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Paljon vartijat

Jari aalto

Opettajanurani alkupäässä itähelsinkiläi-
set äänestäjät nostivat Tony Halmeen 

eduskuntaan. Tuota pikaa kaupungin histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettajat kutsuttiin 
opetusvirastoon kriisipalaveriin. Tilaisuu-
dessa meitä muistutettiin opettajan velvolli-
suudesta puolustaa oppitunneillaan Suomen 
laillista yhteiskuntajärjestystä fasismia tai 
totalitarismia vastaan. Muotoilut herättivät 
suurta hilpeyttä kuulijoiden keskuudessa, 
sillä pidimme äänestäjien aktiivisuutta Hal-
meen kannanottoja tärkeämpänä viestinä. 
Nyt asenteeni tällaisia palavereja kohtaan 
olisi ehkä toinen eräiden lähimenneisyyden 
tapausten vuoksi.

Annoin taannoin haastattelun tapauk-
sesta, jossa kollegaamme arvosteltiin hänen 
säikyteltyään oppilaitaan ja muita paikka-
kuntalaisia pakolaisten aiheuttamilla uhkilla. 
Totesin silloin, kuten nytkin, ettei opettajan 
tehtävä ole provosoida opiskelijoita muut-
tamaan käsityksiään tai toimintatapojaan. 
Tietojeni mukaan kyseinen opettaja väisti 
mahdolliset seuraukset kertomalla noudatta-
vansa opetuksessaan Suomen lakia. Tämän 
opettajan laintuntemuksesta en tietenkään 
osannut sanoa toimittajalle mitään, mutta 
kehotin kaikkia vastuunsa tuntevia opettajia 
kirkastamaan opiskelijoille niitä säädöksiä ja 
laajasti tunnustettuja arvoja, jotka velvoitta-
vat jokaista meistä ihmisoikeuksien ja demo-
kraattisten prosessien kunnioittamiseen.

Kaksi tuntia jutun julkaisemisen jälkeen 
sain työsähköpostiini omituisen viestin, jon-
ka päätarkoituksena lienee ollut suuni tukki-
minen. Koska viesti ei sisältänyt suoria uh-
kauksia, minua kehotettiin jättämään asia 
sikseen. Ehkä tämäkin teksti olisi jäänyt kir-
joittamatta, ellen olisi tulkinnut viestiä osak-
si laajempaa vyörytystä, joka mielestäni on 
jo syövyttänyt jälkensä yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Enkä puhu nyt pelkästään me-
diajulkisuutta saaneista kannanotoista, jois-
sa avoimesti kaivetaan maata oikeusvaltion 
alta. Olen ollut pelkästään tänä syksynä use-
assa tilaisuudessa, jossa tolkullisena pitämä-
ni vaikuttaja on halunnut nähdä perustuslain 
positiivisen yhteiskunnallisen tai taloudelli-
sen kehityksen esteenä. Välttämättömiksi 
esitetyt uudistukset pitäisi tehdä pikaisesti 
poikkeamalla tarpeen tullen sovituista peli-
säännöistä. Se olisi lyhytnäköistä. Poliittiset 
pikavoitot voivat käydä meille kalliiksi.

Monet puheenvuoroista tuntuivat perus-
tuvan viestin jatkuvaan toistoon, käsitteiden 
hämärtämiseen ja toisinajattelijoiden leimaa-
miseen - kaikki tuttuja ilmiöitä sosiaalisesta 
mediasta.  Ehkäpä julkisen viestinnän asialli-
suus alkaa väistyä ja jyrkkä vastakkainaset-
telu valtaa tilaa. Vaatimattomaksi esimerkiksi 
käynee lukion tuntijakopäätökseen liittynyt 
rummutus, johon osallistuneet pitivät opetta-
jajärjestöjen kuulemista tarpeettomana, nii-
den vaikuttamiskeinoja tuomittavina ja luot-
tamushenkilöitä tietämättöminä oman edun 
tavoittelijoina. Äskettäisillä Valtakunnallisilla 
lukiopäivillä HYOL asetettiin julkisesti häpeä-
penkkiin, koska kannatimme historian ja yh-
teiskuntaopin pakollisuutta yleissivistävässä 
lukiossa. Olemme puhujan mukaan osoitta-
neet aktiivisuudellamme epäluottamuksem-
me Hakaniemenrantaa kohtaan. Enpä usko. 
Mielestäni juuri luottamuksen ilmapiirissä voi 
olla julkisesti eri mieltä vaikkapa opetuksen 
järjestämisestä. Käsittääkseni maassa val-
litsee edelleen suurenmoinen yksimielisyys 
itse tavoitteista, kuten nuorten luottamuksen 
vahvistamisesta demokratiaan, kansalaisyh-
teiskuntaan ja ihmisoikeuksiin.
 
Kirjoittaja on HYOL ry:n hallituksen puheen-
johtaja. 
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Förälskad i historia - räcker det?

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Jag har länge varit förälskad i historia. Un-
gefär lika länge har jag också levt i villfa-

relsen att det räckt med en djup kärlek till 
ämnet för att jag galant ska kunna förmedla 
allt från analysförmåga, källkritik, fakta till 
svåra ord till eleverna. Men nu är det slut 
med den tron. Detta är min bekännelse om 
hur jag nådde min pedagogiska väckelse. 

Det var en gång en skolsammanslagning 
i en stor stad som ledde till ett projekt med 
namnet ”Den läsande skolan”. Det blev flera 
fortbildningar kring lässtrategier, middagar 
med läskonsulter och läsning av diverse pe-
dagogisk litteratur. Summan av detta blev 
vad man brukar kalla en lidnersk knäpp el-
ler som jag stort kallar det: min pedagogiska 
väckelse.  

 Allt sedan jag inledde mitt lärarvärv i slu-
tet av det förra millenniet har jag ofta börjat 
lektionerna med att eleverna fått läsa ett ka-
pitel i läroboken. Därefter har vi tillsammans 
gått igenom händelserna sedan visat några 
bilder och för att sedan börja jobba med frå-
gorna i häftet. Sedan har jag avslutat jag lek-
tionen med att säga: ”Läs kapitel 7 hemma. 
Jag förhör er på det nästa gång.” 

Detta är nu historia. Numera ber jag elev-
erna att skriva ned de viktigaste meningarna 
i varje stycke, de så kallade kärnmeningarna, 
eller så låter jag dem sammanfatta kapitlet 
med 50-60 ord och noga fundera på den för-
sta och den sista meningen de skriver i häf-
tet. Eller så låter jag dem skriva och limma 
in nya mellanrubriker till alla stycken. Eller så 
får de skriva och limma in egna pratbubblor 
till bilder i läroboken. Eller så låter jag dem 
förbereda olika typer av frågor.

Jag tror att just här finns utrymme för 
ett utvidgat samarbete över ämnesgränser-
na. När allt fler ämneslärare arbetar mera 

språkmedvetet uppstår synergier i utveck-
landet av lässtrategier och djupare lärande 
hos eleverna. Jag tror även att en skola som 
målmedvetet jobbar med dessa metoder får 
elever som har en bättre läsförmåga och 
textförståelse. Jag vågar påstå att det krävs 
en mycket målmedveten pedagogisk ledning 
i skolan samt ett nyfiket kollegium för att ta 
in ämnesöverskridande och -specifika läs-
strategier. För vad händer om eleverna inte 
förstår vad de läser? Flertalet av eleverna får 
inte någon djupare förståelse av ämnet.   

 Marja Kivilehto, språkvetare och fil dr. 
från Tammerfors universitet diskuterar i se-
naste numret av Historisk tidskrift 3/2015 en 
sak som stärkt min pedagogiska väckelse. 
Kivilehto menar att lärarna ofta tar lärobo-
ken för given. De använder den inte aktivt 
under lektionerna. Hon påstår att historielä-
rarna verkar ha en ambivalent attityd till sina 
läroböcker. Man använder dem som instude-
ringsmaterial inför prov och läxor men läser 
inte aktivt sidorna tillsammans med eleverna 
i grundskolan. Eleverna saknar strategier för 
läsning. Det gör att de inte riktigt kan ta sig 
an texterna på djupet utan bara letar efter 
”rätta svar” i texten.  

 Bland annat fick hennes forskning mig att 
fundera på min egen pedagogik. Hösten 2015 
väcktes jag ur en 20-årig törnrosasömn. I 
alla dessa år har jag mer eller mindre ensam 
fumlat omkring och hejdlöst älskat mitt ämne 
utan att riktigt kunna förstå varför eleverna 
omkring mig inte gjort det. Nu vet jag bättre. 
Det räcker inte med gränslös kärlek till histo-
rieämnet. Det behövs något ännu större för 
att lyckas fullt ut med eleverna. 
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HYOL toimii

Kirsi ruhanen

HYOL:n 21.-22.11. järjestetyille digitaali-
seen pedagogiikkaan keskittyneille syys-

päiville osallistui noin 80 opettajaa. 
Päivien yhteydessä järjestettiin HYOL 

ry:n sääntömääräinen syysliittokokous, jos-
sa liiton puheenjohtajaksi vuosien 2016 ja 
2017 ajaksi valittiin Jari Aalto. HYOL:n vara-
puheenjohtajina jatkavat yhden vuoden ajan 
Eero Kitunen ja Riitta Mikkola. Erovuorossa 
ollesta hallituksen jäsenistä valittiin jatko-
kaudelle Petter Wallenius. Uusiksi hallituksen 
jäseniksi puolestaan valittiin Anniina Mäki ja 
Anna-Mari Numminen.

HYOL:n jäsenmaksujen suuruus pysyy 
vuosikokouksen päätöksen mukaisesti en-
nallaan vuonna 2016. Varsinaisten jäsenten 
vuosijäsenmaksu on edelleen 60 euroa. Alen-
nettuun, 30 euron suuruiseen jäsenmaksuun 
ovat oikeutettuja jäsenet, jotka ovat eläk-
keellä, työttömänä, perhevapaalla tai opiske-
levat päätoimisesti yli kuusi kuukautta kalen-
terivuodesta. 

Vuosikokouksessa päätettiin luopua kah-
teen pedagogiseen järjestöön kuuluville jä-
senille aiemmin tarjotusta alennetusta jäsen-
maksusta.

HYOL:n kevätpäivät pidetään 9.-
10.4.2016 Jyväskylässä, lisätietoja päivistä 
löytyy tämän lehden loppupuolelta ja liiton 
verkkosivuilta.

Kesäkuun alussa HYOL järjestää talous-
tiedon kurssin Helsingissä. Kesäkurssin oh-
jelma valmistuu ensi vuoden alussa.

Kesäkuussa järjestetään yhteistyössä 
tiedeinstituuttien kanssa jälleen suosittuja 
jatkokoulutuskursseja: Ateenassa 6.-17.6. 
järjestettävä kurssi toteutetaan yhteistyössä  
Suomen Ateenan-instituutin kanssa ja Istan-
bulissa 9.-19.6. järjestettävä kurssi yhteis-
työssä Suomen Lähi-idän insituutin kanssa.

Alkavan vuoden elokuussa toteutetaan 
yhteistyössä Tammenlehvän perinneliiton 
kanssa kolmen päivän sotahistoriallinen retki 
Karjalan kannakselle. Tämä retki on osallis-
tujille maksuton. 

Kaikista kesän kursseista ja retkistä löy-
tyy lisätietoja tästä lehdestä sekä HYOL:n 
verkkosivuilta.

Talous tutuksi -koulutuksia järjestetään 
syyskuun alussa Oulussa, Tampereella ja 
Helsingissä. Koulutuspäivien ajankohdat ja 
alustavat ohjelmat julkaistaan liiton netti-
sivuilla helmikuun aikana.

Talousguru 2016 -kilpailu käydään lukiois-
sa 13.1.2016 klo 9-11. Opettajan tulee ilmoit-
taa koulunsa osallistumisesta Talousguru-
kilpailuun HYOL:n verkkosivuilla 11.12.2015 
mennessä. Talousguru 2016 valitaan loppu-
kilpailussa Helsingissä 3.–4.3.2016. 

Nordea ja HYOL ry neuvottelevat edelleen 
Taloustietokilpailun jatkosta. Nordeassa ta-
pahtuneiden organisaatiouudistusten vuoksi 
varmuus kilpailun toteutumisesta keväällä 
2016 saadaan valitettavasti vasta kuluvan 
vuoden lopussa. HYOL tiedottaa neuvottelu-
jen tuloksesta mahdollisimman pian. 
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Jatkokoulutusta Istanbulissa 9.-18.6.2016
Suomen Lähi-idän instituutti FIME ja HYOL järjestävät jatkokoulutuskurssin Istanbulissa 
9.6.-18.6.2016.

Kurssin aikana tutustutaan 600-vuotisen osmanivaltakunnan ja sitä seuranneen Turkin 
tasavallan historiaan. Osmanikauteen tutustutaan kirjallisuuden, luentojen ja Istanbulin 
tärkeimpiin osmanikauden nähtävyyksien ja museoiden kautta. Istanbul oli lähes 500 
vuotta mahtavan Osmani-imperiumin monikulttuurinen pääkaupunki, ja siellä sijaitsevat 
sulttaanien hienostunut Topkapin palatsi haaremeineen, vaikuttavat imperiaaliset mos-
keijat, useita eksoottisia basaareita, historiallisia aukioita, linnoituksia sekä hamameita. 
Ryhmä tutustuu myös valikoitujen museoiden kokoelmiin ja kirkkoihin. 
 
Tietämystä Turkin tasavallan historiasta ja Turkin nykytilanteesta syvennetään luentojen, 
vierailuiden ja tapaamisten kautta. Nyky-Turkin moninaisuuteen pääsee tutustumaan hy-
vin Istanbulissa, yli 13 miljoonan asukkaan sykkivässä suurkaupungissa.  
 
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 10-14 historian ja yhteiskuntaopin opettajaa, 
joiden tulee olla HYOL ry:n jäseniä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse viimeistään 
6.1.2016 osoitteeseen toimisto@hyol.inet.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta 
HYOL:ssa, aktiivisuus opettajana ja muut hakijan ansiokseen katsomat seikat sekä se, mi-
ten hakija aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessaan. Lyhyt selvitys riittää, todistuksia 
ei tarvitse lähettää.

Kurssilaiset maksavat itse matkansa Istanbuliin, majoituksensa, retkikulunsa sekä ruokai-
lunsa. Opetus on ilmaista.

Lisätietoja kurssista: www.hyol.fi
Lisätietoja Suomen Lähi-idän instituutista: www.fime.fi
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”Koen koulun opetuksen seksuaalivähem-
mistöistä ala-arvoiseksi – se ei tue kenen-

kään itsensä löytämis- tai hyväksymisproses-
sia, vaan tuntuu kamalan ahdasmieliseltä, ja 
heteronormatiiviselta.”

”Peruskoulussa suhtautuminen homosek-
suaalisuuteen poikien keskuudessa on to-
della kielteinen ja sitä pidetään pahimpana 
mahdollisena asiana. Ilmapiiri oli sellainen, 
ettei kukaan uskaltanut olla avoimesti homo. 
Homo-sana oli yleisin ja pahin pilkkanimi. 
Opettajat eivät juurikaan puuttuneet, vaikka 
tunneilla olisi puhuttu homoseksuaalisuudes-
ta kielteisessä merkityksessä tai käytetty sitä 
toisen kiusaamiseen. Lukiossa kiusaaminen 
muuttui hiljaisemmaksi. Enää ei huudeltu 
käytävillä homo-sanaa, vaan avoimesti ho-
moseksuaalit, kuten minä, jäivät heteromies-
ten kaveripiirien ulkopuolelle, ja kontaktia 
heidän kanssaan pyrittiin välttämään.” 

”Olin yläasteikäisenä koulukiusattu, joh-
tuen nimenomaan siitä että olin poikamai-
nen. Yläasteelle siirtyessä kaksijakoinen 
sukupuolijärjestelmä lyö kasvoille kaikkein 
pahiten, ja siinä on myös koulujärjestelmällä 
tekemistä, että saadaan kaksijakoisuus pois. 
Meitä transihmisiä on paljon ja meidän etum-
me mukaista olisi se, että koulujärjestelmä 
tukisi meidän kasvua eikä päinvastoin ran-
gaistaisi oman sukupuolensa kokemisesta.”

Nämä edellä olevat ei-heteroseksuaalis-
ten ja transnuorten tutkimuskyselyyn kirjoit-
tamat tarinat kuvaavat koulunkäynnin arkea 
ja sitä, miten kyvytön koulu on edelleen koh-
taamaan seksuaalisuuden ja sukupuolen mo-
ninaisuuden. Opettajien tulee lainkin mukaan 
edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 
Opetussuunnitelmadokumentit ja hallituksen 
tasa-arvoselonteko vaativat ottamaan ope-
tuksessa huomioon sukupuolen moninaisuu-

den ja seksuaalisen suuntautumisen. Kyse ei 
siis ole vapaaehtoisuudesta, vaan jokaisen 
opettajan tulisi kehittää omaa opetustaan ja 
koulun käytäntöjä sellaisiksi, että seksuaali-
suuteen ja sukupuoleen liittyviä syrjiviä me-
kanismeja saadaan purettua.

Käsittelen tässä tekstissä paitsi seksuaali-
suuden ja sukupuolen moninaisuutta ja niihin 
kietoutuvia normeja koulussa myös sitä, mi-
ten teeman voisi ottaa huomioon historian ja 
yhteiskuntaopin opetuksessa. 

Marginaalista kaikkien asiaksi

Seksuaalisuuden että sukupuolen moninai-
suus nähdään tyypillisesti vähemmistökysy-
myksenä, mutta kaikki ihmiset ovat osa tätä 
moninaisuutta. Jokaisella on jonkinlainen 
suhde sukupuoleen ja seksuaalisuuteen tun-
teiden ja käsitysten tasolla. Ihmiset mieltävät 
olevansa tyttöjä tai naisia, poikia tai miehiä, 
molempia tai ei kumpaakaan. He ilmaisevat 
sukupuoltaan monin tavoin: feminiinisesti, 
maskuliinisesti tai erilaisin vaihtelevin yhdis-
telmin. Heidän ruumiinsa voi olla määritel-
mällisesti naisen tai miehen –  tai jonkinlai-
nen sekamuoto. He voivat olla seksuaalisesti 
kiinnostuneita naisista, miehistä, molemmis-
ta tai ei kummastakaan. He voivat olla erilai-
sissa seksi- ja seurustelusuhteissa ja määri-
tellä omaa seksuaalisuuttaan monin tavoin. 
Ihmiselämän aikana kaikki nämä voivat vaih-
della ja muuttua. Myös eronteot heijastuvat 
sukupuolen ja seksuaalisuuden hahmottami-
seen, kokemiseen ja mahdollisuuksiin toteut-
taa ja ilmaista niitä. Esimeriksi asuinpaikka, 
yhteiskuntaluokka, ikä, etnisyys, vamma tai 
vammattomuus, terveydentila, uskonto, kult-
tuuri ja kieli kietoutuvat osaksi sukupuolen ja 
seksuaalisuuden moninaisuutta.

Moninaisuus on jo kouluissa
Heteronormatiivisuus syytä purkaa

JuKKa lehtonen
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Moninaisuus on paitsi aikuisuuteen liittyvä 
myös lasten ja nuorten asia. Intersukupuoli-
sista ne, joiden sukupuolta oli hankala määrit-
tää vauvana, ovat joutuneet elämänsä alusta 
asti kohtaamaan sukupuolimallituksen, johon 
he eivät ole mahtuneet ruumiinsa takia. Hei-
tä on saatettu kirurgisin toimin ja hormoni-
hoidon muokata systeemiin sopivammiksi 
lapsuudessa ja nuoruu-
dessa, mikä on voinut 
heijastua myös koulus-
sa käymiseen. Trans-
sukupuolisista aikuista 
hyvin monet kertovat kokeneensa sukupuo-
liristiriidan heidän sukupuolikokemuksen-
sa ja ympäristön odotusten välillä jo ennen 
kouluikää. Transvestiittimiehet ovat kysely-
tutkimuksissa raportoineet, että keskimäärin 
10-12-vuotiaina he ovat aloittaneet naisten 
vaatteiden käytön. Ei-heteroseksuaalisista 
tytöistä ja pojista enemmistö on tunnistanut 
samaan sukupuoleen kohdistuvan halun en-
nen peruskoulun päättymistä: aiempien tut-
kimusten mukaan pojista keskimäärin use-
ammat tyttöihin verrattuna. 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan pe-
ruskoulun viimeisen luokan oppilaista noin 
kymmenellä prosentilla on seksikokemuksia 
samaa sukupuolta olevan kanssa ja saman 
verran löytyy oppilaita, jotka ilmoittavat sek-
suaalisesta kiinnostuksesta samaa sukupuol-
ta olevia kohtaan. Sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvia eli transsukupuolisia, transvestiitte-
ja, muunsukupuolisia, transgender-ihmisiä 
sekä intersukupuolisia on harvempi. Lisäksi 
huomioon otettavaa moninaisuuden osalta 
on se, että oppilailla voi olla omassa perhees-
sä näihin vähemmistöihin kuuluvia: kaksi 
isää, biseksuaali sisko, transvestiitti-isä, sis-
ko, joka ennen tulkittiin veljeksi, tai isoäiti, 
joka elää naisen kanssa. Kaikki nämä lapset 
ja nuoret käyvät kouluissa suuren osan päi-
västään ja kohtaavat siellä todennäköisesti 
maailman, jossa heidän moninaisuuskoke-
muksensa ei tule tunnistetuiksi ja kuvatuiksi 
opetuksessa tai muissa käytännöissä. Opet-
tajista ja koulun muista työntekijöistä kaikki 
asettuvat myös osaksi sukupuolen ja seksu-
aalisuuden kirjoa. 

Moninaisuus ei paikannu pelkästään ih-

misiin tai ihmisryhmiin, vaan kaikkea vuo-
rovaikutusta ja ajattelua koskeva on tai voi 
olla sukupuolittunutta tai seksualisoitunutta. 
Tämä koskee myös historian ja yhteiskunta-
opin oppisisältöjä ja pedagogista vuorovai-
kutusta. Monet asiat, tilat ja tilanteet sekä 
suhteet sukupuolistuvat ja seksuaalistuvat 
koulun arjessa. Sukupuoleen liittyvät normi-

tukset mutta myös 
moninaisuus näky-
vät ja rakentuvat 
niiden kautta. Ne 
asettavat reunaeh-

toja mutta myös tarjoavat mahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille rakentaa kuvaa omasta 
seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. 

Historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa 
rakentuu kuva siitä, mitä seksuaalisuus ja 
sukupuoli ovat.  Sama koskee kaikkia mui-
takin koulujen oppiaineita. Usein ei-hetero-
seksuaaliset ja transnuoret viittaavat tosin 
haastattelu- ja kyselytutkimuksissa etenkin 
biologian, terveyskasvatuksen ja uskonnon 
opetukseen, kun he kuvaavat kokemuksiaan 
siitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöteemat tulivat opetuksessa esiin. Tämä 
voi johtua siitä, että näissä oppiaineissa kä-
sitellään teemaa jonkin verran, ja siitä, että 
niissä tarjoiltu kuva seksuaalisuuden ja su-
kupuolen moninaisuudesta nähdään ongel-
malliseksi. Historian ja yhteiskuntaopin ope-
tus tarjoaisi hyviä mahdollisuuksia laajentaa 
seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtämis-
tä moninaisina historiallisesti ja yhteiskun-
nallisesti muuttuvina ilmiöinä.  

Heteronormatiivisuus opetuksen  
ongelmana 

Koulujen opetus, oppiaineisto ja työnte-
kijöiden lähtökohdat ajatella elämästä ja 
maailmasta ovat tyypillisesti kaksijakoista 
sukupuoliajattelua toistavaa ja heteroseksu-
aalisuutta odottavaa. Tämän arvelen olevan 
tyypillistä vielä nykyään myös historian ja 
yhteiskuntaopin kohdalla. Tällaisessa ajatte-
lussa tyypillistä on tapa nähdä ihmisen ole-
massaolon vaihtoehdoiksi vain kaksi mah-
dollisuutta: joko olennoksi, jolla on miehen 
ruumis ja joka siksi toimii maskuliinisesti ja 

”Miksi ihmisen kehityshistoria kuvataan 
mallilla, jossa urosapinasta eri vaiheiden 
kautta kehittyy valkoihoinen alaston mies?” 
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on hetero, tai olennoksi, jolla on naisen ruu-
mis ja joka siksi toimii feminiinisesti ja on 
hetero. Ykkösvaihtoehto on vielä ymmärretty 
paremmaksi ja arvokkaammaksi kuin kak-
kosvaihtoehto. Tätä ajattelutapaa voidaan 
kutsua heteronormatiivisuudeksi. 

Kun heteronormatiivinen ajattelumalli on 
vallitseva, on vaikea hahmottaa muita mah-
dollisuuksia tai nähdä niitä merkityksellisinä 
ja arvokkaina. Ajattelutapa tekee vaikeam-
maksi havaita koulumaailmassa moninai-
suutta ja tunnistaa esimerkiksi transnuoria 
tai ei-heteroseksuaalisuutta. Ne pikemminkin 
näyttäytyvät olemattomilta, vähäisiltä, mer-
kityksettömiltä ja vaiettavilta. Näkyessään 
ne tulkitaan usein ongelmiksi tai yhtenäisen 
kuvan säröksi, joka rikkoo turvalliseksi koet-
tua yhteisyyttä. Muutaman vuoden takaisen 
Opettaja-lehden kyselyn mukaan ei-hetero-
seksuaaliset opettajat tunnistavat seksuaa-
lisen moninaisuuden kirjon hetero-opettajia 
useammin: he tiesivät oppilaissaan, näiden 
vanhemmissa ja kollegoissaan olevan he-
teroita useammin seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvia. Oman suuntautumisen salaamisen 
takia he eivät aina kyenneet hyödyntämään 
tätä osaamistaan opetuksessaan.

Pirjo Vepsäläinen analysoi pro gradu-tut-
kielmassaan lukion yhteiskuntaopin kirjoja 
sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista 
ja totesi niiden tyypillisesti uusintavan hete-
ronormatiivisia lähtökohtia ja vain harvoin 
käsittelevän seksuaalisuutta ja sukupuolen 

moninaisuutta. Seksuaalivähemmistöteemo-
ja lähinnä sivuttiin puhuttaessa eri vähem-
mistöistä tai keskusteltaessa avioliitto- ja 
adoptio-oikeudesta. Esimerkiksi Forum-kir-
jasarjassa asiaa avattiin näin: ”Esimerkiksi 
seksuaalinen suuntautuneisuus on jokaisen 
oma asia, mutta yhteiskunnalliseksi se muut-
tuu, kun pohditaan, onko samaa sukupuolta 
olevilla henkilöillä samanlainen oikeus men-
nä keskenään naimisiin kuin heterosuhteessa 
elävillä kansalaisilla.” Joissain kirjoissa näitä-
kään katkelmia ei esiintynyt eikä heteronor-
matiivisuutta aktiivisesti pyritty purkamaan. 

Historian ja yhteiskuntaopin oppikirjoja 
on usein kritisoitu siitä, että niiden kautta ra-
kentuu varsin maskuliininen kuva maailmas-
ta. Tämän on perusteltu johtuvan siitä, että 
esimerkiksi politiikka, sodankäynti ja tiede 
ovat olleet miesten toimintakenttää. Kirjo-
jen kuvitustakin hallitsevat kuvat johtavista 
miehistä. Naisten ja lasten toimintakentistä 
ei ole jäänyt niin paljon historialle tutkittavaa 
aineistoa eikä niitä kenties ole koettu varsin-
kaan aiemmin kovin merkityksellisinä aihei-
na. Seksuaalisuuden ja sukupuolen kirjosta 
löytyisi loistavia esimerkkejä historian oppi-
kirjojenkin sivuille. 

Historiassa voisi esimerkiksi pohtia, oliko 
kuningatar Kristiina lesbo vai intersukupuoli-
nen, ja samalla analysoida, miten nykykult-
tuurin käsitteet sopivat entisajan tarkaste-
luun. Voisi pohtia, millaisia mahdollisuuksia 
samaa sukupuolta olevien rakkaussuhteille 

eri aikoina oli hyödyntäen 
uutta tutkimusta eri aika-
kausien ja kulttuurien suku-
puoli- ja seksuaalikulttuu-
reista. Historia voisi opettaa 
myös kyseenalaistamaan 
totuttuja mielikuvia. Ope-
tuksessa voisi pohtia, miksi 
ihmisen kehityshistoria api-
nasta ihmiseksi kuvataan 
tyypillisesti mallilla, jossa 
urosapinasta vähitellen eri 
vaiheiden kautta kehittyy 
valkoihoinen alaston mies, 
jonka penis ei kylläkään ta-
vallisesti näy kuvassa. Sa-
malla voisi kyseenalaistaa Normit nurin -hankkeen banderolli Helsingin Pride-tapahtumassa.
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valkoisuuteen, vammattomuuteen ja seksu-
aalisuuteen liittyviä normeja ja mieskeskei-
syyden. Historia voisi opettaa kriittisiä luku-
tapoja, joilla nuoret voivat haastaa vallitsevia 
normatiivisuuksia. 

Heteronormatiivisuus hankaloittaa 
oppimista
 
Heteronormatiivisuus ja siihen sisältyvä suku-
puolinormatiivisuus vaikuttavat paitsi siihen, 
että tietynlaista sukupuolta ja seksuaalisuut-
ta odotetaan ja oletetaan, myös siihen, että 
sitä vaaditaan. Jos ei toteuta mallia, ei ole 
normaalin rajoissa. Tuntuu ymmärrettävältä, 
että ihmiseen voidaan suhtautua oudoksuen, 
pyrkien samaan hänet normin rajojen sisäl-
le ja rangaisten vääränlaisesta olemisesta.  
Normin rikkomisesta voi seurata kiusaamis-
ta, ryhmän ulkopuolelle joutumista, taitojen 
kyseenalaistamista, koko ihmisen hahmotta-
mista yksittäisen sukupuoli- tai seksuaalipiir-
teen kautta sekä muita ongelmia. 

Setan ja Nuorisotutkimusverkoston vuon-
na 2013 kokoaman kyselyaineiston pohjalta 
tekemäni analyysin mukaan ei-heteroseksu-
aalisista vastaajista vain vähemmistö kertoi 
olevansa avoin seksuaalisesta suuntautumi-
sestaan kaikille koulu- ja opiskelukavereil-
leen tai opettajilleen ja koulun muulle hen-
kilökunnalle. Suurin osa siis joko salasi sen 
kaikilta tai osalta. Koulussa transnuoret sa-
lasivat sukupuolensa useammin kuin ei-he-
teroseksuaaliset nuoret seksuaalisuutensa.  
Selkeä enemmistö sekä ei-heteroseksuaali-
sista että transnuorista oli jättänyt kertomat-
ta tai salannut seksuaalisuutensa tai suku-
puolikokemuksensa opettajilta ja oppilas- tai 
opiskelijahuollossa, koska oli pelännyt epä-
asiallista kohtelua. Kyse ei siis ollut vain siitä, 
että nuoret olisivat kokeneet, etteivät sek-
suaalisuus tai sukupuolikokemus olisi kuulu-
neet kouluyhteisön tietoon, vaan salaamisen 
taustalla oli usein pelko huonosta kohtelusta.  
Transnuori kuvaili kyselyn avovastauksessa 
tuntojaan näin: ”En uskalla kertoa luokka-
tovereilleni että olen trans, koska pelkään 
heidän reaktiotaan niin paljon.” Enemmistö 
transvastaajista oli pelännyt, että mikäli hä-

nen sukupuolensa paljastuu, hänet jätetään 
ryhmän ulkopuolelle. 

Kiusaaminen, nimittely ja eristäminen 
kaveriporukoista on tuttua monille ei-hete-
roseksuaalisille ja transnuorille. Keinoja on-
gelmien kohtaamiseen löytyy myös netistä 
(esim. tasa-arvokasvatuksessa.fi, seta.fi, 
normit.fi, tasa-arvo.fi, yhdenvertaisuus.fi). 
Tasa-arvolaki on edellyttänyt jo vuosia toisen 
asteen oppilaitoksia tekemään tasa-arvo-
suunnitelman, mutta vuonna 2015 voimaan 
astunut yhdenvertaisuuslaki puolestaan vel-
voittaa myös peruskouluja tekemään sellai-
sen. Ideana on, että kouluyhteisön työnteki-
jät ja oppilaat yhdessä suunnittelevat, miten 
heidän oppilaitoksessaan voisi edistää tasa-
arvoa. Sukupuolen moninaisuutta tulisi lain 
mukaan käsitellä tässä yhteydessä. Yhden-
vertaisuuslaki edellytti jo aiemmin suunnitte-
lua liittyen etnisen syrjinnän ehkäisyyn. 

Uusi yhdenvertaisuuslaki laajensi teemaa 
muihin syrjintäperusteisiin kuten seksuaali-
seen suuntautumiseen. Keskeinen asia tässä 
suunnittelutyössä on huonojen käytäntöjen 
muuttaminen hyviksi. Kyse ei siis ole pape-
rista, joka laaditaan ja arkistoidaan mappia 
varten. Tämä lainsäädännön edellyttämä 
väline on hieno mahdollisuus saada oppi-
laat mukaan tekemään koulun käytännöistä 
parempia. Konkreettisia keinoja suunnitte-
lemalla, toteuttamalla ja seuraamalla työn 
edistymistä voidaan vähitellen muokata kou-
lukulttuurista kaikille turvallinen ja oikeuden-
mukainen. Vastaava mahdollisuus tarjoutuu 
erilaisten kiusaamisen ehkäisyhankkeiden ja 
-ohjelmien puitteissa. Niissäkin on oleellista 
saada oppilaat innostumaan. Seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen ja laajemmin sek-
sualisoituneen ja sukupuolittuneen väkival-
lan kannalta tarkasteltuna olisi tärkeää, että 
kiusaamisohjelmissa otettaisiin vakavasti 
seksuaalinen häirintä, homottelu, huoritte-
lu ja muu asiaton käytös. Nykyisin näitä ei 
mielletä aina kiusaamiseksi tai epäasialliseksi 
toiminnaksi vaan osaksi normiarkea.  
 
Kirjoittaja on kasvatussosiologian dosentti ja 
vanhempi tutkija Helsingin yliopiston WeAll-
tutkimusprojektissa.
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Ruotsissa kohistiin tammikuussa 2015 
epätasa-arvosta historian oppikirjoissa, 

kun kävi ilmi, että niissä esiintyvistä henki-
lönimistä vain noin 13 prosenttia oli naisten 
nimiä. Suvi Ahola kirjoitti HS:n verkkosivuilla 
(9.2.2015) tilanteen olevan samankaltainen 
myös Suomessa.

Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen. 
Sukupuolten välinen tasa-arvo mietityttää 
meitä oppikirjailijoita paljon, ja kirjoihin pää-
tyvien henkilöiden sukupuoli saa erityishuo-
mion. Mutta tulisiko historian oppikirjoissa 
pyrkiä järjestelmällisesti siihen, että mainit-
tavista nimistä 50 % olisi miesten ja 50 % 
naisten? Aina 1900-luvulle saakka suurin osa 
yhteiskunnan keskeisistä toimijoista oli mie-
hiä - sille me oppikirjailijat emme voi mitään. 
Monessa 2000-luvun oppikirjassa on nostet-
tu naisia yhä näkyvämmin esille, mutta sopii 
pohtia, onko vaatimus 50/50-tasajaosta ni-
mien mainitsemisessa mielekäs. Tulisiko mei-
dän kasvattaa mainittavien nimien määrää, 
jotta naisia saataisiin yhtä paljon esille kuin 
miehiä? Vai tulisiko oppikirjailijoiden tehdä 
rohkeampaa uudelleentulkintaa siitä, ketkä 
ovat olleet keskeisiä historian toimijoita?

Monissa oppikirjoissa halutaan pedagogi-
sista syistä ylipäänsä vähentää mainittavien 
nimien määrää ja keskittyä nimien sijaan 
historian ilmiöiden ja syy-seuraussuhteiden 
ymmärtämiseen. Oppikirjojen sukupuolittu-
neisuuden tutkimiseen onkin muita, kiinnos-
tavampia keinoja kuin pelkkä mekaaninen 
nimien laskeminen.

Mitä kuvat kertovat? 

Kuvat muokkaavat vahvasti oppilaiden mie-
likuvia sukupuolista. Kuinka paljon kuvissa 

esiintyy miehiä ja naisia? Entä missä tehtä-
vissä ja missä tilanteissa eri sukupuolet ku-
vissa esitetään? Tähän suuntaan ohjaa edel-
lisen hallituksen tasa-arvo-ohjelma:

Oppimateriaalilla on merkitystä koulu-
laisten nais- ja mieskuvan muotoutumisessa 
ja siinä, minkälaisia käsityksiä oppilaille eri 
ammateista muodostuu. Oppimateriaaleista 
tulisi välittyä ennakkoluuloton, avarakatsei-
nen käsitys siitä, mikä on naisille ja miehille 
sopivaa ja mahdollista, eikä oppimateriaalin 
tulisi vahvistaa stereotyyppisiä sukupuoliroo-
leja tekstien tai kuvaston kautta.

Historian oppikirjailijat joutuvat tasapai-
noilemaan ristiriitaisten vaatimusten äärellä: 
on anakronismia poimia kirjaan vain nykyistä 
sukupuolikäsitystämme tukevia kuvia ja kui-
tenkaan kuvat eivät voi olla vain perinteisiä 
rooleja vahvistavia. Kuvitus onkin Forum-
sarjan kirjojen rakentamisessa olennaisessa 
roolissa. Esimerkiksi 1900-luvun historiaa 
käsittelevässä yläkoulun Forum 8 -kirjassa on 
141 sellaista kuvaa, jossa on mukana jokin 
henkilö. Kuvista 52:ssa esiintyy vain miehiä 
ja 43:ssa vain naisia, 46:ssa on edustettuna 
kumpikin sukupuoli. Mukana on esimerkiksi 
naissotilaita, perheenäitejä, naisia peltotöis-
sä, naisia mielenosoituksessa, naisurheilijoi-
ta ja naisyrittäjä. Naiset esitetään kuvissa 
aktiivisina ja itsenäisinä toimijoina, ei vain 
passiivisina objekteina.

Tasa-arvo alakoulun yhteiskuntaopin 
kirjassa
 
Tasa-arvon näkökulma oli myös Forumin ala-
koulun yhteiskuntaopin oppikirjan kirjoitus-
prosessissa jatkuvasti läsnä, ja siihen vel-
voittaa myös uusi opetussuunnitelma:

Sukupuoli historian ja yhteiskuntaopin 
oppikirjoissa – tekijän näkökulmia

eenariina hämäläinen
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Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertai-
suusperiaate ohjaavat perusopetuksen ke-
hittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudel-
lista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten 
tasa-arvoa. - - Peruskouluaikana oppilaiden 
käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja 
seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva yhteisö 
edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuol-
ten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman iden-
titeetin rakentumisessa. Opetus on lähesty-
mistavaltaan sukupuolitietoista.

Sukupuolten käsitteleminen yhteiskun-
taopissa on erityisen herkkä asia, koska op-
piaine muokkaa oppilaiden maailmankuvaa. 
Siksi pyysimmekin käsikirjoituksestamme 
lausunnot lukuisilta tasa-arvo- ja ihmisoike-
usjärjestöiltä, joiden kommentit huomioim-
me kirjassa. 

Sukupuolten tasa-arvo oli yhteiskuntaopin 
oppikirjojen kuvituksessa helpompi huomioi-
da kuin historian kirjoissa, ovathan naiset ja 
miehet nykyään kutakuinkin tasa-arvoisia ja 
esimerkiksi työskentelevät yli perinteisten 
ammattirajojen. Valitsimmekin kuvia, joissa 
eri sukupuolet toimivat monipuolisesti yh-
teiskunnassa: mukana on yksinhuoltajamies, 
naispoliisi jne.  

Pidimme myös huolta, ettemme kirjoit-
taneet kirjan tekstiä vain perinteisten su-

kupuoliroolien näkökulmasta.  Niinpä kirjan 
tarinoissa nainen voi tienata enemmän kuin 
mies, ja poika voi olla rauhallinen riehak-
kaiden tyttöjen joukossa. Lisäksi osa kirjan 
nimistä on sukupuolineutraaleja. Perheiden 
kohdalla tuodaan esiin niiden koko kirjo: 
myös uusperheet, yksinhuoltajat ja sateen-
kaariperheet.  

Oppikirjailijoiden tulee huomioida myös 
kulttuurinen monimuotoisuus. Tämäkin vaa-
timus lukee selvästi opetussuunnitelmassa: 
Opetus on oppilaita uskonnollisesti, katso-
muksellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutta-
matonta. - -  opetus vahvistaa - - kulttuu-
risen moninaisuuden kunnioitusta, edistää 
vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden 
välillä. Olemmekin pyrkineet tuomaan teks-
tissä ja kuvituksessa esille monennäköisiä ja 
-nimisiä lapsia ja aikuisia sekä erilaisia kult-
tuuritapoja. 

Oppikirjan taustalla on siis paljon tasa-ar-
vopohdintaa. Tavoite kuitenkin on, ettei kirja 
näyttäydy oppilaalle alleviivattuna kannanot-
tona, vaan luontevana kuvana tasa-arvosta 
maailmassa josta elämme – tai jossa toivoi-
simme mahdollisimman pian elävämme.
 
Kirjoittaja kuuluu Otavan Forum – oppikirja-
sarjan tekijätiimiin.
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Vuonna 2013 perus-, keski- ja korkea-as-
teella opettajia oli yhteensä noin 88 000, 

joista 54 prosenttia työskenteli peruskouluis-
sa, 19 prosenttia ammatillisissa oppilaitok-
sissa, 10 prosenttia yliopistoissa, yhdeksän 
prosenttia lukioissa ja kahdeksan prosenttia 
ammattikorkeakouluissa. Peruskoulun opet-
tajina työskenteli noin 47 900 henkilöä, am-
matillisten oppilaitosten opettajina 16 500, 
yliopiston opettajina 9 200, lukion opettaji-
na 7 800 ja ammattikorkeakoulun opettajina 
6 800 henkilöä.

Opettajilla naisenemmistö peruskou-
luissa ja lukioissa
 
Vuonna 2013 suurin ero eri oppilaitosryhmi-
en opettajien sukupuoliosuuksissa oli perus-
kouluissa, joissa kolme neljästä opettajasta 
oli naisia. Myös lukioissa naisten osuus oli 
miesten osuutta suurempi, noin 68 prosent-
tia. Sen sijaan ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa nai-
sia ja miehiä työskenteli opettajina tasaisem-
min. Ammatillisissa oppilaitoksissa naisten 
osuus kaikista opettajista oli 54 prosenttia, 
ammattikorkeakouluissa 59 prosenttia ja yli-
opistoissa 44 prosenttia.

Nais- ja miesopettajat eivät suosi yhtä 
usein samoja oppilaitosryhmiä
 
Vuonna 2013 kaikista opettajista oli naisia 
noin 58 400 ja miehiä noin 29 800 henkilöä. 
Naisopettajat sijoittuivat miehiä selvästi use-
ammin peruskouluun. Naisopettajista 62 pro-
senttia, noin 36 100 naista, työskenteli pe-
ruskouluissa. Miesopettajiin verrattuna osuus 
oli 22 prosenttiyksikköä suurempi. Seuraa-
vaksi eniten naisia kaikista naisopettajista 
työskenteli ammatillisissa oppilaitoksissa, 

noin 15 prosenttia. Osuus oli miesopettajiin 
verrattuna 11 prosenttiyksikköä vähemmän. 
Ammatillisten oppilaitoksien opettajista nai-
sia oli 8 900 henkilöä. 

Myös miesopettajista suurin osa, 40 pro-
senttia, työskenteli peruskoulun opettaji-
na. Niin ikään toiseksi eniten miesopettajia 
työskenteli ammattioppilaitosten opettajina, 
osuus oli noin 26 prosenttia kaikista mies-
opettajista. Peruskoulun opettajista miehiä 
oli noin 11 800 henkilöä ja ammatillisten op-
pilaitosten opettajista miehiä oli noin 7 600 
henkilöä.

Opetusalan johtajien sukupuoliosuudet 
muita johtajia tasaisemmat
 
Opetusalan johtajat johtavat lukioita, kor-
keakouluja tai muita oppilaitoksia ja suun-
nittelevat, koordinoivat ja määrittävät niissä 
annettavaa opetusta (Ammattiluokitus.). Tä-
hän ammattiryhmään kuuluvat esimerkiksi 
koulunjohtajat, koulutoimenjohtajat, koulu-
tusjohtajat, dekaanit ja rehtorit.

Vuonna 2013 koulutuksen toimialoilla 
työskenteli palkansaajina opetusalan johta-
jia yhteensä 2 800, joista naisten osuus oli 
noin 46 prosenttia. Opetusalan johtajien su-
kupuoliosuudet olivat tasaisemmin jakautu-

Ammatillinen eriytyminen oppilaitoksissa

elina miKKelä
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neita kuin yleensä kaikilla johtajilla. Kaikista 
johtajista naisia oli noin 29 prosenttia, joten 
eroa kaikkiin johtajiin tuli noin 16 prosent-
tiyksikköä. 

Myös oppilaitosryhmittäin tarkasteltaessa 
opetusalan johtajien sukupuoliosuudet olivat 
melko tasaisesti jakautuneita. Vain lukiossa 
ja yliopistossa naisten osuudet jäivät noin 
39 prosenttiin eli prosenttiyksikön päähän 
tasa-ammatiksi luokittelun rajasta. Tasa-am-
matiksi määritellään ammatti, jossa naisten/
miesten osuus on 40  ─60 prosenttia. Naisten 
osuus opetusalan johtajista peruskouluissa 
oli noin 46, ammatillisissa oppilaitoksissa 49 
ja ammattikorkeakouluissa noin 58 prosent-
tia. Vuonna 2013 peruskoulun johtajina työs-
kenteli yhteensä noin 1 490, lukion johtajina 
370, ammatillisten oppilaitosten johtajina 
580, ammattikorkeakoulun johtajina 190 ja 
yliopiston johtajina 190 henkilöä. 

Muutos vuodesta 2010
 
Vuodesta 2010 naisten osuus opettajista 
koulutuksen toimialoilla suureni kaksi pro-
senttiyksikköä ja oli 66 prosenttia vuonna 
2013. Oppilaitosryhmittäin tarkasteltaessa 
opettajien sukupuoliosuuksissa ei kuitenkaan 
tapahtunut kuin pieniä, alle prosenttiyksikön 
muutoksia (Suomen virallinen tilasto SVT I.).  

Samalla ajanjaksolla naisten osuus ope-
tusalan johtajista puolestaan suureni kolme 
prosenttiyksikköä, 43 prosentista 46 pro-
senttiin. 

Ajanjaksolla 2010–2013 eri oppilaitosryh-
mien johtajien sukupuoliosuudet olivat eniten 
muuttuneet lukioissa, joissa naisten osuus, 
38,5 prosenttia, oli 5,2 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin vuonna 2010. Myös peruskou-
lun johtajilla naisten ja miesten osuudet lä-
hentyivät toisiaan noin 2,5 prosenttiyksiköllä, 
naisten osuus suureni 43,1 prosentista 45,6 
prosenttiin. Sen sijaan ammatillisissa oppilai-
toksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopis-
toissa johtajien sukupuoliosuudet pysyivät 
lähes ennallaan. 

Kaikilla työllisillä (palkansaajilla ja yrittä-
jillä) ammatillinen eriytyminen, segregaatio 

on viimeisen kolmen vuoden aikana voimis-
tunut 1,8 prosenttiyksikköä, ja vuoden 2013 
työllisistä vain 10,2 prosenttia sijoittui tasa-
ammatteihin (Suomen virallinen tilasto SVT 
II). Opetusalan ammattien tarkastelu kuiten-
kin osoitti, että eri oppilaitosten opettajilla 
ammatillinen eriytymisen oli pysynyt lähes 
ennallaan ja peruskoulun ja lukion johtajil-
la päinvastoin jopa lieventynyt ajanjaksolla 
2010–2013. 

Tarkastelun kohteena olivat opettajat 
ja opetusalan johtajat, jotka työskentelivät 
palkansaajina vuoden viimeisellä viikolla op-
pilaitoksissa, joiden toimiala oli alemman ja 
ylemmän perusasteen koulutus, lukiokou-
lutus, keskiasteen ammatillinen koulutus tai 
korkea-asteen koulutus. Opettajiin sisältyy 
tässä myös yliopiston professorit ja opetus-
alan johtajat esim. rehtorit, lukuun ottamat-
ta yliopiston rehtoreita. Lisäksi opettajissa on 
mukana muun muassa virkavapaalla olevat 
opettajat ja tilapäiset tuntiopettajat. Tiedot 
perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntiti-
lastoon, johon tiedot saadaan pääosin hal-
linnollisista rekistereistä ja Tilastokeskuksen 
palkkatilastosta.

Kirjoittaja toimii suunnittelijana Väestö- ja 
elinolotilastoissa Tilastokeskuksessa
Lähteet: 

Ammattiluokitus 2010. http://tilastokeskus.
fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.
html
 
Suomen virallinen tilasto (SVT) I: ISSN 
2242–8461 (pdf). Oppilaitostilastot 2012, 
ss.58-59. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
16.11.2015]. Saantitapa: http://www.stat.fi/
tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ykou_
opla_201200_2013_10094_net.pdf 
 
Suomen virallinen tilasto (SVT) II: Työssäkäyn-
ti [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioeko-
nominen asema 2013. Helsinki: Tilasto-
keskus [viitattu: 16.11.2015]. Saantitapa: 
http://www.stat.fi/til/tyokay/2013/04/tyo-
kay_2013_04_2015-10-23_tie_001_fi.html
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Miehet muodostavat äärimmäisen suku-
puolen. Heitä löytyy niin yhteiskunnan 

kuohukermasta kuin pohjamudista. Siksi on 
valitettavaa, että hallitusohjelmassa on pa-
himmat miesten tasa-arvo-ongelmat sivuu-
tettu. 

Hiljainen vallankumous naisen  
asemassa 

Naisten asemaa tutkivan komitean mietintö 
(Komiteanmietintö 1970:A 8) avasi monipuo-
lisesti näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan 
suuriin tasa-arvo-ongelmiin. Naisten ongel-
mina olivat komitean mukaan mm. heikko 
koulutus, sukupuolen mukaan rajautunut 
ammatinvalinnanohjaus ja alhainen ansio-
työhön osallistuminen. Olematon päivähoito, 
yhteisverotus, naisten alhaisempi palkkata-
so ja kohtuuttoman lyhyt äitiysvapaa olivat 
myös epäkohtia, joita komitea nosti yhteis-
kunnalliseen keskusteluun 

Eduskunta, hallitukset, viranomaiset, työ-
markkinajärjestöt, yritykset ja organisaatiot 
ryhtyivät päättäväisesti puuttumaan havait-
tuihin epäkohtiin. Esimerkiksi poikien ja tyt-
töjen erillinen ammatinvalinnanohjaus lope-
tettiin. 

Tehty perusselvitys aktivoi myös naisia 
kaikilla yhteiskunnan tasoilla - hallituksessa, 
eduskunnassa, kunnissa, järjestöissä, op-
pilaitoksissa ja työpaikoilla - vaikuttamaan 
omaan asemaansa. Tasa-arvoisemman Suo-
men rakentamisen vauhdittaminen perustui 
laadukkaaseen analyysiin. Naisille avautui 
uusia mahdollisuuksia niin koulutuksessa 
kuin työelämässä. 

Komiteamietintö vauhditti hiljaista val-
lankumousta, jonka myötä naisten koulutus-
taso ja työllisyys nousivat nopeasti. Tämän 
seurauksena naisten ja miesten suuri työlli-
syysasteiden ero on käytännöllisesti katsoen 
kadonnut neljässäkymmenessä vuodessa. 
Palkkaeron osalta kehitys on ollut hidasta 
mutta oikean suuntaista. Naisten säännölli-
sen työajan ansiot olivat vuonna 1970 noin 
70 prosenttia miesten vastaavista. Tänään ne 
ovat noin 83 prosenttia.

 
Miesten ongelmat
Vuosikymmenien tasa-arvotyö ei ole muut-
tanut sitä, että miesten asema on monilla 
yhteiskuntaelämän aloilla etuoikeutetussa 

Miksi SAK vaatii miesten aseman  
parantamista?

taPio Bergholm
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asemassa. Taloudellinen valta on yhä pääosin 
miehillä. Toisaalta useat miehet ovat hyvin 
heikossa asemassa. 

Miesten asema liittyy Suomessa saman-
aikaisesti eriarvoisuuden kasvuun ja sosiaa-
liseen kestävyyteen. Miesten kohtuuttoman 
suuri osuus pitkäaikaistyöttömistä, alkoho-
listeista, vangeista ja asunnottomista ei ole 
vain miesten, vaan koko yhteiskunnan on-
gelma. Miesten keskimääräinen elinikä on 
selvästi niukempi kuin naisilla. Suomessa eli-
najan ero on suurempi kuin esimerkiksi naa-
purimaassamme Ruotsissa.

Sopeutuvatko naiset paremmin raken-
nemuutokseen?

Naisten ja miesten opiskelumenestyksessä 
on suuria eroja Suomessa. Peruskoulun pääs-
tötodistusta vailla olevista sekä peruskoulun 
jälkeen työ- ja opiskelupaikkaa vaille jäävistä 
enemmistö on poikia. Naiset suorittavat to-
dennäköisemmin loppuun jatkokoulutuksen 
niin ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatti-
korkeakouluissa kuin yliopistoissakin. 

Aikuiskoulutuksessa ja ammatillisessa 
aikuiskoulutuksessa on selvästi niukemmin 
miehiä kuin naisia. Poikien ja miesten kou-
lutusvaje vaikeuttaa työllistymistä, työelä-
mässä pysymistä ja koko kansantalouden 
tuottavuuden nostamista.  Naisten ja mies-
ten työllisyysasteen ero ei ole kadonnut vain 
naisten työllisyysasteen nousun ansiosta. 
Toinen syy on miesten työllisyysasteen vähi-
tellen tapahtunut rapautuminen. 

Yhteiskunnan ja yksilön vastuu

Työväenliike asetti 1900-luvun alussa tavoit-
teeksi yhteiskunnallisen muutoksen, jonka 
tuloksena syntyisi holhouksesta vapaa oma-
vastuinen yksilö. Tarkoitus oli esimerkik-
si vapauttaa miehet ja naiset työnantajien 
sorrosta, velkakaupan luomasta riippuvuus 
suhteesta, alkoholin orjuudesta ja köyhyy-
den kahleista. Tämä tarkoitti yhteistoimintaa 

osuuskaupoissa ja ammattiyhdistysliikkees-
sä. Yksilön oli opiskeltava uusia tietoja ja tai-
toja. Oli kehitettävä säästäväisyyttä ja suun-
nitelmallisuutta taloudenpidossa.  

Tämä perinne velvoittaa, ja naisten esi-
merkki osoittaa, että yhteiskunnallinen muu-
tos on myös yksilöiden omalla vastuulla. Val-
tiovallan ja järjestöjen on avattava reittejä 
ja uskoa myönteiseen muutokseen, mutta 
miesten on oltava osa uudistumista. Miesten 
ongelmien voittamiseksi tarvitaan poikien, 
miesten ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen 
olennainen muutos. 

Miestyöryhmän ehdotukset sivuutettu

SAK teki vuonna 2012 tasa-arvoministeri 
Paavo Arhinmäelle esityksen, että valtio-
neuvosto asetettaisi pikaisesti laajapohjai-
sen komitean, joka selvittäisi monipuolises-
ti miesten asemaa ja joka myös valmistelisi 
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia suun-
taamaan Suomen tasa-arvopolitiikkaa tule-
ville vuosille. Ministeri ei asettanut komiteaa 
vaan työryhmän pohtimaan mieskysymyksiä 
tasa-arvopolitiikassa. 

Kari Välimäki oli työryhmän päättäväi-
nen puheenjohtaja. Työryhmä keräsi laajan 
tietopohjan miesten asemasta. Tältä pohjal-
ta syntyi tiivis loppuraportti, jossa oli useita 
miesten vanhemmuuteen, koulutukseen, ter-
veyteen ja työllisyyteen liittyviä konkreetti-
sia esityksiä. Valitettavasti pääministeri Juha 
Sipilän hallituksen ohjelmassa vain huolta-
juusriitoihin ja tapaamisoikeuksiin liittyvät 
miesten ongelmat ovat esillä. Miesten koulu-
tusvaje, terveysvaje ja työllisyyden rapautu-
minen eivät olleet sellaisia yhteiskunnallisia 
ongelmia, joihin uusi hallitus olisi tuomassa 
uusia ratkaisuja.

Kirjoittaja on SAK:n tasa-arvovastaava.

Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. 2. kor-
jattu painos - Työryhmän loppuraportti
http://www.julkari.fi/handle/10024/116926



18 KLEIO 4/2015

Moni historiaa opiskellut muistaa opis-
keluajoiltaan sanonnan, jonka mukaan 

historiassa on kaksi suuntautumisvaihto-
ehtoa: opettaja ja työtön. Tuolloin sanonta 
nauratti opettajaksi opiskelevia hovineitoja, 
mutta ei enää. Sanonta ei pitänytkään paik-
kaansa, sillä oikeasti naisopettajan suuntau-
tumisvaihtoehtoja kolme: työtön, määräai-
kainen ja osan vuodesta työtön. 

Määräaikaiset työsuhteet ovat selväs-
ti yleisempiä naisilla kuin miehillä. Vuonna 
2007 kaikista ammatteihin valmistuneista 
miehistä runsaalla kolmanneksella oli mää-
räaikainen työsuhde valmistumisvuonna. Vii-
den vuoden kuluttua valmistumisesta mää-
räaikaisesti työskenteli enää joka kymmenes 
tutkinnon suorittanut mies. Naisista yli puo-
let työllistyi vuonna 2007 suoritetun tutkin-
non jälkeen määräaikaisena. Viiden vuoden 
kuluttua noin viidenneksellä naisista oli edel-
leen määräaikainen työ.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
ylikoulutus on tunnettu tosiasia. Työntekijän 
haussa rehtoreilla on siten kiitollinen tilanne: 
sekä yläkoulun että lukion työpaikkoihin on 
tarjolla jopa satoja päteviä nais- ja miesha-
kijoita, joiden joukosta valita mieluisin. Työl-
lisysneet historian opettajat ovatkin usein 
erittäin asiantuntevia ja motivoituneita, mis-
tä hyötyvät ennen kaikkea oppilaat.

Vaikka kilpailu työpaikoista on kovaa ja 
hakijoiden keskuudesta voidaan valita par-
haista parhain, hovineidot ovat huomanneet, 
että myös historian ja yhteiskuntaopin ope-
tuksessa käytetään yhä epäpedagogisia ja 
vanhentuneita materiaaleja ja menetelmiä. 
Pyörää ei tietenkään tarvitse keksiä jokaiselle 
oppitunnille uudelleen, mutta ammatillisenn 

kunnianhimon puuttuminen harmittaa. Mi-
ten tällaista opetusta tällaisilla materiaaleilla 
voi olla, vaikka kilpailu tästäkin työpaikasta 
oli niin kovaa? Miksi en kelpaa, vaikka olisin 
luova, motivoitunut ja moderneja opetusme-
netelmiä käyttävä opettaja?

Valitettavasti uusien nuorten opettajien 
on vaikea osoittaa kykynsä, sillä ensin pi-
täisi tulla valituksi pidempään sijaisuuteen, 
joita on tarjolla vain vähän. Hovineidot ovat 
seuranneet sivusta, kuinka esimerkiksi pää-
kaupunkiseudulla muutaman vuoden työko-
kemuksella töitä hakenut kolmekymppinen 
miesopettaja pääsi tänä vuonna haastattelui-
hin ja myös sai useamman työpaikan. Nais-
opettaja, jolla työkokemusta oli enemmän, ei 
tullut valituksi yhteenkään työpaikkaan. Ho-
vineidot ovat myös seuranneet läheltä usei-
ta tilanteita, joissa virkaa täytettäessä on 
valittu mies jopa monia vuosia pienemmällä 
työkokemuksella ja vailla erityisansioita. Mis-
tä nämä erot valintatilanteissa siis syntyvät? 
Mitä sellaista miehillä on, joka meiltä naisil-
ta puuttuu? Olisiko aika tuulettaa asenteita, 
emmehän elä enää 1800-luvulla. Osaamisen 
ja työkokemuksen pitäisi ratkaista, ei suku-
puolen. 

Ei tietenkään ole järkevää vaatia, että 
lopulta pätkätyöputkeen itsensä keplotellut 
ja vuosia virkaa määräaikaisena hoitanut 
naisopettaja saisi määräaikaisuuksista “pal-
kinnoksi” pysyvän viran. Jos virka on auki, 
kaikilla kelpoisilla hakijoilla tulee olla aito 
mahdollisuus tulla valituksi. Eli peilissäkö 
vika, kun viisikin vuotta viransijaiseksi kel-
vannut naisopettaja ei tulekaan valituksi lo-
pulta auenneeseen virkaan? Tätä on vaikea 
uskoa - useita määräaikaisia työsuhteita teh-

Pätkätöistä päivää

Juhana maattoman Perilliset

Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.
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dessään moni naisopettaja on venynyt, ke-
hittänyt, jatkokouluttautunut ja siten todista-
nut ammattitaitonsa moneen kertaan. 

Samaan aikaan kaikkialla tuntuu vallit-
sevan konsensus siitä, että kouluihin tar-
vittaisiin lisää miesopettajia. Ymmärrämme 
tämän, mutta ajatuksen perusteina usein 
mainitut ominaisuudet, kuten esimerkiksi 
karisma ja kyky innostaa opiskelijoita eivät 
tietääksemme ole sukupuolisidonnaisia omi-
naisuuksia. Ei pitäisi puhua sukupuolten, 
vaan yksilöiden eroista. Liian usein historia ja 
yhteiskuntaoppi mielletään myös poikien ja 
miesten kiinnostuksen kohteeksi - naisopet-
taja voi näyttää tytöille, että nämä aineet 
voivat olla myös heidän juttunsa. 

Tämä teksti perustuu useiden historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien kokemuksiin. 
He kaikki ovat aktiivisia opettajia, jotka sy-
ventävät jatkuvasti osaamistaan, osallistuvat 
monenlaisiin projekteihin ja tekevät työtä sy-
dämellään. He ovat saaneet erinomaista pa-

lautetta työstään opettajina niin oppilailtaan, 
esimiehiltään kuin kollegoiltaan. Virkaa heillä 
ei kuitenkaan ole. Osa on vaihtanut alaa ja 
työskentelee nyt erityisopettajina, luokan-
opettajina, muiden aineiden opettajina ja 
opinto-ohjaajina.

Ongelma johtuu tietenkin hyvin paljon sii-
tä, että historian ja yhteiskuntaopin opettajia 
on yksinkertaisesti liikaa ja työpaikkoja kovin 
vähän. Naisille tilanne on julmempi. Juhana 
Maattoman hovineidoista on alkanut tuntua 
siltä, että naisella pitää olla vähintään kak-
sinkertainen työkokemus ja kolme kertaa pi-
dempi CV, jotta hän olisi työnhakutilanteessa 
samalla viivalla miehen kanssa - jos edes sil-
loin. Onko se elämän kylmä tosiasia, johon 
hovineitojen on syytä tottua vai asia johon 
voimme saada muutoksen? Muutosta odotel-
lessa naisopettajan kannattanee etsiä rikas 
puoliso tai vaihtaa alaa. 

Juhana Maattoman hovineidot.
 

Jatkokoulutuskurssi Ateenassa 6.–17.6.2016

Suomen Ateenan-instituutin säätiö ja HYOL järjestävät kesäkuussa jatkokoulutuskurssin, 
jolla perehdytään Kreikan historiaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin antiikista nykypäivään. 

Kurssilaisille tarjotaan monipuolinen kattaus taidetta, arkkitehtuuria, uskontoa, politiikkaa, 
taloutta ja kreikkalaista kulttuuria luentojen sekä museovierailujen avulla. Kurssilaiset pää-
sevät tutustumaan keskeisimpiin arkeologisiin kohteisiin Ateenassa ja sen ulkopuolella. Li-
säksi he tapaavat kreikkalaisia opettajakollegoitaan, vierailevat Suomen suurlähetystössä 
Ateenassa sekä tutustuvat Suomen Ateenan-instituuttiin ja sen toimintaan. Tarkka ohjelma 
valmistuu maaliskuussa 2016.

Kurssille valitaan hakemusten perusteella kahdeksan historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jaa, joiden tulee olla HYOL ry:n jäseniä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse viimeistään 
6.1.2016 osoitteeseen toimisto@hyol.inet.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta HYOL:ssa,
aktiivisuus opettajana ja muut hakijan ansiokseen katsomat seikat sekä se, miten hakija 
aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessaan. Lyhyt selvitys riittää, todistuksia ei tarvitse 
lähettää.

Kurssilaiset maksavat itse matkansa Ateenaan, majoituksesta Suomen Ateenan-instituutin 
asuntolassa 200 €, matka-ja retkikuluja noin 250 € sekä ruokailunsa. Opetus on ilmaista.

Lisätietoja:    www.hyol.fi     www.finninstitute.gr
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”Feminismi tarkoittaa minulle tilaa, jossa 
tunnen oloni turvalliseksi ja voin olla sel-

lainen kuin olen”, toteaa venäläinen feminis-
tiaktivisti Maria. Istumme Grabli-nimisessä 
ruokalassa Moskovan keskustassa. Paikassa, 
jossa feministeillä on tapana kokoontua, kos-
ka ruoka on täällä halpaa ja tiloja voi hyödyn-
tää ajatustenvaihtoon rauhassa pitkään.

Maria on ollut aktivisti muutaman vuoden 
ajan. Siitä lähtien kun hän tutustui vasem-
mistopiirien naisasianaisiin ja koki löytäneen-
sä ihmisiä, joiden seurassa oli hyvä olla. Nyt 
Maria haaveilee feministisen puolueen perus-
tamisesta Venäjällä. Sitten joskus, ensin on 
nimittäin yhdistettävä aktivistien rivit ja luo-
tava liike eli yhteiset tavoitteet, Maria listaa. 
Siinä on alkuun jo aika paljon tekemistä. 

Venäjälläkö feminismiä? 
 
Vielä kymmenen vuotta takaperin moni fe-
ministi koki itsensä Venäjällä yksinäiseksi.  
Samanmielisiä oli vaikea löytää. Nykyään 
erityisesti suurissa kaupungeissa kuten Mos-
kovassa, Pietarissa ja Novosibirskissa on jo 
monimuotoista toimintaa. Lisäksi erilaiset 
sosiaalisen median yhteisöt ovat mahdollis-
taneet sen, että aatesiskoja löytyy myös ver-
kosta. Ei siis välttämättä tarvitse enää ensin 
tutustua kasvokkain. Myös erilaiset verkko-
julkaisut ja jopa perinteisestä naiskuvastaan 
tunnettu Cosmopolitan-lehti ovat alkaneet 
kirjoittaa feminismistä asialliseen sävyyn.

Toisaalta, Venäjällä voi mainiosti edelleen 
kokonaan välttyä ajankohtaiselta feministi-
seltä keskustelulta – valtaosa kansalaisista 
välttyykin, koska seuraa aikaansa vain valti-
ollisen television kautta, jonka ohjelmistossa 
ei feministiseen ajatteluun törmää.  

Julkisessa keskustelussa feminismillä on 
useimmiten ikävä kaiku. Sen nähdään ”länti-
senä aatteena” olevan ristiriidassa perinteis-
ten venäläisten perhearvojen kanssa. Näin 
sivuutetaan asian ydin eli se, että naisten 
ja miesten yhteiskunnallinen asema ei ole 
tasa-arvoinen. Esimerkiksi: Venäjällä valta 
on sekä politiikassa että yritysten ylimmässä 
johdossa miehillä, ja naisten kohtaama vä-
kivalta on puolestaan aivan liian yleistä. Mo-
nille naisillekin feminismi on kirosana, jopa 
merkki ei-toivotusta ”ääritoiminnasta”, jota 
naisten tulee ehdottomasti välttää silloinkin, 
kun heidän ajatuksensa saattaisivat käytän-
nössä olla hyvin feministiset.

Aleksandra Kollontaista Pussy Riotiin

Pussy Riot nosti kolme vuotta sitten venäläi-
sen feminismin kaikkien huulille punk-ruko-
uksellaan Moskovan sydämessä, Kristus Va-
pahtajan katedraalissa. Taiteilijaryhmä osoitti 
performanssillaan, että anteeksipyytelemät-
tömällä tyylillä ja valitsemalla strategisesti 
keskeisen paikan voi todella saada hetkeksi 
suuren yleisön huomion. Ryhmän jäsenistä 
tuli tunnettuja paitsi Venäjällä myös sen ul-
kopuolella. Moni yllättyi myös seurauksista: 
Nadežda Tolokonnikova, Maria Aljohina sekä 
Jekaterina Samutsevitš tuomittiin kahdeksi 
vuodeksi vankeuteen. Vaikka tuomio oli raju, 
kannusti Pussy Riot toiminnallaan monia niis-
tä, jotka tuolloin ja sen jälkeen ovat tulleet 
julkisuuteen feministeinä. 

Viime vuosina tasa-arvon ja naisten oi-
keuksien esitaistelijoita ovat aktivoineet 
lisäksi abortin rajoittamiseen tähtäävät 
lakialoitteet sekä naisten kokema lähisuh-
deväkivalta. Myös seksityö ja niin sanotun 

Feminismi elää Venäjällä taiteessa ja 
sinnikkäiden aktivistien suunnitelmissa 

inna PerheentuPa
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Ruotsin mallin eli seksin oston kriminalisointi 
on herättänyt kiivasta väittelyä sekä puolesta 
että vastaan. 

Feminismin ajankohtaiset teemat ovat 
siis hyvin samanlaisia kuin monissa muissa 
maissa. Historiallinen tausta vain on erilai-
nen, korostavat useat feministit. Jos naisten 
vapauttaminen perheestä nousi feministien 
agendalle länsimaissa 1960-luvulla, vaadit-
tiin sitä itärajan toisella puolen jo vuoden 
1917 vallankumouksen yhteydessä. Kommu-
nistihallinto pyrki Neuvostoliiton alkuvuosina 
muuttamaan tuotantoelämää ja arkea niin, 
että miehistä ja naisista tulisi täysin tasa-
arvoisia ja porvarillisesta perheestä luovut-
taisiin. Myös raskaudenkeskeytykset sallittiin 
naisille ensimmäisenä maailmassa vuonna 
1920. Uutta sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
seksuaalisesti vapaata naista visioi erityisesti 
naisministeri Aleksandra Kollontai. 

Kokeilu jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Sta-
lin palautti perheen pian normiksi ja julisti 
naiskysymyksen ratkaistuksi. Käytännöksi 
tuli malli, jossa naiset tekivät sekä töitä että 
kantoivat päävastuun perheestä. 1960- ja 
1970-luvuilla Brežnevin aikakaudella ajatel-

tiin jopa, että naisista oli tullut liiankin itsenäi-
siä ja miehistä heikkoja. Monelle venäläiselle 
feminismi käsitteenä tuokin mieleen ajatuk-
sen naisten kaksoistaakasta: työn ja perheen 
yhteensovittamisesta. Jos lännessä naiset 
taistelivat oikeudestaan työhön 1960-luvulla, 
oli työ ollut neuvostonaisten itsestäänselvä 
velvollisuus jo hyvän aikaa. Niinpä Neuvos-
toliiton hajotessa kotiäitiys näyttäytyi aivan 
uudenlaisena oikeutena, vaurauden mahdol-
listamana vapautena. Oli toki niitäkin, jotka 
aloittivat sinnikkään taistelun naisten oikeuk-
sien puolesta. He vain harvemmin kutsuivat 
itseään feministeiksi. Nyt aika näyttää kui-
tenkin olevan kypsä. Moni 1980-luvun lopulla 
tai sen jälkeen syntynyt aktivisti on ”tullut 
ulos kaapista” feministinä. 

Tiukentunut poliittinen tilanne yhdistää 
aktivistikenttää 
 
Feministit ja poliittiset aktivistit ylipäänsä ta-
sapainoilevat tänä päivänä Venäjällä Pussy 
Riotia ahtaammassa tilassa. Kansalaistoimin-
nan ehtoja on kavennettu muun muassa lail-
la, joka vaatii poliittista toimintaa harjoittavia 
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Yksi syksyn kiinnostavimmista feministisistä tapauksista Venäjällä oli pietarilaisen aktivistiteatterin 
lähisuhdeväkivaltaa käsittelevä näytelmä, jossa kaikki näyttelijät olivat amatöörejä.
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ulkomaista tukea saavia kansalaisjärjestöjä 
rekisteröitymään ulkomaisiksi agenteiksi. 
Rekisteriin joutuneiden järjestöjen toiminta 
on vaikeutunut huomattavasti tarkan rapor-
tointivelvollisuuden vuoksi.  Keväällä 2015 
parlamentin alahuone hyväksyi myös lain, 
jonka mukaan ulkomaiset järjestöt voidaan 
luokitella Venäjällä ei-toivotuiksi ja niiden 
venäläistyöntekijöille antaa sakkoja tai jopa 
vankeutta. Vuonna 2013 astui voimaan laki, 
joka kieltää ”homopropagandan” levittämi-
sen alaikäisille. Lisäksi aktivisteja hämmen-
tää laki, joka kieltää loukkaamasta uskonnol-
lisia tunteita. 

Lainsäädännöllisten rajoitteiden ohella 
moni pitää julkista ilmapiiriä tukahduttavana. 
Perinteiset heteronormatiiviset perhearvot 
ovat tiukassa ja naisten rooli nähdään jul-
kisessa keskustelussa, jota sekä poliittinen 
että uskonnollinen valta pönkittää, usein en-
sisijaisesti äiteinä. Haastattelemani feminis-
tit kertovat, että ei ole tavatonta, että nai-
selle jopa yliopistossa opintojen yhteydessä 
tai lääkärikäynnillä korostetaan, että hänen 

”täyttymyksensä” tapahtuu perheen perusta-
misen kautta. 

Jos joulukuussa 2011 käynnistyneet 
duuman vaalien vastaiset mielenosoitukset 
herättivätkin uudenlaista toivoa demokraat-
tisesta käänteestä, on monilla nyt olo, ettei 
juuri mitään ole tehtävissä, ainakaan dialo-
gissa valtaapitävien kanssa.  

Tilanne on pakottanut venäläisaktivistit 
orientoitumaan uudelleen. Osa lähtee maas-
ta, osa hylkää aktivismin, toiset siirtyvät 
toimimaan vähemmän julkisille alueille tai 
keskittyvät epäsuorempaan toimintaan. Ka-
peassa tilassa eri liikkeet ovat monin tavoin 
kytköksissä toisiinsa: muun muassa femi-
nistit, seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavat, 
anarkistit sekä vasemmisto tekevät yhteis-
työtä, vaikka toisaalta myös vääntävät kättä 
esimerkiksi tärkeistä sukupuolta sekä seksu-
aalisuutta koskevista kysymyksistä. 

Aktivistiteatterilla väkivaltaa vastaan
 
Venäjä aloitti syksyllä sotatoimet Syyriassa. 

Myös kriisi Ukrainassa mietityttää 
useita haastattelemiani feministejä. 
Monia heistä yhdistää ajatus siitä, 
että väkivalta hyväksytään hiljaa 
yhteiskunnassa. Virallisten lukujen 
mukaan ainakin joka neljäs venä-
läisnainen kärsii parisuhteessaan 
väkivallasta, mutta ilmiön on arvioi-
tu olevan todellisuudessa yleisempi. 
Maassa kuolee vuosittain tuhansia 
naisia oman kumppanin käden kaut-
ta. 

Yksi syksyn kiinnostavimmista 
feministisistä tempauksista olikin 
Pietarissa lokakuussa organisoitu 
aktivistiteatterin sukupuolittunut-
ta väkivaltaa käsittelevä näytelmä.  
Esityksen keskeisenä tavoitteena 
oli paitsi lisätä tietoa erityisesti lä-
hisuhdeväkivallasta myös kerätä 
varoja sen vastaiseen työhön. Pro-
jektin järjesti pietarilainen naisten 
kriisikeskus. Esityksellä oli myös tie-
toisuutta lisääviä tavoitteita. Kaikki 
näyttelijät olivat amatöörejä, jotka 
pääsivät harjoitusten myötä käy-

Feminismin ajankohtainen sanakirja -näyttelyn kuraattori Ilmira 
Bolotjan mukaan feministitaiteilijat haluavat nyt tutkia äitiyttä.
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mään ”feminististä koulua”. 
Projektiin osallistunut Olga kertoi, että 

kokemus laittoi paitsi pohtimaan feministisiä 
kysymyksiä myös ottamaan tilaa haltuun uu-
della tavalla. Näytelmän harjoituksissa käy-
tiin läpi omia syrjinnän kokemuksia ja har-
joiteltiin muun muassa äänenkäyttöä sekä 
tilanottoa. Projektin päättyminen sai Olgan 
pohtimaan, mitä hän voisi tehdä tulevaisuu-
dessa naisten yhteiskunnallisen aseman pa-
rantamiseksi. Marraskuun lopussa, sukupuo-
littuneen väkivallan vastaisena päivänä hän 
on päättänyt jakaa ystäviensä kanssa kadulla 
tietoa lähisuhdeväkivaltaan ja sen ratkaisui-
hin, esimerkiksi järeämpään lainsäädäntöön, 
liittyen. 

Feminististä taidetta

Sosiaalisen teatterin lisäksi kuvataide on yksi 
niistä kentistä, joilla feminismi on kaikkein 
näkyvintä Venäjällä juuri nyt. 

Feministinen taide on viimeisten vuosien 
aikana selvästi, jos ei toki valtavirtaistunut, 
niin ainakin lunastanut jatkumonsa. Vuodes-
ta 2012 eteenpäin lähes vuosittain joko Pie-
tarissa tai Moskovassa on järjestetty feminis-
tinen taidenäyttely, joka on koonnut yhteen 
feministisiä taiteilijoita ja houkutellut uusia 
tekijöitä sukupuolten välistä valtaa käsittele-
vien teemojen pariin. 

Moskovassa järjestettiin lokakuun lopulla 
Feminismin ajankohtainen sanakirja -näytte-
ly, johon oli koottu naiseutta ja tasa-arvoa 
käsitteleviä töitä ympäri Venäjää. Taiteilijat 
saivat itse ehdottaa näyttelyn asialistalle 
ajankohtaisia feministisiä käsitteitä ja raken-
taa teoksensa niiden ympärille. Käsittelyssä 
olivat muun muassa käsitteet naisten työ, 
kehollisuus, itsensä toteuttaminen sekä in-
tersektionaalisuus. Näyttelyn kuraattori Ilmi-
ra Bolotjan kertoi yllättyneensä siitä, miten 
monet näyttelyyn tarjotuista töistä käsitteli-
vät kuitenkin tavalla tai toisella äitiyttä.

Lisäksi ohjelmistoon kuului luentoja ja 
keskusteluja, joissa perehdyttiin esimerkik-
si seksismiin tiedotusvälineissä sekä urbaa-
niin feminismiin eli siihen, miten kaupungis-

ta voitaisiin tulevaisuudessa tehdä aiempaa 
naisystävällisempi ja turvallisemmaksi. 

Syvästi henkilökohtainen projekti
 
Feministiyhteisön perustaminen sai Marian 
tekemään päätöksen. Hän aikoo jäädä Venä-
jälle, huolimatta aiemmista suunnitelmistaan 
muuttaa pois. Marialle, kuten monelle muul-
lekin venäläisfeministille, aktivismi on syvästi 
henkilökohtainen projekti, johon kuluu pal-
jon omaa aikaa, rahaa ja voimia. Hän halu-
aa muuttaa yhteiskuntaa, vaikka tietää, että 
se ei tapahdu hetkessä vaan ennemminkin 
pienenpienissä nykäyksissä. Marian mieles-
tä tärkeintä on aluksi lisätä tietoa ja auttaa 
ihmisiä hiljalleen ymmärtämään, mistä femi-
nismissä on kysymys: kaikkien yhtäläisistä 
oikeuksista toteuttaa itseään ilman sukupuol-
ten välisiä hierarkioita. 

Marian mukaan tällä hetkellä venäläisen 
feminismin keskeinen haaste on se, että ak-
tivistit toimivat pienissä ryhmissä, ja kentän 
kattavaa yhteistyötä tai dialogia on vähän. 
Taustalla saattaa hänen mukaansa olla ajatus 
siitä, ettei yhteiskuntaa voi muuttaa. Ajatel-
laan, että on helpompaa vain luoda feministi-
siä tiloja ja piirejä, joissa saa oleilla rauhassa 
samanmielisten kanssa, vaikkapa nyt tässä 
ruokalassa Moskovan keskustassa.  

Maria uskoo kuitenkin, että myös yhteisiä 
tavoitteita löytyy näkemyseroista huolimat-
ta, ainakin, mikäli aktivisteilla halki kentän 
on halua asettua aika-ajoin myös toistensa 
asemaan ja arvioida kriittisesti omia tekemi-
siään. 
 
Kirjoittaja valmistelee sosiologian väitöskir-
jaa Turun yliopistossa ja kerää parhaillaan 
tutkimusaineistoa venäläisestä feminismistä 
Moskovassa ja Pietarissa. 

Jutussa käytettyjen tutkimushaastateltavien 
nimet on muutettu. 

Kirjoitusta varten on käytetty lähteenä kirjaa 
Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa (Gaudea-
mus, 2014).  
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Uuden sotahistorian kenttään itsensä 
määrittelevät tutkijat ovat halunneet siir-

tää sotatutkimuksen painopistettä itse sota-
tapahtumista ja suurista johtajista tavallisiin 
ihmisiin ja heidän kokemuksiinsa. Lukeudun 
tähän ryhmään, sillä olen sisällissotaa käsit-
televässä väitöskirjassani Punaisten naisten 
tiet ottanut tutkimuskohteekseni ruohonjuu-
ritasolla toimineet naiset. 

Suomen sisällissotaan vuonna 1918 osal-
listui naisia molemmin puolin rintamaa. Tais-
teluiden jälkeen yli 5500 punaista naista 
joutui valtiorikosoikeuteen syytettynä valtio-
petoksellisesta toiminnasta. Ne noin 2000 sil-
miinpistävää naista, jotka toimivat punakaar-
tissa ase kädessä, ovat pitkään hallinneet sitä 
kuvaa, joka suomalaisilla on ollut punaisista 
naisista. Sen sijaan ne naiset, joiden valkoi-
set katsoivat edistäneen valtiopetosta muilla 
keinoilla, ovat jääneet historian katveeseen. 
Väitöskirjassani olen selvittänyt, millaisia oli-
vat ne kapinasta syytetyt naiset, jotka toi-
mivat mm. sairaanhoidossa ja huollossa, ja 
mikä oli heidän myöhempi kohtalonsa. Tämä 
tutkimus on ensimmäinen punaisista naisista 
laadittu kollektiivinen elämäkerta, jossa on 
tarkasteltu heidän sodanjälkeistä elämäänsä. 
    Tutkimuksen kohteena on 267 Porista, 
Porin maalaiskunnasta ja Ulvilasta kotoisin 
olevaa naista, jotka päätyivät valtiorikos-
oikeuden eteen vuonna 1918. Tutkimus on 
alueellisesti rajattu, koska pitkän aikavälin 
seurantatutkimuksessa yhteisön merkitys 
nousee monella elämän osa-alueella tär-
keäksi. Vaikka kysymyksiä pohditaan pai-
kallisesta, Porin seudun näkökulmasta, niitä 
peilataan kuitenkin jatkuvasti valtakunnallis-
ten tapahtumien kehityskulkuun. Keskeisim-
piä lähteitä ovat Kansallisarkiston, Kansan 
arkiston ja Työväen arkistojen sisällisso-
taa ja sen jälkeistä poliittista elämää valot-

tavat kokoelmat, seurakuntien rippikirjat, 
maistraattien henkikirjat ja sanomalehdet. 
     Työni jakautuu kahteen osaan. Ensim-
mäisessä osassa tutkitaan naisten sosiaalista 
taustaa, toimintaa sota-aikana ja tästä aiheu-
tuneita välittömiä seurauksia. Työn jälkim-
mäisessä osassa on analysoitu, mitä punai-
sille naisille tapahtui sodan jälkeen ja miksi 
näin kävi. On tärkeää hahmottaa sisällisso-
dan jälkeistä maailmaa pohtimalla, millainen 
oli se yhteiskunnassa vallinnut ajan henki, 
jonka vaikutuspiiriin naiset valtiorikosoikeu-
desta ja vankilasta palasivat, ja miten yhteisö 
otti heidät vastaan. Jäivätkö he menneisyy-
tensä vangeiksi vai pystyikö punaisen lei-
man karistamaan itsestään? Tähän teemaan 
on päästy käsiksi esimerkiksi selvittämällä, 
miten tuomittuihin suhtauduttiin työmark-
kinoilla ja miten yhteiskunta ryhtyi käytän-
nössä auttamaan punaisia leskiä ja orpoja.  
 
Kapinallisista kansalaisia

Voittajat olivat sodan jälkeen pettyneitä pu-
naisiin kansalaisina ja pohtivat eduskunnas-
sa pitkään, miten kapinallisista pystyttäisiin 
muokkaamaan yhteiskuntakelpoisia. Tär-
keänä nähtiin erityisesti kasvattajien vel-
vollisuus, jotta uudesta sukupolvesta saa-
taisiin isänmaallisia kunnon kansalaisia. 
Vastuu tästä työstä langetettiin etupääs-
sä äideille ja opettajille. Heidän tuli juu-
ria lapsista irti se ”punikin basilli”, joka oli 
saanut kansan ryhtymään ”mielipuoliseen 
kapinaan”. Myös vankien lähettämistä Sak-
saan pohdittiin vakavasti, sillä Saksaa pi-
dettiin kurin ja kasvatuksen mallimaana. 
     Paluu sodanjälkeiseen arkeen tuotti pu-
naisen puolen naisille haasteita. Varsinkin 
yksin lastensa kanssa jääneillä oli monen-
laisia ongelmia. Sodan aikana levitetty pro-

Menneisyyden vangit

tiina lintunen
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paganda punaisista säädyttömistä naisista 
ja kelvottomista äideistä oli osaltaan lisää-
mässä vaikeuksia. Toisaalta työtilanne pa-
rantui monen naisen osalta jo vuoden 1918 
aikana, ja oman punaisen yhteisön tar-
joama tuki helpotti arjesta selviytymistä. 
Punaiseksi leimautuminen valtiorikosoike-
udessa ei pakottanut naisia muuttamaan 
uudelle paikkakunnalle; Porin seudulla ja 
yleensä vielä omassa suvussakin oli riittä-
västi entisiä punaisia luomassa kollektiivis-
ta tukea. Muuttoliikettä tapahtuikin lähinnä 
parempien työmahdollisuuksien perässä. 
 
Muuttuvat asenteet
 
Enemmistö naisista oli ennen sisällissotaa 
ollut aktiivisesti mukana työväenliikkeessä 
joko suoraan tai ammattiyhdistyksen kautta. 
Sodan jälkeen tilanne muuttui. Siihen vaikut-
ti osaltaan poliittinen tilanne, mutta myös se 
käytännön seikka, että nuoret naiset avioi-
tuivat ja jäivät pois työelämästä siirtyessään 
hoitamaan kotia ja miehensä taloutta. Näin 
katkesi yhteys ammattiyhdistysliikkeeseen ja 
monella sitä kautta koko työväenliikkeeseen. 
Työväenliikkeen jakauduttua kahtia pienempi 
osa tutkituista naisista radikalisoitui. Innok-
kaimmista kommunismin kannattajista kiin-
nostui myös Etsivä keskuspoliisi, joka ryhtyi 
seuraamaan naisten toimintaa ja kontakteja. 
Näiden naisten osalta tilanne laukesi vasta 
jatkosodan jälkeen, jolloin valtiollisen poliisin 
väri vaihtui valkoisesta punaiseen.

Olen tutkinut myös sitä, miten suomalai-
sen yhteiskunnan muuttuessa sen suhtau-
tuminen entisiin vankeihin muuttui. Valtio-
valta pyrki yhtenäistämään rikkirevennyttä 
kansaa erinäisin keinoin, vaikkakin entisten 
punaisten mielestä monet toimenpiteet olivat 
riittämättömiä ja liian hitaasti toteutettuja. 
Uudistuksilla oli kuitenkin merkitystä yksit-
täisten ihmisten elämään. Naisten kannalta 
merkittävin myönnytys tapahtui jatkosodan 
aikana, kun punalesket lopulta oikeutettiin 
valtiollisen eläkkeen piiriin. 

Ajan kuluessa naiset vanhenivat ja asen-
teet muuttuivat. Haastattelemalla punaisten 
naisten lapsia olen saanut tietoa siitä, miten 
naiset myöhemmällä iällä suhtautuivat vuo-
den 1918 tapahtumiin. Jotkut olivat vaien-
neet asiasta kokonaan, toiset halusivat puhua 
kokemuksistaan toistuvasti. Jotkut taas oli-
vat maininneet vankeusaikansa menneisyy-
dessä vain lyhyesti antamatta sille henkilö-
kohtaisessa historiassaan suurta painoarvoa.   

Kirjoittaja (VTT ) toimii yliopisto-opettajana 
Turun yliopiston poliittisen historian oppiai-
neessa.
 
Väitöskirjan Punaisten naisten tiet. Valtiori-
kosoikeuteen vuonna 1918 joutuneiden Porin 
seudun naisten toiminta sota-aikana, tuomiot 
ja myöhemmät elämänvaiheet sähköiseen ver-
sioon voi tutustua alla olevan linkin kautta. 
https://www.doria.fi/handle/10024/113971

Kirjakauppoihin muokattu versio kirjasta tulee 
myyntiin keväällä 2017 Otavan kustantamana.
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Avioliittoon vedotaan helposti ikiaikaise-
na ilmiönä - tulipa joku poliitikko viime 

vuonna lausuneeksi jotain sinne päin, että 
kristillisen kirkon siunaama avioliitto on vuo-
situhantinen suomalainen perinne. Mutta 
mitä kauemmin aihetta tutkii, sitä vähem-
män uskaltaa sanoa mitään varmaa siitä, mi-
ten ihmiset yhteiselonsa ovat järjestäneet tai 
miten heidän pitäisi asiansa järjestää.

Se tiedetään, että 1100-luvulta lähtien 
katolinen kirkko linjasi kristillistä avioliittoa 
entistä tarkemmin määräyksin. Tuolloin vah-
vistui ajatus, että avioliitto oli purkamaton. 
Juuri siksi oli tärkeää, että pariskunta sol-
mi liiton omasta tahdostaan. Kristillistyväs-
sä pohjolassa syntyi jännitteitä, kun kirkko 
oli valmis hyväksymään jopa salaa solmitut 
avioliitot, joihin sukulaiset eivät olleet pääs-
seet sanomaan sanottavaansa.

Maallisen vallan näkökulmasta tärkeää oli 
varjella avioliitossa siirtyviä taloudellisia etu-
ja. Sukunsa tahdon vastaisesti naimisiin me-
nevä nainen menetti isän- ja äidinperintönsä, 
jos vanhemmat eivät nimenomaisesti anta-
neet hänelle anteeksi. Keskiaikainen maan-
laki totesi avioliitosta yksiselitteisesti, kirkon 
opeista piittaamatta:

Jos mies tahtoo pyytää itselleen vaimoa, 
menköön neidon naittajan ja lähimpien su-
kulaisten luokse ja esittäköön pyyntönsä. 
Olkoon isä tyttärensä naittaja; -- mies, ei 
nainen, mutta kuitenkin äidin neuvosta, jos 
tämä elää.

Kirkollisen vihkimisen sijaan keskeistä oli 
morsiamen luovuttaminen todistajien läsnä 
ollessa sekä naittajan lausumat luovutussa-
nat:

Minä naitan sinulle tyttäreni kunnialliseksi 
emännäksi, jolle kuuluu puoli vuodetta, lukot 
ja avaimet ja kolmannes irtaimistosta, jonka 

Te omistatte tai voitte tulla omistamaan ... 
nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.

Luovutussanoissa oli toki kristillisiä piirtei-
tä kuten pyhimyksiin vetoaminen, ja kirkon 
mieleen oli myös yksiavioisuus eli ”puolen 
vuoteen” jakaminen - aviovuoteeseen ei siis 
hyväksytty jalkavaimoja. Lainsäädännössä 
korostuu silti avioliitto kahden suvun välisenä 
liittona, jossa aviopuolisot toivat yhteiseen 
talouteen vaurautta ja pyrkivät lisäämään 
sitä omaksi ja omien perheidensä hyväksi. 

Yhteistyöhön ja toisaalta työnjakoon viit-
tasi myös naittajan sanojen maininta lukoista 
ja avaimista. Lain mukaan mies edusti per-
hettä ulospäin esimerkiksi oikeusasioissa, 
kun taas vaimo huolehti kodin ruokavaras-
toista ja vaatetuotannosta. Omavaraistalou-
dessa nämä tehtävät olivat tärkeämpiä kuin 
nykyään ymmärretään. Tahallisen haavoitta-
misen kaaressa aviopuolisot jopa velvoitettiin 
rakastamaan toisiaan, joskin asiayhteydessä 
joka kertoi ettei onni aina kukoistanut van-
han ajan liitoissa:

Koska Jumala on antanut vaimon miehel-
le avuksi ja alamaiseksi, mutta ei kuitenkaan 
orjaksi ja jalkajakkaraksi, tulee kummankin 
rakastaa toistaan: vaimon miestä päänään 
ja miehen vaimoa jäsenenään. Ja sen tähden 
jos mies vihasta tai pahuudesta, juovuksissa 
tai toisen naisen vuoksi, jota hän rakastaa, 
lyö vaimonsa siniseksi tai veriseksi, rammak-
si tai raajarikoksi, on näistä kaikista makset-
tava kaksinkertaiset sakot ...

Maanlaki tulee siis puhuneeksi rakkau-
desta kahdessakin merkityksessä: yhtääl-
tä puhutaan aviopuolisoiden keskinäisestä, 
eräänlaisesta tahdonvaraisesta rakkaudes-
ta (”pakko viihtyä kun on vihitty”), joka on 
sukua nykyajan parisuhdeneuvolle ”rakkaus 
on tekoja”. Toisaalta mainitaan intohimoinen 

Ruotsin ajan avioliitto
Ihanteet ja realiteetit

anu lahtinen
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aviosuhteen ulkopuolinen rakkaus, jonka 
sokaisemana mies saattoi käydä vaimonsa 
kimppuun ja ylittää tavallisen kotikuritusoi-
keuden rajat.

Normatiivisten tekstien ihanteena oli har-
moninen hierarkia. Ihanneperheessä kukin 
tiesi paikkansa Jumalan antamassa järjestyk-
sessä, ja mies oli perheen pää. Tämä näkyi 
muun muassa siten, että oikeusasioissa, tyt-
tärien avioliittoa solmittaessa tai omaisuutta 
myytäessä tarvittiin aviomiehen suostumus. 
Naisen elämän kannalta oli hyvin ratkaise-
vaa, että hän sai aviopuolison, joka pystyi 
ajamaan hänen etujaan. Vertailun vuoksi voi 
todeta, että nykyisessä avioliittolaissa 

Puolisot ovat keskenään yhdenvertaiset. 
Heidän tulee avioliitossa osoittaa keskinäistä 
luottamusta sekä yhteisesti toimia perheen 
hyväksi.

On muistettava, että ihannetta ei koskaan 
täysin saavutettu. Käytäntö oli rosoisempi 
ja mutkikkaampi. Jos ei ollut syytä olettaa 
puolisoiden erimielisyyttä, vaimokin saattoi 
esiintyä käräjillä omissa asioissaan tai per-
heensä puolesta. Naittaja määriteltiin laissa 
mieheksi, mutta avioliitosta neuvottelivat 
usein perheen naiset. Toisaalta lain takaama 
ruumiin ja omaisuuden turva ei välttämättä 
toteutunut.

Varsinkin, jos katse siirretään eliittiper-
heistä suomalaisiin maalaisyhteisöihin, yh-
teiselämä ei näytä ollenkaan niin selkeältä 
tai avioliitto purkamattomalta, vaan tietyillä 
ehdoilla mies ja nainen saattoivat aloittaa ja 
lopettaa yhteiselämän keskinäisesti sopien. 
Perhe, suku ja paikallisyhteisö myös suo-
jelivat omiaan ulkopuolisten viranomaisten 
valvonta- ja rankaisuyrityksiä vastaan. Vasta 
1600-luvun mittaan kruunu ja kirkko onnis-
tuivat ajamaan läpi ankaramman valvonnan 
ja tiukemmat rangaistukset. Ja sitten oltiin-
kin jo 1700-luvulla ja kasvavan aviottoman 
syntyvyyden ajoissa... Ainoa pysyvä ilmiö 
tässäkin asiassa lienee muutos.
 
Kirjoittaja on dosentti, historiantutkija ja 
vuoden 2016 alusta alkaen Historiallisen 
aikakauskirjan päätoimittaja.

Kirjallisuutta
Seppo Aalto: Kirkko ja kruunu siveellisyyden 
vartijoina. 1996 

Kirsi Vainio-Korhonen & Anu Lahtinen: Suoma-
laisen rakkauden historiaa. 2015 

Hanna Kietäväinen-Sirén: Miehen ja naisen 
välinen rakkaus uuden ajan alun Suomessa (n. 
1650-1700). 2015

Olaus Magnuksen näkemys pohjoisista hääjuhlista.
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Säätyläistyttöjen puutteellinen kasvatus 
alkoi 1700-luvun kuluessa saada enem-

män huomiota osakseen. Asiasta käytiin 
kiivasta yhteiskunnallista keskustelua ja jul-
kaistiin kirjoja ja lehtiartikkeleita. Monen-
laisia mielipiteitä esitettiin. Konservatiiviset 
henkilöt väittivät, että liiallinen tieto rasittaisi 

naisten haurasta ymmärrystä ja saisi neito-
jen päät pyörryksiin. Pelättiin, että koulu-
tettu nainen kadottaisi lempeän ja suloisen 
naisellisuutensa, alkaisi laiminlyödä talou-
denhoitoa ja ulkonäköään sekä muuttuisi rii-
danhaluiseksi ja röyhkeäksi. Kuka mies sitä 
paitsi voisi rakastaa naista, joka lakkaamatta 
istui nenä kirjassa? Tyttöjen paremman kou-
lutuksen puolestapuhujat taas huomauttivat, 
että sivistynyt neito oli mukavampaa seuraa. 
Aviomiehellekin oli suuremmaksi viihdyk-
keeksi kyetä keskustelemaan vaimon kans-
sa erilaisista asioista kuin omata oppimaton 
puoliso. Koulutettu nainen oli parempi äiti ja 
pystyi välittämään lapsilleen oikeita arvoja ja 
opettamaan heille tarpeellisia taitoja. 

Monet pedagogit puolustivat tyttöjen oi-
keutta koulutukseen. Heidän joukossaan oli 
ranskalaissyntyinen Marie Leprince de Beau-
mont (1711-1780). Hän kuuluu eurooppalai-
sen naiskasvatuksen uranuurtajiin ja kirjoitti 
lukuisia teoksia tyttöjen kasvatuksesta. Mo-
net niistä käännettiin ruotsiksi. Suomalai-
set perukirjat paljastavat, että niitä luettiin 
täälläkin. Myös esimerkiksi ruotsalainen kirk-
koherra Olof Kolmodin (1690-1753) esitteli 
teoksessaan Biblisk Qwinno=Spegel (1732 
ja 1750) hämmästyttävän modernin opetus-
suunnitelman tytöille. 

Toimia koulutuksen edistämiseksi

Säätyläistyttöjen koulutusta alettiin kohen-
taa. Tyttöjen koulutuksen parantaminen lähti 
vuosisadan kuluessa liikkeelle ylhäisön paris-
ta, josta se levisi muun säätyläistön keskuu-
teen. Isät ja pedagogit havahtuivat huomaa-
maan tämän pääsääntöisesti perusopetusta 
korkeampaa koulutusta vaille jääneen suku-

Sulokkuutta ja naisellisia taitoja
Säätyläistyttöjen kasvatus 1700-luvun lopun Suomessa

sara medBerg

Botaniikkaa tuli opiskella kukkia 
lempeästi hoivaamalla. 
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puolen. Käytännön kasvatuksesta vastasivat 
äidit, kotiopettajattaret ja yksityisten tyttö-
koulujen eli niin sanottujen mamsellikoulujen 
opettajattaret. Mamselleiksi kutsuttiin pää-
asiassa varakkaiden kauppiaiden, papiston ja 
muun aatelittoman säätyläistön tyttäriä. 

Suuri osa koulujen oppilaista tulikin 
1700-luvun loppua kohti juuri näistä ryhmis-
tä, sillä niiden jäsenet halusivat opettaa tyt-
tärilleen aateliston eleganttia käytöstä. Vaa-
timattoman syntyperän omaava neito saattoi 
hyvän koulutuksen ja varakkuuden turvin 
saada ylhäissyntyisen aviomiehen. Näin sol-
mittiin arvokkaita yhteyksiä aikana, jona 
maamme vähitellen muuttui sääty-yhteis-
kunnasta luokkayhteiskunnaksi. Kouluissa 
saatettiin asua sisäoppilaitoksen tapaan tai 
vaihtoehtoisesti käydä päivittäin saamassa 
opetusta kuten nykypäivän kouluissa.

Neidoille sopivat teoreettiset opinnot
 
Mitä aineita sitten tuli opiskella? Minkälai-
nen koulutus oli sopivan naisellinen? Eräästä 
seikasta vanhemmat, pedagogit ja opettajat 
olivat yhtä mieltä: neitojen tuli olla sivisty-
neitä, ei oppineita. Oppineisuus oli miehekäs 
ominaisuus. Niinpä vaativammat tieteelliset 
aineet kuten valtio-oppi ja oikeustiede tai 
perustasoa korkeampi matematiikka eivät 
soveltuneet tyttöjen opiskeltaviksi. Luonnon-
tieto oli myös turvallisinta jättää opetussuun-
nitelman ulkopuolelle tai sitä tuli opiskella 
pinnallisesti esimerkiksi keveän botaniikan 
muodossa. Klassiset kielet eivät niin ikään 
soveltuneet naisen olemukselle, jotkut peda-
gogit tosin tekivät poikkeuksen latinan koh-
dalla ja sallivat opintoja aineessa. Yleisesti 
hyväksyttyjä aineita sen sijaan olivat äidin-
kieli, historia, maantieto, kristinoppi sekä 
yksinkertainen, talouskassan hallitsemisessa 
auttava matematiikka. Myös moderneja kieliä 
kuten saksaa, ranskaa tai italiaa opiskeltiin. 

Naisellisuutta lisäävät käytännön 
taidot
 
Hieno nainen tarvitsi kuitenkin muutakin kuin 
teoreettista tietoa. Käytännön taidot olivat 
vähintään yhtä tärkeitä. Tytöille opetettiin 

tanssia ja musiikkia, piirustusta, käsitöitä 
sekä kaunista käytöstä. Heidän tuli osata 
keskustella henkevästi ja liikehtiä sulokkaas-
ti. Nuoren neidon tuli hallita tanssiaissalien 
uusimmat tanssit kuten franseesi ja katrilli. 
Hänen piti osata laulaa viehättävästi tai soit-
taa vaikkapa pianoa, kitaraa tai harppua. 
Erilaisten käsityötekniikoiden kuten silkkibro-
deerauksen, pitsinnypläyksen ja helmikirjai-
lujen oppiminen täydensi koulutuksen. 

Kasvatuksen päämääränä oli tuottaa mie-
hen silmää ja mieltä ilahduttavia, viehättä-
viä morsianehdokkaita. Vaikka tavoite voi 
nykynäkökulmasta katsottuna vaikuttaa pin-
nalliselta, on pidettävä mielessä, että hyvä 
avioliitto oli varmin ja usein ainoa tulonlähde 
säätyläisnaiselle. Hienon naisen ei ollut sopi-
vaa tehdä työtä elääkseen ja hänen mahdol-
lisuutensa omaisuuden hallitsemiseen olivat 
lainsäädännön puitteissa hyvin rajalliset.

Historiallinen romaani Jane Austenin 
tapaan 

Tämän artikkelin kirjoittaja valmistelee Hel-
singin yliopistossa säätyläistyttöjen kasva-
tusta 1700-luvulla käsittelevää väitöskirjaa. 
Hänen aihepiiriä kaunokirjallisesta näkökul-
masta esittelevä esikoisromaaninsa Holhok-
ki (BoD: Helsinki) julkaistiin syksyllä 2015. 
Teoksen suomalainen sankaritar kohtaa tyt-
töihin kohdistetut ristiriitaiset kasvatusvaa-
timukset yksilötasolla. Tapahtumat kuvaavat 
klassikkoteoksia julkaisseen englantilaisen 
kirjailijatar Jane Austenin (1775-1817) aikaa 
kotimaisesta näkökulmasta.

Kirjoittaja on tohtorikoulutettava Helsingin 
yliopistossa.
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Kun toimii historian ja yhteiskuntaopin 
opettajana Tampereella, on vaikea kek-

siä tekosyitä sille, ettei tekisi vierailuja op-
pilaiden kanssa. Tampere tarjoaa runsaasti 
erilaisia museoita, joiden antia hyödyntää. 
Museot ovat tuttu vierailukohde, mutta entä 
vierailu käräjäoikeuteen yhdeksäsluokkalais-
ten kanssa? Olen tehnyt reilun kymmenen 
vuoden ajan käräjäoikeusvierailuita omien 
yhdeksäsluokkalaisteni kanssa. 

Aloittaessani Pohjois-Hervannan koulussa 
yläkoulun opettajana vuonna 2003, minulla 
oli muutaman vuoden kokemus opettajan 
työstä. Tuoreena opettajana olin innoissani 
mahdollisuuksista viedä oppilaita oppimaan 
luokkahuoneen ulkopuolelle. Hyvin nopeasti 
törmäsin kuitenkin opettajan arjen muka-
naan tuomiin esteisiin. Ensinnäkin halusin 
viedä vierailuille kaikki ryhmät enkä vain 
osaa opetusryhmistäni. Vaikka opetettavia 
ryhmiä on useimpina vuosina ollut vain neljä, 
sopivan aikataulun löytäminen ei ole help-
poa. Käräjäoikeudessa vierailuun tarvitaan 
vähintään kolme tuntia, kun kuljetaan Her-
vannasta Tampereen keskustaan oikeustalol-
le. Bussit onneksi kulkevat usein Hervannan 
ja keskustan välillä. Lisäksi niillä kulkeminen 
on ilmaista Tampereen koululaisille. Käräjäoi-
keusistunnot alkavat kello 9.00, ja aamuvie-
railu oikeuteen mahdollistaa sen, että ehdim-
me ruokailuun mennessä takaisin koululle.

Seuraava haaste on löytää aika, joka sopii 
omaan ja luokkien lukujärjestyksiin. Vierai-
lu ei voi sekoittaa muita koulun tapahtumia. 
Säästääkseni kollegoita pyrin löytämään aa-
muja, jolloin itselläni on luokalle opetusta tai 
tulen myöhempään kouluun. Kun sopivat päi-
vät ovat löytyneet kaikille luokille, varmistan 
muilta opettajilta, että heille vierailuni sopii. 

Jos tähän saakka kaikki asiat ovat loksahta-
neet kohdilleen, otan yhteyttä Pirkanmaan 
käräjäoikeuden haastemiehiin ja tarkistan 
heiltä, löytyykö vierailuaamuille sopivia oi-
keuden istuntoja. Lisäksi kannattaa tarkis-
taa, että samalle aamulle ei ole tulossa pal-
jon muita vierailijoita. 

Pohjois-Hervannan koulussa oppilasmää-
rät ovat luokissa olleet kohtuullisia. Suu-
rimmassa opetusryhmässä minulla on ollut 
24 oppilasta, mutta useimmiten opetusryh-
missäni on oppilaita 15-20. Tämä on helpo-
tus oppitunteja pidettäessä, mutta erityisen 
merkittävä asia retkille lähdettäessä. Jo pel-
kästään bussissa matkustettaessa on muka-
va ohjailla vain 15 yhdeksäsluokkalaista. Li-
säksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa on vain 
yksi oikeussali, jossa on riittävästi tilaa isolle 

Haastetta vai harmia?
Käräjäoikeuteen yläkoululaisten kanssa

taru JärvenPää
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yleisölle. Muissa oikeussaleissa yleisöpaik-
koja on enintään 20. Pienten opetusryhmien 
kanssa minulla on siis mahdollisuus valita 
mitä oikeusistuntoa menemme seuraamaan. 

Vaikka ennakkojärjestelyt ovat onnistu-
neet ja pääsemme liikkeelle, on vielä mon-
ta haastetta ennen kuin vierailu on onnis-
tuneesti ohi. Kaikkien oppilaiden ehtiminen 
koululle kello 8.00 koululle ei ole varmaa. 
Tähän ongelmaan ovat viime vuosina tuo-
neet helpotusta oppilaiden kännykät ja omat 
viestiryhmät. Oppilaat lähettävät mielellään 
muistutusviestejä kavereilleen, jolloin usein 
saamme myöhästelijät mukaan - vaikka sit-
ten siltä seuraavalta pysäkiltä. Lisäksi olen 
varmuuden vuoksi pyrkinyt löytämään va-
paaehtoisen opettajakollegan, joka voi ottaa 
retkeltä myöhästyneet omaan luokkaansa 
muiden ollessa vierailulla.

Käräjäoikeuteen saavuttuamme käymme 
läpi turvatarkastuksen, joka on aina ollut ja 
on edelleen oppilaille jännittävä tapahtuma. 
Annan ennakkoon oppilaille ohjeet turvatar-
kastuksesta ja pyydän jättämään turhat ta-
varat taskuista kotiin. 

Oppilaiden odotukset ovat yleensä korke-
alla, ja jos istunto perutaan, kun asianomis-
taja ei olekaan saapunut paikalle, on petty-
mys suuri. Muutamien ryhmien kanssa olen 
joutunut palaamaan koululle ilman yhtään 
nähtyä oikeudenistuntoa. Pirkanmaan kärä-
jäoikeuden tuomarit ovat kyllä hyvin ystäväl-
lisiä ja ovat aina kertoneet oppilaille oikeus-
käytännöistä, kun istunto on peruttu. 

Useimmat vierailut ovat olleet onnistunei-
ta ja oppilaat ovat käyttäytyneet poikkeuk-
sellisen hyvin käräjäoikeusvierailuilla. Jopa 
haastavien ryhmien vierailut ovat menneet 
mukavasti. Lisäksi oppilaat ovat innokkaita 
keskustelemaan tapauksista vielä seuraavilla 
oppitunneilla. Myös muiden luokkien kanssa 
vertaillaan kokemuksia ja tapauksia. Syksyn 
päätteeksi useat oppilaat ovat pitäneet kärä-
jäoikeusvierailua kohokohtana yhteiskunta-
opin opetuksessa. Tämä palaute on saanut 

minut syksy toisensa jälkeen viemään oppi-
laat käräjäoikeuteen vierailulle, vaikka jär-
jestelyt vaativat paljon ennakkosuunnittelua. 
Suurin kiitos näistä vierailuista on se, että 
monet oppilaat alkavat jo kahdeksannella 
luokalla kysellä, että vien kai heidätkin kärä-
jäoikeuteen vierailulle.

Tänä syksynä minulla on jälleen neljä yh-
deksättä luokkaa, joista kaksi olen jo vienyt 
vierailulle käräjäoikeuteen. Kahden luokan 
kanssa yritän saada vierailut järjestymään 
vielä ennen joulua. Pyysin oppilaita kuvaile-
maan millainen käräjäoikeusvierailu oli ollut. 
Sain todellisen vaikutelman siitä, millaisia 
juttuja siellä ratkaistaan. Käräjäoikeusvie-
railu oli tosi mielenkiintoinen, joten sinne 
voisi mennä uudestaan. Käräjäoikeusvierai-
lu muutti oikeudessa toimimista realistisem-
maksi. Käräjäoikeudessa käsitelty juttu jäi 
hieman vaivaamaan minua. Tykkäsin vierai-
lusta, mutta syytettyä naista kävi oikeasti 
sääliksi. Käräjäoikeudessa oli hieman tylsää - 
olisin toivonut vakavampaa tai kiinnostavam-
paa käsittelyaihetta. Sain paljon paremman 
käsityksen käräjäoikeudesta siellä vieraile-
malla kuin kirjasta lukemalla. 

Kirjallisesti keräämäni palaute vahvisti 
sen vaikutelman, joka minulle on tullut vuo-
sien saatossa käräjäoikeusvierailuista. Vaik-
ka monet pitävät istuntoja tylsempinä kuin 
odottivat, oikeudessa vierailu kuitenkin aut-
taa oppilaita ymmärtämään opetetun asian. 
Lisäksi oppilailta karisevat monet ennakko-
luulot ja -käsitykset oikeuden istunnoista. Ne 
eivät olekaan Suomessa jännittäviä väittelyjä 
kuten amerikkalaisissa lakisarjoissa. Lisäksi 
se, että käräjäoikeuden istuntoja saa tulla 
kuuntelemaan Suomessa vapaasti, avautuu 
monelle vasta vierailun aikana.  Se tuntuukin 
olevan monelle nuorelle suurempi pelote kuin 
itse rangaistus.
 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja tamperelaisessa Pohjois-Hervannan 
koulussa.
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Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin 
opettajana suurehkossa vantaalaisessa 

yläkoulussa. Opetustyön ohella toimin Van-
taan perusopetuksen verkkopedagogisena 
tukihenkilönä. Käytännössä tarjoan opetta-
jille koulutusta ja vertaistukea tvt:n opetus-
käytössä opastuksissa, työpajoissa ja oppi-
tunneilla.

Tvt:n opetuskäyttöön liittyy haasteita. 
Tietotekninen laitteisto ei kouluissa aina ole 
ajantasaista tai riittävää. Uusien asioiden 
opettelemiseen ei koulupäivän keskellä ole 
riittävästi aikaa. Suomenkielisen opetuskäyt-
töön soveltuvan materiaalin puute on on-
gelma historianopetuksessa. Kustantamoja 
sellaisten tuottaminen ei kiinnosta, sillä säh-
köisen materiaalin mahdollisuuksia parhaiten 
hyödyntävä avoin, muokattava ja kopioitava 
materiaali ei ole helposti yhdistettävissä nii-
den ansaintalogiikkaan.

Opettaja voi nähdä edellä mainitut haas-
teet syyksi olla ottamatta tieto- ja viestintä-
teknologiaa oppitunneilleen. Kuitenkin juuri 
historian ja yhteiskuntaopin opettajien tulisi 
pyrkiä hyödyntämään uusia mahdollisuuksia. 
Juuri näissä aineissa tekniikka mahdollistaa 
monia kiinnostavia uusia tapoja käsitellä 
opiskeltavia sisältöjä.

Historian opetuksessa hyödynnettävä 
avoin materiaali olisi luontevinta toteuttaa 
opettajien yhteisenä projektina verkossa. 
Epäilemättä sen syntyminen on vain ajan ky-
symys.

Itselleni palkitsevinta tieto- ja viestintä-
teknologian opetuskäytössä on ollut sen op-
pilaissa synnyttämä innostus. Oppilaat ovat 
pyytäneet, että he saisivat jäädä välitunnil-
la luokkaan tekemään projektiaan, ”koska 
muuten me ei saada tätä kohtaa valmiiksi” 

(animaatioprojekti) tai hätistäneet minut 
pois luokasta, koska ”sä häiritset meidän 
keskittymistä” (opetusvideon kuvaukset). 
Näissä projekteissa vastuu aikatauluista, lop-
putuloksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta 
on ollut etupäässä oppilailla.

Tarjolla on paljon erilaista tekniikkaa ja 
mahdollisuuksia opetuksen uudistamiseen. 
Jokaisen opettajan olisi hyvä etsiä itselleen 
sopivimmat ja hyödyllisimmät apuvälineet. 
Seuraavassa on esitelty muutamaa tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödyntävää opetusme-
netelmää, jotka olen itse kokenut mielekkäik-
si ja luonteviksi tavoiksi uudistaa opetusta.

Animaatiolla yli oppiainerajojen
 
Omien kokemusteni valossa draaman tuomi-
nen opetukseen on luontevinta videoprojek-
tien kautta. Oppilaat kokevat luokan edessä 
esitettävät näytelmät helposti pelottaviksi tai 
vaivaannuttaviksi, mutta videota kuvattaessa 
uusintaottojen mahdollisuus vapauttaa hei-
dät näyttelemään ilman mokaamisen pelkoa. 
Videoiden kuvaaminen ja leikkaaminen on 
digitalisaation ansiosta helppoa ja lopputu-
loksista saa pienellä vaivalla näyttäviä. Parin 
euron tablet-sovellus mahdollistaa efektejä, 
jotka vielä 1990-luvulla olivat vain ammatti-
laisten käytössä. Itse olen rakentanut luokan 
nurkkaan muutaman kympin materiaaleista 
siirrettävän green screenin, jonka edessä voi 
tablet-sovelluksella ”lavastaa” otoksen taus-
talle esimerkiksi uutisstudion tai lähettää 
oppilaat videon välityksellä toiselle puolelle 
maailmaa tai eri aikakauteen.

Historian tapahtumia käsittelevän ani-
maation kuvaaminen on yksi kiinnostava 
uusi opetusmenetelmä. Teen jokaisen luo-

Tieto- ja viestintätekniikka historian ja 
yhteiskuntaopin opetuksessa

Petri lassi
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kan kanssa yläkoulun aikana animaation 
tablet-tietokoneella. Tiukkatahtisiin kurssei-
hin animaatioprojekti on saatu mahtumaan 
tekemällä yhteistyötä kuvataiteen opettajan 
kanssa. Oppilaat ovat askarrelleet hahmonsa 
kuvataiteessa, käsikirjoitus ja kuvaaminen on 
tehty historian tunneilla. Projektissa on opit-
tu animaation tekemistä, projektinhallintaa 
sekä opitun historiallisen tiedon luovaa sovel-
tamista käsikirjoitusta tehtäessä. Suurimmat 
koulussamme toteutetut animaatioprojektit, 
esimerkiksi eeppinen II maailmansota -ani-
maatio, ovat syntyneet yli 40 oppilaan yh-
teistyönä.

Olemme kollegani kanssa kokeilleet myös 
historian ja tiedonhankinnan pelillistämistä 
autenttisessa ympäristössä. Yläkoulun ensim-
mäisellä historian kurssilla olemme vierailleet 
oppilasryhmien kanssa Helsingin historialli-
sessa keskustassa. Olemme laatineet tähän 
ympäristöön mobiilisuunnistuspelin, jossa 
oppilaat liikkuvat Senaatintorin ympäristössä 
ja etsivät kännyköidensä avulla tietoa histo-
riallisista rakennuksista ja muistomerkeistä. 
Pelin muotoon suunniteltu kilpailullinen tie-
donhankintatehtävä on motivoinut oppilaita 
huomattavasti tavallisia tehtäviä enemmän.

Autenttisia työtapoja ja ajankohtaisia  
sisältöjä 

Oppilaiden kanssa työskennellessä olisi hyvä 
soveltaa mahdollisimman autenttisia työ-
menetelmiä. Tietotyö on jo siirtynyt pitkälti 
digitaaliseen maailmaan. Silti oppilaiden ole-
tetaan työskentelevän pääasiassa välineillä 
ja menetelmillä, joita harva aikuinen enää 
hyväksyisi omassa työssään. Esitysten ja 
ryhmätöiden tekeminen tablet-tietokoneen 
esitysgrafiikkasovelluksella on näppärää. 
Mobiililaitteilla työskentely-ympäristö on va-
paammin valittavissa, ja niinpä esityksen te-
keminen onnistuu hyvällä säällä, vaikka kou-
lun nurmikolla. 

Yläkoulun yhteiskuntaopissa nopeasti 
vanhenevien oppikirjojen käyttämistä puo-
lustaa enää tottumus ja koulun puutteellinen 
varustelu sekä opettajan ammattiin kuulu-
vasta aikapulasta johtuva mahdottomuus 

uudistaa kaikkea yhdellä kertaa. Kaikki ne 
instituutiot, joiden toimintaa yhteiskuntaopin 
tunneilla opiskellaan, tuottavat suurimman 
osan sisällöistään verkkoon. Verkosta löy-
tyvät eduskunta, tilastokeskus, yleisradion 
uutiset ja muu sisältö, poliisi, oikeuslaitos, 
talousjournalismia, poliitikkojen blogit, kan-
salaisjärjestöt ja paljon muuta.

Kaikkea ei tarvitse muuttaa kerralla. Toi-
miviksi havaitut opetusmenetelmät voivat 
olla edelleen toimivia, mutta tieto- ja viestin-
täteknologian opetuskäyttö tuo rinnalle pal-
jon uusia mahdollisuuksia. Olisi vahinko olla 
hyödyntämättä niitä.

Onneksi asenteet tvt:n opetuskäyttöä 
kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. 
Muutamassa vuodessa opettajien taidot ja 
osaaminen ovat kehittyneet valtavasti. Sosi-
aalisessa mediassa, kouluvierailuilla ja kolle-
goiden kanssa keskustellessa tulee selväksi, 
että monet opettajat tekevät hienoa työtä 
uuden teknologian parissa. Jotta kehitys voi-
si jatkua, kunnilta ja valtiolta edellytetään 
rahallisia panostuksia opetukseen. Vanhoilla 
laitteilla ja riittämättömällä tuella toimittaes-
sa suurin osa teknisen kehityksen mukanaan 
tuomista eduista ja oppimisen ilosta mene-
tetään.
 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Peltolan koulussa Vantaalla.
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Tablettien käyttöä opetuksessa on käsitel-
ty Kleionkin palstoilla runsaasti. En ota 

tässä kantaa eri laitteiden paremmuuteen, 
koska kaikilla on puolensa. Tarkoitukseni 
on esitellä perinteisen tietokoneen mahdol-
lisuuksia tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytössä lukiossa.  
 
Reaalimaailma asettaa ehtoja 

Useimmilla kunnilla ei ole resursseja hankkia 
kaikille lukiolaisille henkilökohtaista laitetta, 
vaan hankkiminen jää opiskelijan ja hänen 
kotiväkensä vastuulle. Tällöin kahden ko-
neen, sekä tabletin että kannettavan, malli 
ei ole yleensä mahdollinen. Yo-kokeeseenhan 
eivät tabletit kelpaa.  

Opetushallitus on antanut tieto- ja vies-
tintätekniikan sekä sosiaalisen median ope-
tuskäytön suositukset. Niissä korostuvat 
jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat 
taidot. Omassa koulussani, Erkko-lukiossa 
Orimattilassa, lähtökohdat laitevalinnassa 
olivat edellä mainitut.  

Ollessani lukuvuoden 2012–13 vt. rehto-
rina käynnistin tvt-strategiatyön OPH:n suo-
situsten ja talouden reunaehtojen saneleman 
tilanteen mukaan. Opiskelijat ohjeistetaan 
hankkimaan ensisijaisesti kannettava tieto-
kone ja sen käyttö on suunniteltu aine- tai 
kurssikohtaisesti hyötyohjelmien sekä tvt- ja 
some-taitojen osaamisen näkökulmasta.  

Nuoret hallitsevat hyvin laitteiden viihde-
käytön, ja laitteet onkin viritetty sen mukai-
siksi. Sen sijaan jopa perustekstinkäsittely 
tuottaa osalle ongelmia, ja taulukkolaskenta 
on tuntematonta jo lähes kaikille. Esitysgra-
fiikoissa osaaminen rajoittuu Power Pointiin 
- niillä, joilla on koneissaan hyötyohjelmia. 
Osalla ykkösistä ei ole ollut koulun alkaessa 
koneissaan mitään ohjelmapakettia, ja teks-

tiä yritetään tuottaa esim. Windowsin Word 
Padilla.  

Kouluissa siis riittää työtä tvt:n nostami-
sessa todelliseksi työkaluksi opinnoissa ja 
sen jälkeisessä elämässä.  
 
Tylsät perustunnit 

Tietokoneen hyödyntämisen perusta on säh-
köinen oppimisympäristö, esimerkiksi Mood-
le. Tallennan sinne kaikki kurssin materiaalit. 
Jokaiselle tunnille olen tehnyt rungon Libre 
Officen ohjelmilla, jotka jokainen opiskelija 
ohjeistetaan asentamaan koneelleen. Tätä 
runkoa tunnilla sitten täydennetään materi-
aalien, tiedonhaun ja keskustelujen pohjalta. 
Opiskelija siis rakentaa itse itselleen tunti-
muistiinpanot valmiiseen pohjaan ja tallentaa 
ne koneelleen oppiaine- tai kurssikansioon.  

Olen saanut palautteena toiveen, että 
koko kurssin opetus ei olisi tvt-vetoista, vaan 
opettajakin kertoisi ja selittäisi asioita. Tätä 
pyrin toteuttamaan ja edellä kuvattu työs-
kentelytapa antaa siihen mahdollisuuden.  
 
Opettaja, joka ei opeta 
 
Pekka Peura Martinlaakson lukiosta esitteli 
alkusyksystä yksilöllisen oppimisen mallin. 
Sen käytännön toteutuksessa OneDrive-so-
velluksesta on suuri apu. Jokaisella opiske-
lijallamme on koulun puolesta Microsoft-tili, 
johon kuuluu sähköpostiosoite ja Office-pilvi-
paketti. Sähköinen oppimisympäristö sovel-
tuu tehtävään yhtä hyvin.  

Olen suunnitellut YH1:n alkuosan tämän 
menetelmän mukaiseksi. Opiskelijat tutkivat 
yksin tai kolmen hengen ryhmissä Moodlesta 
löytyviä tehtäviä oheismateriaaleineen. Val-
miit työt he tallentavat omaan tiedostoonsa 
kurssin pilvikansiossa. Siellä voin seurata 

Läppärilläkin pärjää 

PeKKa törrönen
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kunkin edistymistä ja kommentoida tuotok-
sia. Kokemus osoittaa, että opiskelijoiden 
tuotokset ovat perinteisiä tuntitöitä huomat-
tavasti laadukkaampia. Seuraava tämän me-
netelmän kohde tulee olemaan HI2.  

Flipped Classroom on saman teeman 
muunnelma. HI4:ssa autonomian aika opis-
kellaan tällä tavoin. Moodle on tässäkin hyvä 
alusta tehtäville, materiaaleille ja nettilinkeil-
le.  
 
Power Pointin korvaajat 

Nuorille jo perusasteelta tutuin esitysgrafiik-
ka on Microsoftin Power Point. Vaihtoehtoina 
lukiossa voisi nostaa esiin esim. Prezin, Can-
van ja ThingLinkin. Niiden avulla ryhmätyöt 
on helppo jakaa kaikkien nähtäville.  

Canva korvaa perinteiset leikkaa-liimaa-
pahvitaulut. Prezin etu muihin esitysohjel-
miin nähden on kokonaisnäkymä, jossa voi 
havainnollistaa syy-seuraussuhteita ja riip-
puvuuksia. Koko asia on näkyvillä yhdellä 
kertaa. Yksityiskohdat on helppo zoomata 
katsottaviksi. Teknisenä ongelmana sovel-
luksessa on Flash-selainlaajennuksen käyttö, 
joka ei välttämättä enää onnistu Internet Ex-
plorerilla ja Firefoxilla. Chrome yleensä tukee 
Flashia.  

ThingLinkiä olen tähän saakka käyttänyt 
tehtävien pohjana. Dokumenttien ja videoi-
den upotus onnistuu helposti ja mahdollistaa 
alkuperäislähteiden käytön. Nettiyhteyden 
lisäksi nämä sovellukset vaativat tilin luomi-
sen. Koska kaikilla opiskelijoilla on sähköpos-
ti koulun puolesta, ei tilin tekemisen vaati-
minen ole ongelma. Kenenkään ei tarvitse 
antaa henkilökohtaisia tietojaan käyttöön. 

Käyriä ja pylväitä 

Maantiede ja yhteiskuntaoppi tulevat ole-
maan aineet, joissa yo-kokeen tehtävissä 
vaaditaan tulevaisuudessa taitoa tehdä ti-
lasto taulukkolaskentaohjelmaa, todennä-
köisesti Libre Officen Calcia, käyttäen. Mate-
matiikan opettajien kanssa olen alustavasti 
keskustellut ohjauksen jakautumisesta, sillä 
matematiikan kurssit MB7 ja MA6 sisältävät 
myös tilasto-osuuden.  

Jo parin vuoden ajan olen teettänyt 
YH2:ssa yksinkertaisen oman kaupungin 
budjettia kuvaavan diagrammin. Ohjelman 
käytön nuoret oppivat helposti, mutta pro-
senttilasku on suurempi ongelma. Seuraava 
haaste tulee olemaan toisen muuttujan lisää-
minen tilastoon.  

Olen kokeillut tilaston tekemistä myös 
iPadillä. Se onnistuu yhtä hyvin, mutta hiiren 
käyttö ja suurempi näyttö tuovat huomatta-
vasti lisämukavuutta työhön.   
 
PC pelittää 

IPad tarjoaa runsaasti erilaisia sovelluksia 
opetukseen, mutta myös perinteinen tietoko-
ne on lukiolaiselle hyvä työkalu. Hyötyohjel-
milla ja -sovelluksilla varustettuna se kantaa 
opiskelijan läpi lukion pitkälle jatko-opintoi-
hin. Markkinoilla olevien laitteiden monimuo-
toisuus tarjoaa kaikille sopivia vaihtoehtoja 
niin ominaisuuksien kuin hinnankin suhteen.  
 
Kirjoittaja toimii historian ja yhteiskuntaopin 
opettajana ja apulaisrehtorina Erkko-lukios-
sa Orimattilassa.

Abiturientteja työskentelemässä läppäreillä.



IDEOITA & ILMIÖITÄ

36 KLEIO 4/2015

Helsinkiläisestä Kallion lukiosta on tehty 
syksyllä 2015 kahteen otteeseen matka 

Tallinnaan Kansainväliset suhteet -historian-
kurssin tiimoilta. Vierailun aiheeksi on vali-
koitunut totalitarismin historia, johon sopivia 
kohteita löytyy Suomenlahden eteläpuolelta. 

Miehitysmuseo yhdistää yksityisen ja 
yleisen
 
Ensimmäinen kohteemme oli vanhankaupun-
gin vieressä sijaitseva miehitysmuseo. Tämä 
yksityinen museo on perustettu Olga Kistler-
Ritson lahjoittamin varoin ja se on aloittanut 
toimintansa vuonna 2003. Koulutukseltaan 
Kistler-Ritso oli lääkäri, joka pakeni Virosta 
vuonna 1944 Saksaan ja päätyi lopulta Yh-
dysvaltoihin. Viron uudelleen itsenäistymisen 
jälkeen hän päätti perheineen lahjoittaa ra-
haa museon perustamista varten.

Museo kertoo Viron historian kolmesta 
eri miehityskaudesta: ensimmäinen Neuvos-
toliiton miehitys 1940-1941, Saksan miehi-
tyskausi 1941-1944 ja toinen Neuvostoliiton 
miehitys 1944-1991. Viron kohtalo suurval-
tojen taistelukenttänä avautuu näyttelyn 
avulla. Esillä on mm. sotilasasuja. Syntymä-
vuosi ratkaisi toisen maailmansodan tiimel-
lyksessä sen, mihin armeijaan nuoret miehet 
värvättiin. Museossa on esillä sekä esineitä 
että valokuvia ja niiden lisäksi myös paljon 
videoitua materiaalia, kuten haastatteluja. 

Perusnäyttelyn lisäksi esillä on myös 
vaihtuvia näyttelyitä, joihin meillä ei näillä 
matkoilla ollut aikaa perehtyä. Varasimme 
museosta molemmilla kerroilla opastuksen. 
Suomenkielinen opastus oli erinomainen ja 
yhdisti upealla tavalla oppaan oman perheen 
tarinan museon näyttelyesineistöön. Opiske-
lijat ahmivat joka sanan, eivätkä olisi maltta-
neet lähteä ollenkaan pois.

Matka totalitarismin historiaan

niina väntänen

KGB Viru-hotellissa tutustutaan  
salakuunteluun
 
Seuraavana kohteena oli Viru-hotellin ylim-
mässä kerroksessa sijaitseva KGB-museo. 
Museo kertoo Viru-hotellin rakentamisesta 
ja toiminnasta vuoteen 1991 saakka. Kuten 
tunnettua, hotelli rakennettiin pitkälti suoma-
laisvoimin, ja suomalaisten rakennusmiesten 
avulla Virossa pyrittiin luomaan suhteita län-
teen.

Opiskelijoille avautuu näkymä neuvosto-
todellisuuteen hotellin työntekijöiden usein 
absurdeilta kuulostavien tarinoiden kaut-
ta. Tutuiksi tulevat mm. neuvostovirolainen 
keksintö ”mikrobetoni”, tuhkakuppeihin pii-
lotetut salakuuntelulaitteet ja epärehellisten 
työntekijöiden paljastamiseksi tarkoitetut vä-
ripanoksilla ladatut kukkarotkin. Tosin kaikki 
nämä toimintamallit herättävät hämmennys-
tä nuoremmassa polvessa. Myös tässä koh-
teessa suomenkieliset opastukset olivat huip-
puluokkaa, huumorin siivittämiä ja samalla 
informatiivisia.

Patarein vankilassa pääsee  
vankilatunnelmaan
 
Päivän kolmas ja viimeinen kohde oli Patarein 
vankila Tallinnan Kalamajan alueella. Pata-
rei rakennettiin aikoinaan merilinnoitukseksi 
osana tsaarinaikaista Itämeren linnoitusten 
verkostoa. Rakentaminen aloitettiin 1828 ja 
käyttöön linnoitus otettiin 1840. Historiansa 
aikana se on toiminut armeijan kasarmina ja 
lopulta myös vankilana vuodesta 1920 vuo-
teen 2002. Viimeiset vangit olivat Patarein 
sairaalaosastolla vuoteen 2005 saakka.

Myös Patareissa olimme varanneet opas-
tuksen ja oppaanamme toimi vankilan vii-
meinen johtaja, Nikolai Kask, jonka hyytä-
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vät tarinat vankilan menneisyydestä sekä 
järkyttivät että innostivat opiskelijoita. Kask 
kertoi meille yksityiskohtaisesti vankien arki-
elämästä koneiston osana, mutta myös van-
kilasta karanneista vangeista ja siitä, miten 
heidät yleensä tavoitettiin. Esimerkiksi van-
kilasta elokuvatyyliin lakanaköydellä karan-
nut kaksikko saatiin kiinni, kun kaupungissa 
sijainneen baarin omistaja soitti vankilaan ja 
pyysi noutamaan ”pojat” pois. 

Vankilana Patarei on historiansa aikana 
toiminut sekä itsenäises-
sä Virossa että molempien 
miehittäjien aikana. Enin 
osa vankilan vangeista on 
ollut tavanomaisia rikollisia, 
mutta mukana on ollut myös 
mielipidevankeja ja vainojen uhreja. Tavan-
omainen vankiluku on ollut reilu tuhat, mutta 
saksalaismiehityksen aikana vankilan tiloi-
hin sullottiin moninkertainen määrä vankeja. 
Saksalaiset toivat Patereihin mm. Ranskan 
juutalaisia odottamaan siirtoa keskitysleireil-
le. 

Viron valtio on yrittänyt tuloksetta myy-
dä Patarein vankilaa sijoittajille muutetta-
vaksi esimerkiksi matkailukäyttöön, mutta 
ostajaa ei ole löytynyt. Vankila rapistuu päi-
vä päivältä kehnompaan kuntoon. Vierailua 
varten kannattaa varautua mukavilla ja tuke-
villa kengillä sekä taskulampulla. Kohteessa 
ei ole kunnon valaistusta, ja lattiat saattavat 

olla lasinsirujen peitossa. Paikallisen nuorison 
hupia on murtautua öisin vankilan alueelle pi-
tämään juhlia.

Käytännön asioita
 
Opettajana suosittelen lämpimästi Tallinnaa 
opintomatkan kohteeksi. Kohteet ja opas-
tukset avaavat opiskelijoille uudenlaisen nä-
kökulman historiaan. Tänä syksynä lukionsa 
aloittaneet ovat syntyneet vuonna 1999, jo-

ten heillä ei ole minkäänlais-
ta omakohtaista kosketusta 
kylmän sodan historiaan. 
Matka Tallinnaan on lyhyt ja 
retki on helppo järjestää yh-
den päivän mittaisena ilman 

yöpymistä. Kustannuksetkin pysyvät varsin 
kohtuullisina. Laivayhtiöstä riippuen meno-
paluu maksaa noin 10–25 euroa. Kannattaa 
hyödyntää loma-aikojen ulkopuolisia tarjouk-
sia. 

Kaikki kohteet ovat kävelymatkan päässä 
toisistaan ja satamasta kävelee noin puolessa 
tunnissa Miehitysmuseoon. Miehitysmuseon 
sisäänpääsy on kolme euroa opiskelijalta ja 
syksyllä 2015 opastus maksoi 35 euroa koko 
ryhmältä. Opastuksen saa suomenkielisenä.

KGB-museo sijaitsee hotelli Virun tiloissa 
ja kävelymatka miehitysmuseosta on kym-
menisen minuuttia. Ryhmähinta on 150 eu-
roa sisältäen suomenkielisen opastuksen.  
Matka Virusta Patareihin kestää jälleen puo-
lisen tuntia kävellen. Sisäänpääsy suomen-
kielisen opastuksen kanssa maksaa 8 euroa 
henkeä kohti.  

Vierailut kaikkiin kohteisiin saa varattua 
näppärästi sähköpostitse.
 
Kirjoittaja on helsinkiläisen Kallion lukion 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja.
 
Lisätietoa kohteista ja varaamisesta:
www.okupatsioon.ee 
www.viru.ee/fi/hotelli-viru-ja-kgb-museo
www.patarei.org/fi

Kallion lukion opiskelijat ja opettaja Patarein 
vankilan ulkosellissä. 
Kuva: Elina Kanerva.

”Nyt lukionsa aloittaneet ovat 
syntyneet vuonna 1999, joten 
heillä ei ole kosketusta kylmän 
sodan historiaan.”
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Lukiot voivat tarjota opiskelijoille koulu-
kohtaisia kursseja. Nämä soveltavat kurs-

sit mahdollistavat lukioiden erikoistumisen ja 
antavat niille liikkumatilaa oman kurssitarjot-
timen luomisessa.

Aluksi oli rehtorin idea  
 
Kirkkonummella toimivan Porkkalan lukion 
rehtori Matti Autero kysyi minulta viime tal-
vena, olisinko kiinnostunut kokeilemaan uu-
denlaista kurssien suoritustapaa. Rehtori oli 
saanut ajatuksen uudenlaisesta työskente-
lytavasta. Hän halusi kannustaa opiskelijoita 
lukemaan heitä kiinnostavien reaaliaineiden 
tietokirjoja eli “suorittamaan kirjatentte-
jä”.  Tämä olisi ikään kuin vilkaisu siihen, mi-
ten yliopistossa opiskellaan. Suostuin asiaa 
enempää miettimättä. 

Sopivan teoksen valinta
 
Rehtori sopi kirjatentin suorittamisesta erään 
historiasta kiinnostuneen toisen vuoden opis-
kelijan kanssa. Tämä opiskelija oli ollut mi-
nun HI3-kurssillani ja toivoi nyt, että voisi 
syventää tietojaan Venäjän lähihistoriasta - 
aihepiiri, jota kurssilla ei juuri ehditty käsi-
tellä. Annoin opiskelijan ehdottaa tentittävää 
kirjaa, sillä halusin tukea hänen omaa kiin-
nostustaan. 

Opiskelija ehdotti Masha Gessenin teosta 
Kasvoton mies, Vladimir Putinin nousu Venä-
jän valtiaaksi. Koska en tuntenut teosta, luin 
siitä netissä muutaman arvostelun. Paljastui, 
että Gessen on Pohjois-Amerikkaan emigroi-
tunut venäläinen toimittaja. Aluksi vierastin 
hieman ajatusta, että kirjoittaja ei ole his-
toriantutkija. Jo kirjan pintapuolinen selailu 
kuitenkin osoitti, että tutkiva journalisti oli 
tehnyt perusteellista työtä. 

Kun teos oli valittu, oli aika sopia työta-
voista ja aikataulusta. Päätimme, että kurs-
sisuoritus koostuisi kirjallisesta ja suullises-
ta osiosta. Teos tulisi lukea käynnissä olleen 
jakson aikana ja kurssisuorituksen kirjallinen 
ja suullinen osuus pidettäisiin koeviikon jäl-
keen, seuraavan jakson aluksi. 
 
Kurssin suorittaminen 
 
Haastattelin opiskelijaa tätä kirjoitusta var-
ten. Hän kertoi Kasvottoman miehen tem-
manneen mukaansa, niin, ettei hän ollut 
kirjaa lukiessa ajatellut kurssiin käytettävää 
työmäärää. Opiskelija oli tottunut tietokirjo-
jen lukija, mikä luonnollisesti helpotti tiedon 
omaksumista. Hän kirjoitti lukiessaan muis-
tiinpanoja, ja vastasi kirjalliseen kokeeseen 
näiden muistiinpanojensa avulla.

Kirjallinen osio toteutettiin sähköisesti 
viestien vaihdolla. Kysymykset olivat melko 
avoimia, sillä koin tärkeäksi suurten linjojen 
osaamista, en niinkään yksityiskohtien muis-
tiin painamista. Ilmeisesti tämä oli miellyt-
tänyt opiskelijaa, sillä palautteessaan hän 
kiitteli sitä, että kirjallisessa osiossa saattoi 
vastata esseemäisesti. 

Suullisessa osuudessa keskustelimme kir-
jan hurjista väitteistä, vahvasta näkemykses-
tä ja tiedon luotettavuudesta. Minusta juuri 
tämä oli yksilöidyn kurssisuorittamisen vah-
vuus: jaettu lukukokemus toimi eräänlaisena 
“akateemisena keskustelukoulutuksena”, jo-
hon lukiossa ei useinkaan ole mahdollisuutta. 
Ilmeisesti myös opiskelija tunsi samoin. Hän 
nimittäin kertoi, että oli mukava keskustella 
kirjasta toisen sen lukeneen ihmisen kanssa. 
Hän kaipasi ylipäätään mahdollisuutta suorit-
taa suullisia tenttejä, koska itsensä ilmaise-
mista ja keskustelutaitoa voi tarvita oikeas-
sakin elämässä. 

Lukiokurssin suorittaminen kirjatentillä

ossi KoKKonen
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Suosittelisinko työtapaa muille?
 
Olin toki jossain määrin perillä Putinin hen-
kilöhistoriasta, mutta en ollut lukenut ai-
hepiiristä mitään sanomalehtiartikkeleita 
laajempaa. Niinpä tartuin Gessenin kirjaan 
kiinnostuneena. Teos oli sujuva ja paikoitel-
len suorastaan dekkarimaisen vetävä. Putinia 
ja hänen lähipiiriään koskevat väitteet olivat 
rajuja. Aihe oli karmaisevan ajankohtainen, 
sillä Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan 
ja medioissa oli runsaasti myös Putinin hen-
kilöön liittyviä spekulaatioita. 

Tentaattorina luin teoksen tavallista tar-
kemmin. Myös lukemisen tapa muuttui, sillä 
mietin, kuinka opiskelija teokseen suhtautuu 
ja mitä hän saa siitä irti. Luin lopulta teoksen 
ahmien, melkein yhden viikonlopun aikana. 
Minulla on tapana lukea tietokirjoja kynä kä-
dessä, alleviivata ja kommentoida lukemaa-
ni marginaaliin. Tästä tavasta oli suuri apu 
kirjallista tenttiä suunnitellessa ja silloin kun 
keskustelimme teoksesta suullisessa osiossa. 

Opettajalle tällainen yksilöllistetty työ-
tapa on melko työläs, mutta samalla antoi-
sa. En olisi lukenut Gessenin teosta ilman 
koulukytköstä, mutta kun tartuin kirjaan, 
pidin lukemastani ja opin samalla itse pal-

jon. Oli myös mukava huomata, kuinka pal-
jon opiskelija sai irti tietokirjan lukemisesta.  
Työtapa vaatii opiskelijalta suurta omatoi-
misuutta ja erityistä kiinnostusta historiaa 
kohtaan. Olen tarjonnut vastaavaa mahdol-
lisuutta kevään viimeisillä ja syksyn ensim-
mäisillä kursseilla, mutta toistaiseksi kukaan 
ei ole tarttunut täkyyn. Haluan kuitenkin 
pitää asiaa esillä, sillä tietokirjallisuuden lu-
keminen olisi yliopisto-opintoihin valmenta-
va taito ja mahdollisuus tarjota jotain ekst-
raa historiasta kiinnostuneille opiskelijoille.  
Työtapana tietokirjallisuuden suorittaminen 
antaa mahdollisuuden syventää peruskurs-
sin aihepiirejä. Historiasta kiinnostunutta 
opiskelijaa voi ohjata lukemaan lisää häntä 
kiinnostavasta aihepiiristä, johon tavallisella 
kurssilla ei voida syventyä. Tämä sopii eri-
tyisesti sellaisiin aihepiireihin, joista on saa-
tavana tuoreita suomenkielisiä yleisteoksia. 
Tässä kannattaa kuunnella opiskelijoita, sillä 
heidän omasta kiinnostuksestaan valikoitu-
nut aihepiiri tai teos tulee varmemmin lue-
tuksi kuin opettajan määräämä. 
 
Kirjoittaja toimii historian ja yhteiskuntaopin 
opettajana Porkkalan lukiossa Kirkkonum-
mella.

EI TÄSTÄ EDEMMÄS! TORJUNTAVOITTO KANNAKSELLA 1944

Tammenlehvän perinneliitto ja HYOL järjestävät yhteistyössä sotahistoriallisen retken 
Karjalan kannakselle 1.-3.8.2016. Retken teema on torjuntavoitto Kannaksella 1944. 
 
Retken aikana tutustutaan vuoden 1944 keskeisimpiin taistelupaikkoihin Valkeasaaressa, 
Terijoella, Kuuterselässä, Äyräpäässä ja Viipurissa. Tarkka matkaohjelma on nähtävissä 
osoitteessa www.hyol.fi
 
Retki on osallistujille maksuton. Retkeen kuuluu kaksi yötä ohjelmassa mainituissa hotel-
leissa, puolihoito (aamiainen ja illallinen) sekä ohjelman mukainen lounas Viipurin Pyö-
reässä Tornissa, Venäjän viisumi ja sen hankinta, bussikuljetukset Vihdin Liikenne Oy:n 
turistibussilla sekä asiantuntijaoppaan (Göran Lindgren) palvelut.
 
Retkelle valitaan 30 osallistujaa, joiden tulee olla HYOL ry:n jäseniä. Lähetä enintään 
yhden sivun mittainen hakemuksesi viimeistään 6.1.2016 sähköpostitse osoitteeseen 
toimisto@hyol.inet.fi. Kerro hakemuksessa itsestäsi ja siitä, miksi haluaisit osallistua 
matkalle. Miten voit hyödyntää sen antia opetuksessasi? Ansioluetteloita, suosituksia tai 
muita liitteitä ei tarvita.
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Nuorilta puuttuu usein tietotaito oman ta-
louden pyörittämiseen. Pikavipit, mak-

suhäiriöt sekä velkakierteet ovat lisääntyneet 
huolestuttavasti. Eri alojen toimijoilla on vas-
tuu tarjota nuorille luotettavaa ja asiallista 
tietoa, jotta nuoret kykenevät tekemään vas-
tuullisia taloudellisia päätöksiä. Vakuutusyh-
tiö Turva on halunnut tarttua omalta osaltaan 
haasteeseen nuorille suunnatulla JangMani.
fi-sivustolla, josta nuoret saavat helposti tie-
toa oman talouden hoitamiseen.

Nuorille tietoa taloustaitojen pohjaksi
 
Talouteen liittyvien aiheiden ja asioiden ym-
märtäminen on eräs tärkeimmistä jokapäi-
väisistä taidoista, jonka avulla osataan tehdä 
hyviä päätöksiä oman talouden ja elämän 
suhteen. Nuorten rahaongelmat alkavat usein 
pelkästä tietämättömyydestä ja kokemuksen 
puutteesta. Haasteita aiheuttaa myös se, 
että nuorten tulot ovat usein pienet, jolloin 
menot kasvavat helposti tuloja suuremmik-

si. Lisäksi suuri osa maksamisesta tapahtuu 
nykyään korteilla tai verkossa, joten nuoren 
voi olla vaikea hahmottaa, kuinka paljon ra-
haa oikeasti kuluu. Taloustaitoja voi kuitenkin 
harjoitella aivan kuin mitä tahansa muutakin 
taitoa. Taitojen harjoittelu vaatii vain hieman 
viitseliäisyyttä ja tietoa tehdä hyviä valintoja.  

Taloustaitojen opetteleminen pitäisi aloit-
taa jo varhaisessa vaiheessa, sillä nuoret 
omaksuvat suhtautumisensa rahaan ja omai-
suuteen kavereilta, vanhemmilta ja ympä-
röivästä maailmasta. Sekä vanhempien että 
koulun on tärkeää antaa sellaisia toiminta-
malleja, joiden avulla lapsi oppii tekemään 
hyviä ja vastuullisia valintoja itsenäistyes-
sään ja perustaessaan oman taloutensa. 
Koulun ja opettajien merkitystä talouskas-
vatuksessa korostaa se, että joillekin lapsille 
koulu on ainoa paikka, josta lapsi voi omak-
sua hyvää mallia rahan käyttöön ja hallittuun 
kuluttamiseen.

Erilaisten tutkimusten (mm. TOKATA-
hankkeen) perusteella on havaittu paranta-

misen varaa sekä nuorten 
taloudellisen osaamisen ope-
tuksessa että asiaa edistävis-
sä materiaaleissa. Vastatak-
seen tähän tarpeeseen Turva 
on toteuttanut nuorille suun-
natun JangMani.fi-nettisivus-
ton, joka kehitettiin yhteis-
kunta- ja yritysvastuullisena 
kampanjana. 

JangMani.f i-sivustol la 
kerrotaan taloudenpitoon 
liittyvistä asioista nuorille 
nuorten kielellä. Sivusto luo-
tiin yhteistyössä Demolan 
(demola.fi) kanssa: korkea-

Nuorten taloustietämyksen  
parantaminen on yhteinen vastuu

eeva Blomqvist

JangMani.fi -sivustolta nuori löytää helposti 
tietoa omaan talouteen liittyvistä asioista.



IDEOITA & ILMIÖITÄ

kouluopiskelijoista koostuva tiimi suunnitteli 
sivuston pohjan projektityönä kevään 2013 
aikana. Lisäksi sisällöntuotantoon ovat osal-
listuneet Turvassa työskennelleet kesätyön-
tekijät ja työharjoittelijat.

JangMani.fi – tietoa helposti
 
”Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot” ja 
”pienistä puroista kasvaa suuri joki” ovat ku-
luneita sanontoja, mutta pitävät hyvin paik-
kansa taloudenpidossa. Oman talouden hal-
linta on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, 
kunhan nuori on saanut riittävästi tietoa ja 
hyvän toimintamallin ympäröiviltä aikuisilta. 
Onnistunut taloudenhoito lähtee yksinkertai-
sista arjen valinnoista – tätä sanomaa pyri-
tään korostamaan JangMani.fi-sivustolla.

Sivusto tarjoaa selkeää ja hyödyllistä tie-
toa vastuullisten päätösten tueksi. JangMa-

ni.fi valottaa nuorille muun muassa rahojen 
hallintaa, säästämistä, lainaamista ja erilaisia 
maksumuotoja. Sivustolta saa myös vasta-
uksia eri elämäntilanteiden - kuten omilleen 
muuttamisen, opiskelun aloittamisen ja työ-
elämään siirtymisen - mukanaan tuomiin ta-
loudellisiin kysymyksiin. Sivustolla pyritään 
julkaisemaan uusia ja ajankohtaisia juttuja 
mahdollisimman usein. 

JangMani löytyy myös nuorten paljon 
käyttämästä sosiaalisesta mediasta. Face-
bookissa JangManin sivut ovat osoitteessa 
facebook.com/jangmani ja Instagramista 
JangMani löytyy tunnisteella jangmani. Jang-
Manin sosiaalisen median kanavista nuoret 
saavat ajankohtaisia ja käytännöllisiä vink-
kejä omaan talouteensa.
 
Kirjoittaja työskentelee Vakuutusyhtiö Tur-
vassa ja ylläpitää JangMani.fi-sivustoa.

Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma

29.–30.1.2016
Messukeskus Helsinki

Tätä 
tapahtumaa 

ei kannata jättää 
väliin – merkitse 

päivämäärät 
kalenteriisi 

jo nyt!

educamessut.fi

• Digitaalisuus valtaa Suomen – sähköä välineissä, 
ylioppilaskirjoituksissa ja ympäristöissä

• ”Hengailua” somessa
• Ilo työskennellä hyvinvoivassa yhteisössä  
• Monikulttuurisuus – mahdollisuus ja haaste

Teemana: OPETTAJA 2.0 – PÄIVITETTY VERSIO 

Mediakumppani:

Educan laadukas ohjelma sopii hyvin 
VESO-koulutuspäiväksi!

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

Tieto tarttuu!
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Suomalaiset ovat vuosituhannen alusta 
saakka loistaneet maailmalla oppimistu-

loksia mittaavien PISA-tutkimusten kärjes-
sä. Osaamista on testattu aina kolmivuosin 
luetun ymmärtämisen, luonnontieteiden ja 
matemaattisten aineiden osalta. Edellisessä 
PISA-tutkimuksessa vuonna 2012 mitattiin 
ensimmäistä kertaa myös taloudellista luku-
taitoa. Tutkimusta ei toteutettu kaikille PISA-
maille, ainoastaan siihen ilmoittautuneille. 

Kaikkiaan ensimmäisen talouslukutaidon 
testikerran suosio ei ollut suuri, sillä vain 18 
maata kaikkiaan noin 70:stä otti siihen osaa. 
Naapurimaistamme ainoastaan Viro ja Ve-
näjä olivat mukana - Viro oli tuloksissa jopa 
kolmen kärjessä Shanghain ja Flanderin eli 
flaaminkielisen Belgian jälkeen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että hyvästä tai 
huonosta menestyksestä matematiikassa ja 
tavallisessa lukutaidossa ei voinut suoraan 
vetää yhtäläisyysmerkkejä talouslukutaitoon. 

Tutkimuksesta löytyi esimerkkejä maista, 
joissa talouslukutaito oli parempaa kuin mitä 
matematiikan ja tavallisen lukutaidon tulos-
ten perusteella saattoi päätellä. Tällaisia mai-
ta olivat esimerkiksi Australia, Viro ja Tsekki. 
Toisaalta jotkut maat pärjäsivät huonommin 
kuin muiden koetulosten perusteella odottaa 
saattoi: tähän kerhoon kuuluivat Ranska, Ita-
lia ja Slovenia. 

Suomi ei ollut oppilaidensa taloudellista 
lukutaitoa testanneiden maiden joukossa. 
Tämä on sääli, sillä tieto nuortemme perus-
koulun aikana oppimasta talousosaamisesta 
olisi ensiarvoisen tärkeää. Tulosten myötä 
omaa talousopetustamme voitaisiin tarkas-
tella kriittisesti ja muihin maihin vertaillen. 
Samalla paine talouskasvatuksen lisäämiseen 
kasvaisi, sillä sitä opetetaan mitä mitataan. 

Miksi OECD-maiden hallinnoima PISA-tut-
kimus päätti ottaa testiin mukaan talousluku-
taitokokeen? OECD:n mukaan finanssimaail-

Pärjäisivätkö suomalaisoppilaat  
taloustaitoineen maailmalla?

Jussi Karhunen
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man asiakkailleen tarjoamat tuotteet käyvät 
jatkuvasti vaikeaselkoisemmiksi. Nykypäivän 
lapset tekevät elämässään todennäköisesti 
enemmän talouteen liittyviä päätöksiä kuin 
vanhempansa. 

15 ikävuoteen tullessa monella on jo ko-
kemusta finanssituotteiden käyttämisestä: 
on pankkitilit,  mopovakuutus, maksukortteja 
ja kokemusta verkko-ostosten tekemisestä. 
Älypuhelimet toimivat niin ikään pääsylippu-
na finanssipalvelujen ostoon. Kulutusta ar-
vossaan pitävässä yhteiskunnassa velkaan-
tuminen käy salakavalasti, kun ostamaan ei 
tarvitse lähteä kotisohvaa kauemmas.

Oli suomalaisnuorten talousosaamisen 
taso muihin maihin nähden mitä tahansa, 
on selvää, että taloustaitojen opetusta tar-
vitaan kaikilla koulutusasteilla. Tukea tähän 
voi hakea vaikka Kelan opintolainaa koske-
vista tilastoista - opintolaina kun on monel-
le se elämän ensimmäinen laina, joka myös 
lankeaa ensimmäisenä maksettavaksi. Viime 
vuonna opintolainaa oli noin 330 000 suoma-
laisella. Tilastoista näkyy, minkä verran Kela 
on maksanut pankeille opiskelijoiden ottamia 
opintolainoja takaisin valtion takausvastuun 
perusteella. 

Viime vuonna valtio maksoi pankeille hoi-
tamattomia opintolainoja ja niiden korkoja 
peräti 17,2 miljoonaa euroa. Karkeasti otta-
en valtio voisi säästää tämän verran, mikäli 
lainanottajat huolehtisivat opintolainoistaan. 
Laina ei ole luonteeltaan tuki, vaan se on 
maksettava aina takaisin. Valtion kädenojen-
nus opiskelijoille tulee siitä, että lainansaanti 
on takauksen myötä helppoa. Eniten vaike-
uksia lainanmaksussa oli ammattikouluissa 
opintolainaa ottaneilla, toiseksi eniten am-
mattikorkeakoululaisilla ja sitten yliopisto-
opiskelijoilla. Lukiolaisilla opintolainoja ei 
juuri ole. 

Toinen tarina ovat koko Suomen mak-
suhäiriömerkinnät. Asiakastiedon tilastojen 
mukaan syys–lokakuun vaihteessa rikot-
tiin maksuhäiriöisten ihmisten lukumäärä-
ennätys. Nyt maksuhäiriöitä on yli 370 000 
suomalaisella. Vuoden 1997 huippuvuoden 

jälkeen määrät olivat hetken maltillisempia, 
mutta lähtivät uudestaan nousuun 2000-lu-
vun puolivälissä saavuttaen nykyisen ennä-
tyksensä. 25-34-vuotiaista jo 13 prosentilla 
on maksuhäiriömerkintä.

Zaldo tarttuu härkää sarvista
 
Finanssiala on omalta osaltaan yrittänyt tart-
tua härkää sarvista. Ala on tuottanut ylä-
koulun talousopetuksen tukemiseen Zaldo-
nimisen verkko-oppimisympäristön. Siinä 
tutustutaan käytännön esimerkkien avulla 
jokapäiväisten talousasioiden hoitoon. Zal-
doon liittyy vuosittainen ysiluokille suunnattu 
kilpailu, jossa kisataan portaalissa opittujen 
asioiden hallinnasta muita Suomen ysiluokkia 
vastaan. Viimevuotisen kilpailun voitto meni 
Loimaan koulun 9B-luokalle. Luokan histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettaja Hannu Hir-
vosen mukaan nuorilla oli eniten vaikeuksia 
vakuutuksia koskevissa asioissa. Pelkkään 
velkaantumiseen ja sen estämiseen ei siis voi 
opetustyössä kiinnittää huomiota, vaan on 
ajateltava laajasti koko talousasioiden hoitoa 
verojenmaksusta lähtien.

Paitsi että talousosaamisen opetusta olisi 
vara kohentaa kouluissa, olisi myös opetta-
jien omasta taloustaitojen osaamisesta pi-
dettävä huolta. Tähän asiaan on kiinnittänyt 
huomiota taloudenhallinnan neuvottelukun-
ta, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisena ja kokoaa yhteen viranomaisia sekä 
muita toimijoita. Sen yhtenä tavoitteena on 
ehkäistä ennalta kuluttajien ylivelkaantumis-
ta.  Historian ja yhteiskuntaopin opettajat 
saavat koulutuksensa yhteydessä oppia ta-
lousasioista, mutta luokanopettajien kohdalla 
tilanne on toinen. Kaikille tulisi taata mahdol-
lisuus saada aiheesta täydennyskoulutusta.

Oman talouden hallinnan opetus on tie 
osaavaan suomalaiseen veronmaksajaan. Ei 
pöllömpi tavoite, vai mitä? Sen tavoitteen 
saavuttamisessa teillä on ratkaiseva rooli.
 
Kirjoittaja työskentelee Finanssialan Keskus-
liiton verkkotoimittajana.
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Mitä vastaat, kun Brysselissä kysytään, 
ketkä olivat Suomen itsenäistymisen 

merkkihenkilöt? Tai kun ranskalainen ystä-
väsi pyytää sinua kertomaan itsenäistymisen 
tärkeimmät vaiheet? Entä kun venäläiset ky-
syvät, miten Suomessa nykyään suhtaudu-
taan vuoden 1917 vallankumouksiin?

Kysymykset voi koota yhteen: Mitä jokai-
sen suomalaisen olisi hyvä tietää Suomen it-
senäistymisestä? Asia on mitä ajankohtaisin, 
kun valmistaudutaan viettämään valtiollisen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia. Vastauksia ei 
tarvita vain kouluissa.

Kysymyksiin pyrkii vastaamaan internet-
sivusto Svinhufvud - Suomen itsenäisyyden 
tekijät ja vaiheet. Sen ensimmäinen vaihe 
avattiin 8.10.2015 ja sivustoa täydennetään 
joulukuun alussa, ensi huhtikuussa ja vielä 
syksyllä ja varmaan senkin jälkeen. Sivuston 
tuottaa Helsingin Suomalainen Klubi. Tekni-
nen toteutus on digitalisoitumiseen erikoistu-
van Edita Publishing Oy:n vastuulla. Sivuston 
sisällöstä vastaa professori Martti Häikiö apu-
naan filosofian tohtori Jouko Kokkonen.

Sivusto on tarkoitettu suurelle suoma-
laiselle yleisölle, mutta erityisesti on ajatel-
tu kouluja ja oppilaitoksia.  Internetissä on 
huikea määrä informaatiota, jonka laatu on 
hyvin vaihteleva. Nyt avattu sivusto pyrkii 
erottumaan luotettavuudella, lähdekritiikillä 
ja uusimman tutkimuksen huomioon ottami-
sella. Sivusto ei pyri erottumaan nokkeluu-
della tai vauhdikkuudella, vaan tarkkuudella.

Suomi viettää valtiollisen itsenäistymisen 
100-vuotispäivää 6.12.2017. Sivuston fokus 
on paljon tuota päivää ja vuotta laajempi. 
Se koostuu viidestä moduulista: 1863-1916 
kansakunnan rakentaminen, 1917 itsenäis-
tyminen, 1918 kapina, kuningas, kansanval-

ta, 1919-1920 toipuminen, tasavalta, Tarton 
rauha ja 1921-2020 itsenäisyyden sata vuot-
ta. Sivustolla on yksityiskohtainen, jopa tunti 
tunnilta etenevä kronologia sekä koko ajan 
laajeneva henkilögalleria. Tarkastelukulman 
laveutta kuvaavat aihepiirejä kokoavat suo-
dattimet: arki, politiikka, sodat, talous, leh-
distö, sivistys ja urheilu. Sivustolla on myös 
vapaa sanahaku. Sivustolla seurataan aluksi 
kuukausittain ja vuonna 2017 tiheämminkin 
sadan vuoden takaisia Uuden Suomettaren 
ja Työmiehen sivuja. Samoin sivustolle ovat 
tulossa linkit juuri digitoituihin eduskunnan 
pöytäkirjoihin vuosilta 1917‒1918.

Suomen itsenäistymisen edellytyksiä oli-
vat kansakunnan oma kehitys ja suomalais-
ten itsenäisyystahto, mutta myös eurooppa-
laiset mullistukset. Maailmansota, Venäjän ja 
muiden imperiumien luhistuminen, nationa-
lismi ja sosialistiset vallankumoukset muo-
dostavat tapahtumien kansainvälisen taus-
tan, joita sivustolla kuvataan.

Mitä opettaja voi saada
 
Mikä on senaatin 4.12.1917 eduskunnalle an-
taman itsenäisyysjulistuksen tai sosialistien 
pitkin syksyä esittämän Me vaadimme -oh-
jelman alkuperäisdokumentti? Entä millainen 
oli ensimmäinen itsenäisen Suomen lippu? 
Opetusta ajatellen sivustolle tulee runsaas-
ti huolella valittuja olennaisia alkuperäisdo-
kumentteja ja kuvia, joiden yhteyteen tulee 
lähdekriittinen kuvaus niistä. Nettiympäristö 
sallii tekstien ja kuvien suurentamisen lä-
hempää tekstikriittistä ja kontekstuaalista 
analyysiä varten.

Toinen opetusta palveleva näkökulma 
on paikallisuus. Sivustolle tulee artikkeleita 

Sivusto kansakunnan itsenäistymisestä 
avattu

martti häiKiö
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keskeisistä kaupungeista ja tapahtumapai-
koista helpottamaan paikallisen näkökulman 
rakentamista. On tärkeää voida kuvata itse-
näisyysvaihetta oman koulun tai oppilaitok-
sen omasta ympäristöstä lähtien. Esimerkiksi 
käy Venäjän vaikutuksen näkyminen kuten 
varuskunnat ja sotatarviketilaukset sekä ve-
näjän kielen opettaminen eri puolilla Suomea 
ja sen tutkiminen, miten nämä muuttuivat 
itsenäistymisen seurauksena.

Kolmas opetusta auttamaan ajateltu ko-
konaisuus on etusivulla oleva osio Uusia kir-
joja ja linkkejä. Siinä seurataan kotimaista 
ja kansainvälistä uusinta tutkimusta ja nos-
tetaan esiin parhaita aihepiiriin liittyviä net-
tisivustoja ja näyttelyitä, seminaareja ja ta-
pahtumia.

Neljäntenä apuvälineenä voi pitää sivus-
ton artikkeleita historiapolitiikasta eli kes-
keisten käännekohtien ja henkilöiden merki-
tyksen tulkinnoista. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kapinaan johtaneen kehityksen syyt, jotka 
heijastuvat kevään 1918 tapahtumien eri ni-
mityksissä, ja suuren mittaluokan kysymys 

siitä, itsenäistyikö Suomi enemmän oman it-
senäisyystahtonsa ansiosta vai suurpolitiikan 
eli Venäjän luhistumisen seurauksena.

Monia kirjoja julkaisseina olemme Jouko 
Kokkosen kanssa innostuneita nettimaailman 
tarjoamista mahdollisuuksista. Sivuston ei 
tarvitse olla kirjan tapaan ehjä ja symmetrinen 
kokonaisuus, vaan siihen voi sisältyä hyvinkin 
laajoja kokonaisuuksia kuten kuvagallerioita 
joistakin yksityiskohdista. Henkilöitä voi olla 
paljon enemmän eri laajuisesti esiteltyinä. 
Oheisaineistoja kuten alkuperäisdokument-
teja, karttoja ja kuvia voi olla huomattavas-
ti kirjaa laajemmin.  Haasteena on säilyttää 
selkeä kokonaiskuva runsauden keskellä. 

Kirjoittaja on professori, Historian Ystäväin 
Liiton varapuheenjohtaja ja Suomi100-halli-
tuksen jäsen.
 
www.itsenäisyys100.fi
 
YouTubessa on traileri, jossa räppäri Paleface 
kysyy ja sivuston tekijät vastaavat: https://
www.youtube.com/watch?v=oP5-vN3r6fs

Punainen leijonalippu liehui noin 20 minuuttia Senaatintalon lipputangossa Nikolai Bobrikovin murhapäivänä 
17.6.1904. (Emil Rundman / Museovirasto). 
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Työelämätaidot ja yrittäjyys on yksi seit-
semästä laaja-alaisen osaamisen tavoit-

teista, jotka löytyvät uudistuneen perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteista. 
Yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta teema 
säilyi opetussuunnitelmassa, mutta samal-
la myös tarkentui. Laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteita on täsmennetty vuosiluokkako-
konaisuuksittain ja oppiainekuvauksissa. 
Henki on yrittäjyysmyönteinen, millä tässä 
tarkoitan nimenomaan niitä positiivisia ele-
menttejä, joita yrittäjyyskasvatus on tuonut 
pedagogiseen ajatteluun ja yhteistyömah-
dollisuuksien kehittämiseen työelämän sekä 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Oppija-
lähtöisyys korostuu, yritteliäät toimintatavat 

tunnistetaan ja tunnustetaan ja verkostoista 
voi ammentaa erilaista asiantuntijuutta ope-
tuksensa tueksi. Työelämätietoutta ja -taito-
utta kannustetaan hankkimaan yhteistyös-
sä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien 
kanssa, vaikkapa vapaaehtoistyössä ja har-
rastetoiminnassa.

Opettajat varmasti tunnistavat toimivansa 
opetussuunnitelman hengessä yritteliäästi: 
ottavat hallittuja riskejä, toimivat joustavasti 
ja luovasti, muuttavat suunnitelmia tilantei-
den mukaan sekä joutuvat kohtaamaan pet-
tymyksiä ja epäonnistumisia. Mutta miten on 
oppilaiden ja opiskelijoiden laita, osaavatko 
he toimia yritteliäästi? Entä miten opettajat 
voivat kasvattaa yritteliäisyyteen – varsinkin 

Nuorten ideat ja osaaminen näkyväksi

tiina rytKölä

Yritys Hyvä 2015 -kilpailussa palkitut Espoon Vanttilan koulun 9. luokan oppilaat Leila Gharhour, Elli Lehto, 
Taru Ojanen, Aino Palander, Hanna Petäjä ja Henna Relander. Voittajatyö oli Päiväkodin teemapäivä.
Kuva: Julius Konttinen.
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niissä tilanteissa, joissa nuoren oma koulun 
ulkopuolinen elämä ei tätä tue? Kysymyk-
set ovat ajankohtaisia. Yhteiskunta ja eten-
kin työelämän rakenteet ovat muuttuneet ja 
muuttuvat - lapsia ja nuoria tulisi valmentaa 
ymmärtämään ja hallitsemaan muutosta 
omassa tulevaisuudessaan.    

Yhteiskuntaoppi oppiaineena voi antaa 
loistavat eväät tulevaisuuteen. Onneksi tämä 
on ymmärretty myös uusissa opetussuunni-
telmien perusteissa niin sisältönä kuin ope-
tusresurssina. Tärkeää on, että yhteiskunnal-
lisen ajattelun kehittymistä sekä valmiuksia 
ja halua toimia yhteiskunnassa tuetaan jo 
alakoulun puolella ja että herännyt into säi-
lyisi yläkoulussa, lukiossa ja opintojen jäl-
keenkin. Opetukseen tulisi tarjota innostavia 
pedagogisesti laadukkaita malleja, jotka kan-
nustavat ajattelemaan, kokeilemaan ja teke-
mään ja jotka antavat mahdollisuuden jokai-
sen omien vahvuuksien hyödyntämiseen.  

Kilpailusta ideaa opetussuunnitelma-
työhön 

Kehittämiskeskus Opinkirjon opetuksen 
asiantuntijoille syksyllä 2014 tekemän sel-
vityksen mukaan opettajat kaipaavat koulu-
tusta uusien opetussuunnitelmien käyttöön-
otossa oman oppiaineensa lisäksi erityisesti 
laaja-alaisten osaamisalueiden hallintaan, 
eheyttävien oppimiskokonaisuuksien toteut-
tamiseen ja ilmiöpohjaiseen opettamiseen 
liittyen. Selvityksen perusteella voidaan aja-
tella, että näihin sopivat pedagogiset työka-
lut ovat tervetulleita. Yritys Hyvä -kilpailu 
pyrkii omalta osaltaan antamaan ideoita uu-
den perusopetuksen ja myös lukio-opetuksen 
opetussuunnitelman toteuttamiseen. 

Yritys Hyvä -kilpailua uudistettiin syksyllä. 
Kilpailu laajentui koko perusasteelle, ja kaik-
ki toisen asteen opiskelijat muodostavat nyt 
yhden sarjan. 7.–9.-luokkalaiset kilpailevat 
samassa sarjassa. Opettajilla on mahdolli-
suus toteuttaa kilpailua aiempaa laajemmin 
eri oppiaineissa ja oppiaineiden yhteistyönä. 
Ideoita yhteistyöhön on lisätty. Kilpailun pai-

netusta aineistosta luovuttiin, taustamateri-
aali on saatavilla vain sähköisenä.

Uudistuksen myötä kilpailun sisällöt 
muuttuivat. Kirjoittamisen muodot laajeni-
vat ja uudistuneissa tehtävissä yksinkin voi 
toteuttaa tekstiä laajemman kilpailukokonai-
suuden. Teknologiaa voi hyödyntää kilpailu-
töiden toteuttamisessa ja esittämistavassa. 
Blogit ja vlogit ovat tervetulleita, työ voidaan 
tallentaa vaikkapa dokumentiksi. Vaikuttami-
nen, vapaaehtoistyö, lähialueen ajankohtai-
set yhteiskunnalliset ilmiöt, työelämäyhteis-
työ ja yrittäjyys elinkeinona ovat kilpailun 
teemoja, joita on helppo yhdistää yhteiskun-
taopin opetukseen. Kilpailun pedagoginen 
ajatus on laittaa oppilaat ja opiskelijat itse 
ideoimaan ja tekemään, laajemmissa töissä 
myös raportoimaan tuotoksistaan. Jokaisel-
la on sellaista osaamista, jota kilpailussa voi 
hyödyntää. Opettaja pysyy taustalla. 

Lapset ja nuoret ovat kilpailussa aiem-
minkin saaneet melko vapaasti määritellä, 
mitä kaikkea yrittäminen heille on tai voisi 
olla ja millaisia muotoja se voi saada. Aiem-
pina kilpailukausina omaehtoinen yrittämi-
nen esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa on 
korostunut. Yrittäjyys on näyttäytynyt myös 
valtavirrasta poikkeavana ja yllättävinä oi-
valluksina. Pari vuotta sitten tyttökolmikon 
”Runo lahjaksi” -projektissa haluttiin piristää 
lähiyhteisöä kuppikakuilla ja runoilla. Oman 
herkun saivat niin koulun opettajat, lähi-
kaupan yrittäjä kuin seurakuntapastorikin. 
Yhteiskunnallista yrittäjyyttä tulkittiin oma-
peräisellä tavalla. Edelleen omaehtoisuuteen 
kannustetaan. Oman äänen ja mielipiteen 
esittämiseen rohkaistaan, samalla oppilaat ja 
opiskelijat voivat omalla panoksellaan tuoda 
yrittäjyyskasvatukseenkin uusia näkökulmia 
ja toimintamalleja. 

Yritys Hyvä -kilpailusta enemmän osoit-
teessa www.yrityshyva.opinkirjo.fi

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja, joka työskentelee Kehittämiskes-
kus Opinkirjossa erityisasiantuntijana. 
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Perusopetuksen kulttuurikasvatussuun-
nitelma tarjoaa hienon mahdollisuuden 

vahvistaa kulttuuriperinnön ja paikallishisto-
rian asemaa koulujen kulttuurikasvatukses-
sa. Historianopettajien kannattaa olla aktiivi-
sesti mukana suunnitelmien laadinnassa. 

Kunnissa työstetään parhaillaan inten-
siivisesti uusia opetussuunnitelmia, jotka 
otetaan käyttöön syksyllä 2016. Monessa 
kunnassa on samanaikaisesti työn alla myös 
kulttuurikasvatussuunnitelma, joka on työ-
kalu kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökas-
vatuksen toteuttamiseen osana opetusta. Se 
vastaa moniin uuden opetussuunnitelman ta-
voitteisiin esimerkiksi laaja-alaisesta osaami-

sesta, monimuotoisista oppimisympäristöistä 
ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista. 
Tämän vuoksi monessa kunnassa kulttuu-
rikasvatussuunnitelma rakennetaan osana 
uutta opetussuunnitelmaa. 

– Kokonaisuudessaan näitä suunnitelmia 
on noin 50 kunnassa ja määrä kasvaa jatku-
vasti, erityisasiantuntija Ira Vihreälehto Suo-
men Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta 
kertoo. Vihreälehto toimii hankepäällikkönä 
Kulttuurivoltti-hankkeessa, joka tukee kuntia 
kulttuurikasvatussuunnitelmien laadinnassa. 

Paikallinen kulttuuri ja kulttuuriperintö 
esiin
 
Toimiva kulttuurikasvatussuunnitelma takaa 
kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mah-
dollisuuden kokea ja osallistua monipuolisesti 
paikalliseen kulttuuriin, sillä osana opetusta 
tapahtuva kulttuurikasvatus tavoittaa tasa-
puolisesti koko ikäluokan. Suunnitelmassa 
voidaan määrittää esimerkiksi, että kaikki 
kunnan kolmasluokkalaiset vierailevat vuo-
sittain kotiseutumuseossa ja viidesluokka-
laiset tutustuvat kunnan merkittävien raken-
nusten arkkitehtuuriin ja historiaan.

Suunnitelma pohjaa kunnan omaan kult-
tuuriperintöön ja tuo esiin paikallisia eri-
tyispiirteitä. Siksi se tarjoaa hyvän mah-
dollisuuden vahvistaa kulttuuriperinnön ja 
paikallishistorian asemaa koulujen kulttuuri-
kasvatuksessa. – Historianopettajilla on nyt 
oiva tilaisuus vaikuttaa kunnassa tehtävään 
kulttuurikasvatukseen ja siihen, kuinka esi-
merkiksi kulttuuriperintö ja paikallishistoria 
ovat siinä mukana, Vihreälehto, itsekin taus-
taltaan historian ja yhteiskuntaopin opettaja, 
kertoo. 

Lisää kulttuuriperintöä kouluihin
Työkaluna kulttuurikasvatussuunnitelmat

Jutta setälä

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toimisto sijaitsee 
Ritarihuoneella Helsingissä.  
Kuvassa erityisasiantuntija Ira Vihreälehto.
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Vihreälehto kannustaa kokoamaan kult-
tuurikasvatussuunnitelman yhteistyössä eri 
alojen asiantuntijoiden kanssa. Mukaan tar-
vitaan kunnan kulttuuri- kuin opetustoimen 
edustajia kuten myös esimerkiksi museoiden 
ja muiden kulttuuri- ja taidelaitosten sekä 
esimerkiksi kotiseutuyhdistysten edustajia. 
Aiheesta innostuneiden historian- ja yhteis-
kuntaopinopettajien asiantuntemus on ter-
vetullut lisä. - Siitä on hyötyä, kun suunni-
tellaan historia- tai perinnekohteita myös 
alakoulun oppilaille, Vihreälehto muistuttaa. 
Laaja yhteistyö varmistaa sen, että kunnan 
lapset ja nuoret pääsevät tekemään ja koke-
maan kulttuuria monipuolisesti. 

Kulttuuri tukee historian opetusta
 
Kulttuurikasvatussuunnitelma koskee kaik-
kea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita. 
Historian tunnilla voidaan esimerkiksi haas-
tattelemalla tutustua oman koulun tai lähi-
alueen historiaan tai perinteisiin ja kuvata 
haastattelut videolle. Oppilaat voivat laatia 
oman kunnan historiasta valokuvanäyttelyn 
tai suunnitella tietyn alueen historiasta kä-
velyreitin. Kulttuurin ja taiteen keinoin voi 
nivoa yhteen eri oppiaineita ja muodostaa 
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Historia 
ja kotitalous yhdistyvät kiinnostavalla taval-
la, kun oppilaat suunnittelevat alueen ruoka-
perinnettä esittelevän ruokaviikon tai blogin. 

Kun lapset ja nuoret pääsevät tutustu-
maan omaan lähiympäristöönsä ja sen his-
toriaan, heidän paikallisidentiteettinsä vah-
vistuu. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös 
osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuk-
seen ja vastuuntuntoon nuoren omasta ym-
päristöstä. Kotiseudun perinteiden ja histo-
rian tuntemus ovat tärkeitä myös muualta 
Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille. - 
Kun he tuntevat olevansa osa paikallista yh-
teisöä, se vahvistaa heidän osallistumistaan 
suomalaiseen yhteiskuntaan laajemminkin, 

Vihreälehto painottaa. Tutkimusten mukaan 
ne lapset, jotka positiivisesti samaistuvat 
sekä omaan kulttuuriinsa että suomalaiseen 
kulttuuriin, arvostavat näitä molempia ja 
ovat niistä ylpeitä. Kulttuuristen taitojen ke-
hittyminen edesauttaa ymmärrystä erilaisia 
kulttuureja kohtaan ja sopeutumista elämään 
monikulttuurisessa Suomessa ja globaalissa 
maailmassa. 

Kulttuurivoltti vie kulttuuria kouluihin
 
Kulttuurivoltti-hankkeen tarkoituksena on 
tukea kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien 
laadinnassa. Hankkeen toteuttavat Suomen 
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Las-
tenkulttuurikeskusten verkosto. Pääyhteis-
työkumppaneita ovat Kuntaliitto, Opetushal-
litus ja Taiteen edistämiskeskus. Hankkeen 
tuottama verkkopalvelu kulttuurikasvatus-
suunnitelma.fi avautuu vuoden lopussa ja on 
vapaasti kaikkien suunnitelmien laatimisesta 
kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Vuonna 
2016 Kulttuurivoltti jalkautuu tukemaan kun-
tia omien suunnitelmien laadinnassa. Käy-
tännönläheisiä kulttuuria kouluun -työpajoja 
järjestetään noin 15 paikkakunnalla eri puo-
lilla Suomea. 

Kirjoittaja työskentelee koordinaattorina 
Kulttuurivoltti-hankkeessa Suomen Kulttuu-
riperintökasvatuksen seurassa. 

www.kulttuuriperintokasvatus.fi.  
Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä! 
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Historianopettajilla on mahdollisuus, jota 
ei tietääkseni ole muilla aineenopettajil-

la: meillä on eurooppalainen liitto, Euroclio, 
joka kokoaa Euroopan historianopettajat yh-
teen. Euroclio on perustettu vuonna 1992, ja 
aluksi sen tarkoitus oli tukea Itä-Euroopan 
maiden demokratisoitumiskehitystä. Yli 20 
vuoden aikana järjestö on laajentunut koko 
Eurooppaan ja vähän sen ulkopuolellekin. 
Opettajien lisäksi mukaan on tullut histori-
antutkijoita ja muita alan kansalaisjärjestöjä.

Eurocliolla on ylevät tavoitteet: se tu-
kee vastuullisen ja innovatiivisen historian, 
yhteiskuntaopin ja kulttuuriperinnön ope-
tusta tuomalla esille kriittistä ajattelua, mo-
niperspektiivisyyttä, toisten kunnioitusta 

käsitellen samalla sensitiivisiä aiheita. Käy-
tännössä liitto järjestää korkeatasoista kou-
lutusta, tekee opetusmateriaalia ja ennen 
kaikkea tuo yhteen eurooppalaisia historian 
ja yhteiskuntaopin opettajia idästä ja län-
nestä, etelästä ja pohjoisesta. Viime vuosina 
yhteistyötä on tehty myös Välimeren etelä-
puolisten maiden kanssa ja seminaareissa on 
ollut vierailijoita USA:sta ja Kaukoidästä.

Tänä vuonna Köpiksessä, ensi vuonna 
Belfastissa

 
Suomalaiset opettajat ovat osallistuneet eni-
ten Euroclion vuosiseminaariin, joka järjeste-
tään aina keväällä. Vuonna 2016 seminaari 

Euroclio yhdistää opettajia 

riitta miKKola

”History that connects” -projektin osallistujia tauolla Ohrid-järven rannalla Makedoniassa.
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on Belfastissa, ja aiheena on “Reimagining 
Remembrance. Dealing with the Legacy of a 
Violent Past in History and Heritage Educa-
tion”. Seminaarissa on täysipainoinen ohjel-
ma, joka sisältää luentoja, työpajoja, kou-
luvierailun ja tutustumista mielenkiintoisiin 
kohteisiin. Vaikka ohjelma on erittäin kor-
keatasoinen, oman kokemukseni mukaan se-
minaareissa on vähintäänkin yhtä olennaista 
se, että pääsee tapaamaan historianopettajia 
eri puolilta Eurooppaa. Ihmisten kohtaami-
nen avartaa omaa opetusta, ja tutustuminen 
uusiin ihmisiin mahdollistaa kansainvälisten 
projektien aloittamisen. Vaikka somen au-
tuutta paljon ylistetään, on paljon helpompi 
tehdä töitä ihmisten kanssa, kun on ensin  
tavannut heidät silmästä silmään.

Euroclio tuottaa myös opetusmateriaalia. 
Eri projekteissa on luotu paikallishistoriasta 
perinteistä paperimateriaalia, mutta viime 
vuosien suurin tuotos on ollut Historiana-si-
vusto, joka täydentyy koko ajan. Sivulla on 
materiaalia ja pedagogisia malleja yhteisistä 
eurooppalaisista aiheista, mm. siirtolaisuus 
sekä rauhanrakennus ja konfliktit. Kaikki ma-
teriaalit ovat opettajan suoraan käytettävis-
sä, tosin sivuston englanninkielisyys saattaa 
aiheuttaa jossain kohdin haasteita. Historia-
na-sivusto on osoitteessa www.historiana.eu.

Projekteissa tuotetaan materiaaleja
 
Järjestö organisoi monia eri projekteja. Vii-
me vuosina on toimittu mm. Balkanilla, jossa 
entisen Jugoslavian maiden opettajat ovat 
opetelleen sodan jälkeen yhteistyötä projek-
tissa ”History that connects”. Mustanmeren 
alueen opettajat taas ovat tuottaneet mate-
riaalia projektissa ”Innovating History Educa-
tion in the Black Sea Region”.  Tällä hetkellä 
on käynnissä projekti, jossa tutkitaan EU:n 
opetusta eri maissa. Suomikin on projektis-

Euroclio
• historianopettajajärjestöjen 

eurooppalainen kattojärjestö
• 71 jäsenliittoa
• 47 maata
• 25 000 opetusalan henkilöä
• perustettu vuonna 1992

sa mukana ja tuloksista saadaan kuulla ensi 
vuonna. Valitettavn ajankohtainen on myös 
Itä-Euroopan maiden välinen projekti ”Si-
lencing Citizens through Censorship”. Näiden 
lisäksi Eurocliolla on jatkuvasti  käynnissä 
muita erikokoisia projekteja.

Projektien lisäksi Euroclio järjestää lyhyt-
aikaisempaa koulutusta, johon historianopet-
tajat voivat hakea. Koulutuksista tiedotetaan 
sekä Euroclion omilla kotisivuilla www.eu-
roclio.eu että liiton Facebook-sivuilla. Molem-
pia kannattaa seurata, niiltä saa paljon tietoa 
ja kontakteja! 

Euroclion vakituiset työntekijät työsken-
televät Hollannin Haagissa. Sen lisäksi jär-
jestöllä on hallitus, jonka puheenjohtajana 
toimii tällä hetkellä hollantilainen Marjan de 
Groot-Reuvekamp. Hallituksen jäsenet ovat 
eri puolilta Eurooppaa ja viime keväästä läh-
tien myös artikkelin kirjoittaja on hallituksen 
jäsen. 

Kirjoittaja on Euroclion hallituksen jäsen.
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NoFa5 (Nordisk fagdidaktisk konferens) on 
joka toinen vuosi järjestettävä ainedi-

daktiikan tutkijoiden seminaari. Konferens-
sin järjestämisvastuu on ollut vuorotellen eri 
Pohjoismailla. Perinteisesti seminaarin kiele-
nä on käytetty pohjoismaisia kieliä. 

Viides Pohjoismainen ainedidaktiikan 
tutkimusseminaari järjestettiin viime touko-
kuussa Helsingissä. Seminaari järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Suomessa ja samalla 
kokeiltiin myös seminaarin kielen vaihtamis-
ta englanniksi. Isännät pelkäsivät tämän ai-
heuttavan hiljentyneitä keskusteluita, mutta 
ainakaan historian ja yhteiskuntaopin osalta 
näin ei käynyt. Päinvastoin keskusteluun pys-
tyi osallistumaan myös saksalaisia, virolaisia 
ja brittiläisiä ainedidaktikkoja.

Seminaarissa oli yleisiä luentoja, joissa 
käsiteltiin ainedidaktisia tutkimusnäkemyk-
siä yleisdidaktisista näkökulmista. Niiden 
lisäksi oli kolmetoista samanaikaista aine-
ryhmittäin jaettua pienryhmää, historiassa 
yhteiskuntaopissa kymmenkunta. Lukuisat 
mielenkiintoiset aiheet kirvoittivat vilkasta 
keskustelua, mikä loi välillä puheenjohtajil-
le aikataulupaineita. Seminaarin osallistujia 
harmitti, ettei päällekkäisiin ryhmiin pystynyt 
osallistumaan, joten väkisinkin seuraamatta 
jäi monia mielenkiintoisia alustuksia.

EU-opetus vaatii yksilön tasolle  
menemistä

Yhteiskuntaopin alustuksista mieleen jäi eri-
tyisesti alustus tanskalaisesta EU-kansalai-
suudesta ja demokratiakasvatuksesta. Karen 
Marie Hedegaardin ja Carsten Linding Jakob-
senin (VIA University College) esityksestä 
välittyi tutkijoiden innostus omaa aihettaan 

kohtaan. Heidän lähtökohtansa tutkimuk-
selle on EU-opetuksen haasteellisuus ja si-
sällön etäisyys oppilaiden omasta elämästä. 
He ovat toteuttaneen tutkimuksensa profes-
sioncirkler-työyhteisön kautta, jossa opetta-
jat, tutkija, opettajaopiskelijat sekä ainedi-
daktikot tekevät tutkimusta yhdessä. Tällöin 
päästään aidosti parantamaan ruohonjuuri-
tason opetusta.

EU-opetuksen haasteena tutkijat näke-
vät sen, että opetuksen sisällöt jäävät liian 
kauaksi oppilaista, eivätkä he siksi motivoidu 
oppimistilanteisiin. Siksi oppilaiden näkö-
kulmasta kiinnostavimmaksi oppimistavaksi 
ovat osoittautuneet jokapäiväiseen elämään 
liittyvät tapaukset, case studyt. Mielenkiin-
toista on, ettei aiheiden tarvitse oppilaiden 
näkökulmasta liittyä heidän omaan elämään-
sä, vaan ne saattavat koskea yleisempiäkin 
teemoja, kuten esimerkiksi pakolaisia.  Ylei-
sesti oppilaat ovat kiinnostuneita sotaan ja 
konflikteihin liittyvistä teemoista, uutisme-
dioista, työhön ja koulutukseen liittyvistä 
aiheista sekä maahanmuuttokysymyksistä. 
Huomattavaa on, että tutkimuskyselyssä oli 
havaittavissa selviä sukupuolieroja. Pojat 
ovat kiinnostuneita vapaa-aikaan ja työhön 
liittyvistä aiheista, kun taas tyttöjen mie-
lenkiinto suuntautuu perheen hyvinvointiin, 
tasa-arvoon ja identiteettiin.

Tutkimusryhmä suositteli työskentelyä 
esimerkiksi seuraavien teemojen parissa: 
Euroopan ja Lähi-idän konfliktit sekä EU:n 
yhtenäisen markkina-alueen ja vapaan liik-
kuvuuden vaikutus kansallisesti sekä yksilö-
tasolla. Tärkeintä opetuksessa on tuoda EU 
lähelle jokapäiväistä elämää, haastaa oppi-
laat omien moraalikäsitystensä pohdintaan 
sekä ymmärtää EU:n vaikutus ruohonjuuri-

Pohjoismaisesta ainedidaktiikan  
seminaarista uutta opetustyöhön
Johanna norPPa
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tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on luoda 
opettajalle työkaluja EU-opetuksen avuksi.

Myös historian pienryhmissä mielenkiin-
toiset aiheet seurasivat toisiaan. Historia-
tietoisuuden ja historiakäsitysten teemat 
olivat esillä monessa esityksessä. Erityisesti 
vastavalmistuneiden historianopettajien kiin-
nostuksen herätti Arja Virran esitys alaluok-
kien oppilaiden historiakäsitysten muotoutu-
misesta Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoja 
apuna käyttäen.

Päivä lapsena vuonna 1864

Hieman erilaisen ja käytännönläheisen lä-
hestymistavan esitteli Marianne Axelsen Leth 
(VIA University College). Tanskalaisessa ul-
koilmamuseossa (www.dengamleby.dk) jär-
jestetään aikamatkoja koululuokille touko-
kuuhun 1894. Oppilaat puetaan aikakaudelle 
sopiviin vaatteisiin, ja he joutuvat työskente-

lemään 1800-luvun omanikäistensä töissä ja 
käymään koulua. Työpajaan pääsee vuodes-
sa 135 luokkaa. Heitä kohdellaan aikakaudel-
le tyypillisellä tavalla. Tarkoituksella ruoka on 
huonoa, ja pojat ja rikkaat oppilaat saavat 
parempaa kohtelua. Päivän lopuksi on ref-
lektiotunti. Lapset ovat olleet päivästä innos-
tuneita, vaikka pitävätkin töitä raskaana ja 
kohtelua epäoikeudenmukaisena. Tutkijoita 
kiinnosti, mitä lapset todella oppivat vanhas-
sa kaupungissa ja onko ulkoilmaopetuksella 
annettavaa historian opetukselle. Jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan lopullisia tutki-
mustuloksia.

 Seuraava NoFa-konferenssi pidetään 
toukokuussa 2017 Odensessa, Tanskassa. 
Järjestävänä yliopistona toimii University of 
Southern Denmark.

Kirjoittaja on vastavalmistunut historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.
 

Mahdollisuus opiskelupaikkaan korkeakoulussa ilman pääsykoetta.

Möjlighet till studieplats i 
högskola utan urvalsprov.

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

GURU 
TALOUS
EKONOMI

2016
Nyt on taas aika valmistautua  Talousguru-kilpailuun!
Valtakunnallinen alkukilpailu järjestetään lukioissa 13.1.2016 klo 9-11. 
Kymmenen parasta pääsee loppukilpailuun, joka pidetään Helsingissä 3.–4. 3.2016.  
 
Nu är det dags igen att förbereda sig för  Ekonomigurutävlingen!
Riksomfattande uttagningar hålls i gymnasierna den 13 januari 2016 kl. 9-11.  
De tio bästa går till finalen,  som avgörs i Helsingfors den 3-4 mars 2016.



IDEOITA & ILMIÖITÄ

54 KLEIO 4/2015

Kuusi urheaa Lapin historianopettajien jä-
sentä oli yöunensa lähes uhrattuaan val-

miina Rovaniemen lentoasemalla elokuisena 
perjantaiaamuna koneen lähtiessä klo 5.40 
kohti sumuista ja sateista Helsinkiä. Sieltä 
matka jatkui junalla kohti Turkua mutta kat-
kesi Inkoossa sähkön ”loppuessa”. Hämmen-
nystä ja harmittelua lievensivät Savon mur-
teella annetut lupsakkaat pahoittelut ja muut 
kuulutukset. Myöhemmin lounaspaikassa 
luulimme tarjoilijan puhuvan suomea viroksi 
murtaen, mutta lopulta havaitsimme puheen 
Turun murteeksi. Hienoa, että tässä pääosin 
yleiskielistyneessä maassa käytetään vielä 
murteita. 

Keskellä historiaa
 
Tutustuminen nähtävyyksiin alkoi heti. Olim-
me saaneet Turun kerholta hyviä vinkkejä tu-
tustumisen arvoisiin kohteisiin. Kohteita olisi 
ollut paljon, emmekä ehtineetkään tutustua 
viikonlopun aikana niistä kuin osaan. Pitänee 
tehdä uusi reissu. Asiantuntevana oppaa-
namme toimi Turussa opiskellut kollegamme 
Rauno Toivainen. 

Perjantainen kohteemme Turun linna, ei 
yllättäen ollutkaan kaikille tuttu paikka. Linna 
oli yhtä vaikuttava kuin ennenkin. Tutustuim-
me perusnäyttelyn lisäksi kuningatar Kristii-
nasta kertovaan Tyttökuningas-näyttelyyn. 
Lisäksi kuulimme oppaaltamme mielenkiin-
toista tietoa mm. Albert Edelfeltin kuuluisasta 
Kaarle Herttuaa ja Klaus Flemingiä esittäväs-
tä maalauksesta. Sen sijaan yleisesti kerrot-
tua tarinaa kuningas Eerik XIV:n kyynärpäi-
den painumajäljistä ikkunalaudassa sopinee 
hieman epäillä, vaikka eräs museovahdeista 
väittikin sen olevan totta. 

Lauantaina kävimme Turun tuomiokirkos-
sa. Pyynnöstä huolimatta emme päässeet 
käymään kirkon tornissa. Kuningatar Kaarina 
Maununtyttären viimeisen leposijan, Tottien 
perhehaudan ja piispa Hemmingin pyhäin-
jäännösten esittelyjen lisäksi oppaamme 
kertoi lattialla olevassa laatassa olevan kes-
kiajalla siihen painuneet kissan jäljet. Yllät-
täviltäkin tahoilta voi jäädä historiaan jälki. 
Toinen lauantain kohteistamme oli Aboa Ve-
tus & Ars Nova. Vanhojen kaivausten lisäksi 
tutustuimme modernin taiteen näyttelyyn.

Iltapäivällä osa matkueestamme lähti Ku-
pittaalle kannustamaan kotikaupungin jalka-
pallojoukkuetta sen vieraspelissä Inter vs. 
RoPS. Takasin tuli muutaman tunnin jälkeen 
murtuneita miehiä. Parempi joukkue ei ollut-
kaan tällä kertaa voittanut, kannustuksesta 
huolimatta.

Me muut vierailimme Luostarinmäen ko-
tiseutumuseossa. Kyseinen paikka oli todel-
lakin tutustumisen arvoinen. Astuimme van-
hoissa puukortteleissa keskelle historiaa ja 
kuulimme paljon mielenkiintoisia yksityiskoh-
tia entisajan elämästä. Itselleni oli muistin 
hämäriin painunut tieto, ettei vanhojen sän-
kyjen lyhyyden syynä ollutkaan yksinomaan 
ihmisten tuonaikainen, nykyistä alhaisempi 
keskipituus vaan keskiajalta lähtöisin ollut, 
paholaisen pelosta johtunut puoli-istuva nuk-
kuma-asento. Sen sijaan aivan uusi tieto oli 
1800-luvun porvariston piirissä peruukkien 
lisäksi muodissa olleet tekoparrat ilman naa-
mioitumistarkoitusta.

Muuta nähtävää 

Perjantai-iltana oli tapaaminen turkulaisten 
kollegojen kanssa ravintola Osteria Ovossa. 

Lapin historian opettajien opintomatka 
lähinnä Turkuun 

Pasi PulJu
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Neljä Turun kerhon hallituksen jäsentä uhrasi 
perjantai-iltansa tavatakseen meitä herkulli-
sen aterian merkeissä. Vaihteleva-aiheisten 
keskustelujen lisäksi selvisi mm. Turun ja 
Lapin kerhojen puheenjohtajien välinen puo-
littainen sukulaisuus, siis laajasti tulkittuna.

Turun kerhon kollegojen opastamana siir-
ryimme illan ja yön aikana majapaikkaamme 
ravintolakäyttöön siirtyneiden, historialliset 
interiöörinsä säilyttäneiden Koulun ja Uuden 
Apteekin kautta, jossa aikaansa vietti myös 
kuuluisa turkulainen dekkarikirjailija. Turussa 
oli runsaasti muita tapahtumia, esimerkiksi 
zombievaellus, järjestetty picnic ja ilotulitus. 
Poliisien päivänä erityistä turvallisuuden tun-
netta toi Stockmannin edessä esiintynyt po-
liisien kuoro.

Tie pohjoiseen
 
Junamatka Helsinkiin sujui ongelmitta päin-
vastoin kuin perjantaina. Rankat sadekuurot 
antoivat merkin alkavasta syksystä.

Helsingissä joukkomme hajaantui osan 
vieraillessa Ateneumin taidemuseossa. Pe-
rusnäyttelyn lisäksi tutustuimme todella vai-
kuttavaan Tarujen kansat -näyttelyyn, joka 

sisälsi kansallismielistä suomalaista ja norja-
laista 1800- ja 1900-lukujen vaihteen taidet-
ta herkistä luontokuvista aina fantasiamaa-
lauksiin. Näyttely esitteli useita tunnettujen 
taiteilijoiden, mm. Akseli Gallen-Kallelan, 
Hugo Simbergin ja Edvard Munchin lisäk-
si heidän varjoonsa jääneitä lahjakkuuksia. 
Itseeni teki suuren vaikutuksen norjalainen 
Halfdan Egedius, 21-vuotiaana vuonna 1899 
traagisesti kuollut varhaiskypsä taiteilija. 
Museovierailujen aikana huomasin, että tänä 
kesänä lanseerattu museokortti on ehdoton 
hankinta historianopettajalle. Kortti maksoi 
itsensä melkeinpä yhden viikonlopun aikana. 

On valitettavaa, että opintomatkoihin 
osallistuu nykyisin yhä harvempi. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana on tapahtunut 
suuri muutos huonoon suuntaan. Keskustelut 
kollegojen kanssa tukevat meitä työssämme 
ja avartavat monia näkemyksiämme. Lopuksi 
kiitän kaikkia niitä tahoja ja henkilöitä, jotka 
mahdollistivat taas yhden onnistuneen opin-
tomatkan.

Kirjoittaja on rovaniemeläinen historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.
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Lahdessa on toiminut Lahden seudun histo-
rian opettajien kerho jo vuosikymmeniä. 

Viime vuosina kerhon toiminta on keskittynyt 
lähinnä vuosikokoukseen sekä kevätretkeen.

Lahden historian opettajien kerhon perin-
teinen kevätretki siirtyi (jälleen) kevätkiirei-
den vuoksi syyskuulle. Tällä kertaa saimme 
kuitenkin mukaan kymmenkunta nykyistä 
sekä senioriopettajaa. 

Ensimmäinen kohteemme oli Keski-Suo-
men Ilmailumuseo Jyväskylän Tikkakoskella. 
Meitä odotti erittäin asiantunteva ja ammat-
titaitoinen opas, jolla oli valtaisa määrä anek-
dootteja jokaisesta koneesta. Aika vierähti 
kuin siivillä opastuksen painopisteen ollessa 
pääosin sotahistoriassa. Paljon kiinnostus-
ta herätti varsinkin alasammuttu Brewster 
sekä suihkuhävittäjät MIG-21F ja Saab Dra-
ken.. Noin puolentoistatunnin tiiviin session 
jälkeen siirryimme lounastamaan legendaa-

riseen Asemaravintolaan, minkä jälkeen jat-
koimme sivistysmatkaamme kohti Alvar Aal-
lon museota. Nuori, mutta asiantunteva opas 
perehdytti meidät A. Aallon arkkitehtuurin 
saloihin keskittyen myös Aallon filosofiseen 
puoleen. Lisäksi opas kertoi meille Aallon 
tuotannosta ja henkilöhistorian vaiheista. 

Innostuimme Aallosta ja hänen tuotan-
nostaan niin, että ryhdyimme jo suunnitte-
lemaan uutta retkeä kohteena Muuratsalon 
koetalo jo ensi keväänä. 

Nämä vuotuiset retkemme ovat eh-
dottomasti kerhomme tämän hetkisen 
toiminnan kulmakivi ja ”suola”, mutta 
haaveena on saada toiminta entiselle ta-
solle - eli enemmän luentoja, tapaamisia 
ja ennen kaikkea kuulumisien vaihtamista!  

Kirjoittaja on Lahden historian opettajien 
kerhon puheenjohtaja.

Lahden historian opettajien kerhon  
kevätretki Jyväskylään 

maria JaloJärvi

Lukuvuoden 2015 - 2016 kilpailu käynnissä!

Zaldo-taloustaitokilpailu on käynnistynyt. 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki 
Suomen 9-luokat 1.9.2015 - 11.3.2016 
välisenä aikana. 

Kaikkien osallistuneiden luokkien 
kesken arvotaan 
500 EURON ARVOINEN LAHJAKORTTI! 

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

Valtakunnallinen ysiluokkien taloustaitokisa

HYOL ry:n kevätpäivät Jyväskylässä 9.-10.4.2016  

Kevätpäivien aiheena on Koulu yhteiskunnan rakentajana.

Puhujina päivillä ovat mm. emeritaprofessori Sirkka Ahonen, Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan johtaja Matti Apunen sekä kasvatustieteen tohtorit Matti Rautiainen ja Sakari 
Suutarinen. Ohjelmassa on myös työpajoja ja vierailuja.

Kevätpäivät pidetään Jyväskylän yliopiston Historica -rakennuksessa.

Lauantain iltavastaanotto klo 19 Nikolainkulmassa.

Tarkka ohjelma julkaistaan HYOL:n verkkosivuilla vuodenvaihteessa.
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Naisen asema sääty-
yhteiskunnassa

TiiNA MiETTiNEN:  
PiiKOJEN VALTAKuNTA. 
NAiNEN, TYö JA PERHE 
1600–1700-LuVuiLLA.  
ATENA KuSTANNuS, 2015, 
184 S.

Oppiaineessamme on yhä enem-
män pyritty korostamaan ihmisten 
arkielämän kuvaamista eri histori-
an vaiheissa. Autonomiaa edeltä-
neen kauden oppikirjoja selaillessa 
voi todeta, että ihmisten arkielä-
mä on niissä hyvin esillä. Hyvät 
esimerkit ja eloisat kuvaukset 
menneiltä vuosisadoilta ovat aina 
tarpeellisia. Tampereen yliopiston 
tutkijan Tiina Miettisen kirja on hyvä 
lisä 1600–1700-lukujen arkielämän 
elävöittämisessä. Miettinen on ra-
kentanut kirjansa eri kirjallisista 
lähteistä löytämiensä naiskohta-
loiden varaan. Naisten vaiheet 
sidotaan yhteen asiantuntevilla 
1600–1700-lukujen yhteiskunnan 
kehityspiirteiden kuvauksilla. 

Miettisen tutkiman ajan lähteet 
ovat ongelmallisia naistutkimuksen 
kannalta, sillä nainen esiintyy esi-
merkiksi tuomioistuimien kirjoissa 
vain, jos hän on osapuolena tai 
syytettynä käsiteltävässä jutussa. 
Tilojen omistus määriteltiin lähes 
aina vain miehen nimellä. Aika-
kauden suurin väestöryhmä olivat 
maata omistamattomat tilattomat. 
Tästä ryhmästä, joka on yleen-
sä kuvattu köyhyyteensä käpris-
tyneeksi kurjalistoksi, Miettinen 
piirtää suurelta osin uuden kuvan. 
itselliset ja muut tilattomat olivat 
usein aktiivisesti elämässään pa-
rempaa kohti pyrkiviä. Esimerkiksi 
piikana oleminen tarjosi köyhän 
mökin tyttärelle mahdollisuuden 
hankkia ammattitaitoa ja ehkä va-
rojakin vanhuuden turvaksi. Varak-
kaassa taloudessa palvellut piika 

saattoi myös kypsään ikään ehdit-
tyään valikoida puolisokseen nuo-
ren miehen, jota kolmikymppinen 
varoissaan oleva nainen kiinnosti. 
Avioliitot, joissa nainen oli jopa 
kymmenen vuotta miestään van-
hempi, olivat suhteellisen yleisiä. 

Talojen tyttäret olivat luonnolli-
sesti etuoikeutettuja avioliittomark-
kinoilla, mutta säätyasema sitoi 
heitä tiukasti. Avioliitto tilattoman 
renkimiehen kanssa oli varsin poik-
keuksellista. Sama säätysidonnai-
suus koski myös nuoria isäntiä. 
Tilojen periminen vakiintui ydinper-
heen miespuolisen linjan mukaan. 
Vanhin poika sai koko perinnön ja  
nuorempien lasten asema oli on-
gelmallinen. Vaihtoehtoina olivat 
jääminen taloon ilmaiseksi työvoi-
maksi tai siirtyminen torppariksi tai 
piiaksi. Säädystä luiskahti siis hel-
pommin alas kuin ylös. 

Vielä 1800-luvullakin vallitsivat 
pitkään samat jäykät aviopuolison 
valitsemisen säännöt. Kuuluisassa 
näytelmässään Niskavuoren nuori 
emäntä Hella Wuolijoki kuvaa rust-
hollin isännän Juhanin, Saaroisten 
rikkaan talon Loviisan ja piika Mal-
viinan kolmoisdraamaa, jonka Lo-
viisa rahoillaan voitti, sillä piiasta ei 
voinut tulla Niskavuoren emäntää.

                                                                                                                 
Vilho Kulju

Sukupuolittunut väki-
valta menneisyydessä 
ja ajassamme
 
VäKiVALTAKuLTTuuRiN 
PERiNTö. SuKuPuOLi, 
ASENTEET JA HiSTORiA. 
GAudEAMuS, 2015.

 
Tutkijatohtori Satu Lidman omis-
taa teoksensa Väkivaltakulttuurin 
perintö; Sukupuoli, asenteet ja his-
toria, kaikille väkivaltaa kokeneille 
sekä väkivallan vähentämiseksi 
työskenteleville. Kirjan aihe on 
valitettavasti edelleen ajankohtai-
nen, ja teos ilmestyi sopivasti sen 
jälkeen, kun Suomessa astui voi-
maan ns. istanbulin sopimus, joka 
koskee erityisesti naisiin kohdistu-
van väkivallan sekä perheväkival-
lan ehkäisemistä ja torjumista.

Lidman käsittelee ongelmien 
esiintymistä nykyajassa ja niiden 
historiallisia taustoja. Esille tulevat 
yhteiskunnassa vallinneet ja val-
litsevat asenteet, jotka altistavat 
erityisesti naiset väkivallalle. Asen-
teista keskeisimpiä ovat oletukset 
miehelle ja naiselle sopivista roo-
leista, jotka näkyvät edelleen niin 
tavallisten kansalaisten kuin viran-
omaisten ajattelutavoissa. Kuten 
Lidman toteaa, kulttuurissamme 
toistuu käsitys miehen kyvyttömyy-
destä ilmaista itseään sanoin sekä 
oletus fyysisestä väkivallasta tä-
män ”luonnollisen” ominaisuuden 
seurauksena.

 Kirja käsittelee sukupuolta ja 
valtaa 1500-luvulta nykypäivään. 
Käytetyt lähteet ovat monipuolisia. 
Niitä ovat mm. todellisia oikeus-
tapauksia valottavat tuomiokirjat, 
avioliitto-oppaiksi tarkoitetut tekstit 
sekä viihdyttämiseen tarkoitetut 
näytelmät. 

Laajassa johdanto-osassa esi-
tellään lähteiden lisäksi aihepiirin 
keskeisiä kysymyksiä, historiallista 
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Heteronormatiivisuut-
ta purkamassa
 
LEENA-MAiJA ROSSi: 
MuuTTuVA SuKuPuOLi. 
SEKSuAALiSuudEN, LuO-
KAN JA VäRiN POLiTiiK-
KAA. GAudEAMuS, 2015. 
214 S.

Suomen New Yorkin –kulttuuri-ins-
tituutin johtajana nykyisin työsken-
televä sukupuolen ja visuaalisen 
kulttuurin tutkija Leena-Maija Ros-
si on julkaissut artikkelikokoelman 
Muuttuva Sukupuoli. Teoksen alku-
peräiset versiot Rossi on kirjoitta-
nut vuosien 2005-2012 välillä työs-
kennellessään Helsingin yliopiston 
Kristiina-instituutissa.

Länsimainen kulttuurimme on 
kyllästetty eroilla ja normittamisella 
- oli kysymys sitten sukupuolesta, 
seksuaalisuudesta, ihonväristä, 
iästä tai yhteiskuntaluokasta. Tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden kysy-
myksiä pohdittaessa nämä kaikki 
näkökulmat on otettava huomioon.

Muuttuva sukupuoli -kirjan 
tekstit edustavat queer-tutkimusta 
eli normikriittistä sukupuolen ja 
seksuaalisuuden tutkimusta. Olen-
naista tämän kirjan artikkeleissa 
on kahden ”näkymättömän” asian, 
heterouden ja valkoisuuden, tutki-
minen ja näkyviin kirjoittaminen.

Queer-tutkimuksen perehty-
mättömälle Muuttuva sukupuoli 
on paikoin teoreettisuudessaan 
vaikeatajuinen. Antoisin se puo-
lestaan on luvuissa, joissa pe-
rehdytään queer-näkökulmasta 
tuttuihin populaarikulttuurin tuot-
teisiin, amerikkalaiseen tv-sarjaan 
Gilmoren tytöt sekä suomalaiseen 
vuonna 2006 esitettyyn tv-sarjaan 
Mogadishu Avenue. Rossi tutkii, 
miten luokan, värin, sukupuolen 
ja seksuaalisuuden yhteenkietou-
tumat näyttäytyvät näiden sarjojen 
kerrontatavoissa ja henkilöhah-

moissa.
Muuttuva sukupuoli -kirja tun-

tui hetkittäin raskaslukuiselta. Silti 
olen ehdottoman iloinen siitä, että 
se tuli luettua: kirja herätteli huo-
maamaan, kuinka heteronormatii-
vista ja ”valkoista” moni aivan tuttu 
ja arkipäiväinen ilmiö on ja kuinka 
näitä normeja vaikkapa elokuvissa 
ja televisiosarjoissa vahvistetaan.

Rossi osoittaa kuinka esimer-
kiksi länsimaiset nykyhäät ”toista-
vat oikein” heteronormatiivisuutta. 
Lisääntymisnormia taas toistetaan 
arjessa pitämällä lompakoissa, 
työpöydillä ja nykyään myös kän-
nykän taustakuvana lasten valo-
kuvia. 

Rossi korostaa, että ihminen 
saa toki olla lisääntyvä valkoinen 
hetero, mutta hänen olisi syytä 
olla tietoinen toistamastaan nor-
mista. Heterous ja valkoisuus 
eivät ihmisten arjessa suinkaan 
usein ole tarkoituksellisesti valittu-
ja toimintatapoja, mutta juuri siksi 
ne tapaavat normien ulkopuolelle 
jääville olla niin harmillisia. Normi-
en ulkopuolelle jäävät kun Rossin 
mukaan tehdään näkymättömiksi. 

Kirsi Ruhanen

kontekstia ja keskeisiä käsitteitä. 
Sukupuolittuneisuus, väkivalta-
kulttuuri ja asennehistoria muo-
dostavat keskeisen käsitteellisen 
rungon. Tärkeimpiä käsitteitä ovat 
patriarkaalisuus, heteronormatiivi-
suus sekä feminismi. Naisiin koh-
distuva väkivalta ja feminismi ovat 
käsitteitä, jotka herättävät monen-
laisia tunteita ja saavat edelleen 
tunteet kuumenemaan, silti Lidman 
ei epäröi käyttää niitä.

Johdannon jälkeen kirja on jaet-
tu kahteen osaan, joista ensimmäi-
nen käsittelee parisuhteessa ta-
pahtuvaa väkivaltaa ja sen erityistä 
dynamiikkaa, toinen keskittyy yk-
silön ja yhteisön suhteisiin etenkin 
silloin, kun väkivalta on reaktio 
sosiaalisten normien rikkomiseen. 
Nämä ovat saman kolikon eri puo-
lia, molemmat ilmiöt kuvaavat eriy-
tyneistä sukupuolirooleista nouse-
vaa väkivaltaa. Molempien osien 
kohtuullisen runsas kuvitus tukee 
hyvin tekstiä ja on monipuolista.

Kirja herättää monenlaisia aja-
tuksia ja on voimakas puheenvuo-
ro sukupuolittuneesta väkivallasta 
omassa ajassamme ja siten terve-
tullut lisä tähän vaikeaan teemaan. 

 
Antti Tenkanen
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Miten suhtautua  
pelottavaan tulijaan?
 
ANTTi JäRVi & HANNA 
NiKKANEN: KARANTEENi. 
SiLTALA 2014. 228 S.

Hanna Nikkanen julkaisi kolme 
vuotta sitten kirjan Arabikevät, jos-
sa hän käsitteli Tunisiasta alkanut-
ta kansannousua, joka levisi lähes 
koko arabimaailmaan. Kirja oli su-
juva kokonaisesitys vaikeasta ai-
heesta. Nyt Nikkanen on tarttunut 
Antti Järven kanssa vanhempaan 
aiheeseen, hiv-epidemian tuloon 
Suomeen.

Kirjassa esitellään vuodesta 
1981 asti, miten uuteen sairau-
teen Suomessa suhtauduttiin, mitä 
hoidollisia linjoja luotiin ja mitkä 
asiat vaikuttivat taudin hoitoon ja 
leviämiseen. Kovan tiedon välissä 
päästetään oikeat ihmiset ääneen: 
hiv-positiiviset kertovat kokemuk-
sistaan hyvin henkilökohtaisesti.

Suomen hoitolinjaksi muotoutui 
pehmeä lähestyminen: pakkohoi-
toon ei lähdetty eikä tautia julis-
tettu yleisvaaralliseksi. Valittu linja 
osoittautui oikeaksi eikä aids levin-
nyt kymmeniin tuhansiin ihmisiin, 
kuten aluksi pelättiin. Kerrankin 
Suomessa tehtiin jotain paremmin 
kuin naapurimaassa Ruotsissa, 
jossa hiv-positiiviset velvoitettiin 
kertomaan seksikumppaneistaan. 
Pakosta huolimatta neljännes kiel-
täytyi, kun taas Suomessa kieltäy-
tyjiä oli paljon vähemmän, vaikka 
kertominen oli vapaaehtoista.

Taudin muuttuminen tappa-
vasta hoidettavaksi tulee selvästi 
esille. 80-luvulla diagnoosi oli kuo-
lemantuomio, mutta nykyisin tauti 
pysyy hyvillä lääkkeillä oireettoma-
na eikä aids-vaiheeseen jouduta 
enää lainkaan. Tästä huolimatta 
monien ihmisten asenteet ovat säi-
lyneet hyvin kielteisinä, eikä moni 
sairastunut vieläkään halua kertoa 

Tietoa janoavat naiset
 
RiiTTA MäKiNEN & MARJA 
ENGMAN (TOiM.): NAiSTEN 
AiKA. VALKOiNEN VARiS JA 
MuiTA OPPiNEiTA NAiSiA. 
GAudEAMuS 2015. 334 S.

 
”Minua vaivasi alituinen tiedon näl-
kä, ja öin ja päivin ajattelin vain, 
miten saisin lukea, oppia.” Tähän 
aatelisperheen tyttären lausumaan 
kiteytyy Naisten aika –kirjan sano-
ma. Opinhalu ja koulutuksen palo 
ajoivat lahjakkaita naisia eteen-
päin. Oikeuksiensa puolesta kir-
jassa taistelevat autonomian ajan 
Suomessa niin naiset kuin maakin. 

Kyseessä on kokoomateos 
suomalaisista naisista 1800—1900 
-luvun taitteessa. Näkökulma on 
ennen kaikkea tieteessä, mutta 
myös poliittisessa vaikuttamises-
sa, taiteissa ja kirjallisuudessa 
— seikkailijoita unohtamatta. Pää-
rooleissa ovat yliopistojen akatee-
miset naiset.

Kirjoittajat marssittavat esiin 
vaikuttavan naiskavalkadin, jota 
yhdistää yksi asia. He ovat olleet 
ensimmäisiä jossakin. On tiensä 
Suomen ensimmäiseksi lääkäriksi 
raivannut Rosina Heikel, ensim-
mäinen maisteri Emma Åström, 
aikansa superjulkkis ja kansain-
välisessä naisasiainliikkeessä toi-
minut Alexandra Gripenberg sekä 
tuhattaituri, opettajana, tietokirjaili-
jana ja toimittajana kunnostautunut 
Tyyni Tuulio. Lista on hengästyttä-
vä, ja vähemmälläkin olisi pärjätty. 
Mielenkiintoiset tarinat tuppaavat 
hukkumaan detaljien virtaan. Lu-
kijan epäkiitolliseksi tehtäväksi jää 
kaivaa ne esiin.

itseäni sykähdytti eniten mies-
ten maailmassa poliittisen uran 
tehnyt, ”valkoinen varis” eli poik-
keusyksilö Tekla Hultin. Huikea 
oli myös ilman ylioppilastutkintoa 

lääketiedettä opiskelleen Rosina 
Heikelin elämä. 

Naiset, joiden sosiaaliset ja am-
matilliset verkostot olivat kunnos-
sa, pääsivät helpommalla kuin ne, 
jotka aurasivat polkua omin voimin. 
Kukaan ei kuitenkaan pärjännyt ai-
van yksin. Jokaisen taustalta löy-
tyy mentori: joko perheenjäsen tai 
koulun rehtori, joka heräsi koulutet-
tavan potentiaaliin. Vähävaraisim-
pia ottivat suojateikseen varakkaat 
aatelisnaiset, jotka eivät itse olleet 
hakeutuneet opintielle.

Vaikuttajanaiset hakivat voimaa 
vertaisistaan. Syntyi akateemisia 
naiskerhoja. Edistivätkö ne tasa-
arvoa? Joidenkin jäsentensä mie-
lestä päinvastoin.

Miehet hyväksyivät naiset yli-
opistomaailmassa vähitellen. Rau-
hanomainen rinnakkaiselo säilyi 
valmistumisen saakka. Verinen kil-
pailu tutkijan viroista ja apurahoista 
alkoi. Monen tiedenaisen etenemi-
nen törmäsi lasikattoon.

Parasta antia on yritys kuvata 
naisten toimintaa verkostoitumisen 
kautta. Se ei aivan kanna loppuun 
asti, vaan kirja typistyy perintei-
seksi suurnaishistoriaksi. Se toimii 
kuitenkin hyvänä hakuteoksena 
1800—1900-lukujen taitteen vai-
kuttajanaisten historiaan.

Mari Halli
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diagnoosistaan edes lähipiirilleen. 
Hiv-positiivisten kokema syrjintä 
onkin kirjan surullisinta luettavaa.

Nyt kun sote-linjoja vedetään ja 
kiistellään paperittomien hoidosta, 
on hyödyllistä lukea jo taltutetun 
epidemian hoidosta. Kovan linjan 
kannattajat tuntuvat unohtavan 
usein, että tautien hoitamatta jät-
täminen tulee yleensä kalliimmaksi 
kuin hoitaminen, olipa sairastunut 
ihminen sitten laillisesti tai laitto-
masti maassa.

Aids on vaatinut 30 vuoden ai-
kana Suomessa noin 300 ihmisen 
hengen. Se on vähän. Kirja selittää 
vähäistä kuolinlukua pragmaatti-
sen hoitolinjan lisäksi mm. vahvoil-
la kansalaisjärjestöillä ja epämuo-
dollisilla ratkaisuilla. Kun nykyisin 
syytetään normeja kaikesta, hiv-
hoidon suhteen normit eivät ole 
ainakaan rajoittaneet hoitoa vaan 
ennemminkin päinvastoin.

Hiv on nykyisin heteroiden ja 
homojen, kantaväestön ja ulko-
maalaisten sairaus. Kirjassa ää-
nessä ovat lähinnä suomalaiset 
homomiehet ja ulkomaalaiselta 
vaimolta taudin saaneet hetero-
miehet. Lukijalle tulee kuva, että 
tauti ei koskisi naisia eikä ulkomaa-
laisia. Tilaa on jatko-osalle, jossa 
ääni annetaan näillekin ryhmille. 

Riitta Mikkola

Setäroolinsa vanki
 
PAAVO OiNONEN: MAR-
KuS-SETä. SuOMEN 
ENSiMMäiNEN RAdiOPER-
SOONA. YLE 2015. 255 S.

 
Aikansa ”superjulkkis” Markus 
Rautio (1891 – 1973) muistetaan 
vieläkin noin 30 vuoden roolistaan 
radion Lastentuntien leppoisana 
Markus-setänä. Hän joutui roolinsa 
vangiksi jo hyvin aikaisessa vai-
heessa. Samanlaista pysyvää hah-
moa ei hänen jälkeensä radion las-
tenohjelmiin ole löytynyt. Markus 
Raution leimaaminen pelkästään 
Markus-sedäksi on vähättelevää, 
sillä hän oli näyttelijä, kirjailija, is-
kelmälaulaja, Yleisradion pääkuu-
luttaja, uutistenlukija, ohjaaja ja 
kuunnelmaosaston päällikkö. 

Markus-setä oli rooli, johon 
Rautio joutui muun radiotyön ohel-
la. Kansallisteatterissa ja Tampe-
reen teatterissa kokemusta hank-
kinut näyttelijä oli oivallinen valinta 
tuolloin vielä pioneerivuosiaan elä-
vään radioon. 

Rautio halusi suuntautua 
1920-luvun puolivälissä enemmän 
elokuva-alalle. Hän teki opinto-
matkan Hollywoodiinkin, mutta 
sieltä saadun opin laadusta ei ole 
tarkempaa tietoa. Elokuvarooleja 
Markus Rautiolle kertyi kotimaas-
sa kaikkiaan kymmenkunta, mutta 
sen jälkeen, kun hänestä oli tullut 
radiokuuluisuus, esitti hän lopuis-
sa elokuvarooleissaan pelkästään 
radiosta tuttuja uutistenlukijan, ra-
dioreportterin ja erityisesti Markus-
sedän rooleja.

Suurelle yleisölle on vieraam-
maksi jäänyt Markus Rautio is-
kelmälaulajana. Hän levytti 1920 
- 1930-lukujen vaihteessa, suuren 
gramofonikuumeen aikana pari-
senkymmentä iskelmää, joista tun-
netuin on nykyään ehkä Rukkaset 

saanut eli ”…maailma se on kuin 
silkkiä vaan…” Erikoisempia oli-
vat Yrjön orkesterin säestyksellä 
tehdyt jazz-sovitukset muutamista 
kansanlauluista. ilmeisesti leppoi-
san puheäänen ja kireähkön lau-
luäänen kontrasti saivat aikaan, 
ettei yleisö ottanut Rautiota iskel-
mälaulajana omakseen. Myöhem-
min Rautio levytti Markus-setänä 
pari satulevyä.

Sodanjälkeisten ”itätuulien” pu-
haltaessa Yleisradiossakin jäi Mar-
kus Rautio hieman syrjään. Hän 
jatkoi ohjaajana ja Lastentunnin 
vetäjänä. Radioteatteri ammattite-
atterina toteutui toisten toimesta, 
vaikka alkutyön kuunnelmaosaston 
luojana oli tehnyt Rautio. Jotakin 
jäi hampaankoloon, sillä Rautio ei 
eläkeläisenä vieraillut Yleisradion 
ohjelmissa kuin pari kertaa, vaik-
ka eläkkeelle jäännin yhteydessä 
vuonna 1956 toiveita ohjelmanteon 
jatkumisesta esitettiinkin. Rautio 
sai teatterineuvoksen arvonimen 
presidentti urho Kekkoselta 1967.

Markus-setä on mielenkiintoi-
nen elämäkerta kulttuurin moni-
taitajasta, joka jäi yhden roolinsa 
vangiksi. Erikoista on, ettei Yle mi-
tenkään mainosta tätä kirjaa eikä 
se ole edes varsinaisessa myyn-
nissä.

Pasi Pulju
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Rakkauden kaipuu

MiKA KAuRiSMäKi:  
TYTTöKuNiNGAS.  
ENSi-iLTA 11.12.2015.

Mika Kaurismäen Tyttökuningas 
kertoo Ruotsin kuningatar Kristii-
nasta. Elokuvan Suomen ensi-ilta 
on 11.12. Elokuva on kansainvä-
lisen yhteistyön tulos. Pääosaa 
esittää ruotsalainen Malin Buska 
ja hänen hovineitoaan Ebba Spar-
rea kanadalainen Sarah Gadon. 
Suomalaisia näyttelijöitä on pal-
jon, heistä näkyvimmissä rooleissa 
esiintyvät Laura Birn kuningattaren 
hovineitona ja Timo Torikka katoli-
sena pappina. Samuli Edelmann 
esittää Kristiinan isää, kuningas 
Kustaa II Adolfia. Tuttujen kasvo-
jen lisäksi suomalainen katsoja 
voi bongata myös tuttuja paikkoja. 
Turun linnaa ja tuomiokirkkoa on 
käytetty runsaasti elokuvan kuva-
uspaikkoina.

Elokuva keskittyy Kristiinan 
vaiheisiin Ruotsin kuningattare-
na. Alkutekstit kuljettavat katsojan 
Ruotsin suurvalta-ajalle 1600-lu-
vun pohjolaan. Ensimmäisissä 
kohtauksissa kuvataan nopeasti 
Kristiinan kasvua opinhaluisesta 
tytöstä täysi-ikäiseksi naiseksi. To-
den teolla elokuva käynnistyy, kun 
Kristiina nousee valtaistuimelle. 
Elokuva esittää, kuinka uudistus-
haluinen nuori kuningatar kohtaa 
uudistuksia vastustavan aateliston 
ja kirkon.

Elokuvan keskeinen teema on 
kuningatar Kristiinan suhde hänen 
hovineitoonsa Ebba Sparreen, Bel-
leen. Kaurismäki rakentaa jännitet-
tä naisten välille heidän ensikoh-
taamisestaan lähtien. Vähitellen 
naiset etenevät pitkistä katseista 
hapuileviin kosketuksiin ja lopulta 
yhteiseen petiin, kun kuningatar ni-
mittää hovineitonsa sänkynsä läm-

mittäjäksi. Belle on Kristiinan suuri 
rakkaus, ja kun tämä päätyy naimi-
siin erään korkean aatelismiehen 
kanssa, hylätyksi jäänyt kuningatar 
romahtaa.

Kristiina esitetään elokuvassa 
uteliaana etsijä, joka rakastaa op-
pineisuutta ja on erityisen kiinnos-
tunut tieteestä ja taiteesta. Hän on 
kielitaitoinen, terävä keskustelija ja 
omapäinen ajattelija. Aikakauden 
kapeat naisroolit eivät sovi hänelle, 
vaan hän rikkoo toistuvasti odotuk-
sia. 

Myös Kristiinan kompleksinen 
suhde miehiin, omaan naiseuteen-
sa ja seksuaalisuuteen tulevat elo-
kuvassa hyvin esiin. Kilpakosijoita 
voimakkaammiksi miehiksi eloku-
vassa nousevat kaksi Kristiinan 
opettajaa, kansleri Axel Oxenstier-
na ja filosofi Rene Descartes. 

Tyttökuningas on viihteellinen 
tulkinta Kristiinan uskomattoman 
elämän yhdestä vaiheesta. Se ei 
pyri kertomaan kaikkea kohtees-
taan, vaan on ajallisesti ja tee-
mallisesti rajattu. Minusta Tyttö-
kuningas oli puutteineenkin hyvää 
historiaviihdettä. Jos elokuvan jäl-
keen kaipaa lisätietoa Kristiinasta, 
voi tarttua esimerkiksi Peter Eng-
lundin hänestä kirjoittamaan elä-
mäkertaan.

Ossi Kokkonen

Uudenlaisia museo-
näyttelyitä

HELSiNKi NOiR / MALLi JA 
HuLLu KuVAiLiJA 

Amos Andersonin museo on as-
tunut askeleen eteenpäin museo-
näyttelyiden tiellä. uuden Helsinki 
Noir -näyttelyn pohjana on fiktiivi-
nen mutta tosiasioihin perustuva 
rikosnovelli, jota kävijä lukee sa-
malla kun tutustuu näyttelyyn. 
Maalaukset Kauppatorilta ja Kal-
liosta muuttuvat uudella tavalla 
eläväksi, kun katsoja (eli lukija) 
katsookin kuvia tarinan kautta. Hel-
sinki ei olekaan enää vain Helsinki 
vaan paikka, jossa rakastutaan, 
luotetaan, petetään ja murhataan. 

Kokemus on virkistävä, mut-
ta myös taideteokset ovat hyviä. 
Amos Andersonin museolla on laa-
ja ja tasokas kokoelma, jota kan-
nattaa esitellä - ihan perinteises-
tikin mutta erityisesti tällä tavalla. 
Näyttely on auki vielä yli vuoden, 
joten siihen ehtii tutustua vaikka 
ensi kesänä.

Näyttely tuo mieleen Mäntän 
Gösta-museossa olevan näyttelyn, 
johon Riikka Ala-Harja on kirjoitta-
nut tekstit. Serlachiuksen museon 
tauluissa ei ole tarinaa vaan ku-
van henkilöt pääsevät ääneen. On 
hauska lukea, mitä tuttujen maala-
usten mallit ajattelevat. usein heitä 
väsyttää, heillä on nälkä tai jano, 
tai he ovat kyllästyneitä. Näinkin 
voi kuvia katsoa ja antaa malleille 
kerrankin oma ääni.

Museokävijän kannalta on 
mielenkiintoista huomata, kuin-
ka koukuttavaa lukeminen on 
- ainakin keski-ikäisen, kirjojen lu-
kuun tottuneen kävijän kannalta. 
Sekä Göstassa että Helsinki Noir 
-näyttelyssä minun piti aika ajoin 
temmata itseni pois lukemisen 
pauloista ja palata katsomiseen. 
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Nähtävästi lukeminen inspiroi niin 
paljon mielikuvitusta, että katsomi-
nen voi jopa häiritä sitä.

Kummassakin museossa on 
edellä mainittujen näyttelyiden li-
säksi muita erinomaisia näyttelyitä. 
Mäntässä Göstan uudisrakennuk-
sessa on huhtikuulle asti saksalai-
sen Anselm Kieferin suuria tauluja, 
jotka massiivisuudessaan sopivat 
loistavasti museon avariin tiloihin. 
uusi lisärakennus on jo itsessään 
käynnin arvoinen, mutta Kieferin 
taulut ovat lisähoukutin käynnille. 

Amos Andersonin museossa on 
juhannukseen asti näytteillä Sigurd 
Frosteruksen kokoelma, joka sisäl-
tää mm. Magnus Enckellin ja Paul 
Signacin värikkäitä töitä 1900-lu-
vun alusta. Kannattaa tarttua vä-
ritehtävään, jossa etsitään oikeita 
töitä väripaletin avulla. Tosin kil-
pailuhenkinen katsoja saattaa kes-
kittyä tauluista nauttimisen sijaan 
oikeiden töiden etsintään, mutta 
teosten värit ovat niin nautittavat, 
että niihin kannattaakin uppoutua.

Amos Andersonin museossa 
aukeaa marraskuussa kokoelman 
vanhojen töiden näyttely, joten lop-
puvuoden kävijä pääsee 30-luvun 
Helsingin ja 1900-luvun alun värien 
lisäksi tutustumaan 1500-1800-lu-
kujen taiteeseen.

Riitta Mikkola

Sukkelaa sanailua 
pinnallisuudesta
 
ONNELLiSuudEN TASA-
VALTA. KANSALLiSTEAT-
TERi.
 
Englantilaisen Martin Crimpin kir-
joittama aikalaiskriittinen näytel-
mä sai Suomen kantaesityksensä 
Kansallisteatterissa 16.9.2015. 
Näytelmän on suomentanut ja 
ohjannut Minna Leino. Näytökset 
jatkuvat ainakin maaliskuulle 2016 
saakka.

Onnellisuuden tasavallassa on 
kolme näytöstä dante Alighierin 
Jumalaista näytelmää mukaillen. 
Näissä siirrytään nykypäivän kes-
kiluokkaiselle ihmiselle tutuissa 
ympyröissä helvetistä kiirastulen 
kautta muka-paratiisiin.

Näyttelijöitä Onnellisuuden ta-
savallassa on kahdeksan ja he 
edustavat saman perheen kolmea 
sukupolvea. Näytelmän kenties 
keskeisintä hahmoa, Bob-enoa, 
näyttelee Hannu-Pekka Björkman. 
Muissa rooleissa on mm. Terhi Pa-
nula (isoäiti), Kristo Salminen (isä) 
ja Alina Tomnikov (tytär).

Näyttelijätyö on puheosuuk-
sien aikana vakuuttavaa. Myös 
näyttelijöiden ryhmädynamiikka 
toimii erityisesti kiihkeässä keskim-
mäisessä osassa. Onnellisuuden 
tasavalta ei ole musikaali, mutta 
siinä on silti muutama musiikkinu-
mero. Nämä osin kenties tarkoi-
tuksellisenkin ohuesti tulkitut laulut 
ovat (perheen tytärten kaksiääni-
sesti esittämää numeroa lukuun 
ottamatta) näytelmän piinallisinta 
antia. En ole varma, oliko myötä 
häpeän tuottaminen tarkoituksellis-
ta vai ei, mutta varmaa on se, että 
kiusaantuneisuuden tunteelta ei 
voinut näissä kohdin välttyä.  

Näytökset eroavat toisistaan 
selvästi paitsi kestoltaan myös si-

sällöltään ja tunnelmaltaan. Erityi-
sen nautin pisimmästä keskimmäi-
sestä näytöksestä, jossa näyttelijät 
tulittavat osin absurdeja, osin sy-
vällisiä vuorosanojaan hengästyt-
tävällä rytmillä. Välillä sanailu on 
hyvinkin rohkeaa. Nautinnollisen 
tästä näytöksestä tekee paitsi sen 
kiihkeä rytmi, myös monitasoisen 
dialogin nivoutuminen ahdistavan 
ja naurettavan hienoksi kokonai-
suudeksi.

Myös ensimmäinen näytös on 
kiinnostava ja perin yllättävä. Sen 
sijaan viimeinen (ja onneksi lyhyin) 
osa tuntuu vaikeatajuiselta.

Onnellisuuden tasavalta on ai-
kalaiskriittinen, verbaalisesti raju, 
hauska, ironinen, absurdi ja samal-
la älykäs. Se ruotii voimakkaasti 
nykyistä individualistista elämän-
menoa ja meitä egoistisia ihmisiä 
lyttäämättä ja lannistamatta. Suo-
sittelen Onnellisuuden tasavalta - 
näytelmän katsomista niille, jotka 
haluavat pohtia nykymenoa kriitti-
sesti mutta nauttia samalla teatte-
rin taiasta.

Kirsi Ruhanen



Suosittu Forum uudistuu sekä lukion uuden opetussuunnitelman  
että käyttäjien toiveiden mukaan.

● Uuden opetussuunnitelman sisältö- ja tuntijakomuutokset on  
otettu huomioon.

● Oppikirjojen jäsennystä on parannettu käyttäjäpalautteen perusteella.
● Tehtävät ja suositut dokumenttiaukeamat on uudistettu.
● Historian kurssien sisällöissä korostuvat mm. teknologia,  

tiede ja historian hyödyntäminen.
● Yhteiskuntaopin sisällöt keventyvät antaen tilaa opiskelijoita  

aktivoiville työtavoille.
● Uudistunut Forum kehittää monilukutaitoa mm. uusia näkökulmia  

tukevien tulkintalaatikoiden, monipuolisten infograafien,  
dokumenttiaukeamien ja herättelevän kuvituksen avulla.

Forumin kanssa on hyvä jatkaa. 

Kokonaisvaltainen  
Forum-uudistus

LOPS 2016

Tervetuloa esittelytilaisuuteen! 

otava.fi/tilaisuudet


