Suomen välillä. 

Vaikka sähköpostin kautta toimiminen 
säästää aikaa ja ajamista, ideointi tuntuu 
kuitenkin sujuvan selvästi paremmin kun työ-
ryhmä kokoontuu yhteen. Ratkaisu voisi olla 
netin kautta toteutettava webinaari. Tällöin 
voisimme pitää työryhmän kokousta kukin 
omalla kotisohvalla istuen, mutta kuitenkin 
yhdessä ja ajatuksia vaihtaen. 

HYOL:n toimisto tutuksi

Vaikka olen ollut HYOL:n jäsen pian 15 vuot-
ta, niin huomasin, että en ollut kertaakaan 
käynyt liiton toimistolla. Syksyllä 2013 työ-

Vasta-alkajan vuosi 
peruskoulutyöryhmässä

taru JärvenPää
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ryhmämme aloittaessa toimintaansa sain 
tämänkin asian korjattua. HYOL:n toimisto 
Töölössä on hyvä tukikohta työryhmän ko-
kouksille ja se tarjosi työryhmällemme hyvät 
puitteet jatkaa vaikuttamista uuden opetus-
suunnitelman suunnittelutyöhön. 

Uuden opetussuunnitelman myötä yh-
teiskuntaopin opiskelu alkaa jo alakoulus-
sa. Tästä johtuen entistä tiiviimpi yhteistyö 
alakoulun opettajien kanssa, niin historiassa 
kuin yhteiskuntaopissakin, on välttämätöntä.  
Vaikka itsekin työskentelen yhtenäiskoulussa, 
niin kovinkaan usein en ehdi vaihtaa ajatuksia 
alakoulun puolella historiaa opettavien kolle-
goideni kanssa. Mikä yhteydenpidon estää? 
Erilaiset aikataulut ovat yksi syy; välitunteja 
ehtii enää harvoin viettää opettajanhuonees-
sa. Lisäksi ovat kymmenet muut asiat, joista 
on ehdittävä keskustella oman talon kolle-
goiden kanssa. Olisiko tässä myös HYOL:lle 
kehitystyön paikka tulevaisuudessa? Miten 
saada alakoulussa historiaa ja yhteiskunta-
oppia opettavien opettajien äänet kuulumaan 
järjestössämme?

Millainen on tuleva historian ja 
yhteiskuntaopin OPS?
Kysymys on hyvä, mutta vastausta siihen 
ei ole vielä kenelläkään. Yläkoulussa histo-
rian ja yhteiskuntaopin oppituntien määrät 
pysyivät ennallaan, alakouluun tulee uu-
tuutena kaksi tuntia yhteiskuntaoppia vuo-
siluokille 4-6. 

HYOL ry:n peruskoulutyöryhmä kokoon-
tui syksyllä 2013 pohtimaan millainen op-
piaineidemme uusi opetussuunnitelma voisi 
olla vuonna 2016. Halusimme tuoda omat 
näkemyksemme opetushallituksen histori-
an ja yhteiskuntaopin työryhmien tietoon. 
Syksyn aikana nämä työryhmät ovat miet-
tineet tulevien OPS:n sisältöjä. 

OPS:n sisältö ei ole peruskoulutyöryh-
män päätettävissä, mutta uskomme lau-
suntomme olevan arvokas lisä OPS-keskus-
telussa. Lue sinäkin lausuntomme HYOL:n 
nettisivuilla ja virittäydy visioimaan tulevai-
suuden koulua!
HYOL:n peruskoulutyöryhmän puolesta,
Jari Pönni

Aika riittää mielekkääseen 
järjestötyöhön!

Ensimmäinen vuosi peruskoulutyöryhmän jä-
senenä on pian ohi – joulumainosten kilistes-
sä postiluukusta sisään myös vuodenvaihde 
lähestyy kovaa vauhtia. HYOL:n suunnittelu-
seminaari on jälleen vuoden alussa Petäyk-
sessä, enkä tällä kertaa ole enää aivan vasta-
alkaja. Vuosi peruskoulutyöryhmän jäsenenä 
on ollut kevyempi, antoisampi ja mielenkiin-
toisempi kuin osasin odottaa. Se on avarta-
nut näkökulmaani siitä, missä suomalainen 
historianopetus tällä hetkellä on. Lisäksi 
olen solminut arvokkaita henkilökontakteja 
eri puolille Suomea. Jos pyydetään mukaan 
HYOL:n toimintaan, niin suosittelen mukaan 
lähtemistä. Harkinta-ajankaan ei tarvitse olla 
yhtä pitkä kuin itselläni. 

Kirjoittaja on toiminut historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana 15 vuotta, joista 
viimeiset kymmenen Pohjois-Hervannan 
koulussa Tampereella.
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Turkin tasavalta täytti lokakuun lopussa 90 
vuotta. Marraskuussa Turkissa vietettiin 

tasavallan perustajan Kemal Atatϋrkin 75-
vuotiskuolinpäivää. Samaan aikaan islamis-
tinen konservatiivipuolue AKP on ollut val-
lassa 11 vuotta. Turkki pyrkii EU:n jäseneksi, 
vaikka samaan aikaan toimittajia vangitaan 
ja toisinajattelijoita hiljennetään. Talous kas-
vaa, mutta kesäkuun Gezin mielenosoitukset 
toivat kaduille satojatuhansia ihmisiä. Mistä 
nykypäivän Turkissa oikein on kysymys?

Marraskuussa kymmenen yliopisto-opis-
kelijaa osallistui Suomen Lähi-idän instituu-
tin järjestämälle Turkin tasavalta 90 vuotta 

-kurssille. Kiitos opintovapaan sain osallistua 
kurssille ja pohtia Turkin menneisyyttä ja his-
toriaa.

Atatϋrkin vai ottomaanien jäljillä?

Vaikka kurssimme käsitteli pääosin nykypäi-
vän asioita, saattoi historian läsnäolon havai-
ta kaikkialla. Turkin tasavallan perustaminen 
vuonna 1923 oli radikaali muutos, jota voi 
mielestäni verrata Venäjän vallankumouksiin. 

Alkuvuosien perusperiaatteet, esim. sekula-
rismi ja valtiojohtoisuus, näkyvät hyvin vielä 
tänä päivänä. Vahvan valtion ja samalla vah-
van johtajan ihanne elää yhä vahvasti. Turkin 
lippuja ja Atatϋrkin kuvia on yhä paljon katu-
kuvassa, mutta onko suunta muuttumassa? 

Viime vuosikymmeninä ottomaani-impe-
riumi on ruvennut saamaan enemmän ym-
märrystä ja huomiota. Istanbulin uusi mas-
siivinen rakennushanke, tunneli Euroopas-
ta Aasiaan, on nimeltään Marmara-tunneli, 
mutta Mustan meren suulle suunniteltu uusi 
siltaprojekti on nimeltään Sulttaani Selimin 
silta. Nimen päätti hallituspuolueeseen kuu-
luva Turkin presidentti ilman kansalaiskes-
kustelua. Tämä herätti AKP:n vastustajissa 
paljon pahaa verta, sillä 1500-luvulla elänyt 
Selim on tunnettu uskonnollisen vähemmis-
töryhmän alevien joukkomurhasta.

Turkki ei osallistunut toiseen maailmanso-
taan, joten sitä ei muistella, mutta sen sijaan 
ensimmäinen maailmansota ja ottomaanival-
tion romahdus on turkkilaisille yhä trauma.  
Sèvresin rauhansopimuksessa 1920 entiset 
ottomaanialueet jaettiin ulkovaltojen kesken 

ja turkkilaisille jäi vain pieni 
alue sisä-Anatoliassa. Vaik-
ka rauhansopimuksen rajat 
eivät jääneet voimaan, sopi-
mus aiheuttaa turkkilaisissa 
yhä pelkoa ja epäluuloisuut-
ta ulkovaltoja, erityisesti 
eurooppalaisia kohtaan.

Meidän puolellamme 
vai meitä vastaan?

Turkin yhteiskunta on vah-
vasti sekä politisoitunut että 
polarisoitunut. Hallituspuo-
lue AKP (Oikeus ja kehitys 

-puolue) on ollut vallassa 11 

Istanbulissa historiaa ei voi paeta

riitta Mikkola

Hiljaisia mielenosoituksia on Istanbulissa viikoittain.
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vuotta. Tänä aikana Turkin talous on kasvanut 
nopeasti ja elintaso on noussut. Rautateitä 
ja moottoriteitä on rakennettu ja inflaatio on 
saatu kuriin. Kurdien kanssa on saatu aikaan 
aselepo ja rauhanneuvottelut ovat käynnissä. 
AKP:n kannatus on vankkaa: vuoden 2011 
vaaleissa puolet turkkilaisista äänesti puolu-
etta. Vaalitavasta johtuen - Turkissa on 10 
% äänikynnys - AKP sai parlamenttipaikoista 
kaksi kolmasosaa ja on voinut johtaa Turkkia 
melko yksinvaltaisesti.

Samaan aikaan iso osa turkkilaisista on 
yhä tyytymättömämpi AKP:n johtamistapaa 
kohtaan. Korruptio on yhä iso ongelma, sa-
nan- ja lehdistönvapaus toteutuu vain osittain. 
Turkissa on enemmän toimittajia vankilassa 
kuin missään muussa maailman maassa. Po-
liittisia vastustajia on tuomittu vankilaan mitä 
mielikuvituksellisimmilla syillä. Myös ilmapiiri 
on muuttunut, kun pääministeri Erdoğan on 
ruvennut lausumaan yhä tiukempia mielipi-
teitä uskonnollisista tai yksityiselämään liit-
tyvistä asioita. Aiemmin tänä vuonna hän 
kehotti kaikkia naisia hankkimaan vähintään 
kolme lasta. Marraskuussa ärtymystä herätti 
Erdoğanin kommentti siitä, että eri sukupuol-
ta olevat opiskelijat eivät saisi asua yhdessä. 
Hän jopa kehotti naapureita ilmiantamaan 
tällaiset opiskelijat.

Naisten huivikieltoa on Erdoğanin AKP-
puolueen vallassaolon aikana lievennetty, 
mutta huivi on yhä vahva poliittinen symboli. 
Konservatiivisen Zaman-lehden toimitukses-
sa lähes kaikilla naisilla on huivi, kun taas 
länsimaisen Istiklal-kadun hyörinässä huive-
ja näkee ani harvalla. Viime vuosiin asti hui-
vin käyttö on ollut tiukasti kielletty julkisissa 
instituutioissa, kuten esimerkiksi yliopistossa 
tai parlamentissa. Nyt ensimmäiset huivipäi-
set naiset ovat astuneet sekä yliopistoihin 
että parlamenttiin. Ovatko ajat muuttuneet? 
Meille ei viikon aikana kukaan sanonut, että 
huivia ei saisi käyttää. Sekä AKP:n kannat-
tajat että vastustajat olivat sitä mieltä, että 
huivin tulisi olla jokaisen henkilökohtainen 
päätös.

Turkkilainen vai kansalainen?

Kun tasavaltaa perustettiin vuonna 1923, 
kansalaisuuden määritelmäksi tuli turkkilai-
suus. Uuden tasavallan kansalaisten tuli oli 

turkkilaisia, sekulaareja muslimeja. Muita 
uskontoja tai kansallisuuksia ei tunnustettu.

Tasavallan 90 vuoden aikana valtiolla on 
ollut ongelmia niin kurdien, armenialaisten, 
kuin muidenkin vähemmistöjen kanssa. Jyrk-
kä turkkilaisuuden määritelmä on sulkenut 
ulkopuolelle niin uskonnolliset kuin kansalli-
setkin vähemmistöt. Viime vuosikymmeninä 
ovat kuitenkin vastakkaiset trendit vahvis-
tuneet. Ensinnäkin Turkin ja EU:n suhde on 
vaikuttanut Turkin sisäisiin asioihin. Turkki 
hyväksyttiin jäsenkandidaatiksi vuonna 1999 
ja jäsenyysneuvottelut alkoivat vuonna 2005. 
Vaikka neuvottelut ovat olleet hankalia ja 
jäsenyys vaikuttaa kaukaiselta tavoitteelta, 
moni asia on kuitenkin edistynyt.

Unohtaa ei sovi myöskään Turkin sisäistä 
painetta. Turkissa asuu yhä enemmän kou-
lutettua, länsimaista väestöä, joka haluaa 
elää vapaassa yhteiskunnassa. Gezin puiston 
protestin kesäkuussa alkoivat muutamasta 
puusta, mutta levisivät nopeasti ympäri maa-
ta yhä autoritäärisempää hallintoa vastusta-
vaksi yleiseksi protestiksi. Vaikka vastaanot-
to oli jyrkkä eivätkä mielenosoittajat saaneet 

Atatürkin kuolinhetken muistotilaisuutta 
vartioivat monet eri poliisiryhmät.
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varsinaisesti mitään aikaan, olivat protestit 
selvä osoitus hallinnolle, että kansaa pitäisi 
kuunnella.

Mitä sitten on olla turkkilainen nykymaa-
ilmassa? Turkkilaisia on noin 80 miljoonaa. 
Heistä 15–18 miljoonaa on kurdeja, 10–20 
miljoonaa kuuluu islamilaiseen alevi-vähem-
mistöryhmään ja pienempiä vähemmistö-
ryhmiä on lukemattomasti. Noin puolet kan-
sasta kannattaa AKP:ta, puolet vastustaa. 
Arvioiden mukaan noin 15 % turkkilaisista 
on uskontoa harjoittavia muslimeja, loput 
ovat enemmän tai vähemmän maallistuneita. 
Unohtaa ei sovi myöskään ulkomailla asuvia 
turkkilaisia, sillä jo yksin Saksassa asuu noin 
4 miljoonaa turkkilaista.

Istanbul – unelmien kaupunki

Vaikka politiikka on Turkissa pinnalla, pitää 
muistaa, että Istanbulissa on muutakin te-
kemistä kuin väitellä politiikasta. Kaupungin 
historia ulottuu roomalaisajalle ja nähtävyyk-
siä riittää. Bysantin aikainen kirkko Hagia So-
fia on vaikuttava, samoin sulttaanien palatsi 
Topkapi. Kävin myös Dolmabahcen palatsis-
sa, joka rakennettiin 1850-luvulla sulttaanien 
edustuskäyttöön ja jota Kemal Atatϋrk käytti 
Istanbulin residenssinään. Olin aivan myyty. 
Yksinvaltius tuottaa sellaisen mittakaavan 
mahtipontista ylellisyyttä, josta demokraatti-
set maat voivat vain haaveilla. Suosittelen.

Istanbulissa on myös erinomainen arke-
ologinen museo, jonka kokoelmat ovat laajat 
ja kattavat. Museossa on esineitä niin mui-

naisesta Babyloniasta, Egyptistä, Kreikasta, 
Roomasta kuin islamilaisesta maailmasta. 
Nyky-Turkkia ajatellessa ei tule aina ajatel-
leeksi, että Ottomaanivaltakunta ulottui suu-
rimmillaan Marokosta Irakiin ja Unkarista Je-
meniin. Museoon riittää siis tavaraa.

Nähtävyyksien lisäksi Istanbulissa saa 
joka paikassa maittavaa ruokaa. Salaatit ja 
tahnat sekoittuvat eri tavalla valmistettui-
hin lihoihin. Turkkilaiset valmistavat myös 
laadukkaita viinejä, joten jos haluaa syödä 
ja juoda hyvin, Istanbul on oiva paikka sii-
hen. Nauttimisen voi täydellistää käynnillä 
hamamissa (kylpylässä), jossa saunomisen 
jälkeen pääsee hyviin käsiin, kun tomerat 
naiset kuorivat, pesevät ja hierovat naisen 
kokonaisvaltaisesti. Hamamista ulos tulles-
sani tunsin itseni kuin vastapestyksi pieneksi 
lapseksi jälleen.

Istanbul on täynnä elämää, ihmisiä, ää-
niä, mielipiteitä, autoja, melua, laivoja, valo-
ja, hajuja ja makuja. Päivällä Galatan silta on 
täynnä onkimiehiä, laivat kulkevat Euroopan 
puolelta Aasiaan ja autojen virta on jatku-
va. Yöllä kaupunki loistaa ja välkkyy valoja 
ja baarikaduilla tungeksii ihmisiä. Inspiroiva 
ympäristö: niin poliittisesti kuin muutenkin.

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja.

Lukemista: 
Pamuk, Orhan: Istanbul: muistot ja kaupunki. 
Tammi 2004.
Turkki – Euroopan rajalla? Toim. Leinonen, Anu. 
Helsinki University Press 2007.

Vesipiippuravintolassa on tupakanpoltto kielletty.
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Jos opetussuunnitelmia noudatettaisiin kir-
jaimellisesti, olisi historiaa opetettu suo-

malaisissa kouluissa taitopohjaisesti ainakin 
kahden vuosikymmenen ajan. Opetuksen 
olisi tullut tähdätä siihen, että oppilaat oppi-
vat tulkitsemaan ja arvioimaan menneisyy-
destä saatua tietoa kehittyen lähdekriittisiksi 
arvioijiksi. Pelkän menneisyydestä kertovan 
tiedon sijaan oppilaiden olisi tullut oppia sel-
laisia tietoja ja taitoja, joiden avulla he ky-
kenisivät punnitsemaan ja arvioimaan myös 
nykyisyyttä ja tulevaisuutta sekä olemaan 
aktiivisia toimijoita. 

Käytännössä historian kouluopetus on 
edelleen varsin tietopainotteista ja siinä ko-
rostuu edelleen tapahtumahistoria. Varsin 
usein kouluopetuksessa historiaa hyvin osaa-
va on se, jolla on hyvä muisti.

Tutkimusten mukaan myös historian opet-
tajaksi opiskelevat näkevät historian tieto-
pohjaisena oppiaineena. Historian opettaja-
opiskelijat eivät koe historiaa taitopohjaisena 
oppiaineena, eivät ainakaan omien opettaja-
opintojensa alkuvaiheessa. 

Opetussuunnitelmatasolla historian tai-
topohjaisuutta on korostettu entisestään ja 
myös historian oppikirjoihin on otettu entistä 
enemmän historian taitoja painottavia osioi-
ta. Elämme tietoyhteiskunnassa, jossa faktat 
voi löytää muutamalla napin painalluksella. 
Itse tiedon muistaminen ei olekaan enää niin 
tärkeää, kuin sen kanssa työskenteleminen. 
Pelkän muistamisen sijaan tulisikin tietoa 
pystyä tulkitsemaan, arvioimaan, kokoa-
maan ja muokkaamaan uudelleen esitettä-
vään muotoon. 

Tutkimukseni taustoja

Väitöstutkimuksessani tarkastelin seitsemää 
niin sanottua suoravalittua historian opettaja-

opiskelijaa ja heidän pedagogisen ajattelun-
sa kehittymistä opettajaopintojen aikana. Ai-
neenopettajakoulutusta on moitittu siitä, että 
se kouluttaa oman oppiaineen opettamiseen, 
ei oppilaisiin, keskittyviä opettajia. On myös 
nähty, että yhdessä vuodessa suoritettavat 
opinnot eivät ole kestoltaan riittäviä opetta-
juuden kehittymisen alulle saattamisen kan-
nalta. Jyväskylän yliopistossa on 2000-luvun 
alusta lähtien koulutettu suoravalittuja opet-
tajaopiskelijoita. Suoravalinnassa opiskelija 
hakee opettajankoulutukseen samalla kun 
hän pyrkii yliopistoon opiskelemaan pääainet-
taan. Ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuon-
na opiskellaan pedagogiset perusopinnot ja 
yleensä neljäntenä opiskeluvuonna pedago-
giset aineopinnot. Suoravalintakoulutuksella 
on yritetty yhdistää pääaineen substanssi-
opintoja entistä paremmin opettajaopintoi-
hin. Sillä on myös pyritty siihen, että opet-
tajaopiskelija ennättäisi identifioitua entistä 
paremmin opettajaksi opintojensa aikana. 

Opettajan pedagogista ajattelua voidaan 
määritellä monella eri tapaa. Tutkiessani tu-
levia historian opettajia käytin varsin laveaa 
määritelmää, jossa katsoin opettajan peda-
gogiseen ajatteluun kuuluvan oikeastaan kai-
ken sen, mistä opettaja puhuu puhuessaan 
työstään. Näin ollen pedagogiseen ajatteluun 
kuuluvat niin opettajan näkemykset opetta-
jan roolista, näkemykset oppilaista, opettajan 
oppiaineeseen ja sen opettamiseen kohdistu-
va ajattelu kuin esimerkiksi myös opettajan 
opettamis- ja oppimiskäsitys. 

Heimoveljeyttä ja tietopohjaista 
historianopetusta 

Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuotensa 
aikana opiskelijat opiskelivat pääaineensa 
historian opintoja ja sivuaineenaan opetta-

Heimoveljeydestä taisteleviin tarinoihin 
Historiasta ja sen opettamisesta tulevien opettajien silmin 

anna veiJola 
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jan pedagogisia opintoja. Tämän lisäksi osa 
opiskelijoista suoritti myös muiden sivuai-
neidensa, yleensä yhteiskuntatieteen, opin-
toja. Perusopintovaiheen opettajaopinnoissa 
korostuivat kasvatustieteen yleiset opinnot. 
Osa opinnoista suoritetaan perinteisesti lu-
ento-opintoina, mutta suuri osa tehdään 
koti- ja sekaryhmissä. Ko-
tiryhmään kuuluu yleensä 
opiskelijoita kahdesta tai 
kolmesta eri oppiaineesta. 
Tutkimani historian opetta-
jaopiskelijat toimivat samassa kotiryhmässä 
terveystiedon opiskelijoiden kanssa. Seka-
ryhmiin puolestaan opiskelijat jaetaan siten, 
että ryhmään pyritään saamaan kaikkien eri 
aineryhmien opiskelijoita mahdollisimman 
heterogeeniseksi ryhmäksi. 

Perusopintovaiheessa tulevien historian-
opettajien pedagoginen ajattelu kohdistui 
varsin pitkälti heidän omaan toimintaansa 
omassa oppiaineessaan. Opiskelijat näkivät 
perusopintovaiheessa historian opettamisen 
pitkälti tiedon siirtämisenä, joskin pelkän 
tiedon siirtämisen lisäksi opiskelijoiden nä-
kemyksissä korostuivat esimerkiksi syy- ja 
seuraussuhteet. Historia nähtiin erityisesti 
suomalaista identiteettiä rakentavana oppi-
aineena. Tällöin korostuivat – mitkäs muut-
kaan – kuin Suomen itsenäistyminen ja sodat. 
Historian merkitystä perusteltiin myös käy-
tännön tarpeella: tietämällä menneisyydes-
tä voidaan olla toistamatta menneisyydessä 
jo tehtyjä virheitä ja toimia nykyisyydessä 
toisella tapaa. Myös historian arvokasvat-
tava rooli näkyi opiskelijoiden käsityksissä. 
Esimerkiksi muista kulttuureista tietämisen 
nähtiin johtavan suvaitsevaisuuteen. 

Kaiken kaikkiaan voidaan huomata, että 
historiaa opiskelemaan päässeet hahmotti-
vat historian tietoaineena. Ehkäpä selitystä 
tähän voisi etsiä myös siitä, ettei yksikään 
tutkimistani historian opettajaopiskelijoista 
nostanut esiin omia peruskoulun tai lukion 
historian opettajiaan historian taitojen pariin 
ohjanneina hahmoina. Opiskelijoiden ker-
tomuksissa korostuivat joko paljon asioista 
tietävät ja muistavat tai mielenkiintoisia ta-
rinoita kertoneet historianopettajat. 

Perusopintovaiheessa historian opiskelijat 
myös heimoutuivat vahvasti oman oppiai-
neensa taakse. Tämä näkyi varsin selkeäs-

ti heidän suhtautumisessaan kotiryhmänsä 
toisen oppiaineen, terveystiedon opiskeli-
joihin. Historian opiskelijoiden kuvauksissa 
ilmeni hyvin voimakas oman ryhmän koros-
taminen toista ryhmää alentamalla. Välinee-
nä historianopiskelijat käyttivät kuviteltuja 
ajattelueroja eri oppiaineiden opiskelijoiden 

välillä. He leimasivat ter-
veystiedon opiskelijoiden 
ajattelutasoksi konkretian 
ja kiinnostuksen kohteik-
si kouluissa olevien ”pot-

kupallojen” määrän. Historian opiskelijat 
näkivät historian puolestaan kannustavan 
omaehtoiseen ja kriittiseen ajatteluun. Ai-
neenopettajakoulutuksen kotiryhmätyösken-
tely lähinnä vahvistikin tutkimani historian 
opiskelijaryhmän keskinäistä yhteenkuulu-
vuutta. Opiskelijoiden kuvauksissa toistuivat 
yhteiset näkemykset ja käsitteet. Näissä ter-
veystiedon ”potkupallot” asettuivat historian 
opiskelijoiden ”yhteiskunnallista keskustelua” 
vastaan. 

Tiedot vastaan taidot 

Jos heimoutuminen asetetaan laajempaan 
kontekstiin, on nähdäkseni kyse tulevien ai-
neenopettajien opettajankoulutukselle aset-
tamista odotuksista sekä niiden ja opetta-
jankoulutuksen todellisuuden kohtaamisesta. 
Historianopinnoilta opiskelijat lähtivät hake-
maan laajaa yleissivistystä, opettajankou-
lutukselta puolestaan praktista ammattiin 
valmistumista. Opettajankoulutukseen tul-
lessaan opiskelijat ovat istuneet noin 10 000 
tuntia peruskoulussa ja lukiossa. Heillä on 
monesti varsin valmis kuva siitä millaista on 
hyvä opetus, mitä opettaja tekee koulussa 
ja osalla on valmiit käsikirjoitukset siitäkin, 
miten he itse aikovat opettajina työnsä ja 
opetuksensa järjestää. Vaikka opettajankou-
lutuksen kannalta on etunsa sillä, että koulu 
ja opettajan toiminta ovat opiskelijoille tuttu-
ja, voivat nämä opiskelijoiden valmiit näke-
mykset toimia myös kasvatuksen parempien 
käytänteiden kehittymisen esteinä. Näin käy, 
jos opiskelija ei kykene reflektoimaan toimin-
taansa ja sen taustalla vaikuttavia oletuksia. 

Suomalainen yläkoulu ja lukio ovat edel-
leen rakentuneet vahvasti oppiaineiden ym-
pärille. Tällöin opettajan työssä korostuvat 

”Historian kouluopetus näyttäytyi 
opiskelijoille tiedon siirtämisen, 
ei taitojen oppimisen maailmana.”
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oppiaineet, jotka ovat opettajille omia, ei-
vät yhteisesti opetettavat oppilaat, taidot tai 
teemat. Heimoutumisen voidaankin nähdä 
heijastelevan varsin luontevasti opiskelijoi-
den omia koulukokemuksia, joissa eri oppi-
aineiden opettajien välistä yhteistyötä ei ole 
näyttänyt olevan ainakaan opetuksellisissa 
tai pedagogisissa tilanteissa. 

Toisen opiskeluvuotensa lopussa opiske-
lijat tekivät ensimmäisen harjoittelun nor-
maalikoululla. Pääaineopintojensa puolella 
he puolestaan tekivät pro seminaari –tut-
kielmansa, eli työskentelivät käytännössä 
ensimmäistä kertaa historian tutkijan tavoin. 
Tässä vaiheessa historian tutkimuksen teke-
minen ja historian opettaminen näyttäytyivät 
opiskelijoille kahtena erillisenä maailmana. 
Opiskelijat eivät tunnistaneet mahdollisuuk-
sia yhdistää historian opinnoissa hankkimi-
aan tietoja ja taitoja toimintaansa opettajana. 
Kouluopetus näyttäytyi opiskelijoille tiedon 
siirtämisen, ei taitojen oppimisen maailmana. 
Historian opiskelussa puolestaan tiedon op-
pimisen lisäksi oli kyse taitojen oppimisesta, 
mutta näitä historian taitoja ei osattu purkaa 
auki, jolloin myöskään niiden siirtäminen his-
torianopetuksen taitopohjaisuuden perustak-
si ei onnistunut. 

Realistista vai idealistista 
historianopetusta? 

Neljäntenä opiskeluvuotenaan opiskelijat 
suorittivat opettajan pedagogiset aineopin-
not. Näihin yhden vuoden aikana suoritettui-
hin opintoihin kuului sekä harjoittelujaksoja 
normaalikoululla, ainepedagogiikkaa että 
yleisempiin teemoihin liittyviä kasvatustie-
teen opintoja. Harjoittelujaksot normaalikou-
lulla limittyivät opettajankoulutuslaitoksen 
tarjoamiin osittain teoreettisempiin opinto-
jaksoihin. 

Aineopintovaiheessa opiskelijoiden huo-
mio kiinnittyi erityisesti historian ainepeda-
gogiikkaan. Käydyissä ryhmäkeskusteluissa 
he pohtivat sitä, millaista hyvän historian 
opetuksen tulisi olla. Opiskelijat asettivat 
puheessaan vastakkain muun muassa nor-
maalikoulun opetuksen ja opettajankoulutus-
laitoksen pedagogiikan istunnot samoin kuin 
nykykoulun ja tulevaisuuden innovatiivisen 
koulun. Kaikista selkeimmän jaon opiskelijat 

tekivät kuitenkin sen suhteen millaiseksi he 
kokivat hyvän historian opetuksen ideaalin. 
Osa opiskelijoista korosti olevansa realisti-
sia, vanhaa opetusta ajavia opettajia. Osa 
puolestaan kertoi olevansa idealistisia, uutta 
opetusta kannattavia tulevaisuuden opetta-
jia. Perinteisen opetuksen kannattajat näki-
vät historian opetuksen tietopohjaisena ja 
pitkälti opettajajohtoisena. Uuden opetuksen 
kannattajat puolestaan korostivat tutkivaa 
oppimista ja tätä kautta taitopohjaista ope-
tusta, opiskelijoiden aktiivista roolia oppimi-
sessa sekä opettajan roolia ohjaajana. He 
myös näkivät, että arvioinnissa tulisi siirtyä 
prosessien, ei vain valmiiden lopputuotosten 
arviointiin. 

Heimoveljeydestä taisteleviin 
tarinoihin 

Aineopintovaiheessa historian opettajaopis-
kelijoiden kesken tapahtunut jako oli voima-
kas. Perusopintovaiheen yhtenäinen kuva 
historianopetuksesta hajosi taisteleviksi tari-
noiksi, joissa jakolinja toimi pitkälti tieto- ja 
taitopainotteisen opetuksen välillä. Todelli-
suudessa raja sille, minkä verran opetukses-
sa tulee opettaa tietoja, jotta voidaan päästä 
taitamaan, on toki vaikea vetää. Myöskään 
muistamisen ja ymmärtämisen välinen raja 
ei ole mitenkään selkeä. Olennaista on kui-
tenkin huomata, että tulevat historianopet-
tajat perustelivat näkemyksiään käsitteiden 
realismi ja idealismi kautta. Realistisiksi it-
sensä leimanneet opiskelijat näkivät tieto-
pohjaisen opetuksen realismina. Idealistisik-
si itsensä kokeneet puolestaan ymmärsivät 
taitopohjaisen opetuksen olevan idealismia, 
jota ajavat opettajat joutuvat kohtaamaan 
vastarintaa kouluissa. He kokivat joutuvansa 
taistelemaan tuulimyllyjä vastaan ja pohti-
vatkin haluavatko tosiaan toimia sellaisessa 
koulumaailmassa, jollaisena se tällä hetkellä 
heille näyttäytyi. 

Opettajan työn yksinäisyys 

Molempia kokemusmaailmoja yhdisti näke-
mys opettajan ammatista yksin tehtävänä 
toimintana. Opiskelijat näkivät opettajan te-
kevän työtään luokkahuoneessa oppilaiden 
kanssa tietyn oppiaineen parissa. Nykyisyy-
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dessä, ja vielä enemmän tulevaisuudessa, 
opettajan työssään kohtaamat ongelmat ei-
vät kuitenkaan liity oppisisältöjen opettami-
seen. Ongelmat ovat luonteeltaan usein sel-
laisia, ettei opettaja pysty, eikä hänen pidä-
kään yrittää ratkoa niitä yksin. Opettajaopis-
kelijat näkivät opettajien välisen yhteistyön 
kuitenkin mahdolliseksi vain samalla tavoin 
ajattelevien saman oppiaineen kollegoiden 
kanssa. Tämä ajattelumalli näkyi myös idea-
listeiksi itsensä kokeneilla opiskelijoilla. Tämä 
kuvastaa hyvin sitä, miten koulumaailmasta 
ja aineenopettajan työstä vallitsee edelleen 
oppiaineisiin jakautunut kuva. 

Tutkimukseni perusteella voidaan katsoa, 
että suoravalintakoulutus on hyvä ja oikean-
suuntainen tapa kouluttaa aineenopettajia. 
Aineenopettajaksi kouluttautuvalla on ajal-
lisesti huomattavasti pidempi aika pohtia 
opettajuutta, aineenopettamista sekä oppi-
mista yleensä. Erityisesti ne opiskelijat, jotka 
pystyivät reflektoimaan toimintaansa ja ajat-

teluaan sekä niiden taustalla olevia perustei-
ta saivat opettajankoulutuksesta paljon irti.

Suoravalintakoulutus ei kuitenkaan ole 
poistanut niitä ongelmia, joita aineenopetta-
jakoulutuksessa on nähty olevan. Edelleen-
kin koulutuksesta näyttää valmistuvan yksin 
puurtavia omaan oppiaineeseensa keskitty-
viä opettajia. Ilolla kuitenkin voi todeta, että 
tulevat opettajat pitivät selvänä että opettaja 
on olemassa oppilaiden vuoksi. He kaikki ko-
rostivat erityisesti läheistä vuorovaikutusta 
opettajan ja oppilaiden välillä.

Kirjoittaja työskentelee Jämsän lukiossa 
historian ja yhteiskuntaopin lehtorina. 

Kirjoitus perustuu lokakuussa 2013 tarkas-
tettuun väitöskirjaan Pedagogisen ajattelun 
kehittyminen aineenopettajakoulutuksessa: 
tutkimus suoravalituista historian opettaja-
opiskelijoista. Teos löytyy myös Jyväskylän 
yliopiston julkaisuarkistosta https://jyx.jyu.
fi/dspace/handle/123456789/42139

Historian  opetuksen ”vanha opetustyyli” ja ”uusi opetustyyli” historian opettajaopiskelijoiden kuvaamina.

 Vanha ”realistinen” opetus  Uusi ”idealistinen” opetus  
Opettajakuva  Opettaja tiedonsiirtäjänä  Opettaja opetuksen ohjaajana ja kanssaoppijana  

Tietokäsitys  
 
 
 

Opetus faktansiirtoa opettajalta 
oppilaille. Tieto opettajan 
valmiiksi pureskelemaa.  
 
Kysymyksiin on selkeät 
vastaukset  
  

Taustalla yhteiskunnan muutos ja tiedonhankinta-
menetelmien ja tiedon saatavuuden muuttuminen.  
Historianopetuksessa keskeistä prosessit, tiedon 
tulkinnallisuus ja soveltaminen.  
Lähtökohtana se, että perinteinen faktaopetus on 
huonoa.    

Miksi historiaa 
opiskellaan?  
 

Asioiden muistaminen  
Kävelevien sanakirjojen 
kasvattamista  

Pitempiaikaista kulttuurikasvatusta  
Ei muistamista, vaan kriittistä suhtautumista tietoon, 
omaehtoista ajattelua  

Mikä motivoi?  
 
 

Ulkokohtainen motivointi tai ei 
motivointia lainkaan, 
opetussuunnitelmassa annettu 
tehtävä 

Motivoiminen oppilaiden omista lähtökohdista käsin. 
Olennaista oivaltaminen oppitunnilla.  
Jää enemmän ”käteen” kuin perinteisestä opetuksesta  

Opetustavat  
 
 
 
 

Tietoa kaadetaan päähän luokan 
edestä käsin.  
Opettaja selittää, oppilaat 
kirjoittavat muistiinpanoja: 
”Kirjotetaan nää yhdessä, jotta 
saadaan kädet kipeiksi”  

Tutkiva oppiminen, esseet, pysäkkityöskentely, 
asiantuntijaryhmät, omien aineistojen tekeminen, 
tutkimuspäiväkirjat  
Asioiden tutkimista omissa konteksteissaan  
Mikrohistorian esilletuominen, eläytyminen  

Miten 
arvioidaan? 
 

Perinteinen koe, jossa oikeat ja 
väärät vastaukset  

Prosessin arvioiminen. Oppimistehtävät, joilla kootaan 
koko kurssin teema; ryhmätyö, jossa arvioidaan jokaisen 
prosessi, myös itsearviointi; myös mm. draama ja 
propagandajulisteen tekeminen. Arvioinnin vaikeus 

Mitä ongelmia 
nähdään? 

”Mitä on jäänyt käteen siitä 
perinteisestä opetuksesta?”  

”Se on vähän sitä luovuutta luovuuden perään” 
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Turun seudun historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien paikalliskerho antoi minulle 

tehtäväksi pitää juhlapuheen 40-vuotisjuh-
lassaan. Kerho asetti juhlapuheen aiheeksi: 
Mitä hyötyä ja iloa on olla historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja?

Kysymykseen voi antaa yksinkertaisen 
vastauksen: historian ja yhteiskuntaopin 
opettaminen on ensiarvoisen tärkeä tehtävä. 
Se hyödyttää yhteiskuntaa ja sivistää nuori-
soa. Pelkästään näiden asioiden muistaminen 
tuo iloa historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jalle. 

Maallikon käsitys historian opetuksesta 
on kaavamainen: historianopettaja kertoo 
nuorisolle ihmisen menneisyydestä. Mennei-
syys on sellainen kuin on, eikä muutu mik-
sikään. Kun opettaja on opiskellut historian, 
hän kertoo aina saman tarinan. Siksi histori-
anopettaja joutuu vain kerran valmistamaan 
tuntinsa. Opetusvelvollisuuskin saa siksi olla 
vähän korkeampi kuin muissa aineissa

Me historiaa opettaneet tiedämme, että 
asia ei ole näin. Historiantutkimus ja sen 
löytämät uudet lähteet muuttavat jatkuvasti 
kuvaamme menneisyydestä.  Aina ei tarvita 
edes uusia lähteitä - vanhoistakin lähteistä 
johdetut tutkimustulokset muuttuvat, koska 
historiantutkimuksen kysymyksenasettelu 
muuttuu.

Yhteiskuntaopin ja taloustiedon aloilla 
maallikkokin ymmärtää, että muutokset ovat 
jatkuvia, ja niiden seuraaminen vaatii opetta-
jalta huomattavaa valppautta ja ahkeruutta.

Opetuksen jatkuva muuttaminen ajan 
muutosten mukana ei kuitenkaan ole ah-
distavaa. Päinvastoin se on eräs opetuksen 
hyvistä puolista. Muutokset ylläpitävät mie-
lenkiintoa työhön ja siten auttavat opettajaa 
jaksamaan vuodesta toiseen

Muuttuvat opetusmenetelmät  

Turun paikalliskerhon synty vuonna 1973 
ajoittuu mielenkiintoiseen murroskohtaan. 
Historianopetuksen vahvana perinteenä oli 
ollut opettajajohtoinen ja oppiainekeskeinen 
opetus, jossa opettaja selkeällä ja johdonmu-
kaisella opetuksellaan loi järjestystä histori-
an kaoottisiin tapahtumiin. Hän saattoi olla 
myös armoitettu kertoja, joka sai mailleen 
painuneen menneisyyden heräämään eloon 
oppilaiden tajunnassa. Joskus opettaja ryy-
ditti opetustaan elämänfilosofialla, kansalli-
sella paatoksella tai moraalisaarnalla.

Peruskoulun syntyessä 1970-luvulla alet-
tiin puhua yhä enemmän liiallisesta opettaja- 
ja oppiainekeskeisyydestä. Kriitikot sanoivat, 
että itse oppilas on unohtunut. Alettiin koros-
taa, että opetuksen kohde on enemmänkin 
oppilas kuin oppiaine. 

Parhaimmillaan opettajajohtoinenkin 
opetus voi oppilaille olla sekä innostavaa 
että aktivoivaa. Menetelmästä riippumatta 
opetuksessa on aina tärkeintä, että oppilaan 
kiinnostus herää ja jotain tapahtuu hänen 
päässään.

Menneisyys sekä opettajan maailmankuva 
poikkeavat oppilaiden maailmasta. Historian-
opettajan hyvin valmisteltu esitys sulauttaa 
menneisyyttä ja opettajan omaa horisonttia 
oppilaiden toisenlaiseen horisonttiin. Opetta-
ja tuo heidän ajatteluunsa uusia elementtejä. 
Historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa on 
aina suuri ilo ja hyöty antaa näiden kahden 
erilaisen horisontin asettua rinnakkain.

Ajatus oppilaan aktivoimisesta ei sinänsä 
ollut uusi. Tunnemme periaatteen jo Rousse-
aun kasvatusopista, ja aktivoimisen aatteet 
ovat aina olleet mukana kaikissa opetuksen 
uudistuksissa. Uudistusten virrassa opettaja-
johtoinen opetus väheni, mutta ei suinkaan 
kokonaan hävinnyt. Myös opettajajohtoisuus 

Historian opettamisen ilo ja hyöty

Jouni ekonen
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uudistui: opettajan opetustavat monipuolis-
tuivat ja hänen esityksessään pelkän puheen 
osuus väheni. Oppilaiden aktivointiin liit-
tyi myös työkirjainnostus. Jotkut olivat sitä 
mieltä, että koko perinteinen opetus voitai-
siin korvata työkirjatyöskentelyllä. 

Nykypäivän historian ja yhteiskuntaopin 
opetuksessa tietotekniikka, älytaulut, tabletit 
ja älypuhelimet ovat kovia 
haasteita opettajalle. Opet-
tajan on vaikea kilpailla suo-
siosta oppilaiden Facebook-
kaverien kanssa. Nuorisolle offline -tilassa 
oleminen tuntuu olevan rankka kokemus.

Uusi tekniikka on kuitenkin tullut jää-
däkseen. Meille tarjotaan koulun ulkopuolel-
ta neuvoja, esimerkiksi: ei tarvitse opetella 
enää suuria määriä asioita, koska aina voi 
googlata tai katsoa Wikipediasta. Jotkut op-
pilaat ovat sitä mieltä, että esitelmiäkään ei 
tarvitse enää kirjoittaa eikä edes lukea, ne 
voi suoraan tulostaa netistä. Vaikka tieto-
tekniikka muuttaakin opiskelutapoja, ei voi 
riittää, että hankitaan tietokone ja todetaan, 
että netistä kaikki etsitään tarvittaessa. En-
nenkään ei riittänyt, että hankittiin oppikirja, 
pantiin se kirjahyllyyn ja todettiin, että sieltä 
ne tiedot löytyvät.

Kaikesta huolimatta suomalainen historian 
ja yhteiskuntaopin opetus tulee käyttämään 
entistä enemmän tietotekniikkaa hyväkseen, 
koska se on opetuksessa hyvä renki. Laittei-
den tekninen käyttö on yksinkertaistunut eikä 
tuottane käyttäjille ylivoimaisia ongelmia. 
Kaikista opettajista juuri historian opettajil-
la on erityisen hyvät valmiudet olla oppaa-
na, kun arvioidaan netistä hankitun aineksen 
käyttökelpoisuutta ja käyttötapoja.

Mikään kone ei kuitenkaan korvaa inhimil-
listä kontaktia, hyvää opetuskeskustelua ja 
yhdessä oppimisen kokemista, joka historian 
opetuksessa on aina tuottanut iloa. Arvioiva 
lukeminen ja asioiden prosessointi oppilaan 
päässä ovat edelleen olennaista oppimisessa. 

Uudistuvat sisällöt

Koulun historianopetuksen sisältöön vaikut-
tavat monet tekijät. Historiantutkimus on 
tietenkin tärkeä tekijä. Kunnollisen koulu-
opetuksen on pysyttävä tutkimuksen muka-
na. Tutkimuksen ohella myös yhteiskunnan 

intressit vaikuttavat opetuksen sisältöön. 
Kansallisen kokemuksen muotoon kirjoi-

tettu valtiollinen historia oli ennen olennainen 
osa historian opetusta. Yhteiskunnan murros 
1960- ja 1970-luvulla alkoi korostaa sosiaali- 
ja taloushistoriaa. Murroksen mukana nousi 
yhteiskunnallinen radikalismi, mikä heijastui 
kiihkeänä poliittisena toimintana esimerkiksi 

kouluneuvostoissa. Kouluis-
sa otettiin reippaasti kantaa 
ja ylilyönnit olivat osa arki-
päivää. Ylipolitisoitumisesta 

voidaan olla montaa mieltä, mutta historian 
ja yhteiskuntaopin opettaminen on harvoin 
ollut niin antoisaa kuin silloin. Oppilaat saat-
toivat välillä panna opettajan lujille. Tunnille 
ei kannattanut mennä huonosti valmistautu-
neena.  Historian ja yhteiskuntaopin merki-
tystä tärkeänä kouluaineena ei kyseenalais-
tettu.

1980-luvulla yhteiskunnallinen ajattelu al-
koi jäädä taka-alalle. Tilalle tuli vaurastumi-
nen, materialismi ja yksilökeskeisyys. Post-
modernismi alkoi kyseenalaistaa tieteellistä 
historiantutkimusta. Maailmankuva pirstou-
tui ja suurten tarinoiden aika näytti olevan 
ohi. Myös koulussa tuntui välillä, että historia 
ei kiinnosta oppilaita, ei tuota iloa eikä hyö-
tyä enää kenellekään.

Historia teki kuitenkin komean come-
backin, kun 1980-luvun lopulla ja 1990-lu-
vulla kansainvälisessä politiikassa tapahtui 
suuria muutoksia: reaalisosialismin järjestel-
mien romahdus ja Neuvostoliiton hajoaminen 
tekivät historiasta jälleen oppilaita kiinnosta-
van kouluaineen.

Yhteiskuntaopin ja taloustiedon opetuk-
sessa alkoi 1990-luvun alussa vaikea vaihe, 
kun tapahtui Suomen talouden katastrofaali-
nen romahdus. Sitä edelsi maamme talouden 
muuttuminen markkinavetoiseksi, jota seu-
rasi kasinotalouden huuma. Uuden järjestel-
män hahmottaminen itsessään oli hankalaa 
opettajalle, kun monet arvostetut talouden 
asiantuntijatkaan eivät pysyneet muutos-
ten perässä. Kasinotaloutta seurannut lama 
aiheutti monien oppilaiden perheissä suuria 
tragedioita. Talousasioista puhuminen vaati 
sensitiivisyyttä. Työ taloustiedon tunneilla ei 
aina ollut helppoa.

1990-luvun historianopetus pyrki vastaa-
maan muuttuvan maailman haasteisiin etsi-

”Historiattomuus tekee ihmisistä 
nykypäivän vankeja.” 
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mällä uusia, ajankohtaisia näkökulmia. Ope-
tuksen uudistamisessa päädyttiin ratkaisuun, 
jonka mukaan peruskoulussa historia opete-
taan edelleen kronologiana, mutta ei enää 
lukiossa. Lukiossa haluttiin välttää perus-
kouluopetuksen toistoa ja yleinen kronologia 
korvattiin teemoilla, kuten ympäristöhistoria, 
Euroopan kulttuurihistoria, kulttuurien koh-
taaminen. Uusien näkökulmien tuonti ope-
tukseen ei ollut aina helppoa, koska esimer-
kiksi ympäristöhistorian tutkimuksia oli hyvin 
vähän saatavissa uudistuksen alkuaikoina. 
Yksilöllisyyden vahvistuminen toi historian-
opetukseen myös uusia mikrohistoriallisia 
näkökulmia. Suurmiesten rinnalle marssitet-
tiin nyt myös pieni ihminen. Uudistuksissa 
vahvistettiin yhteiskuntaopin ja taloustiedon 
asemaa lukiossa.

Historian elämänläheisyys

Historian on oppiaine, joka käyttää normaali-
kieltä. Tieteellisen slangin välttäminen tekee 
siitä elämänläheisen. Normaalikieli voi toki 
olla ongelma eksaktiuden kannalta, koska 
kielen ilmaisuilla on vaihtelevia merkityksiä 
eri aikoina. 

Voimme myöntää, että käyttämämme 
normaalikieli kuvaa todellisuutta epämääräi-
semmin kuin kaavoihin turvautuvat luonnon-
tieteet tai yhteiskuntatieteet. Siitä huolimatta 
meidän esitystapaamme tarvitaan. Normaa-
likielen korvaaminen historianopetuksessa 
täsmällisyyttä tavoittelevalla tieteellisellä 
slangilla etäännyttäisi kuvaustamme histori-
an todellisuuden monitahoisuudesta ja köyh-
dyttäisi opetuksemme sisällön. Emme voi pu-
hua oppilaille yhteiskunnasta samalla tavalla 
kuin monet nykypoliitikot, joiden jargon vie-
raannuttaa ihmiset politiikasta. 

Meillä historianopettajilla on ilo, oikeus 
ja velvollisuus käyttää normaalikieltä ja sen 
avulla rakentaa monimuotoista menneisyy-
den kuvaa oppilaille. Olemme onnistuneet, 
jos omalta osaltamme olemme auttaneet op-
pilaita kehittymään sivistyneen kielenkäytön 
taitajina. Tämä on erityisen tärkeää ja hyö-
dyllistä nykypäivänä kaikkinaisen viestittelyn 
vastapainona.

Ihmisen historiallisuus

Painavin peruste historianopetuksen hyö-
dyllisyydestä on itse ihmisen historiallisuus. 
Ihmisen olemisen tapa maailmassa ja ihmi-
sen luoma kulttuuri ovat historiallisia. Sik-
si historiatietoisuus on tärkeä osa ihmisen 
itseymmärrystä. Historia on ihmiskunnan 
kollektiivinen muisti, jossa kulttuuri tekee ti-
litystä menneisyydestään. Myös nykypäivän 
ymmärtäminen edellyttää sen historiallisten 
juurien tuntemista. 

Historiattomuus tekee ihmisistä nyky-
päivän vankeja. Huonosti historiaa tuntevat 
yksilöt tai yhteiskunnat kuvittelevat tämän 
päivän ilmiöt ainoina mahdollisuuksina. His-
toriatiedottomuus luo näköalojen puutteen ja 
harhan vaihtoehdottomuudesta, kun yhteis-
kunnat suuntaavat tulevaisuuteen. Kiihko-
mielisyys ja monomaaninen fundamentalis-
mi kasvavat huonosta historiatietoisuudesta. 
Niiden ehdottomuutta hallitsee nykyhetken 
tyrannia, joka ei anna niille mahdollisuut-
ta etäisyyden ottamiseen omiin ajatuksiin 
nähden. Historiatietoisuus luo edellytyksiä 
toiseuden ymmärtämiseen ja yksioikoisesta 
ajattelusta vapautumiseen. Sillä on siis suuri 
emansipatorinen merkitys. Historiatietoisuus 
on ollut tärkeänä tekijänä esimerkiksi naisten 
vapautumisessa.  

Vaikka me historianopettajat arvostamme 
traditiota ja edellytämme, että siitä on aina 
oltava tietoinen, siihen ei kuitenkaan tarvit-
se alistua. Tradition tunteminen on edelly-
tys epäkohtien korjaamiseen ja paremman 
yhteiskunnan rakentamiseen. Historioitsijat 
eivät ole menneisyyteen hautautuvia muu-
tosten kieltäjiä, vaan radikaaleja muutoksen 
ymmärtäjiä. Tässä historianopetus tuottaa 
suurta hyötyä. Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajilla on ilo olla humanismin ja sivistyk-
sen etuvartiossa.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.

Kirjoitus on tiivistelmä Jouni Ekosen Turun 
seudun historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
paikalliskerhon 40-vuotisjuhlassa Turussa  
16.11.2013 pitämästä juhlapuheesta. 
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Luin kesällä mielenkiinnolla ajatushautomo 
Tänkin Homma hallussa -raportin. Luki-

on opiskelijat ovat myös tutustuneet Tänkin 
raporttiin, ja olemme käyneet vauhdikkaita 
keskusteluja nuorten ja Suomen tulevaisuu-
desta. Onneksi tapasin Tänkin toimitusjohta-
jan Markus Kanervan syksyllä ja sain mah-
dollisuuden tehdä hänelle muutamia kysy-
myksiä. 

Kerro, mikä on ajatushautomo Tänk. 
Tänk on aatteellisesti sitoutumaton, poliit-

tisesti riippumaton suomalainen ajatushauto-
mo. Toimintamme tarkoituksena on edistää 
suomalaisen yhteiskunnan menestystä pa-
nostamalla käytännönläheiseen ongelman-
ratkaisuun puolueettoman analyysin keinoin. 
Tuotamme analyyseja sekä toimenpide- ja 
politiikkasuosituksia, jotka pohjautuvat niin 
omaan tutkimukseemme kuin viimeisimpiin 
kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Välitämme 
suositukset ja tutkimustulokset päättäjille 
rohkeasti yhteiskunnan keskeisillä foorumeil-
la. Toimintamme esikuvana ovat vuosikym-
menten ajan toimineet amerikkalaiset ja brit-
tiläiset ajatushautomot. 

Mistä sait idean ajatushautomon perustami-
seen? 

Idea ajatushautomon perustamiseksi syn-
tyi tekemästäni havainnosta, että Suomessa 
ei oikeastaan ole riippumattomia ajatushau-
tomoita, jotka tekevät itsenäistä ja laadukas-
ta tutkimustyötä sekä tarjoavat rohkeita ja 
samalla vakuuttavasti perusteltuja toimenpi-
desuosituksia ongelmien korjaamiseksi. Us-
koin, että Suomessakin voisi olla kysyntää 
tällaiselle toiminnalle, sillä monessa muussa 
Länsi-Euroopan maassa ajatushautomoilla 
on jo vakiintunut asema politiikan kentässä. 

Henkilökohtaisesti olen aina halunnut 

osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja ih-
misten hyvinvoinnin edistämiseen. Koin, että 
ajatushautomo voisi olla erinomainen kanava 
tähän. 

Minkä alan asiantuntijoita Tänkissä työsken-
telee ?

Perustimme Tänkin vuonna 2011 ja meitä 
on yhteensä viisi perustajajäsentä. Neljällä 
on taloustieteilijän koulutus ja yksi on sosi-
aalipsykologi. Kaikki ovat työskennelleet tai 
suorittaneet jatkotutkintoja ulkomailla. Aja-
tushautomon perustamisvaiheessa kaikki 
asuivat vielä eri maissa. 

Pyrimme hyödyntämään kansainvälistä 
kokemustamme ja verkostojamme uusien ja 
mielenkiintoisten näkemysten välittämiseksi 
Suomeen. Tänkiläisillä on yhdessä erittäin 
laaja työkokemus, jota on kertynyt pankki-
sektorilta, kansainvälisistä organisaatioista, 

Onko homma hallussa?
Ajatushautomo Tänk esittäytyy

PirJo West teksti

Markus Kanerva Homma Hallussa 
-tutkimuksen julkistustilaisuudessa.
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yliopistoista, kansalaisjärjestöistä, teollisuu-
desta, mediasta ja liikkeenjohdon konsultoin-
nista. Jokaisella on lisäksi omat kiinnostuk-
sen kohteensa, jotka täydentävät sopivasti 
toisiaan. 

Toistaiseksi 
olemme työs-
kennelleet va-
paaehtoispohjalta omien päivätöidemme 
ohessa, mutta tähän on tulossa pikku hiljaa 
muutos. 

Millaisena näet ajatushautomoiden roolin ja 
tehtävän nyky-yhteiskunnassa? 

Parhaimmillaan ajatushautomo voi vah-
vistaa demokratiaa nostamalla yhteiskun-
nalliseen keskusteluun tärkeitä aiheita, jotka 
muut tahot joko tietoisesti sivuuttavat tai ei-
vät tunnista niitä. Hyvin toimivat ajatushau-
tomot sijoittuvat median, poliittisten päät-
täjien ja yliopistojen muodostaman kolmion 
keskelle. 

Ajatushautomot soveltavat käytäntöön 
niitä ajatuksia, joita yliopistotutkimus syn-
nyttää ja välittävät niiden pohjalta kehitetty-
jä toimenpide-ehdotuksia päättäjille. Ajatus-
hautomo toimii sillanrakentajana tilanteessa, 
jossa professorit ja tutkijat eivät osaa tai 
halua osallistua yhteiskunnalliseen keskuste-
luun ja poliitikot eivät tunne alan tutkimuksia 
tai eivät osaa johtaa tutkimuksista käytän-
nön sovellutuksia.

 Ajatushautomot täydentävät myös me-
dioiden ”vahtikoiraroolia”: hautomoissa on 
analyyttista osaamista ja halua paneutua yh-
teiskunnallisiin ongelmiin useamman kuukau-
den ajan, toisin kuin valtamedioissa. Lyhyesti 
sanottuna ajatushautomot laajentavat aika-
perspektiiviä lyhytsyklisemmäksi menneessä 
maailmassa sekä tarttuvat analyyttisesti asi-
oihin, jotka muuten jäisivät pintapuolisiksi tai 
kokonaan käsittelemättä. 

Teiltä ilmestyi kesällä raportti Homma hallus-
sa. Elämänhallinta - arjen sanastosta yhteis-
kuntapolitiikan keskiöön. Mitä elämänhallin-
nalla tarkoitatte? 

Raportin lähtökohtana on havainto, että 
vaikka suomalaisilla on keskimäärin enem-
män taloudellisia resursseja ja vapauksia to-
teuttaa itseään kuin koskaan aiemmin histori-
assa, ihmiset eivät saavuta itselleen tärkeim-

piä asioita. Raportin teoreettinen pohja nojaa 
Amartya Senin toimintavalmiusteoriaan. 

Suomen kaltaisessa kehittyneessä yhteis-
kunnassa olennaista ei ole niinkään vaihto-

ehtojen mää-
rän lisääminen, 
toisin kuin ke-
h i t y sma i s sa , 

vaan niiden taitojen tukeminen, joilla yksilöt 
luovivat valintojen viidakossa. Siksi täyden-
simme Senin teoriaa elämänhallinnan käsit-
teellä, jonka määrittelimme olevan itsetunte-
mukseen perustuva kyky asettaa tavoitteita 
ja saavuttaa niitä. 

Elämänhallinnan prosessi koostuu kolmes-
ta keskeisestä elementistä: itsereflektiosta, 
suunnittelusta ja toteutuksesta - ne auttavat 
ihmisiä valitsemaan vaihtoehdoista asioita, 
joita haluavat tehdä sekä onnistumaan niiden 
saavuttamisessa. Raportissa esittelemme 
myös tekemämme empiirisen tutkimuksen, 
jonka tulokset osoittavat, että elämänhallin-
ta on merkittävä tavoitteiden saavuttamista 
ennustava tekijä. Lisäksi tutkimuksessa ha-
vaittiin, että tavoitteiden saavuttaminen on 
keskeisesti yhteydessä yksilön kokemaan hy-
vinvointiin ja onnellisuuteen. 

Mitä uutta halusitte tuoda raportillanne suo-
malaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun? 

Perimmäisenä tavoitteenamme oli laajen-
taa ymmärrystä yksilöiden ja sitä kautta yh-
teiskunnan hyvinvoinnin synnystä. Koemme, 
että elämänhallinta ja sen haasteet on ongel-
ma, joka kulkee läpi eri yhteiskuntaluokkien 
ja ikäpolvien, eivätkä haasteet elämänhallin-
nassa ole vain yksilötason kysymyksiä.

 Elämänhallinnan puute on monilta osin 
yhteiskunnallinen ongelma, jota voisi paran-
taa politiikan keinoin. Kohentuminen näkyisi 
yksilön hyvinvoinnin lisäksi monenlaisina yh-
teiskunnallisina hyötyinä, kuten alentuneina 
sosiaali- ja terveysmenoina. Tutkimuksen 
mukaan myös yksilöt, joilla on korkean elä-
mänhallinnan taso kokevat muita useammin 
tekevänsä mielekästä työtä. Parhaimmillaan 
tämä merkitsee tuottavaa ja pitkää työuraa. 
Näkemyksemme mukaan yhteiskunnan olisi 
mielekästä keskittyä elämänhallinnan tasa-
arvon edistämiseen luodakseen tasa-arvoa 
myös elämän muilla osa-alueilla. 

“Henkilöt, joilla on korkea elämänhallinnan taso, kokevat 
muita useammin tekevänsä mielekästä työtä.” 



Millaisena näet suomalaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan tulevaisuuden? 

Näen muutamia kehityslinjoja, jotka rat-
kaisevat sen, minkälainen suomalainen hy-
vinvointiyhteiskunta on tulevaisuudessa:

 1) Jos uusliberalismi ja siihen liittyvä yk-
silön aseman korostuminen jatkaa vahvistu-
mistaan, hyvinvointivaltion rahoituspohja jou-
tuu vaakalaudalle, koska yhä suurempi osa 
ihmisistä kokee silloin olevansa yhteiskunnan 

”nettomaksaja”. Ihmiset tutkitusti arvostavat 
nykyhetken hyötyä enemmän kuin tulevai-
suuden, mikä saa monet tekemään lyhyt-
näköisiä valintoja myös äänestäjinä. Tämän 
estämiseksi on tärkeää pitää yllä keskustelua 
siitä, miten hyvinvointivaltio hyödyttää sen 
kaikkia jäseniä ja osoittaa tämä jopa talou-
dellisten laskelmien avulla. 

2) Kun tuudittaudumme uskomaan jatku-
vaan taloudelliseen kasvuun ja sen tuomaan 
vaurauteen, jätämme karsimatta menoja, 
jotka eivät ole kaikkein välttämättömimpiä 
hyvinvoinnin kannalta. Jos nykyinen jah-
kailu isojen muutosten suhteen jatkuu ja 
taloutemme kasvu-ura on matala, joudum-
me uudistamaan kulurakennettamme kriisin 
kautta. Silloin niskanpäällä tulevat olemaan 
isot ikäluokat, ja tämä johtaa tulevaisuuteen 
tähtäävien investointien leikkaamiseen eli 
varhaiskasvatuksen ja koululaitoksen kurjis-
tumiseen. 

3) Hyvinvointiyhteiskuntamme hakee ver-
taistaan maailmassa. Siksi sitä ei ainakaan 
saa romuttaa sillä perusteella, että muualla 
toimitaan eri tavalla. Päinvastoin, meidän tu-
lee pitää kiinni mallistamme ja ylpeänä esi-
tellä sitä muulle maailmalle. 

Asut tällä hetkellä perheinesi Hollannissa. 
Onko keravalaisesta suomalaispojasta tullut 
maailmankansalainen?

 Ei asuinpaikka liity siihen, kuinka maa-
ilmankansalainen kukin on. Isompi mittari 
on asenne muita kulttuureja kohtaan. Tämä 
voi näkyä halukkuutena tarttua tilaisuuksiin, 
jotka vaativat muuttamista uuteen maahan. 
Yhtä lailla maailmankansalaisuutta on ottaa 
vastaan muiden kulttuurien edustaja omaan 
elinpiiriinsä. 

Pihtiputaan mummokin voi olla nykypäivä-
nä maailmankansalainen siinä missä maasta 
toiseen hyppäävä ulkomailla koulutettu nuori. 
Täytyy kuitenkin myöntää, että kun kerava-
lainen suomalaispoika tajusi keskustelevansa 
Hollannissa englanninkielellä iranilaissyntyi-
sen tv-kaapeliverkkoasentajan kanssa, joka 
asioi Intiassa sijaitsevan palvelukeskuksen 
kanssa, niin kyllähän siinä väistämättä koki 
olevansa maailmankansalainen.

Homma hallussa -tutkimuksen voi ladata Tän-
kin nettisvuilta  http://thinktaenk.fi/  
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SUOMALAISET JA HISTORIA

Pilvi Torstin kirja “Suomalaiset ja historia” (Gaudeamus 2012) on tarkoitettu historian-
opettajien käyttöön.

 Kirja sisältää erinomaista opetuksessa helposti hyödynnettävää materiaalia - sekä 
kvantitatiivista että kvalitatiivista - jonka avulla voi innostaa oppilaita pohtimaan historian 
käyttöä nykymaailmassa ja analysoimaan tavallisten suomalaisten näkemyksiä Suomen 
historian eri vaiheista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut kirjaa yhden kappale jokaiseen Suomen lu-
kioon, mutta postituskuluihin ei ole varattu määrärahaa. Ne lukiot, jotka eivät ole saaneet 
omaa kappalettaan, voivat noutaa kirjan HYOL:n toimistosta. Sovi noutoaika etukäteen 
toiminnanjohtaja Kirsi Ruhasen kanssa toimisto@hyol.inet.fi / 09 685 2230 / 044 303 
1789.

HYOL ei postita kirjoja. Lisätietoja kirjan toimittaja Laura Kauppilalta, laurakauppila@
yahoo.com



Osallistu ja voita Nordea rahasto-osuuksia! 
Delta och vinn Nordea fondandelar!

palkinto/pris: 500 €
palkinto/pris: 350 €
palkinto/pris: 250 €

TALOUSTIETOKILPAILU 2014 EKONOMITÄVLINGEN 3.4.2014

Talousjuttuja?



46 KLEIO 4/2013

IDEOITA & ILMIÖITÄ

EUSTORY Youth Academyt ovat viikon pi-
tuisia seminaareja, joissa eri maiden 

EUSTORY-historiakilpaluissa menestyneet 
nuoret tapaavat toisiaan. Järjestin Suomen 
ensimmäisen Youth Academyn Helsingissä 1.-
8.9.2013. Seminaarin työtavat, tavoitteet ja 
viitekehys suunniteltiin kansainvälisen EUS-
TORY-verkoston kanssa yhdessä.  

Tämän vuoden molemmat seminaarit liit-
tyivät ensimmäiseen maailmansotaan, jonka 
alkamisesta tulee vuonna 2014 kuluneeksi 
sata vuotta. Suomen seminaarin otsikoksi 
muodostui soutamisen ja huopaamisen jäl-
keen “Bridging the Gap of Civil War: Nation 
Building in Europe in the Aftermath of WWI”. 
Seminaari keskittyi nimensä mukaisesti Suo-
men sisällissotaan yhtenä ensimmäisen maa-
ilmansodan seurauksena. 

24 eurooppalaisesta opiskelijasta, kah-
desta alumnista ja kahdesta ohjaajasta koos-
tunut ryhmämme majoittui Suomenlinnassa, 
joka tarjosi seminaarillemme loistavat puit-
teet. Youth Academyn aikana tutustuimme 
Suomenlinnan historiaan, vierailimme Tam-
pereella, keskustelimme ensimmäisestä maa-
ilmansodasta, Suomen itsenäistymisestä ja 
sisällissodasta, kansakuntien rakentamisesta 
ja identiteeteistä. Tarpeellisen tietopohjan si-
sällissotaan tarjosivat lukion opettajat Mar-
kus Ahlfors ja Hanna Toikkanen, jotka pitivät 
ryhmälle luennot Suomen sisällissodan taus-
toista, tapahtumista ja tulkinnoista. Teimme 
yhteistyötä Ressun lukion kanssa, josta on 
osallistuttu ahkerasti EUSTORY-kilpailuun. 
Ressussa ryhmämme pääsi tutustumaan 
suomalaiseen kouluun (ja etukäteen heh-

EUSTORY Youth Academy Helsingissä

hanna Ylönen teksti, tina Gotthardt kuvat

EUSTORY Youth Acedemyn osallistujat vierailulla Crisis Management Initiativessa.
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kuttamaani kouluruokailuun kasvisruokapäi-
vineen) sekä keskustelemaan suomalaisten 
oppilaiden käsityksistä Suomen sisällissodas-
ta. Ressun lukion opettaja Ilkka Kuivalainen 
järjesti myös muistomerkkikierroksen, joka 
tarjosi yllätyksiä varsinkin saksalaisille osal-
listujille. ”Onko mitään sotaa johon Saksa ei 
olisi osallistunut?” nuoret ihmettelivät nähty-
ään saksalaisten kaatuneiden muistomerkin. 

Tampereella vierailimme sisällissodan 
käännekohtien tapahtumapaikoilla kaupun-
kioppaan johdolla sekä Museokeskus Vaprii-
kin ajatuksia herättäneessä Tampere 1918 

–näyttelyssä. Seminaarin loppupuolella kes-
kustelimme rauhaan palaamisen teemoista, 
kansakuntien eheytymisestä ja rakentami-
sesta sekä suomalaisesta historiankirjoituk-
sesta, ja vertailimme eri maalaisten nuorten 
kokemuksia ja maiden historiaa Suomen esi-
merkkiin. Ryhmän keskustelu pääsi kunnolla 
käyntiin seminaarin loppupuolella ja oli todel-
la antoisaa.  

Pääsimme myös tutustumaan millaista 
sisällissotien ja muiden konfliktien sovittelu 
on tänä päivänä, kun vierailimme EUSTO-
RY-verkoston suojelijan, Presidentti Martti 
Ahtisaaren perustamassa Crisis Manage-
ment Initiative –toimistossa. Kuuntelimme 
mielenkiintoisen luennon siitä mikä CMI on, 
millaisia asiakkaita CMI:lla on ja millä tavalla 
konflikteja ratkaistaan käytännössä. Martti 
Ahtisaaren tapaaminen oli luonnollisesti yksi 
seminaariviikon kohokohdista. President-
ti Ahtisaari kertoi CMI:n perustamisesta ja 
muun muassa työstään The Global Elders 
(Maailman kylänvanhimmat) –neuvostossa. 

”Kuinka voisin jäädä eläkkeelle, kun Jimmy 
Carter on 89-vuotias ja Desmond Tutukin 82-
vuotias?”, Ahtisaari veisteli. 

Seminaarin viimeisenä päivänä oppilaat 
poimivat kiinnostavia näkökulmia koko viikon 
aikana oppimistaan asioista, joista he koosti-
vat omia esityksiään, kuten videoita, näytel-
miä ja julisteita. Nämä lopputyöt onnistuivat 
hyvin, sillä viikon teemat olivat haastavia ja 
sisälsivät paljon nuorille uutta tietoa. 

Youth Academyn järjestäminen oli kai-
kenkaikkiaan hieno kokemus. Suunnittelua 
hankaloitti se, että saksalaiset kollegani eivät 
tienneet mitään Suomen sisällissodasta. Se-
minaaria suunniteltiin niin Tallinnassa, Ham-

purissa kuin Helsingissäkin ja majoitusten, 
lentojen, viisumien, vierailujen, ruokailujen, 
kaikenlaisten suurten ja pienten asioiden 
järjestäminen tuntui loputtomalta urakal-
ta. Lopulta kaikki sujui kuitenkin paremmin 
kuin olisin osannut toivoa ja löysimme myös 

”punaisen langan” seminaarin teemaan. Suo-
messa voi luottaa siihen että etukäteen vara-
tut taksit, oppaat ja muut palvelut olivat oi-
keassa paikassa oikeaan aikaan ja se helpotti 
työtä huomattavasti. Sääkin oli täydellinen.  

Kannattaa innostaa omia lukio-opiskeli-
joita osallistumaan EUSTORY-kilpailuun myös 
tänä vuonna, sillä kaikki viiden parhaan jouk-
koon sijoittuneet ovat hakukelpoisia seu-
raavan syksyn Youth Academyihin, ja koko 
seminaari lentoineen ja majoituksineen on 
osallistujalle ilmainen. Tietoa tämän vuoden 
EUSTORY-kilpailusta on osoitteessa http://
www.hyol.fi/kilpailut/eustory/.

Kirjoittaja työskenteli HYOL:n EUSTORY 
-projektivastaavana vuosina 2011-2013.

Suomen Youth Academya rahoittivat Suomen 
kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

Opiskelijat kokeilivat tunnetusta valokuvasta tehtyä 
tintamareskia Tampere 1918 -näyttelyssä.
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Kun Eustory -tutkielmakilpailusta viime 
keväänä napsahti toinen palkinto, tiesin 

heti, että rahapalkinto ei ollut palkinnoista 
arvokkain. Mahdollisuus hakea Eustory Youth 
Academy -seminaareihin oli kannustanut mi-
nua jaksamaan jo tutkielmaa tehdessäni ja 
kun hakeminen tuli lopulta mahdolliseksi, en 
epäröinyt hetkeäkään. Ainoana hakeneena 
suomalaisena mahdollisuuteni olivat hyvät ja 
kesällä saapuikin sähköposti, jossa ilmoitet-
tiin, että minut oli hyväksytty mukaan.

6.10.2013 aivan liian aikaisen lennon ja 
kuuden tunnin Zürichin lentokenttään tutus-
tumisen jälkeen saavuin lopulta Sloveniaan 
Ljubljanan lentokentälle yhdessä muiden 
pohjoismaalaisten osallistujien kanssa. Fa-
cebookissa jo aiemmin tapahtuneiden esitte-
lyjen turvin tunnistimme toisemme nopeasti 
ja juttelu lähti käyntiin pohjoisesta ujoudesta 
huolimatta hyvin luontevana. Saapuessam-
me hostellille Ljubljanan keskustaan, tuntui 
jo siltä, kuin olisimme tunteneet toisemme 
kauemminkin.

Nuoret yli seitsemästätoista eri maasta 
saapuivat ensimmäisen päivän aikana pie-
nissä erissä ja toisena päivänä pääsimme 
jo tositoimiin. Youth Academy keskittyi pää-
asiassa rajamuutoksiin ja vähemmistöihin. 
Näitä asioita käsiteltiin useilta eri kannoilta 
ja lukemattomilla eri tavoilla. Perinteisen lu-
entotyyppisen oppimisen lisäksi aiheita kä-
siteltiin lähinnä ryhmätöiden voimin. Välillä 
kokoonnuimme piirtämään ja kirjoittamaan 
asioitamme suurille papereille, toisinaan taas 
vain keskustelimme ja väittelimme koko ryh-
män voimin. Välillä oppiminen tapahtui jopa 
täysin huomaamatta ja keskustelut aiheista 
saattoivat jatkua myös tauoilla, ilman min-
käänlaista ohjausta. Vaikka olenkin opiskellut 
koko elämäni, en ollut koskaan aikaisemmin 

tajunnut, että oppimista voi tapahtua näin 
monilla eri tavoilla ja se voi todellakin olla 
näin hauskaa. 

Kaikista mieleenpainuvimmat kokemukset 
Ljubljanasta tulivatkin juuri näistä erilaisista 
tavoista käsitellä historiallisia asioita. Itseni 
lisäksi osanottajat Puolasta, Slovakiasta ja 
Itävallasta pääsivät mukaan mielenkiintoi-
seen projektiin, jossa kuinkin meistä paitaan 
heijastettiin kotimaamme kartta, jonka avulla 
meidän tuli selittää valtiomme historian raja-
muutoksia, sekä niiden seurauksia. Kameran 
eteen astuminen ja faktojen kertominen oli 
aluksi vaikeaa ja ramppikuume sai puheen-
kin kuulostamaan tönköltä ja typerältä, mut-
ta myöhäksi menneiden kuvausten jälkeen 
olimme lopulta kaikki tyytyväisiä tuloksiim-
me.

Ehkä eniten hulluttelua ja naurua sisältä-
nyt projekti syntyi, kun ryhmämme muodosti 
useita pieniä puolueita, jotka kokoontuivat 
keskustelemaan kuvitteellisesta tilanteesta 
kuvitteellisessa kaupungissa. Puolueiden jä-
senet valmistelivat ideologiansa ja kantansa 
ja väittelystä tuli sekä mielenkiintoinen että 
hulvaton. Oma roolini median edustajana si-
sälsi vain ulkopuolista tarkkailua, haastatte-
luja sekä lyhyen artikkelin kirjoittamista. Vai-
keudeksi muodostui ainoastaan materiaalin 
runsaus.

Vaikka Ljubljana itsessäänkin oli kaunis 
kaupunki ja varsinkin alue, jolla hostellimme 
sijaitsi, oli erittäin mielenkiintoinen, nousim-
me kahtena aamuna ylös aikaisin ja pak-
kauduimme eväspusseinemme linja-autoon. 
Ensimmäinen matka suuntautui ensimmäi-
sen maailmansodan muistomerkkikirkkojen 
kautta Slovenian ja Italian rajalle, kaupun-
keihin Nova Gorica ja Gorizia. Jakauduimme 
molempien maiden puolille haastattelemaan 

Uuden tiedon tulvaa Ljubljanassa
Osallistujana Slovenian EUSTORY Youth Academyssa

noora isoMäki
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ihmisiä ja tutustumaan kahtia jakautunee-
seen kaupunkiin ja päivän päätteeksi kirjoi-
timme kokemuksistamme pitkälle yöhön.

Toinen matkamme suuntautui ensin Ita-
lian puolelle, slovenialaisen vähemmistön 
kouluun, jossa oppilaat pitivät huolellisesti 
valmistellun esitelmänsä vähemmistönä elä-
misestä Italiassa. Palatessamme Slovenian 
puolelle, vierailimme italialaisessa koulussa 
ja saimme esitelmän myös käänteisestä ti-
lanteesta. Vapaa-aika Slovenian Koperissa 
osoittautui yhdeksi matkan parhaista palois-
ta. Välimeren vesi oli lokakuussakin sopivan 
lämmintä kahlailuun, ja rannalta löytynyt 
simpukka koristaa yhä kirjahyllyäni.

Viimeisenä päivänä joukkomme jakautui 
kolmeen ryhmään ja alkoi työstää vapaasti 
toteutettavaa lopputyötä vapaavalintaisesta 
aiheesta. Oma kuuden hengen ryhmämme 
päätyi tekemään animaatiota Jugoslavian 
hajoamisesta. Aihe oli minulle siinä mielessä 
mielenkiintoinen, että tietoni siitä olivat vielä 
päivän alussa hyvin vähäiset. Illalla pystyin 
kuitenkin sanomaan jo toista. Kuuden hen-
gen kahdentoista tunnin tauoton työskentely 
poiki vain viisi minuuttia videota, mutta ol-

lessamme valmiita emme olisi voineet olla 
tyytyväisempiä.

Academyn järjestäjiä lainkaan kritisoimat-
ta minun on kuitenkin sanottava, että kaikki 
nämä mielenkiintoiset projektit ja matkat 
jäävät kuitenkin täysin toissijaisiksi, kun nyt 
yli kuukautta myöhemmin pohdin matkan 
parasta antia. Ihmeellistä kyllä, vain viikon 
jälkeen parikymmentä erimaalaista nuorta 
oli muodostanut niin tiiviin ystäväpiiriin, että 
nouseminen kotiinpäin lähtevään lentokonee-
seen oli käsittämättömän vaikeaa. Osasyynä 
vaikeuksiin saattoi tietenkin olla kokonaan 
valvottu edellinen yö. Kaikki kiitos nykyajal-
le ja sosiaaliselle medialle, jotka kuitenkin 
mahdollistavat yhteydenpidon satojenkin ki-
lometrien päähän.

Vaikka opin Sloveniassa paljon uutta ja 
englanninkielen taitoni pääsi jälleen kehitty-
mään, arvostan kuitenkin eniten koko Euroo-
pan laajuista ystäväverkkoani ja tietoa siitä, 
että minulle löytyy sohva jolla nukkua jo use-
asta maasta.

Kirjoittaja opiskelee journalismia ja osallistui 
Eustoryn Youth Academyyn Sloveniassa.

Slovenian Youth Acedemyn osallistujat vierailulla Italian charnel housessa. Taustalla näkyy Kobardin kylä.
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Kleio 50 vuotta

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liit-
to HYOL ry:n jäsenlehti Kleio viettää ku-

luvana vuonna 50-vuotisjuhliaan. Merkkivuo-
den kunniaksi julkaisemme jokaisessa Kleion 
numerossa otteen vuoden 1963 lehdestä.

Alla on alku Matti J. Castrénin uusia op-
piennätyksiä koskevasta pääkirjoituksesta. 

Uusien oppiennätysten tullessa voimaan 50 
vuotta sitten suurena huolena on ollut ope-
tetettavan aineksen suuri määrä suhteessa 
käytettävissä olevaan aikaan. Saman asian 
parissa on tänä syksynä paininut nykyinen 
OPS-työryhmäkin. 

Ote Kleiosta 4/1963.
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Kekkosesta ihmisenä 
ja poliitikkona
RAIJA ORAnEn: KAIKEn  
TAKAnA KEKKOnEn. TEOS 2013. 
560 S.

Raija Oranen on kirjoittanut kirjoja 
ja käsikirjoituksia 70-luvulta lähti-
en. Vaikka hän on käsitellyt histo-
riallisia aiheita aiemminkin, hänen 
maineensa perustuu enimmäkseen 
viihteeseen. Tämän maineen ei 
pidä antaa hämätä, vaan Orasen 
kekkoskirjoihin kannattaa tarttua 
rohkeasti. Ensimmäinen kirja ni-
meltään Kekkonen ilmestyi 2011 ja 
siinä käsiteltiin Kekkosen elämää 
sodasta lähtien 60-luvulle. Toinen, 
tänä syksynä ilmestynyt Kaiken 
takana Kekkonen vie Kekkosen 
presidenttiyden loppuun asti.

Vaikka kirjat ovat romaane-
ja, Oranen on tutkinut aihettaan 
tarkkaan. Kirjoja voikin lukea ker-
tauskurssina Suomen sodanjäl-
keisestä historiasta. Samalla kun 
ne peilaavat Kekkosen henkilö-
historiaa naissuhteineen, tuovat 
ne esille suomettumisen hankalan 
ajan. Lukiessa kannattaa kuiten-
kaan muistuttaa itseään siitä, että 
taustatyöstä huolimatta kirja on ro-
maani. Oranen käsittelee Kekkosta 
lempeästi ja kirjaa lukiessa tulee 
kuva, ettei Kekkonen olisikaan voi-

nut toimia toisin.
Oranen kirjoittaa vetävästi ja 

kirjoja on helppo lukea. Mieleen 
muistuvat tuon aikaisen Suomen 
erityispiirteet: alkoholia käytettiin 
runsaasti eikä se tuntunut haittaa-
van politiikan tekoa. Media vaikeni 
Kekkosen naissuhteista ja muuten-
kin Kekkonen sai toimia melkoisen 
itsenäisesti (vai itsepäisesti?). Kirja 
on hyvä muistutus siitä, kuinka pal-
jon asiat ovat muuttuneet viimeis-
ten 30 vuoden aikana.

Kaiken takana Kekkonen kirjoit-
taa paljon Kekkosen pitkästä suh-
teesta Anita Hallamaan. Oranen 
on lukenut presidentin julkaistut 
päiväkirjat ja Hallaman muistelma-
teoksen. näiden pohjalta Oranen 
esittää kuvan, jossa Kekkonen on 
lempeä, kärsivä osapuoli ja Hal-
lama oikutteleva, valittava nainen. 
niinpä. Yhä on muistettava, että 
on kyse romaanista eikä historian-
kirjasta.

Kirjan loppupuolella Kekkosen 
terveysongelmat pahenevat. Muis-
tamattomuuskohtaukset lisääntyvät 
ja presidentin kokonaiskuva asiois-
ta hapertuu. Jälkeenpäin on taas 
helppo arvostella, miten noin huo-
nossa kunnossa olevaa president-
tiä yhä pidettiin valtionjohtajana. 
Meni todella pitkään, ennen kuin 
asiaan puututtiin. Tässä vaiheessa 
Kekkonen tuntuu jo kuin keneltä ta-
hansa huonomuistiselta vanhuksel-
ta: hauraalta ja suojelun tarpeessa 
olevalta. Kirjan loppu onkin tyylil-
tään erilainen, kun itsevaltaisesta 
johtajasta tulee heikko vanhus.

Miksi Kekkonen jatkoi sitten niin 
pitkään? Vastaus tulee kirjassa hy-
vin esille. Kun kaikki muut poliitikot, 
mukaan lukien Virolainen, Koivis-
to, Holkeri, Karjalainen, Sorsa ja 
Paasio, olivat niin surkeita, niin 
pakkohan Kekkosen oli. Ihan vain 
velvollisuudesta.

Riitta Mikkola

Kolmas valtakunta 
Lapin kaamoksesta 
nähtynä
HEIDI KöngäS: DORA, DORA. 
OTAVA 2012. 333 S.

Heidi Köngäksen viides romaani 
Dora, Dora kertoo kolmannen val-
takunnan varusteluministeri Albert 
Speerin ja hänen seurueensa muu-
taman päivän mittaisesta matkasta 
halki hyisen Lapin Rovaniemeltä 
Petsamossa sijaitsevalle nikkelikai-
vokselle jouluna 1943. 

Romaanissa on neljä kertojaa: 
Speer itse, hänen henkilökohtainen 
sihteerinsä Anne-Marie, viihdytys-
tehtäviin värvätty saksalainen tai-
kuri sekä nuori suomalainen tulkki. 

Pidän valitusta ratkaisusta, sillä 
usean kertojan avulla samaan tari-
naan on saatu neljä erilaista näkö-
kulmaa, etenkin kun kertojillla on 
hyvin erilaiset taustat, henkilökoh-
taiset ominaisuudet ja yhteiskun-
nalliset asemat. 

Varsinaisessa tarinassa tapah-
tumia on vain vähän; pääasiassa 
istutaan autossa tai hotellissa 
keskellä jäätävän kylmää, pimeää 
ja äärettömän kaukana kaikesta 
sijaitsevaa Lappia. Suurin osa ro-
maanista on kertojien toista maail-
mansotaa edeltävän ajan ja sodan 
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alkuvaiheen, osin hieman selitte-
levääkin, muistelua. Henkilöiden 
kertomusten kautta lukijalle avau-
tuu elävä kuva ajasta, jolloin Hitler 
nousi Saksan johtoon, maan alku-
vaiheen sotamenestyksestä ja sen 
vaihtumisesta jo selvästi näkyvissä 
olevaan tappioon sekä siitä hirvittä-
västä hinnasta, joka sodasta on jo 
jouluna 1943 jouduttu maksamaan.

Kirjassa kuvataan mm. Berliinin 
pommituksia, Stalingradin taistelua 
ja Mittelbau-Doran keskitysleirin 
olosuhteita realistisen oloisesti 
mutta kurjuudella ja kauhulla ylettö-
mästi mässäilemättä. 

Suomalaisen tulkin suulla Kön-
gäs ruotii myös Suomen asemaa 
Saksan liittolaisena sekä saksalais-
ten hyvin miehitysmäistä toimintaa 
Lapissa. 

Kaikesta sotaan liittyvästä ker-
ronnasta huolimatta Dora, Dora on 
kuitenkin ennen kaikkea romaani 
ihmisyydestä. Köngäs tarkastelee 
sitä, miten ihmiset pinnistelevät 
selvitäkseen omien ja muiden aset-
tamien odotusten sekä jäykän käy-
töskoodiston kanssa olosuhteissa, 
jotka ovat kaukana normaaleista. 

Huonommin rakennetuissa 
kirjoissa takautumat vaikeuttavat 
joskus lukemista, mutta Dora, Do-
raa on useista näkökulmista ja ta-
kautumista huolimatta hyvin helppo 
seurata. Köngäs kirjoittaa sujuvaa 
ja turhaa kikkailua välttävää kieltä. 

Dora, Dora on ravisuttava lu-
kukokemus. Se on paitsi kertomus 
toisesta maailmasodasta ja sen 
lieveilmiöistä, myös kertomus inhi-
millisyydestä, julmuudesta, intohi-
mosta ja vallasta. Köngäs näyttää, 
kuinka pitkään jatkunut sota, puute 
ja pelko nostavat ihmisissä esiin 
perimmäiset tarpeet, tarpeen tur-
vaan, ravintoon ja rakkauteen. Kei-
nolla millä hyvänsä.

Kirsi Ruhanen

Hurjan hienoja 
novelleja
KATJA KETTU: PIIPPUHYLLY. 
WSOY, 2013. 236 S.

Katja Ketun uutuus Piippuhylly on 
novellikokoelma. Piippuhyllyssä 
Kätilö-romaanista tuttu Pietari ”Pa-
lonaama” Kutila  kerää Kuolleen 
miehen vuonosta merivirtojen kul-
jettamia piippuja ja kertoo niiden 
tarinoita. 

Piippuhylly -novellikokoelma 
muodostuu kymmenestä eri maail-
makolkkiin ja eri aikakausiin sijoit-
tuvasta tarinasta, joissa kuljetaan 
Lapin kairoilla, Afrikan orjalaivoissa, 
Rion faveloissa, Volgan mutkissa, 
vallankumousta edeltäneessä Pie-
tarissa ja Berliinin kristalliyössä. 
Piippuhyllyn tarinat ovat toisistaan 
riippumattomia, mutta osassa niis-
tä henkilöt ja tapahtumat risteävät 
keskenään valottaen saman asian 
toista puolta. 

Katja Ketun tarinoiden keski-
össä eivät ole historialliset faktat, 
vaikka monissa niistä todellisia ta-
pahtumia sivutaankin. Piippuhyllyn 
tarinoiden tenho perustuu Ketun 
häikäisevään mielikuvitukseen ja 
hänen käyttämäänsä rikkaaseen, 
yllätykselliseen, jopa äkkiväärään 
kieleen. 

Piippuhyllyn tarinat eivät anna 

kaunista kuvaa elämästä eivätkä 
meistä ihmisistä. novelleissa an-
netaan ruma kuva siitä, mihin kaik-
keen ihmiset ovat ideologioidensa 
tai uskomustensa vuoksi valmiita. 
Toisaalta novelleissa käsitellään 
myös sitä, miksi toisen hyväksi ei 
tule toimittua, vaikka tietää tai ar-
vaa, mikä lähimmäisen kohtalo on. 
Oma napa on aina lähinnä meitä.

Ketun novellit ovat raisuja ja roi-
seja, jopa siinä määrin, että ne var-
masti jakavat mielipiteitä. Itseäni ne 
kiehtoivat valtavasti, mutta sulatte-
lemista niissä riitti pitkäksi aikaa.

Katja Ketun Piippuhylly ja Heidi 
Köngäksen Dora, Dora toimivat hy-
vin peräkkäin luettuina. Molemmis-
sa kehyskertomus sijoittuu toisen 
maailmansodan aikaiseen Lappiin, 
mutta takautumien avulla liikutaan 
useissa ajoissa ja paikoissa. 

Tyyleiltään kirjat poikkeavat toi-
sistaan selvästi: siinä missä Heidi 
Köngäs on historian inhimillinen 
ymmärtäjä ja piilotetun intohimon 
mestarillinen kuvaaja, on Kettu yl-
lättävien ja maagistenkin kääntei-
den esiin loihtija ja julkea seksuaa-
lisuuden kuvaaja. Taidokkaita ovat 
molemmat.

Kirsi Ruhanen
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Sielunhoitoa, 
omavaraistaloutta ja 
naapuriapua
ULLA-LEnA LUnDBERg: IS. 
ROMAn. SCHILDTS & SöDER-
STRöMS 2012. 365 S.

Finlandia-palkinnon vuonna 2012 
saanut Ulla-Lena Lundbergin ro-
maani Is (Jää) on vahva kuvaus 
sotien jälkeisestä saaristolaiselä-
mästä. Sodan loppuminen oli ihmi-
sille helpotus, sillä jokapäiväinen 
toimeentulo oli ilman sotaakin niuk-
kaa. Säännöstelytalous rajoitti tuol-
loin koviin ponnistuksiin tottuneita 
saaristolaisia, vaikka arkiruuasta ei 
varsinaisesti ollutkaan pulaa. Tosin 
ravinnon saanti vaati monenlaista 
kekseliäisyyttä ja jopa paluuta van-
hoihin menettelytapoihin ja kyläyh-
teisön tukeen. 

Kirjassa nuori papin perhe sovit-
tautuu uuteen ympäristöön. Papin 
perheen juurtumisessa ympäröi-
vään yhteisöön on paljon samoja 
piirteitä kuin virkaansa aloitteleval-
la opettajalla: molemmat palvelevat 
yhteisöä ja yhteisö tarvitsee heitä 
viranhoidon lisäksi esim. luottamus-
tehtäviin. Maaseudun ”sivistyneis-
tö”, kirkkoherra, kanttori, opettaja, 
terveyssisar, kätilö, sekä aktiiviset 
kyläläiset pitävät tässäkin teokses-

Erilainen 
kaukopartiotarina
KAUKO RöYHKä: KESä KAn-
nAKSELLA. LIKE 2009. 185 S.

Kauko Röyhkä, oikealta nimeltään 
Jukka-Pekka Välimaa, on tuottelias 
paitsi muusikkona ja lauluntekijänä, 
myös kirjailijana. Monissa Kauko 
Röyhkän kirjoissa on kuvattu keski-
iän kriisejä läpikäyviä kirjailijarent-
tuja ja rock’n’roll -elämää. Tuorein 
Kauko Röyhkältä ilmestynyt teos 
on mielenkiintoisesti rakennettu 
haastattelukirja Et kuitenkaan usko 

– Ville Haapasalon varhaisvuodet 
Venäjällä, sekä omaelämäkerralli-
sen Miss Farkku-Suomen jatko-osa 
Poika Mancini. Aikaisemmin Röyh-
kältä on ilmestynyt myös sotakirja 
Kaksi aurinkoa. 

Kesä Kannaksella on vuonna 
2009 julkaistu sotaromaani, joka 
kuvaa suomalaista kaukopartiota 
jatkosodan lopulla kesällä 1944. 
Suomessa on julkaistu viime vuo-
sikymmeninä paljon kaukopartiota-
rinoita varsinkin joulun alla, mutta 
Kesä Kannaksella on erilainen, 
inhorealistinen kaukopartiokuvaus. 
Tässä tarinassa ovat vahvasti mu-
kana huumeidenkäyttö, seksuaa-
linen väkivalta ja muut perinteisen 
sotakirjallisuuden tabuaiheet. 

Kirjassa kuvataan viisihenkisen 
suomalaisen kaukopartion paluu-
matkaa sen läpi vihollisia vilisevän 
Karjalan kannaksen. Kuumassa 
kesässä koetaan epäinhimillisiä ti-
lanteita, ja ryhmänjohtaja Kaskisuo 
jaksaa jatkaa selviytymiskamppai-
lua lähinnä pervitiinin voimin. Idea-
lismi on karissut aikapäiviä sitten 
ja hyväntahtoiset ihmiset ovat ka-
donneet maailmasta. Venäläinen 
vangiksi jäävä naissotilas horjuttaa 
jo entuudestaan äärirajoilla olevien 
sissien psyykettä, mutta näyttää 
myös sotilaista inhimillisemmän 
puolen. Kysymys naisvangin elä-
mästä ja kuolemasta johtaa koflik-
tiin erilaisista taustoista tulevien 
kaukopartiomiesten välillä. 

Vastenmielisiä asioita tapahtuu 
niin sodassa kuin takaumina eri 
hahmojen näkökulmista kuvatta-
vissa lomajaksoissakin, joissa on 
Röyhkälle tyypillistä pikkutarkkaa, 
brutaalia kuvausta. Toteava lakoni-
nen tyyli ei pyri selittelemään iljettä-
viä tapahtumia tai henkilöhahmojen 
motiiveja. Vaikka sota kuvataan 
vastenmielisellä tavalla, sodanvas-
taisia (tai muitakaan) ideologioita ei 
julisteta. Röyhkän kirjoja lukeneelle 
angstissaan ajelehtivat päähenkilöt 
tuntuvat jo aikaisemmasta tuotan-
nosta tutuilta, vaikka tarina onkin si-
joitettu eri aikaan. Tästä huolimatta 
kieli on elävää ja välittää hyvin so-
dan raadollisia olosuhteta. Lopussa 
pilkahtaa jonkinlainen toivokin. En 
suosittele teosta, jos haussa on pe-
rinteinen niin sanottu isänpäiväkir-
ja, mutta lukukokemuksena Kesä 
Kannaksella on silti kiinnostava ja 
mieleenpainuva.

Hanna Yönen
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sa vapaa-ajallaan omaa yhteisöään 
virkeänä. Sodan jälkeen ja 1950-lu-
vulla yhteisöllisyyden voimaa tar-
vittiin etenkin siirtoväen ja rintama-
miesten monilapsisten perheiden 
asuttamiseen sekä auttamiseen. 
Yleensä sukulaiset olivat suureksi 
hyödyksi, kun he esimerkiksi tulivat 
kesäisin tekemään heinätöitä ja 
korjaamaan viljaa. Lundberg kuvaa 
päinvastaista tilannetta, miten kau-
pungista vierailemaan tulleet suku-
laiset ja tuttavat eivät ymmärtäneet 
pappilan maatalouden vievän isän-
täväeltä aikaa ja voimia.

Velvollisuudentuntoinen pappi 
näkee kutsumuksensa ja virkansa 
käyvän oman uupumuksensa ja 
jopa perheen edelle. Miehen ko-
konaisvaltainen työ rasitti silloinkin 
myös nuoren perheen vaimoa, joka 
joutui hoitamaan pienten lastensa 
ohella pikkutilan tehtävät ja pappi-
lan kestitykset. 

Lundberg kirjoittaa erittäin yk-
sityiskohtaisesti ja perusteellisesti. 
Tässä suhteessa hän muistuttaa 
esimerkiksi Kalle Päätaloa ja Antti 
Hyryä. Lundberg on etenkin ihmi-
sen elämänvaiheiden ja käänne-
kohtien tarkka kuvaaja. Hän pohtii 
myös monia muita asioita: arvoja, 
lastenkasvatusta, lääkärin ja ter-
veyssisaren hyviä tekoja, ihmisten 
erilaisuutta, koulutuksen merkitystä, 
nuorten sukupuolikäyttäytymistä, 
kristillisyyttä jne.

Saaristolaiset hän näkee pää-
osin positiivisina ihmisinä, joita 
karut elämänolosuhteet ovat kas-
vattaneet. Saaristolaisilla on oma 
ajattelunsa, heillä on paljon puhut-
tavaa tavatessaan toisiaan juhlissa, 
kokouksissa, talkoissa tai vieraisil-
la. Kirkonmäeltä ei kenelläkään ole 
kiire kotiinsa jumalanpalveluksen 
jälkeen. Lundberg opettaa meille, 
että yhteiskunnassa ei kukaan pär-
jää yksin.

Jyrki Männistö 

Kissamuumion 
puolikas, Sapfon 
runoja ja paljon 
muuta

ERIK WAHLSTRöM: KAU-
nEIn On SE JOTA RAKASTAA. 
SCHILDTS & SöDERSTRöMS 
2013. 251 S.

Erik Wahlström tunnetaan kirjailija-
na ja journalistina. Hän on kirjoitta-
nut ympäristöaiheisia tietokirjoja, ja 
hän sai vuonna 1993 Tieto-Finlan-
dian teoksestaan Ympäristön tila 
Suomessa. Myöhemmin hän on 
kuitenkin siirtynyt enemmän kau-
nokirjallisuuteen ja kirjoittanut mm. 
Uno Cygnaeuksesta ja J. L. Rune-
bergista. Wahlströmin uusin teos 
on tänä vuonna ilmestynyt Kaunein 
on se jota rakastaa. 

Kirjassa liikutaan antiikin Krei-
kasta nykypäivän Suomeen. Arke-
ologi Martin green on hankkinut 
itselleen kissamuumion, josta pal-
jastuu Sapfon aiemmin tuntemat-
tomia runoja. Hän tutkii sitä epä-
virallisessa tutkimusryhmässään. 
Valitettavasti muumiosta on jäljellä 
vain puolikas, joten runot eivät 
avaudu kokonaisuudessaan. Eri ta-
hot sekaantuvat kissamuumion tut-
kimukseen ja yrittävät joko edistää 

tai estää papyrusten tekstin avau-
tumista. Välillä siirrytään Kreikkaan, 
jossa Sapfo pohdiskelee Lesbok-
sen saarella suhdettaan miehiin ja 
naisiin, rakkauteen ja seksiin.

Kirjan lähtöasetelma on herkul-
linen ja on mielenkiintoista pohtia, 
kenellä on oikeus ikiaikaisiin esi-
neisiin ja miten niitä pitäisi yleisölle 
esitellä. Kirjailija kuitenkin hukkaa 
filosofisen teränsä siirtyessään 
kuvaamaan henkilöiden välisiä 
rakkaussuhteita, jolloin tyylilaji 
muuttuu välillä jännäriksi, välillä 
lähes viihteeksi. Ihmiset rakastuvat, 
kihlautuvat ja melkein ehtivät nai-
misiinkin. Kaiken kukkuraksi muu-
tama kuoleekin ja saadaan oikea 
poliisitutkinta aikaan. Kissamuumio 
jää jo taka-alalle.

Minun kohdallani kirja ei täyt-
tänyt niitä odotuksia, joita olin ai-
emman Wahlströmin tuotannon 
perusteella kehittänyt. Voin kuiten-
kin lämpimästi suositella kirjailijan 
teosta Tanssiva pappi vuodelta 
2004. Kirjassa Uno Cygnaeus elää 
elämäänsä niin Alaskassa kuin Jy-
väskylässäkin. Harvoin saa lukea 
niin elävää ja yllättävää romaania 
historiallisesta henkilöstä. Tanssiva 
pappi on kirja ruumiille ja sielulle, 
ihan niin kuin kansakoulu.

Riitta Mikkola




