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HYOL:n perustamisesta 70 vuotta
Eero Kitunen

H

istorian opettajien ainejärjestön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 70
vuotta. 20 vuotta sitten HYOL teetti toiminnastaan 50-vuotishistoriikin. Sen kirjoitti Arja Virta,
joka nykyään toimii Turun yliopistossa historian ja
yhteiskuntaopin didaktiikan professorina.
Paitsi että historiikki kertoo historian opettajien
ainejärjestön perustamisesta sekä sen ja myöhemmin HYOL:n toiminnasta, se valottaa myös tuon
toiminnan koulutuspoliittista kontekstia ja siihen
liittyviä pedagogisia muotivirtauksia. Ainejärjestön
perustamisajankohtaan liittyvä esimerkki tästä on
venäläisvastaisten ja saksalaissuuntaukseen liittyvien tekstien sensuroiminen oppikirjoista.
Ensimmäiset jatkosodan jälkeiset historian
opettajien ja tutkijoiden päivät järjestettiin vuonna
1947. Niiden aikana ehdotettiin historianopettajien
liiton perustamista. Virran mukaan historianopettajien liitto, tai oikeammin yhdistys, perustettiin
vuonna 1948. Tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, sillä
asiakirjoja tuolta vuodelta ei ole säilynyt. Yhdistysrekisteriin Historian Opettajain Yhdistys merkittiin
tosin vasta lokakuussa 1949. Ainejärjestö on alusta
alkaen ollut kaksikielinen. Yhdistysrekisteriin
merkittiin myös sen ruotsinkielinen nimi Förening
för Historielärare.
Kuitenkin jo vuoden 1949 tammikuussa historian
opettajien ja tutkijoiden päivillä oli annettu seuraavien vastaavien päivien järjestämistehtävä Historian
Opettajain Yhdistyksen johtokunnan tehtäväksi.
Tämä antaa vahvan syyn olettaa, että ainejärjestö
oli faktisesti olemassa jo edellisenä vuonna. Lisäksi
Historianopettajain Liiton vuoden 1953 vuosikirjassa todetaan, että järjestö perustettiin vuonna 1948.
Tämän vahvistaa myös sen puheenjohtajana pitkään
1950-luvulla toiminut Veikko Kerkkonen. Kerkkonen kertoo ainejärjestön 25. toimivuotena julkaistussa vuosikirjassa ilmestyneessä haastattelussaan,
että hän oli mukana perustamiskokouksessa Helsingin normaalilyseon opettajienhuoneessa. Kokous
pidettiin vuonna 1948.
Ainejärjestön nimi oli ilmeisen vakiintumaton
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"Historianopettajien
liitto perustettiin
vuonna 1948."
sen toiminnan alkuvuosina. Virallisesti liiton nimi
oli Historian Opettajain Yhdistys, mutta käytännössä siitä käytettiin nimitystä Historian Opettajain
Liitto. Näin oli ainakin ensimmäisessä vuodelta
1951 säilyneessä vuosikertomuksessa ja kaksivuotta
myöhemmin julkaistussa ensimmäisessä vuosikirjassa. Ainejärjestö rekisteröitiin uudelleen Historian
ja yhteiskuntaopin opettajien liitoksi vuonna 1978.
Virta näkee, että historian opettajien ainejärjestön perustamisen tärkeimmät motiivit olivat
opettajien yhteistyön edellytysten parantaminen
sekä tieteelliseen tutkimustietoon perustuvan historian oppiaineen pedagogiikan määritteleminen ja
kehittäminen. Nämä tavoitteet ovat HYOL:n toiminnassa edelleenkin keskeisiä. Kerkkonen puolestaan
painotti myös historian opettajien tarvetta saada
äänensä kuulumaan. Vaikkei hän ehkä vielä tarkoittanutkaan varsinaista edunvalvontaa, on tämä
järjestäytymisen historiallinen motiivi nykyään
erityisen ajankohtainen. ▪

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen puheenjohtaja.

4 styrelsemedlem

Epilog
- 12 år, 48 kolumner
Pet ter Wallenius

F

ör 12 år sedan började jag, en oerfaren dyslektisk 30-plussare – efter att ha tagit över efter
västnylänningen Sture Lindholm – att skriva
i Kleio under spalten “Förbundsnytt”. Idag läser du
den 48:e och sista kolumnen av mig – lite mer erfaren, men fortfarande dyslektisk 50-plussare. Nästa
år tar östnylänningen Niklas Rapo över.
Feedbacken på kolumnerna har varit minimal
och ersättningen ringa. Ångesten har däremot
varit stor inför varje deadline. Jag vet idag vad det
betyder att tvinga ur sig 493 betydelsefulla ord efter
en lång arbetsdag samtidigt som barnen behöver
mat och läxhjälp, samtidigt som bilen eller någon
av cyklarna borde fixas, samtidigt som du borde
förbereda morgondagen och korrigera prov. Just
under dessa pressade situationer har jag varit som
bäst och förvånansvärd produktiv. Aj, aj vad det är
bra med deadlines! Kreativiteten hos mig ökar ju
stressigare jag har det. Men vad har jag lär mig som
skribent? I alla fall att förstå vad jag har för åsikt i
olika frågor liksom att snappa upp vad som är aktuellt. Jag har också insett att för att skriva måste man
läsa tidskrifter, tidningar, böcker men också lyssna
på folk. Skrivandet har verkligen varit både lärorikt
och inspirerande.
Eftersom jag samtidigt kommer att sluta i förbundets styrelse tänkte jag kort summera vad jag
har lärt mig i detta förtroendeuppdrag. Jag har fått
tala massor av finska, vilket jag sällan annars gör
förutom hos tandläkaren och i K-butiken. I styrelsen
har jag försökt ge svenskan ett ansikte och haft som
mål att påminna om finlandssvenskens existens:
”Muista sitten tehdä nämä tehtävät på svenska!”.
Men också genom att tala svenska. Som svensktalande finne måste man visa framfötterna, ta plats
och vara lite obekväm. Blyg får man verkligen heller
inte vara när man sitter ensam på mötet med sina
svenska argument och sällan har jag haft någon
annan kollega som korrigerat språket på texter

"Kreativiteten hos mig ökar
ju stressigare jag har det."
som skall översatts från finska till svenska. Som
fondkännare har jag inte sällan tagit rollen som
den ständige stipendieansökningsmaskinen. För
att sammanfatta min tid i styrelsen så skulle jag
kunna säga att kamratskap varit ledordet. Många
är de engagerade ämneskolleger som jag lärt känna
under årens lopp och vissa har jag lärt känna riktigt
bra, såsom Riitta, Kirsi, Jari, Markus, Hanna, Sture,
Jorma, Marja, Hannele, Markus, Kati, Timo mfl.
För tolv år sedan, i min första Kleiotext (1 /2007),
lyfte jag fram några saker som enligt mig borde
åtgärdas. En av dem var, hör och häpna, undervisningsskyldigheten. I november skrev jag en
insändare i HBL, under rubriken ”Solidariteten
brister inom lärarfacket”. Där diskuterade jag usken
och svårigheterna med att påverka en uppenbara
orättvisa. Och aldrig har jag fått så mycket feedback
på en skriven text. Tack för det! Dock befarar jag att
Niklas Rapo, och hans efterföljare också kommer att
bli tvungna att lyfta upp den osolidariska lönepolitiken. Men så länge det finns liv finns det hopp. Tack
för mig! ▪
Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.
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HYOL toimii
Kirsi ruhanen

Syysliittokokous

HYOL ry:n syysliittokokous
pidettiin Helsingissä 28.10.2018.
HYOL:n hallituksen varapuheenjohtajiksi yhden kalenterivuoden
ajaksi valittiin Kati Hynönen ja
Hanna Ylönen.
Hallituksen jäseniksi kolmen kalenterivuoden ajaksi
valittiin Anniina Mäki, AnnaMari Numminen ja Marjo Sassali.
Varapuheenjohtajaksi siirtyneen
Hanna Ylösen tilalle hallitukseen
kahden kalenterivuoden ajaksi
valittiin Marketta Hulkko-Lassila.
HYOL:n jäsenmaksun tulevalle vuodelle syysliittokokous päätti pitää ennallaan: työssä olevan
jäsenen vuosijäsenmaksu on 60
euroa. Päätoimisesti opiskelevan,
työttömän ja eläkkeellä tai vanhempainvapaalla olevan jäsenen
vuosimaksu on 30 euroa.

Talousguru 2019

Talousguru-kilpailun alkukilpailu järjestetään lukioissa 16.1.2019.
Talousgurun alkukilpailu
toteutetaan sähköisenä Abittialustalla. Kilpailuun oppilaansa
ilmoittavat opettajat saavat
loppuvuodesta tarkemmat ohjeet
kilpailun järjestämiseksi.
Useat korkeakoulut tarjoavat
kilpailuissa parhaiten menestyneille opiskelupaikkoja ilman
pääsykoetta.
Ilmoita koulusi mukaan
Talousguruun viimeistään
17.12.2018!
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Preliminäärikokeet

Historian uusi preliminäärikoepaketti valmistui syyslukukauden alkaessa. Kevätlukukauden
alussa HYOL:n verkkosivuille
tulee myyntiin uusi yhteiskuntaopin prelipaketti.
Preliminäärikokeet ovat
tilattavissa myös ruotsinkielisinä
versioina.
Yhden preliminäärikoepaketin hinta on 50 euroa ja se sisältää
abittiin ladattavan kokeen lisäksi
korjausohjeet sekä kokeen pdfversion.

Taloustaitokilpailu

Taloustaitokilpailu pidetään
yhdeksännen luokan oppilaille
torstaina 4.4.2019.
Ilmoittautuminen kilpailuun
alkaa HYOL:n verkkosivuilla
kevätlukukauden alkaessa.

Kevätpäivät

HYOL:n kevätpäivät pidetään
Porissa 6.-7.4.2019 teemalla
”Patruuna-ajoista peliteknologiaan”.
Päivien monipuolinen ohjelma on nähtävissä tämän lehden
sivulla 45 sekä HYOL:n verkkosivuilla. Ilmoittautuminen päiville
22.3.2019 mennessä.

Lakitiedon kurssi

HYOL:n järjestää lakitiedon kurssin Helsingissä 4.6.2019. Lakitiedon kurssin ohjelma julkaistaan
tammikuussa.

Libanonin kurssi

HYOL ja Suomen Lähi-idän
instituutti järjestävät opintomatkan kiehtovaan Libanoniin
9.-16.6.2019.
Lisätietoja ja hakuojeet lehden
sivulla 7 sekä HYOL:n verkkosivuilla.

Tanner-stipendi

Väinö Tannerin säätiö myöntää
jälleen opettajastipendin, joka
sisältää Italian Mazzanossa sijaitsevan kirjailijakodin käyttöoikeuden kesäkuun 2019 ajaksi sekä
200 euroa matkakuluihin.
Lisätietoja ja hakuojeet lehden
sivulla 55 sekä HYOL:n verkkosivuilla.

Apua arviointiin

HYOL on laatinut jäsenille tarkoitetun Välineitä formatiiviseen
arviointiin -sivuston, jonka tarkoituksena on tukea peruskoulun
opettajien arviointityötä. Sivusto
tarjoaa tietoa formatiivisesta
arvioinnista ja se sisältää useita
erilaisia arviointilomakkeita.

Oikaisu

Leena Brandtin artikkelissa
(Kleio 3 / 2018) mainittiin, että
toimittajia on viime vuosina
tapettu Sloveniassa. Näin ei ole,
vaan toimittajia on tapettu Slovakiassa. ▪
Kirjoittaja on HYOL ry:n
toiminnanjohtaja.
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Luddiitin oudot aatteet
RIit ta Mikkola

O

petus on ollut otsikoissa viime viikkoina:
“Miksei koulu voi olla digivapaa vyöhyke oppilaiden elämässä?” “Lapset ovat syntyneet
yhteiskuntaan, jossa kännykät ja tietokoneet ovat
arkea.” “Ilmiöoppiminen ja digipuuhastelut johtavat
kouluissa yhä syvempään suohon.”
Mielipiteitä ja näkemyksiä on yhtä paljon kuin
niiden esittäjiä. Digitalisaatio on avain onneen ja
kaiken pahan lähde. Ilmiöoppiminen auttaa ymmärtämään maailmaa, paitsi että se tuhoaa opiskelumotivaation. Itsenäinen opiskelu nostaa Suomen
Pisa-tuloksia, jotka ovat romahtaneet opettajajohtoisen opetuksen loppumiseen. Kaikki ovat koulun
asiantuntijoita, koska ovat siellä joskus olleet. Pienen opettajan pää on pyörällä. Miten omaa opetusta
pitäisi jatkaa? Kehittää, muuttaa, säilyttää, tuhota,
uudistaa, mennä taaksepäin vai selviytyä?
Sekavassa tilanteessa historian opettaja ottaa
historian OPS:n taitotavoitteet käyttöön. Hän tietää,
että historian peruskäsitteitä ovat syy ja seuraus,
muutos ja jatkuvuus sekä historiallinen empatia.
Hän soveltaa käsitteitä nykypäivän koulutuskeskusteluun.
Kun jotain muuttuu, paljon myös pysyy ennallaan. Vaikka koulu on muuttunut, monet toimintatapamme ovat yhä perinteisiä. Kun höyrylaivat
keksittiin, pysyivät purjelaivat pitkään niiden kilpailijoina. Purjehdus on vieläkin monen ilo. Samoin on
opettajan ja oppilaan kohtaamisessa. Vaikka meillä
olisi kaikki maailman digivehkeet, mutta meillä ei
olisi taitoa kohdata toista ihmistä, olisimme vain
kumiseva kännykkä ja helisevä härpäke.
Toisaalta muutos voi tarkoittaa sitä, että emme
palaa enää entiseen maailmaan. Luddiitit yrittivät
estää teollistumisen, mutta tuloksetta. Digitalisaatio on tullut jäädäkseen. Opettaja miettii, onko hän
tämän päivän luddiitti, kun estää oppilaiden kokoaikaisen kännykännäpryyn. Vai puolustaako hän
purjelaivoja, jotka yhä seilaavat maailman merillä?
Teollistumisen seurauksena kaupungit kasvoivat. Kun ne kasvoivat, ihmisiä tuli paljon yhteen
ja syntyi uusia keksintöjä. Mikä onkaan siis syy ja

"Ilman taitoa kohdata
ihminen olisimme vain
kumiseva kännykkä ja
helisevä härpäke."
mikä seuraus? Jos opettaja luopuu opettajajohtoisuudesta ja päästää oppilaat vapaalle oppimislaitumelle, seuraako parempaa oppimista vai tulosten
romahdus? Vai haluaako opettaja uudistaa opetustaan, koska ei ole tyytyväinen nykytilaan?
Empatiaa opettajalta riittää kaikille. Digitalisaation kannattajat haluavat työelämään tulevaisuuden
taitajia. Vastustajat ovat huolissaan nuorten mielenterveydestä. Ilmiöoppijat pyrkivät pelastamaan
maailman suurilla kokonaisuuksilla. Ainesisältöjen
korostajat toivovat kirurgin osaavan sisäelinten
järjestyksen. Kaikilla on hyvät tavoitteet eikä paha
ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi
toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei
aina esille loista.
Yhden faktan haluaisin korjata. Some ja perinteinen media kauhistelevat Suomen Pisa-menestyksen
menetystä. No, hiukan on laskua. Mutta onko
Pisalla merkitystä? OPH:n edustajat kertovat, että
peruskoulun tavoitteet ovat niin laaja-alaiset, ettei
niitä voi yhdellä kokeella mitata. Joten turha surra,
täähän on vain elämää. ▪
Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.
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Opintomatka Libanoniin 9.-16.6.2019
Libanon on kiehtova yhdistelmä itää ja länttä, nykypäivää ja historiaa. Opintomatkalla tutustutaan
monipuolisesti Libanonin yhteiskuntaan ja sen sektariastiseen poliittiseen järjestelmään, jossa eri
uskontokunnilla on tarkoin määrätyt osuudet kaikissa valtion viroissa. Libanonin sisällissodan muisto
vaikuttaa maassa voimakkaasti muutoinkin kuin politiikassa. Matkalla tutustutaan mm. vähän aikaa sitten
avattuun Beit Beirut -museoon, joka sijaitsee sisällissodassa pahoin vaurioituneessa kerrostalossa. Talo
sijaitsi Beirutia sisällissodassa jakaneen Vihreän linjan varrella.
Ihmisten muuttoliike ja pakolaisten asema ovat aikamme keskeisiä kysymyksiä. Libanonissa on
vähintään noin miljoona syyrialaista pakolaista – tarkkaa lukumäärä ei tiedä kukaan. Lisäksi maassa
on laskentatavasta riippuen 200 000 - 450 000 palestiinalaista, joiden elinoloista matkalaiset saavat
käsityksen käynnillä Shatilan leirissä Beirutissa.
Opintomatkaan sisältyy kaksi retkipäivää. Retkellä Mleetassa käydään Hizbollahin vastarinnan museossa,
joka esittelee Hizbollahin näkökulmasta järjestön roolia Libanonin ja Israelin välisissä sodissa. Bekaan
laaksossa kohteena ovat Rooman valtakunnan suurimman temppelin rauniot.
Ohjelmaan sisältyy lisäksi päivän mittainen seminaari Libanonin koulutusjärjestelmästä sekä käynti
paikallisessa koulussa.
Tarkka matkaohjelma valmistuu keväällä. Matkanvetäjinä toimivat Suomen Lähi-idän instituutin
työntekijät. Lisäksi kuullaan paikallisten asiantuntijoiden luentoja.
Matkan kokonaishinta on noin 1200-1400 €. Hinta sisältää lennot, majoituksen kahden hengen huoneessa,
opetuksen ja matkat maan sisällä, sisäänpääsymaksut vierailukohteisiin, ruokailuista hotelliaamiaiset ja
kahden retkipäivän lounaat. Hinta ei sisällä muita ruokailuja eikä vakuutuksia.
Suomen Lähi-idän instituutti valitsee kurssille hakemusten perusteella kymmenen historian ja
yhteiskuntaopin opettajaa, joiden tulee olla HYOL ry:n jäseniä. Jos hakijoita on enemmän kuin kymmenen,
valintakriteereinä ovat aktiivinen toiminta HYOL:ssa ja mahdollisuus kurssin annin hyödyntämiseen
omassa työssä.
Hakemukset viimeistään 6.1.2019
osoitteeseen kirsi.ruhanen@hyol.fi.
Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan
henkilötiedot, tiedot opinnoista,
mahdollinen toiminta HYOL:ssa ja
muut hakijan ansiokseen katsomat
seikat sekä se, miten hakija aikoo
hyödyntää kurssin antia opetuksessa.
Kurssin osallistujien terveydentilan
tulee sallia osallistuminen jalkaisin
tehtäville kenttäretkille kuumassa
ilmanalassa.
Lisätietoja: www.hyol.fi
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Beirutin rantabulevardi.
Kuva: FIMEn arkistot.
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historian käyt tö ja väärinkäyt tö

HISTORIEBRUK I
TEORI OCH PRAKTIK
Ulf Zander

A

tt konsumera historia är ingalunda
ett nytt fenomen, men under senare årtionden har utvecklingen gått i
snabb takt, vilket innebär att historia
förmedlas via alltfler kanaler, numera ofta digitala. Förvisso kan nya arkivfynd eller
tolkningar bidra till att historiker initierar debatter,
men det förflutna får minst lika ofta aktualitet via
romaner, filmer och tv-serier, konstverk eller musikstycken. Under de senaste årtiondena har den breda
publikens historieintresse också blivit ett betydelsefullt forskningsområde. Hur historia manifesteras i
monument och på museer, hur gångna tider förmedlas i skolan, på film och teater, i konst, musik och datorspel, hur det förflutna brukas och blir meningsskapande samt hur vi orienterar oss i tid och rum,
har blivit föremål för ett stort antal studier. I sådana
sammanhang är avståndet kort mellan historia som
vetenskap och som livs- och erfarenhetsvärld. Såväl
individer som kollektiv aktiverar och mobiliserar
kunskaper, erfarenheter och minnen – med andra
ord brukar vi regelbundet historia.

Att bruka historia
Den brittiske historikern Jeremy Black och hans
kanadensiska kollega Margaret MacMillan diskuterar ett stort antal ”historiska” användningsområden
i Using History (2005) respektive The Uses and
Abuses of History (2009). Med exempel från stora
delar av världen och utifrån olika medier påvisar
de hur historiska argument används för att skapa
trygghet, gärna som en byggsten i identitetsbyggen.
Men vad som är trygghet för en person kan vara ett

hot för en annan, något som ofta varit resultatet när
det förflutna tagits i mer eller mindre aggressiva
nationalisters tjänst för att särskilja ”vi” från ”de
andra”. Föga förvånande återkommer ett flertal exempel från diktaturer. Envåldshärskare har allt som
oftast varit på det klara med det historiska urvalets
betydelse på grund av att de är väl medvetna om
betydelsen av lögner eller halvsanningar. I deras
ständigt pågående arbete med att konsolidera sina
maktpositioner är omskrivningar, förnekelser eller
helt enkelt utplånande av ”olämpliga” historiska
händelser och personer vardagsmat.
Historiebruk utmärker emellertid inte bara
diktaturer. Framför allt Black resonerar om historiebruk i västvärlden, bland annat i anslutning
till arven från imperialism, kolonialism och två
världskrig. MacMillan kompletterar bilden genom
att dra paralleller mellan vardagslivet och historiebruk. När någon säger ”Du gör alltid på det viset”
eller ”Du står i skuld till mig” använder de historia
för att uppnå fördelar i nutiden, konstaterar hon.
Denna typ av jämförelser riskerar att bli banala,
men det finns också en pedagogisk fördel med
hennes arbetssätt. De ständiga försök som vi gör
för att framstå i god dager i vardagslivet bidrar till
att förklara varför konflikter där historiska, eller för
den delen arkeologiska, ståndpunkter anförs som
”bevis” för att gruppen x har rätt till ett territorium
framför gruppen y. ”Vi var här först” är ju än idag ett
välbekant argument i etniska konflikthärdar.
Mångfalden av exempel och de många skilda sätt
att använda det förflutna på som Black och MacMillan anknyter till är i mångt och mycket intressanta
att fundera över. Ett grundläggande problem är att
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det inte tillräckligt tydligt framgår vilka som är de
utmärkande dragen för att använda historia på, vilket gör att både The Uses and Abuses of History och
Using History illustrerar att historia kan användas
både i det privata och i det offentliga, men utan att
det framgår vilka olikheterna är mellan skilda sätt
att bruka historia på och vilka skilda behov och
utgångspunkter som vägleder skilda brukare.
I rättvisans namn är Margaret MacMillan och
Jeremy Black i gott sällskap. Det finns många exempel på texter med exempel på att historia används i
vid bemärkelse, kompletterat med diskussioner om
på vilka sätt som exempelvis skönlitterära författare, politiker och militärer har tagit historien i sin
tjänst. Inte sällan är den mer eller mindre explicita
utgångspunkten att brukarnas historieanvändning
är felaktig, eftersom den ofta på avgörande punkter avviker från historievetenskapliga resultat och
tolkningar. Snara domslut över missbruk av historia
tenderar att vara kontraproduktiva. Den som vill
studera till exempel historiebruk inom politiken
bör göra själva förbindelselänken – det som gör
kopplingen mellan historia och politik intressant
för brukarna – till föremålet för analysen istället
för att falla för frestelsen att finna felaktigheter.
Istället för uppdelningar i bruk och missbruk, sant
och falskt, fakta och fiktion, bör den som intresserar
sig för historiebruk fundera över vem som brukar
historia, hur de bär sig åt och varför de brukar historia på vitt skilda sätt. För att ta ett konkret exempel
är det inte svårt att beslå den serbiske presidenten
Slobodan Milošević och hans landsman, generalen
Ratko Mladić, med en minst sagt frimodig tolkning
av historien när de inför och under inbördeskrigen i
det forna Jugoslavien anknöt till slaget vid Trastfältet (Kosovo Polje) 1389. Den som intresserar sig för
historiebruk måste fråga sig varför denna drabbning
mellan serbiska och osmanska styrkor har visat sig
vara brukbar vid ett stort antal tillfällen, inte bara
bland serbiska politiker och militärer, utan också
bland landets historiker, konstnärer och författare.

Friedrich Nietzsche om
historiebruk
En av de första som resonerade kring historiebruk var filosofen Friedrich Nietzsche. I en av
sina ”otidsenliga betraktelser” från 1874 skrev han
om individers och samhällens behov och bruk av
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historia. I Von Nutzen und Nachteil der Historie für
das Leben markerade han en kluvenhet inför det
förflutna. Han reagerade mot den rådande historis-

"Historiebruk utmärker
emellertid inte bara
diktaturer."
ka besattenheten. Att ägna sig så mycket åt gångna
tider kunde förorsaka djupa och varaktiga sår. Samtidigt underströk han att ”vi behöver historien för
livet, för handlingen”. Det gällde därför att uppnå
en balans mellan det förflutna och det nuvarande,
mellan minne och glömska. Han betonade att den
sistnämnda inriktningen inte var hållbar i längden. Människan är i grund och botten en historisk
varelse och är därmed, på gott och ont, en del av
traditionen och historien.
Bortom denna grundläggande likhet inskärpte
han att människor kan ha olika förhållningssätt
till det förflutna. Han urskilde tre historiebruk: det
monumentala, det antikvariska och det kritiska.
Inför det monumentala historiebruket var han
kluven. De dådkraftiga personer och exempel som
frammanades i detta bruk var i för sig positiva. De
skapade ett engagemang för historien, vilket kunde
stimulera till stordåd. Han varnade dock för att en
strävan att finna samband mellan då och nu kan
leda till problematiska förenklingar av de historiska
sammanhang som förebilderna en gång verkade i.
Det antikvariska historiebruket har sin fördel
i att den stimulerar människan att uppskatta det
enkla och det som är nära, men om det får alltför
stort utrymme på de andra brukens bekostnad,
står det i ett motsatsförhållande till livet. De som
är entydigt antikvariska lever ett skuggliv i nuet.
Bakåtsträvandet bevarar inte livet utan mumifierar
det, varnar han.
Den tredje varianten grundar sig på behovet av
att kritisera det förflutna. Nödvändigheten av att
ifrågasätta historien är förvisso ingen enkel och
riskfri process. Det krävs en insikt om att vi inte
kan frigöra oss från gångna orättvisor och misstag.
Nietzsche är noga med att understryka att historievetenskapen inte är räddningen. Det är inte
genom någon källkritisk metod eller sökande efter
objektiva sanningar som det förflutna bör granskas
och utvärderas.
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Historiebruk – en typologi
Andra världskriget bidrog till att Nietzsche föll ur
modet. Genom att nazisterna flitigt refererat till
honom och genom en selektiv anknytning till de positiva aspekter som Nietzsche framhävt i det monumentala historiebruket var hans tankar inte längre
gångbara. Krigsåren bidrog även till att det framför
allt var skadan med historiebruk som diskuterades,
då normativa perspektiv dominerade på bekostnad
av analytisk-kritiska. Inte minst kalla krigets slut
och murens fall bidrog till ett förnyat intresse för
historiebruk, då den så kallade historiens återkomst
påvisade att det förflutna var betydelsebärande och
meningsskapande och emellanåt kom till uttryck
på helt andra sätt än den historia som skrevs vid
universitet och högskolor.
Följaktligen har historiebruk blivit ett vanligt
förekommande begrepp i historievetenskaplig och
historiedidaktisk litteratur, men utifrån skilda utgångspunkter. Utifrån en vid förståelse av begreppet
har några bedömare i samma anda som Black och
MacMillan tagit fasta på konkreta situationer och
platser då det förflutna används och blir betydelsebärande. Historikern Klas-Göran Karlsson tog ursprungligen sin utgångspunkt i Nietzsches typologi
över historiebruk, men har under en period av flera
årtionden utvecklat en typologi över historiebruk,
som i sin tur har bearbetats av ett flertal historiker
då den har tillämpats på andra geografiska områden
eller på andra historiska källmaterial.
Karlsson har betonat att moderna historiebruk
växlar i grad av omedelbarhet och komplexitet, men
att de överlag utmärks av att brukarna har bestämda syften som i sin tur går tillbaka på konkreta
behov. Bruken är dessutom funktionella då de fyller
funktioner, knutna till individer och kollektiv som
brukar historia på olika sätt i olika tider och i olika
samhällen.
Typologin över historiebruk illustrerar även att
historia brukas på skilda nivåer, från individers
meningsskapande till intellektuellas och politikers behov av rehabilitering, rationalisering och
legitimering. Dessa behov står ofta i skarp kontrast
till det vetenskapliga historiebrukets kännetecken.
Dess utövare, främst historiker och historielärare,
arbetar efter att upptäcka och rekonstruera det förflutna för att därefter tolka och verifiera eller falsifiera forskningsresultaten. Enligt det vetenskapliga

historiebrukets anhängare är det bara de som arbetar i enlighet med det vetenskapliga regelsystemet
som på allvar kan sägas ägna sig åt historia. Med
andra ord är detta bruk det enda rimliga, medan
andra historiebruk är att jämställa med missbruk.
Som Karlsson skriver i antologin Historien är nu.
En introduktion till historiedidaktiken (2009) visar
det senaste dryga årtiondets samhällsutveckling ”att
historia kan brukas och faktiskt brukas på flera olika
sätt, varav det vetenskapliga endast är ett. Det är
inte överordnat de andra, men inte heller underordnat”.
Ett historiebruk som oftast är knutet till individer
snarare än till kollektiv och som är vanligt förekommande i samhällen som genomgår en snabb
moderniseringsprocess är det existentiella. Centrala
komponenter för detta historiebruk är minnen och
historisk förankring, vilket inte sällan kommer
till uttryck via släktforskning eller lokalhistoriskt
engagemang. Det tidigare anförda exemplet med
slaget vid Trastfältet är ett tydligt exempel på ett
ideologiskt historiebruk. Politiska makthavare och
intellektuella är vanligen det ideologiska historiebrukets flitigaste tillskyndare. Utifrån urval ur historien önskar de legitimera ett nutida styrelseskick
och/eller mobilisera medborgare. Framför allt
politiker har brukat historien politiskt-pedagogiskt,
gärna med hjälp av analogier och med syftet att
jämställa en dåtida och en nutida utveckling. Frestelsen har ofta varit stor att använda nazismen som
jämförelseobjekt, men eftersom olikheterna ofta är
betydande bortom ytliga likheter har detta historiebruk ofta visat sig vara problematiskt att tillämpa.
Politiker och intellektuella har av tradition utgjort
det moraliska historiebrukets kärntrupp, men det
går även att finna exempel på krav underifrån på att
tidigare negligerade eller undertryckta historier ska
lyftas fram i ljuset. Som en variant av det ideologiska historiebruket märks icke-bruket av historia,
vilket kännetecknas av ett aktivt avståndstagande
till det förflutna. Ett annat tänkbart historiebruk är
det kommersiella, men analyser av det slags historieförmedling som bedrivs i vinstsyfte har påvisat att
säljbarheten inte är ett bruk i sig. Den som önskar
marknadsföra historia behöver genomgående
anknyta till ett eller flera andra historiebruk för att
nå framgång.
Det är viktigt att understryka att historiebruken
inte nödvändigtvis är isolerade från varandra. I olika
KLE I O 4/2018

historian käyt tö ja väärinkäyt tö 11

sammanhang och samhällen kan de kombineras
med varandra. Så har till exempel det moraliska historiebrukets tillskyndare ofta varit även ideologiska
historiebrukare. En likaledes viktig synpunkt är
insikten att vi alla är historiebrukare, och det är en
insikt som kräver ansvar. Det är till exempel väl värt
att tänka på för lärare som vill överföra historiska
exempel på nutida förhållanden. I sådana fall är det
av stor betydelse att jämförelsen inte blir förenklad och reduktionistisk. Även om intentionen kan
vara god för den lärare som vill förhindra fortsatta
trakasserier bland eleverna med hjälp av jämförelser med slaveriet eller någon annat varnande
exempel ur historien, är risken påtaglig att dåtidens
annorlundahet och komplexitet får stryka på foten.
Samtidigt kan insikter om att olika bruk fyller olika

funktioner vara till hjälp för den lärare som har
elever med bakgrund i olika sidor av en och samma
konflikt i samma klassrum. Sannolikheten att de
utgår från olika tolkningar stor, liksom antagandet
att de har blivit ideologiska historiebrukare genom
att lyssna på historier vid köksbordet hemmavid.
Historiebruk kan med andra ord både hjälpa och
stjälpa, men den som har vetskap om att historia
kan användas på många olika sätt och utifrån vitt
skilda syften är väl rustad att möta framtiden. ▪
Skribenten är professor i historia vid Lunds universitet.
Han har skrivit om historiebruk bland annat i Historien
är nu. En introduktion till historiedidaktiken (2004, 2009)
och i Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori
och tillämpning (2014).
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HISTORIAN VÄÄRINKÄYTTÖÄ
J u kka Kekko nen

H

istorian (historiallisen tiedon) väärinkäytöllä yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa on pitkä historia.
Väärinkäytön ydin on virheellisten
tietojen ja tulkintojen esittämisessä.
Kyse on propagandasta, joka peittää toden ja oikean
tiedon alleen.
Ilmiö on erinomaisen monisyinen: sen ääripäänä
on suora ja tarkoituksellinen totuuden vastainen
puhe, valehtelu. Yleisempää on kuitenkin faktojen
valikoiva ja tarkoitushakuinen käyttäminen oman
retoriikan edistämiseen. Joskus voi olla kysymys
myös puhtaasta tietämättömyydestä.
Edellä sanottu ei tietenkään muuta sitä tosiasiaa,
että historiantutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä on erilaisia koulukuntaisia lähestymistapoja.
Lisäksi jokainen sukupolvi tulkitsee historia uudelleen. Tämä on normaali historiantutkimukseen
liittyvä ja historiantutkimuksen historian osoittama ilmiö. Parhaidenkin tutkijoiden tulkinnat
ja selitykset voivat olla hyvin erilaisia. Olennaista
on kuitenkin se, että tutkimuksellinen keskustelu
noudattaa lähdekritiikin, avoimuuden ja rehellisyyden pelisääntöjä. Tutkimuksellinen argumentaatio
on vaativaa. Sen opettamiseen tähtää yliopistollinen
koulutus.
Valitettavasti historian väärinkäyttöön liittyvät
ilmiöt ovat havaintojeni mukaan viime vuosina olleet pikemminkin lisääntymässä kuin vähentymässä. Nopeiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen
muutosten ohella sosiaalinen media on ruokkinut
rationaalisen keskustelun ja tutkimuksellisen analyysin näkökulmasta ongelmallisia kannanottoja.

Tarkastelen seuraavassa Katalonian itsenäisyysliikkeen tarjoaman esimerkin valossa sitä, miten
historiaa ja sen tulkintoja voidaan väärinkäyttää
sinänsä legitiimien poliittisten tavoitteiden edistämiseen. Esimerkki on erityisen ajankohtainen ja
kiinnostava sen vuoksi, että Katalonian tilanne on
asettanut demokraattisen oikeusvaltion perimmäisten kysymysten äärelle. Tässä tilanteessa
nousee esille se, millä keinoilla voidaan puolustaa
demokraattista oikeusvaltiota laittomia hyökkäyksiä vastaan. Tarkasteltava konflikti liittyy myös
oikeistopopulismin nousuun Euroopassa.
Ennen näihin kysymyksiin paneutumista on aiheellista luoda lyhyt katsaus siihen, mitä Espanjassa
on tapahtunut viime vuosina, erityisesti vuoden
2008 talouskriisin jälkeen.

Katalonian tilanteen kärjistyminen
Katalonian tilanne kärjistyi syyskuussa 2017, kun
itsenäisyysmieliset (separatistit) ryhtyivät valmistelemaan kansanäänestystä itsenäisyydestä tekemättä sitä perustuslain mukaisesti ja yhteistyössä
Espanjan hallituksen kanssa. Espanjan perustuslakituomioistuin julisti menettelyn laittomaksi. Tästä
huolimatta Katalonian alueparlamentissa ajettiin
läpi 6.-8.9.2017 tulevaisuutta varten lakeja, jotka
pitivät sisällään itsenäisen Katalonian tasavallan
perustamisen. Prosessi alueparlamentissa vietiin
läpi nopeasti ja Katalonian omaa parlamenttia koskevien menettelysäännösten vastaisesti. Espanjan
perustuslakituomioistuin julisti päätökset laittomiksi.
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Silti Katalonian aluehallitus piti kiinni kansanäänestyksen järjestämisestä. Se toteutettiin 1.10.2017,
vaikka menettelyn laillisuudesta oli epäselvyyttä.
Äänestyspäivää voidaan pitää merkittävänä mielenilmauksena itsenäisyyden puolesta (siihen osallistui
40 % Katalonian äänioikeutetuista, joista n. 91 %
kannatti itsenäisyyttä) mutta millään oikeusvaltiollisella mittarilla arvioituna tapahtuma ei täyttänyt
länsimaisen demokratian edellyttämien vaalien
kriteerejä esimerkiksi vaalisalaisuuden tai useampikertaisen äänestämisen mahdollisuuden estämisen
osalta.
Mariano Rajoyn johtama Espanjan oikeistohallitus pyrki estämään äänestyksen toimeenpanon
yleisin näkemyksen mukaan (tarpeettoman) kovin
ottein, mikä lisäsi itsenäisyysliikkeen saamaa
sympatiaa maailmalla. Onneksi kukaan ei kuollut
ja loukkaantuneita oli vähemmän kuin esimerkiksi
monissa globalisaation vastaisissa mielenosoituksissa eri länsimaissa edellisinä vuosina.
Myöhemmin lokakuussa Katalonian parlamentti
antoi itsenäisyysjulistuksen, jonka jälkeen Espanjan hallitus asetti alueen perustuslain 155. artiklan
perusteella keskushallinnon ohjaukseen ja määräsi
vaalit joulukuun 21. päivälle. Samaan aikaan aloitettiin tutkinta itsenäisyysliikkeen johtajia vastaan
kapinasta, tottelemattomuudesta ja julkisten
varojen väärinkäytöstä. Myös äänestyksen toimeenpanoon liittyneiden potentiaalisten laittomuuksien
poliisitutkinta aloitettiin.
Tässä tilanteessa Katalonian aluehallituksen
johtaja Carles Puigdemont pakeni Belgiaan ja myös
eräät muut aluehallituksen johtohahmot pakenivat maasta. Kun saksalainen ylioikeus katsoi
keväällä 2018, ettei Puigdemontia voida luovuttaa kapinasyytteen, vaan ainoastaan lievempien
rikossyytteiden nojalla, Espanjan tutkintatuomari
luopui luovutusvaatimuksesta. Eurooppalaisen
pidätysmääräyksen, jonka soveltamisen pitäisi olla
sopimusvaltioiden kesken pääsääntöisesti automaattinen, tulkinta on herättänyt keskustelua ja
kritiikkiä oikeusoppineiden keskuudessa.
Lokakuun tapahtumien jälkeen Espanjan oikeusviranomaiset aloittivat tutkinnan ja vangitsivat osan
separatistien johtajista. Yli 20 heistä on edelleen
tutkintavankeudessa. Oikeudenkäynnit alkanevat
vuoden 2019 alkupuolella.
Menemättä juridiikkaan on syytä mainita, että
hankalimmin tulkittava säännös on ollut Espanjan
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rikoslain kapinapykälä, koska sen tunnusmerkistö
edellyttää väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Liittyikö
niitä lokakuun tapahtumiin, jakaa asiantuntijoiden
mielipiteitä. Sen sijaan se, että separatistien johtajat
ovat syyllistyneet lievemmin sanktioituihin laittomuuksiin, näyttää kiistattomalta.

"Separatistit ovat
saaneet vahvimman
tuen Euroopassa
oikeistopopulisteilta."
On myös syytä huomauttaa monien muiden
asiasta kirjoittaneiden tavoin, että missä tahansa valtiossa yritys irrottaa alue valtiosta johtaisi
keskushallinnon toimenpiteisiin – luultavasti varsin
voimakkaisiin reaktioihin, koska valtio- ja maanpetos ovat kaikissa valtioissa ankarasti rangaistavia
tekoja.
Nyt on kulunut yli vuosi syksyn 2017 tapahtumista. Joulukuun vaaleissa Kataloniassa itsenäisyysmieliset saivat niukan voiton heitä (pieniä
kuntia) suosivan vaalijärjestelmän vuoksi. Kuitenkin äänten enemmistön saivat ns. perustuslailliset
puolueet, jotka torjuvat itsenäisyyden. Alueparlamentin suurimmaksi ryhmäksi nousi keskustaliberaali Ciudadanos-puolue, jonka kannatus on tämän
jälkeen noussut huomattavasti myös valtakunnallisella tasolla.
Katalonian kriisitilanne ei ole helpottunut,
vaikka eräs konfliktin syntyyn vaikuttaneista
tekijöistä, Mariano Rajoyn (PP) oikeistohallitus
kaatui puoluetta sivunneeseen korruptioskandaaliin. Korruptio-oikeudenkäynnin raskaat tuomiot
kuitenkin osoittivat samalla sen, että oikeuslaitos ei
ole politiikkojen talutusnuorassa, kuten separatistit
olivat jatkuvasti väittäneet.
Pedro Sánchezin (sosialistipuolue, PSOE) muodostama hallitus joutuu turvautumaan pienpuolueisiin (myös Baskimaan ja Katalonian separatisteihin)
pysyäkseen vallassa. Hallituksen separatistien
kanssa aloittamat neuvottelut tilanteen laukaisemiseksi Espanjan valtiosäännön puitteissa eivät
ole johtaneet tuloksiin. Päinvastoin separatistien
retoriikka on koventunut vuonna 2018 eikä merkkejä neuvottelujen edellyttämästä vastaantulosta ole
toistaiseksi ollut nähtävissä.
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Historian vääristelyä
Tätä kautta tulemme historian väärinkäyttämiseen.
Katalonian separatistien enemmistön muodostaa
kaksi puoluekentällä porvarilliselle puolelle sijoittuvaa puoluetta: oikeistolainen PdeCat ja enemmän
poliittiseen keskustaan sijoittuva tasavaltalainen
ERC. Lisäksi heidän liittokuntaansa kuuluu (ääri)
vasemmistoa edustava CUP, jonka linjaa kuvataan
usein ”systeemin vastustamiseksi”.
Katalonian johdon käyttämää retoriikkaa on sekä
poliittisessa keskustelussa että tutkimuksellisissa
(Elliot 2018) arvioissa luonnehdittu ”supremasistiseksi”, ”essentialistiseksi” ja ”poissulkevaksi”.
Katalaanit nähdään parempina ja kyvykkäämpinä
kansalaisina erityisesti espanjalaisiin verrattuna.
Samaan tapaan on Euroopan historiassa tunnetusti
jaoteltu eri kansanryhmiä ylempi- ja alempiarvoisiin. Puhetapa oli esillä myös Kreikan talousongelmien yhteydessä, jolloin eräiden poliittisten piirien
puheissa kreikkalaisten taloudelliset ongelmat
liitettiin heidän kansallisiin ominaisuuksiinsa.
Myös uhriutumisen teema (sorron alla eläminen)
on jatkuvasti esillä Katalonian johtajien puheissa.

Aluehallituksen johtaja Quim Torran retoriikassa
on myös selkeästi muukalaisvihamielisiä ja rasistisia sävyjä. Ei olekaan ihmeteltävää, että separatistit
ovat saaneet vahvimman tuen Euroopassa oikeistopopulisteilta ja Euroopan ulkopuolella vaikuttavilta
voimilta, jotka haluavat horjuttaa Euroopan unionin
vakautta ja perusarvoja.
Tästä maaperästä nousee myös heidän historiakuvansa, jossa Katalonia on vuosisatoja ollut
Espanjan sorron alaisena ja jossa katalaanit ovat
aina sankarillisesti taistelleet alueensa itsenäisyyden puolesta. Tosin hieman ristiriitaisesti edellisen
kanssa historiakuvaa siivittää näkemys Katalonian
valtion olemassaolosta menneinä vuosisatoina.
Sen sijaan sosiaali- ja taloushistoriallinen
näkemys, jossa eri väestöryhmien asema ja suhteet
määräytyvät vallan ja varallisuuden jakautumisen
kautta, jää tässä näkemyksessä taka-alalle. Itsenäisyyden ajatus projisoidaan menneisyyteen tavalla,
joka tekee tarkastelusta pahasti anakronistisen.
Separatistien historiakuvalle on helppo löytää kansainvälisiä vertailukohtia ja paralleeleja.
Suomen vuoden 1918 sisällissodan jälkeinen ns.
valkoinen historiakirjoitus, jossa koko Suomen esihistoria projisoitiin tieksi matkalla itsenäisyyteen,
on erinomainen vertailukohta. Tämäkään näkemys
ei tunnista eikä tunnusta sääty- ja luokkaeroja ja
niihin liittyviä erilaisia intressejä.

Valtava muutos demokratian
aikana

Jukka Kekkonen.

Pahin historiaa vääristelevä näkemys liittyy kuitenkin nykyisen Espanjan rinnastaminen Francon diktatuuriin (1939-1975), joka syntyi verisen, yli puoli
miljoonaa uhria vaatineen sisällissodan jälkeen ja
jossa espanjalaiset jaettiin jyrkästi kahtia. Francon
Espanja perustui varsinkin alussa armottomaan
repressioon ja kansalaisten tiukkaan kontrolliin.
Erityisesti Baskimaa ja Katalonia, joissa vasemmistolainen ajattelu oli perinteisesti ollut vahvaa,
joutuivat kovien repressiotoimien kohteeksi läpi
koko yhteiskunnan. Silti alueilla oli myös Francon
tukijoita, mikä usein unohdetaan.
Vaikka tilanne alkoi muuttua 1960-luvulla, jatkui
kova hallinto diktatuurin viimeisiin vuosiin, Francon kuolemaan (20.11.1975) saakka. Vielä 1970-luvulla pantiin toimeen kuolemanrangaistuksia.
Monet sorron ja vainon alla eläneet ovat viime
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vuosien aikana ilmaisseet, kuinka loukkaavaa on
verrata heidän kärsimyksiään nykyiseen Katalonian
tilanteeseen. Katalonia on Espanjan vauraimpia
alueita, jossa kansalaiset voivat vapaasti osoittaa
mieltään ja ajaa poliittisia tavoitteitaan. Katalonian
lehdistö ja muu media ovatkin käyttäneet tilannetta
oivallisesti hyväkseen viimeisten vuosikymmenten
aikana.
Espanjassa toteutettiin laajalla oikeistosta kommunisteihin ulottuneella konsensuksella siirtymä
demokratiaan vuonna 1978. Kataloniassa uusi perustuslaki sai kansanäänestyksessä noin 92 % tuen.
Tänä vuonna 40 vuotta täyttävän perustuslain
mukaan Espanjasta tuli perustuslaillinen monarkia.
Perustuslaissa kansalaisten oikeudet on turvattu
ja Espanjan 17 autonomista aluetta saivat laajan
itsehallinnon. Syntyessään lakia pidettiin yhtenä
Euroopan demokraattisimmista perustuslaeista.
Arvio on sama myös tänään.
Kuvatuista ongelmista huolimatta kansainväliset
ihmisoikeuksien toteutumista ja valtion instituutioiden toimintaa monitoroivat järjestöt sijoittavat
Espanjan maailman 10-25 demokraattisimman
valtion harvalukuiseen joukkoon. Jo sen vuoksi
Espanjan tilanteen vertaamineen Puolan, Unkarin
saati Turkin kaltaisiin valtioihin on perusteetonta.

Umpikuja?
Katalonian tilanne on erittäin vaikea. Sitä on kuvattu pattitilanteeksi tai umpikujaksi. Alueen väestö jakaantuu mielipiteiltään kahtia. Nopeita ja helppoja
ratkaisuja ei ole tarjolla. Tilanteella on myös laajempia eurooppalaisia ja globaalisia ulottuvuuksia.
Kysymys kuuluu, miten (millä keinoilla) demokraattinen oikeusvaltio voi puolustautua, jos
jokin alue haluaa irtautua valtiokokonaisuudesta.
Hyviä vertailukohtia ei juuri ole tarjolla Skotlannin
ja Quebecin lisäksi. Niissä on pystytty ratkomaan
ongelmia neuvotteluteitse.
Katalonian tapauksessa vastauksen antaminen
kysymykseen on kuitenkin sikäli selkeää, että
separatistit eivät edusta äänestäjien enemmistöä
edes Kataloniassa. Tämän demokratiaan kuuluvan
tosiasian tunnustamisen toivoisi johtavan malttiin
ja neuvotteluhalukkuuteen poliittisten tavoitteiden
ajamisessa. ▪
Kirjoittaja on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden
professori Helsingin yliopistossa.

Vinoutunut käsitemaailma
Vinoutunutta historiakuvaa seuraa itsenäisyysmielisten retoriikassa myös päivänpolitiikan tarpeisiin
räätälöity käsitemaailma, jossa esiintyvät termit
”Espanjan valtion sorto ja repressio”, ”poliittiset
vangit” ym. antavat sekä väärän tai parhaimmillaan
vinoutuneen kuvan todellisuudesta. Espanjassa
on poliittisen toiminnan vapaus. Itsenäisyyttä voi
tavoitella laillisin keinoin, kuten tapahtuikin vuoden 2017 syksyyn saakka. Epäiltyjen laittomuuksien tutkinnan vuoksi vangitut eivät ole poliittisia
vankeja. Jos oikeusvaltio on liian kovaotteinen, on
lainsäädäntöä syytä muuttaa.
Kokonaisuutena arvioiden – kuten eräs Katalonian historian parhaista tuntijoista J.H. Elliot toteaa
– Katalonian väestön kahtiajakautuminen ja jyrkkä
vastakkainasettelu on ennen muuta separatistien
vuosikymmeniä jatkuneen ideologisen indoktrinaation tulosta. ”Jos et ole puolellamme, olet petturi”,
on ideologia, jonka vuoksi tämän päivän Kataloniassa väestön enemmistö vaikenee.
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UNKARIN ILLIBERAALI
HISTORIANPALAUTUS
Heino Nyyssönen

U

nkarin hallitus on viime vuosien aikana entisöinyt maan parlamentin ympäristöä vuoden 1944 asuun. Uusimpana uutuutena Imre Nagyn vuonna
1996 pystytetty patsas saa lähteä.
Kansannousun aikaisen pääministerin patsaan tilalle palautetaan vuoden 1919 marttyyrien patsas. Se
paljastettiin vuonna 1936 ja kaadettiin 1945.
Kun kysymys on maan tärkeimmästä aukiosta,
voidaan kysyä, millaisesta muistin politiikasta ja
historian käytöstä on kysymys. Fideszin laatiman
perustuslain johdannon mukaan Unkarin menetti
itsemääräämisoikeutensa 1944, mikä palautui vasta
uuden parlamentin kokoontuessa vuonna 1990.
Vuoden 1944 tilanne juontaa juurensa vähintäänkin ensimmäiseen maailmansotaan, jolloin aluksi
pääministeri István Tisza vastusti Serbian kurittamista, mutta muutti mielensä saatuaan takeet
Saksalta. Puolueiden välinen linnarauha päättyi
kesällä 1916, kun kreivi Mihály Károlyi perusti uuden Itsenäisyyden ja vuoden 1848 puolueen. Suurmaanomistaja Károlyi oli poliittisilta mielipiteiltään
radikaali ja ajoi yleistä äänioikeutta. Hän jakoi
maitaan talonpojille ja suunnitteli yli 300 hehtaarin
tilojen pilkkomista.

Ensimmäisen maailmansodan
vaikea lopetus
Lokakuussa 1918 poliisi ampui Tonavan ketjusillalle kokoontuneita mielenosoittajia, mikä laukaisi
asteri- tai krysanteemivallankumouksena tunnetun
tapahtumasarjan. Marraskuun puolivälissä kansallisneuvosto julisti maan itsenäiseksi tasavallaksi,
kuten Itävalta oli tehnyt joitakin päiviä ja tšekit
muutamia viikkoja aiemmin. Toisin kuin länsirintamalla sota ei “päättynyt”, sillä kaksoismonarkian

jättäneet Serbia, Romania ja uusi Tšekkoslovakia
alkoivat miehittää historiallisen Unkarin osia.
Ympärysvaltojen tavoitteet vaihtelivat: Venäjän
väliaikainen hallitus vaati kaksoismonarkian pirstomista, Yhdysvaltain presidentti Wilsonin 14 kohdan
ohjelma halusi varmistaa autonomisen kehityksen
kaksoismonarkian kansallisuuksille. Kesäkuussa 1918 ympärysvallat ilmoittivat tavoitteekseen
itsenäisen Puolan ja Tšekkoslovakian, mikä sinetöi
monarkian pirstomisen jo ennen Trianonin rauhansopimusta.
Silti ympärysvallat kohtelivat myös Unkarin
uutta, edistysmielistä johtoa häviäjinä. Károlyi
ei voinut suostua vaatimukseen, että hänen olisi
vedettävä joukkonsa demarkaatiolinjan luomiseksi. Keskustelua on herättänyt se, miksi Károlyi ei
puolustautunut määrätietoisemmin, vaan luovutti
hallitustehtävät sosiaalidemokraateille ja kommunisteille. Demokraattinen reformi radikalisoitui,
kun perustettiin kommunistien ja sosialistien Unkarin neuvostotasavalta.
Yhteensä 133 päivää kestänyttä neuvostokokeilua
johti sotavankeudesta palannut Béla Kun. Béla Kun
ei aikoihin ole juuri ollut esillä poliittisessa keskustelussa, mutta Károlyi sitäkin enemmän. Károlyi on
eräänlainen kaksinkertainen häviäjä, joka toisen
maailmansodan jälkeen palasi maanpaosta. Hänet
nimitettiin suurlähettilääksi Pariisiin, mutta hän
erosi protestina näytösoikeudenkäynneille ja kuoli
Rivieralla. Hänet haudattiin uudelleen Unkariin
vuonna 1962 ja patsaan hän sai parlamenttiaukiolle
satavuotiskulttina 1975.
Unkarin rajat sinetöitiin 4.6.1920 Pariisin
lähellä Trianonin linnassa. Unkari menetti kaksi
kolmasosaa vanhasta maa-alueestaan sekä kolme
viidesosaa asukkaistaan. Ehkä sitäkin tärkeämpää
oli noin kolmen miljoonan etnisen unkarilaisen
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jääminen rajojen taakse. Unkarissa julistettiin
maansuru kolmeksi päiväksi ja mustat liput nostettiin salkoihin. Iskulause Nem, nem soha (Ei, ei
koskaan) alkoi muovata Unkarin revisioon tähtäävää ulkopolitiikkaa.

Nyky-Unkari muistaa
kumouksen uhreja
Nyky-Unkarissa Károlyistä on tehty syntipukki sekä
vanhan Unkarin hajoamiselle että liberalismin petollisuudelle. Vuonna 2010 Fideszin murskavoiton
jälkeen parlamentin puhemies László Kövér lupaili
Károlyin patsaan poistamista. Patsas leikattiin jalustaltaan maaliskuussa 2012 ja siirrettiin sen veistäneen taiteilijan syntymäkaupunkiin Siófokiin.
Kevään 2014 vaalivoittonsa jälkeen pääministeri
Viktor Orbán puolusti lupaustaan “kansakunnan
pääaukion” uudistamisesta sen ”alennustilasta”.
Lähes samalle paikalle palautettiin sinne 1930-luvulla pystytetty ja toisen maailmansodan lopussa
poistettu István Tiszan patsas. Orbánin retoriikassa
niin Tiszan murha krysanteemikumouksessa kuin
patsaan kaataminenkin olivat osoituksia kansakunnan turmion aikakauden alkamisesta. Tisza symboloisi kansakunnan rakentamisen ja yhdistämisen
aikakauden alkua.
On huomionarvoista, että syksyllä 2018 virallinen Unkari on pikemminkin muistanut kumouksessa murhattua Tiszaa kuin itse tasavaltaa. Viime
vuosina on palannut ajatuskuvio, että asterikumous
oli Trianonin rauhansopimuksen syy ja sen johtaja
Károlyi siksi petturi.
Kun nykypäivän patsaspolitiikassa vierekkäin

Gyula Andrássyn patsas parlamenttitalon
edustalla Budapestissa.
Kuva: Andrew Shiva. CC BY-SA 4.0
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asettuvat yleisen äänioikeuden puolustaja ja vastustaja, voi johtavien poliitikkojen sanoa ajattelevan enemmän kansakuntaa kuin demokratian
edistämistä. Illiberaali järjestelmä ei ole myöskään
niin tolerantti, että se olisi hyväksynyt molemmat
johtajat.
Demokratian kehittäminen ja tasavalta jäivät lopulta lyhytaikaisiksi. Vuoden 1919 punaista terroria
seurasi valkoinen terrori, ja pian myös äänioikeutta
rajoitettiin. Syksyllä Budapestiin ratsasti entinen
monarkian kontra-amiraali Miklós Horthy, joka
puhui vastavallankumouksesta. Tasavallaksi Unkari
julistettiin uudelleen 1946.

Kuka saa patsaan,
kenet häädetään?
Horthyn maine nyky-Unkarissa on toiminut radikalismin ilmastobarometrinä. Pitkään vallitsi hiljainen konsensus: ei patsasta Horthylle eikä János
Kádárille, joka johti Unkaria vuosina 1956–1988.
Erityisesti Jobbik on viime vuosina haastanut tämän
tasapainon, ja myös pääministeri Orbán on puhunut
Horthystä suurena valtiomiehenä.
Myös itse Kossuth-aukio on todistanut monta
dramaattista tapahtumaa. Lyhyen aikaa se ennätti
olla myös Tasavallan aukio vuoteen 1918 viitaten.
Vuonna 2015 ”entisöinti” tarkoitti Itävalta-Unkarin
ulkoministerinäkin toimineen Gyula Andrássyn
patsaan pystyttämistä uudelleen paikalle, jossa vuodesta 1980 oli sijainnut runoilija Attila József.
Nyt virallinen Unkari valmistautuu jo suremaan
Trianonin rauhansopimuksen satavuotismuistoa.
Illiberaali demokratia hakee sopivaa pompöösihistoriaa sen sijaan, että hyväksyttäisiin historian
kerroksellisuus ja monimutkaisuus. Vuoden 1944
valinta uhriuttaa ja väistää koko joukon kiperiä
kysymyksiä demokratiasta, tasavallasta ja historian
kerroksellisuudesta.
Vielä toistaiseksi Imre Nagyn patsas seisoo parlamentin vieressä Marttyyrien aukiolla. Sosialismin
aikana sen nimi oli Endre Ságvari, joka oli kesällä
1944 tulitaistelussa surmansa saanut juutalaistaustainen kommunistimarttyyri. ▪
Kirjoittaja, dosentti Heino Nyyssönen tutkii ja
opettaa valtio-oppia Turun yliopistossa.
Artikkeli perustuu hänen kirjaansa Tasavallan loppu?
Unkarin demokratian romahdus (Atena 2017).
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ORIENTALISMI JA FANTASIAT
ISTUVAT SITKEÄSSÄ
Liina Mustonen

E

dward Saidin mukaan orientalismi ei ole
tieteenala, vaikka monessa yliopistossa
kyseisen nimikkeen alla opiskellaan ja
tuotetaan tietoa laajasta maantieteellisestä orientiksi kutsutusta alueesta. Sen
sijaan jälkikolonialistinen kriitikko ja professori
Said painotti, että orientalismi on rasistisen ajattelun muoto, joka perustuu eroon “meidän” ja “heidän”
sekä ”orientin” (tämän laajan epämääräisesti määritellyn idän maista koostuvan alueen) ja “lännen”
välille. Samalla orientalistinen tiedontuotanto luo
tätä eroa länneksi kutsutun alueen sekä ”orientin”
välille. Palestiinalais-amerikkalainen Said oli New
Yorkissa sijaitsevan Columbian huippuyliopiston
kirjallisuustieteen professori. Hänen Orientalismniminen kirjansa on jälkikoloniaalisen tutkimussuuntauksen yksi uraa uurtavista teoksista. Tämä
artikkeli pyrkii aukaisemaan orientalismi-käsitettä
sekä pinttynyttä ideaa yhtenäisestä muslimimaailmasta.

Orientalismi ja jälkikoloniaalinen
tutkimussuuntaus
Jälkikoloniaalinen (ja usein myös postkoloniaaliseksi kutsuttu) tutkimussuuntaus ei tarkastele ainoastaan siirtomaavalta-aikojen seurauksia ja perimää
vaan myös kolonialismin uusitumista eri muodoissa
sekä siitä juontuvia nykypäivän valtasuhteita. Esimerkkinä tänäkin päivänä uusiutuvasta kolonialismista pidetään muun muassa Israelin asuttajakolonisaatiota miehitetyillä palestiinalaisalueilla.
Said aloittaa kirjassaan pohdiskelun kuvauksella 1970-luvun puolivälissä Egyptissä vierailleen
ranskalaisen journalistin pettymyksestä maan pääkaupungin Kairon keskustaan. Saidin kuvauksessa

toimittaja valittaa, että Kairon vilkas keskusta-alue
ei vastaa hänen odotuksiaan. Toimittajan silmissä
Kairo ei olekaan se sama paikka, jonka hän tuntee
Ranskan romantiikan aikakauden kirjailijoiden,
kuten Francois Réne-de Chateubriandin ja Gérard de
Nervalin, tuotannosta. Eurooppalaisten intellektuellien ja taiteilijoiden luoma representaatio orientista
ei vastaa todellisuutta ja luo pettymyksen Saidin
kuvaamalle toimittajalle.
Said viittasi orientalismilla kaikkeen idän ja erityisesti Lähi-idän maihin liittyvään materiaaliseen
ja diskursiiviseen tiedon- ja taiteen tuotantoon.
Tämä vuosikymmenien kolonisaation mahdollistama ”tieto” idästä ja sen ihmisistä sekä sen saatossa
syntyneet representaatiot ja niihin liittyvät ideat
loivat kuvaston laajasta maantieteellisestä alueesta ja sen asukkaista. Kyseinen kuvasto muodosti
ajatuksen orientiksi kutsutusta alueesta Euroopan
vastakohtana. Euroopan ollessa rationaali, normaali ja täysikasvuinen, orient oli lapsenomainen,
epälooginen ja epärationaalinen. Länsimaalaisiksi
ihanteiksi kehystettyjen periaatteiden, kuten vapauden ja edistyksellisyyden, poissaolo määrittelivät
idän kansoja. Näiden periaatteiden poissaolosta esimerkiksi nostettiin naisten asema, joka oli eurooppalaisten mukaan havaittavissa pukeutumisessa ja
seksuaalisuudessa. Idän naiset kuvattiin usein joko
hunnutettuina kulttuuriensa uhreja tai eroottisina
objekteja.
Saidin mukaan tietoa orientista tuotettiin
objektiivisen akateemisen tutkimuksen nimikkeellä. Kuten Said painotti, auktoriteetti orientiksi
kutsutusta alueesta tietoa luotaessa ja siitä tarinoita
kerrottaessa ei ollut kuvauksen kohteena olleilla ihmisillä, vaan niin kutsutun rationaalisten länsimaiden agenteilla (eli usein siirtomaavaltojen, kuten
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Ranskan ja Britannian edustajilla). Tästä esimerkkinä logiikka, jonka avulla Englannin siirtomaavalta
hallitsi Egyptiä: “Englanti tuntee Egyptin: Egypti on
mitä Englanti Egyptistä tietää. Englanti tietää, että
Egypti ei pysty hallitsemaan itseänsä ja näin Englanti vahvistaa, että Englannin tulee hallita Egyptiä.”
Englannin siirtomaavalta toimi näin perustana
Egyptin olemassaololle.

kaikki jakaneet. Monet vastustivat muutosta ja
haikailivat nostalgisen idean perään. ”Ei tämä ole se
Egypti, jonka tunnemme”, kuulin usein kerrottavan.
Kuin Saidin Orientalism-kirjan ensimmäistä lukua
lainaten eräs eurooppalainen diplomaatti selvensi
minulle omaa näkemystään Egyptistä väittäen, että
”oikea Egypti” löytyy vain maan eteläosasta Niilin
rannalta – ei Kairosta.

Positionaalisuus: suhde tutkimuskohteeseen

Seksuaalisuus, sukupuoli ja
hierarkiat

Orientalismi on riippuvainen länsimaisen tiedontuotannon ylempiarvoisesta ja paremmasta
positiosta. Saidin mukaan ensisijaisesti juuri
orientalismi määritteli länsimaisen suhdetta niihin,
jotka kuvattiin Euroopan ”toisina”. Näin ollen
orientalismi perustuu kertojan ulkopuoleisuuteen,
eli orientalisti – tutkija, runoilija, taiteilija, kirjailija – on aina kuvailemansa kohteen ulkopuolinen
tarkkailija ja paljastaa länsimaalaiselle yleisölle
orientin salaisuudet.
Edward Said oli jälkikolonialistisen tutkimussuunnan pioneeri. Monet tutkijat ovat seuranneet
hänen jalanjäljissään ja kyseenalaistaneet näitä
toiseuttamisen logiikkaan perustuvia representaatioita Lähi-idästä ja sieltä kotoisin olevista
ihmisistä. Samalla tarkastelun kohteena ovat eri
perspektiivistä hegemoniset vallalla olevat globaalit tiedontuotannon rakenteet. Antropologiassa,
kuten sosiaalitieteissä ja humanistisella alalla
yleisestikin, kriittiseen tutkimukseen kuuluu myös
tutkijan oman positionaalisuuden tarkastelu. Mitä
valtasuhteita minun tarinani kerrontaan liittyy?
Minkälaisten valtasuhteiden tulos tutkimukseni on?
Miksi juuri minä kirjoitan kirjan eikä egyptiläinen
ystäväni? Mitä jälkiä kirjoitukseni jättää historiankirjoitukseen, ja kuka siitä hyötyy? Nämä kaikki
ovat tärkeitä kysymyksiä, joita vieraiden kontekstien parissa työskentelevien tulisi miettiä.
Tutkiessani Egyptiä ja tehdessäni Kairossa
etnografista kenttätutkimusta vuosien 2011 ja 2014
välillä törmäsin usein Saidin mainitsemaan toimittajan lausuntoon. Egyptissä oli tuolloin suuret
mullistukset käynnissä: mielenosoittajat syöksivät
vallasta maata kolmekymmentä vuotta hallinneen
presidentti Hosni Mubarakin. Vuosina 2011 ja 2012
tilanne Kairon kaduilla oli euforisen kaoottinen.
Ilontunnetta Mubarakin lähdöstä eivät kuitenkaan

Orientalismi ei ole ideologiaa vaan jatkuvasti
itseään toistava ja täydentyvä diskurssi. Sittemmin
jälkikolonialistinen tutkimussuuntaus on tuonut
esille uusia näkökulmia valtasuhteisiin ja tutkijat
käyvät edelleen läpi Edward Saidin kirjoituksia
suurennuslasin kanssa. Subjektifikaation, eli
yksilöitymisprosessin tarkastelun avulla voimme
ymmärtää, miten orientalismi uusiutuu diskursiivisesti tuottaen tietynlaisia stereotypioita. Sosiologi
ja sukupuolentutkija Meyda Yegenoglulle orien-
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talismi rakentuu nimenomaan sukupuolitettujen
representaatioiden varaan. Kirjassaan Colonial
Fantasies: Towards a feminist reading of Orientalism Yegenoglu painottaa, että orientalismi on
nimenomaan riippuvainen seksuaalisuuden nimissä luoduista hierarkioista. Nämä representaatiot
uusiutuvat eri muodoissa mediassa: vaaralliseksi
kuvatut muslimimiehet ja huivilla alistetut musliminaiset ovat muun muassa osa eurooppalaisten
äärioikeistopuolueiden luomaa kuvastoa.

Fantasia ”muslimimaailmasta”
Lähi-idän historian professori Cemil Aydinin hiljattain ilmestynyt uusi tutkimus on Saidin kanssa
samoilla jalanjäljillä. Hänen uusi kirjansa kääntyy
vapaasti ”Idea Muslimimaailmasta: globaali aatehistoria” (The idea of the Muslim World: A Global
Intellectual History). Tässä merkittävässä teoksessa yhdysvaltalaisen Pohjois-Carolinan yliopiston
professori Aydin osoittaa, kuinka maailmanlaajuisesti pinttynyt ajatus ”muslimimaailmasta” syntyi
1800-luvun lopulla eurooppalaisen hegemonian ja
rasismiin perustuneen kolonialismin seurauksena.
Vastoin laajalle levinnyttä ajatusta siitä, että idea
muslimimaailmasta perustuisi ideaan globaalista ummasta (muslimien uskonnollinen yhteisö),
Aydinin tutkimus osoittaa, kuinka erinäiset poliittiset suhteet ja diskurssit johtivat siihen, että sekä
eurooppalaiset että eri muslimiyhteisöjen edustajat
ottivat tämän konseptin käyttöön.
Tämä yksinkertaistava fantasia muslimimaailmasta toistuu nykypäivän poliitikkojen
puheissa. Aydin osoittaa sen vaaralliseksi rodullistavaksi ideaksi, joka ei ruoki pelkästään
äärioikeistoa vaan myös islamisteja. Hänen
mukaansa idea yhtenäisestä ”muslimimaailmasta”
on fantasia. Indonesian, Turkin, Yhdysvaltojen
ja Ranskan muslimit eivät 1800-luvun alussa
eivätkä tänäänkään muodosta yhtenäistä
muslimimaailmaa.
Lyhyt katsaus Suomenkin uutismaailmaan
puhuu muslimimaailma-konseptin käytön yleisyydestä. Vuonna 2013 Helsinginsanomat otsikoi
seuraavasti: ”Muslimimaailma tuomitsee homot ja
esiaviollisen seksin”. Artikkeli viittaa Amerikkalaisen Pew Forumin tutkimukseen ja jatkuu muslimit
yhdeksi ihmisroduksi kategorisoivalla lauseella:
”Kyselyssä selvitettiin muslimimaailman näkemyk-

"Yksinkertaistava fantasia
muslimimaailmasta toistuu
poliitikkojen puheissa."
siä muun muassa politiikasta ja perhe-elämästä”.
Tänä vuonna otsikoihin noussut Atte Kalevan
kirja Jihad ja terrori lähtee samasta premissistä. Se
pitää islamin uskontoa kaikkia maailman muslimeja yhdistävänä tekijänä ja näin niputtaa kansalaisuudesta, yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta
riippumatta kaikki maailman muslimit yhteen.
Ajatus yhtenäisestä ”muslimimaailmasta” mahdollistaa Kalevan yleistykset. Hän muun muassa
kirjoittaa seuraavasti:
”Monet valtavirran muslimit pyrkivät tuomitsemaan jihadisti-terroristit epäislamilaisiksi toteamalla yksikantaan, ettei kukaan oikea muslimi
voisi ikinä syyllistyä moisiin tekoihin. Tämä on toki
sinänsä ymmärrettävää, sillä monelle voi olla kerta
kaikkiaan ylittämätön kynnys myöntää, että itselle
rakkaasta ja läheisestä uskomus- ja kulttuurijärjestelmästä voisi kummuta joitain niin läpeensä
pahaa.”
Tämä muslimeja rodullistava lausuma perustuu
Aydinin esille tuomaan diskursiivisesti luotuun
ideaan muslimiyhteisöstä. Saksassa ja Suomessa
asuvia protestantteja tai Intiassa ja Lontoossa asuvia
hinduja ei niputeta yhteen yhdeksi “protestanttimaailmaksi” tai “hindumaailmaksi”. Myöskään islam uskontona ei muodosta yhtenäistä maailmaa. ▪
Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori (EUI)
ja tutkii Lähi-itää.

Lähteitä:
Aydin, Cemil. 2017. The Idea of the Muslim World.
A Global Intellectual History. Harvard University Press.
Kaleva, Atte. 2018. Jihad ja Terrori. Otava.
Said, Edward. 1979 [2005]. Orientalism.
New York: Vintage Books.
Yegenoglu, Meyda. 1998. Colonial Fantasies:
Towards a Feminist Reading of Orientalism.
Cambridge University Press.
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PODCASTIT
#PUHURAHASTA
Nuorten rahankäyttöön ja arjen taloustaitoihin pureutuva podcast,
joka on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä opetustarkoituksiin.
Aiheina mm. kesätyöt ja miksi rahasta pitää puhua.

PUHU TYÖSTÄ
Tutustu työelämän uusiin ilmiöihin kuuntelemalla Puhu työstä podcastiä, jossa ilmiöistä ja muutoksista keskustellaan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcasteissä on käsitelty esimerkiksi tekoälyä,
robotiikkaa ja kiertotaloutta.

SoundCloudista, YouTubesta tai
osoitteesta tat.fi/podcastit
Background designed by Pikisuperstar
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HISTORIA ARGUMENTTINA
– VARO!
Anni Mäkel äinen

H

istoriakäsitykset syntyvät monin eri
tavoin – välillä näkyvämmin, välillä
huomaamattomammin. Selkeimmin
huomaamme historiallista narratiivia rakennettavan, kun puhumme
esimerkiksi historianopetuksesta, kansallisista juhlapäivistä, perinteiden ylläpitämisestä tai sukuhistoriasta. Vähemmän huomiota saatamme kiinnittää jokapäiväisessä ympäristössämme läsnäolevaan
historiaan, josta on tullut tuttua ja itsestään selvää:
kaupunkitilassa esillä pidettävät symbolit, monumentit, kadunnimet ja monet muut. Huomaamattamme historiakäsitykset alkavat sekoittua omaan
identiteettiimme - tietyn valtion kansalaisena, johonkin alaryhmään kuuluvana, henkilökohtaisena
arvomaailmana. Historiaa on helppo käyttää argumenttina ja legitimaation välineenä, mutta mihin
sen käyttövoima perustuu? Miksi pidämme auktoriteetin lähteenä jotain sellaista, mitä emme itse ole
voineet todistaa, ja mitä emme tulevaisuudessakaan
voi?

Historian poliittisuudesta
Historia mielletään harvoin nykyaikaa tutkivaksi
yhteiskuntatieteeksi, vaikka se voi olla sitä mitä
suurimmassa määrin. Historia ja muistaminen ovat
menneiden tapahtumien lisäksi myös nykyajassa
tapahtuvaa poliittista toimintaa – esimerkiksi koulutuksen, julkisiin tiloihin asetettujen symboleiden
ja erilaisten puheenvuorojen kautta luodaan tietynlaista kuvaa menneisyydestä. Historiakäsityksiä
syntyy ja tuotetaan siis muuallakin kuin historiantutkijoiden tai -opettajien toimesta: mediassa,
kaupunkitilassa, jokapäiväisessä ympäristössä ja

kanssakäymisessä. Erityisesti silloin kun kyseessä
on jonkin valtion ja sen viranomaisten taholta ohjattu toiminta, ei tuo kuva kuitenkaan ole sattumanvarainen: jossain on päätettävä, mitä menneisyydestä
kerrotaan ja kenen näkökulmasta.
Menneisyydestä annettava kuva kertoo yhtä
lailla nyky-yhteiskunnasta, sen arvostuksista ja
tulevaisuuden odotuksista kuin siitä, mitä ”todella
on tapahtunut”. Aivan yhtä tärkeää kuin se mitä sanotaan, on siis se, mitä jätetään sanomatta – unohtaminen on usein yhtä lailla aktiivista toimintaa
kuin muistaminen. Mitä historian aiheita valikoituu
oppikirjoihin ja kuka tuon valinnan tekee? Mitä
valinnoilla pyritään viestittämään esimerkiksi
oman maan historiasta ja toisaalta mahdollisesta
tulevaisuudesta? Näin luodut historiakäsitykset
ovat myös yksi voimakkaimmista kansallistunteen
rakennusaineista, joten tarkastelua on tehtävä
niin ikään nationalismin näkökulmasta: keitä
kansakuntaan sisällytetään ja millä perusteilla?
Minkälaista symboliikkaa ja retoriikkaa käytetään
sen ylläpitämiseen ja uusintamiseen?
Yhteiskunnat pyrkivät alati määrittelemään ja
oikeuttamaan nykyistä olemisen tapaansa rakentamalla historiallisen tarinan sen perustaksi.
Näkyvimmiksi historian narratiivit ja niiden käyttöpyrkimykset tulevat tilanteissa, joissa tapahtuu
merkittävä järjestelmäsiirtymä: hyvänä esimerkkinä on Neuvostoliiton hajoaminen ja sen vaikutus
itäiseen Eurooppaan, jossa haluttiin välittömästi
saada aikaan myös henkinen katkos vanhaan ja
pyrittiin tämän tekemiseksi korostamaan omia
kansallisia juuria tai useiden satojen vuosien
yhteyttä Eurooppaan ja eurooppalaiseen projektiin.
Edellä kuvatun kaltainen liminaalivaihe pakottaa
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yhteiskunnan ja sen vallanpitäjät pohtimaan sitä,
miten mennyt järjestelmä esitetään, mikä on uuden
yhteiskunnan johtava eetos ja miten sen jäsenet saadaan integroitua osaksi uutta kulttuuria. Voimakas
väline tähän on juuri historiankirjoitus: se tarjoaa
mahdollisuuden yhteisön keskinäisen koheesion
vahvistamiseen luomalla tarinan menneisyydestä,
johon jokaisen yhteisön jäsenen oletetaan voivan
samaistua. Tarina pyritään välittämään yhteisölle
siinä muodossa, että se tulee laajasti hyväksytyksi
ja siten osaksi ihmisten kuvaa oman kollektiivinsa
menneisyydestä – ja samalla osaksi omaa henkilökohtaista historiaa, muistia ja identiteettiä.

Vastaansanomaton argumentti?
Kansakunnan virallinen historia risteää monissa
kohdin yksilön oman lähipiirin kokemusten ja
muistojen kanssa. Siksi tietyt historiaan liittyvät
väitteet ja näkökulmat voivat muodostua hyvin
läheisiksi ja tunteita herättäviksi ja saavat lähestulkoon henkilökohtaisen muiston aseman - näitä
muistoja emme itse ole kuitenkaan olleet kokemassa, vaan joku muu on ne meille luonut eli ne
ovat välitettyjä muistoja (secondary tai mediated
memories).
Yksittäisen kansalaisen historiakäsitys muokkautuukin jossain yksilöllisen ja kollektiivisen
välissä, minkä lisäksi nämä tasot ovat jatkuvassa

Vera Muhinan veistos "Työläinen ja
kolhoosinainen" sijaitsee Moskovassa
Yleisvenäläisessä näyttelykeskuksessa.
Kuva: Jaime Silva. CC BY-SA 4.0
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vuorovaikutuksessa: yksittäiset henkilöt ruokkivat
yhteistä käsitystä historiasta omilla muistoillaan,
ja näin rakentuva kollektiivinen muisti tai käsitys
historiasta puolestaan alkaa vaikuttaa siihen, miten
yksilöt itse muistavat tapahtumia ja ymmärtävät
historiansa. Edellä mainitun kollektiivisen muistin
(collective memory) käsitteen esitteli ranskalainen
Maurice Halbwachs vuonna 1925: yksinkertaistaen
kollektiivinen muisti on jotain sellaista, mikä muotoutuu yksilöiden omien muistojen tai muistien
(individual memory) summana. Se koostuu niistä
muistoista ja käsityksistä, jotka koko yhteisö voi
jakaa ja jotka vaikuttavat sen kokonaisvaltaiseen
käsitykseen omasta historiastaan ja siten identiteetistään.
Historian muuttuminen henkilökohtaisiksi mielletyiksi muistoiksi selittää osaltaan siihen liittyvän
argumentaation vetovoimaa. Muita tekijöitä ovat
positivistinen lähestymistapa historiaan sekä
historian tarkastelu itsenäisenä, luonnonvoiman
kaltaisena ilmiönä, johon on mahdotonta vaikuttaa
– se etenee kohti päämääräänsä meistä riippumatta,
eikä sen kulkua tulisi häiritä.
Perinteisten linssien läpi historiaa tarkastelevat
erehtyvät usein luulemaan, että historia muodostuu
toisiaan seuraavista yksittäisistä faktoista, joiden
todenperäisyys on kiistämätön – mikä tekee argumentaatiostakin näiltä osin vastaansanomattoman
ja historiasta argumentaation elementtinä niin
suositun. Yhteiskuntatieteellisempi lähestymistapa
historiaan kuitenkin havaitsee historian ja historiakäsitysten syntyvän sosiaalisen kaupankäynnin
tuloksina: kun useat tahot pyrkivät saamaan oman
tulkintansa historiasta vallalla olevaksi, ajaudutaan
tilanteeseen, jossa eri näkemykset kilpailevat keskenään ja niitä joudutaan sovittamaan yhteen. Lopputulos ei kuitenkaan ole pysyvä, vaan elää jatkuvasti
uusien toimijoiden ja tulkintojen astuessa areenalle
ja vanhojen joutuessa puolustamaan itseään.
Tästä syystä historiallisia faktoja hyödyntävää argumentaatiota kohdatessa kannattaa aina pysytellä
varuillaan. Historia ei ole ikiaikaista, vaan aikansa
kuva, ja tuolla kuvalla on usein poliittinen päämäärä. Historianlukutaito ja tieto historian poliittisuudesta ovat tärkeimpiä eväitä, joita alan asiantuntijoina voimme jakaa eteenpäin. ▪
Kirjoittaja on VTM poliittisesta historiasta ja työskentelee
kansainvälisen diplomatian parissa.
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KUN PORTINVARTIJA
MENETTÄÄ VALTANSA
U n to Hä mä l ä inen

A

loitin ylipitkäksi venähtäneen politiikan toimittajan urani 1980-luvun
alkupuolella. Silloin perinteisen median valta oli suurimmillaan ja käytiin kovia otteluita johtavien poliitikkojen kanssa. Koivisto nimitti toimittajia sopuleiksi,
Sorsa puhui epä-älyllisestä infokratiasta ja Väyrynen
syytti meitä mediapelistä. Me toimittajat tietysti torjuimme syytökset. Mutta kyllä meillä valtaa oli, nimittäin portinvartijan valtaa, jota käyttämällä saattoi jopa kirjoittaa poliittista historiaa.
Otan esimerkin. Viime keväänä ilmestyi tutkija
Sari Aallon kirjoittama perusteellinen ja hyvä kirja
vihreän liikkeen synnystä ja vihreän puolueen
perustamisesta 1980-luvulla.
Siinä kerrotaan vuoden 1983 vaaleista, joissa
vihreät olivat ensimmäisen kerran mukana, ei vielä
puolueena vaan valitsijayhdistyksenä Helsingin
ja Uudenmaan vaalipiireissä. Moni äänestäjä oli
kertonut, että symppaa vihreitä mutta ei viitsi heitä
äänestää, koska heillä ei olisi mahdollisuuksia päästä läpi. Ääni menisi hukkaan.
Sitten kaikki muuttui. Sari Aalto kirjoittaa näin:
”Päivää ennen eduskuntavaalien äänestyksen alkamista Iltalehden kantta koristi otsikko, joka lupasi vihreille
menestystä. Lööppi roikkui koko viikonlopun kaupoissa,
kioskeilla ja katujen varsilla.”
Myöhään perjantai-iltana Iltalehden toimitussihteeri Antti Marttinen oli ollut työvuorossa ja
päättänyt nostaa tämän tiedon vihreiden mahdollisesta noususta sekä lehden etusivulle että lööppiin.
Iltalehti oli teettänyt pienen mielipidemittauksen,
joka näytti vihreille hyviä kannatuslukuja Helsingin
seudulla.

Osmo Soininvaara kuvaa kirjassa lööpin vaikutusta: ”Tunnelma katukampanjassa muuttui hetkessä
innostuneeksi. Viimeinen vaalipäivä oli yhtä hurmosta.
Saimme paikat sekä Helsingissä että Uudellamaalla.
Molemmat tulivat niin täpärästi, että voidaan varmuudella sanoa niiden tulleen Antti Marttisen ansiosta.”
On hyvinkin mahdollista, ettei koko vihreää
puoluetta olisi syntynyt ilman noita kahta kansanedustajaa tai ainakin puolueen kasvu olisi ollut
hitaampaa. Kysyin Marttiselta, miksi hän nosti juuri
vaalipäivän alla aika olemattoman 300 vastaajan
mittauksen otsikoihin. Oli ollut perjantai-ilta. Kaikki vaaliuutiset oli kaluttu moneen kertaan, mutta
vaalit olivat sen viikonvaihteen pääpuheenaihe.
Niistä piti olla jotain lehdessä. Ei siinä sen kummempaa ollut, Marttinen muisteli.
Uutinen satoi vihreiden laariin myös sen takia,
ettei kilpailijoilla ollut aivan vaalien alla nopeita keinoja kyseenalaistaa uutista. Saattoi korkeintaan lähettää fakseja, puhua äänestäjille vaalitilaisuuksissa
ja ottaa muiden tiedotusvälineiden toimituksiin
yhteyttä ja kysellä uutisen luotettavauuden perään.

Entä nyt?
Kuvitellaanpa, mitä ensi vuoden eduskuntavaalien
viikonloppuna tapahtuisi, jos lehdessä ilmestyisi aamulla pienellä otoksella tehty epämääräinen gallup,
joka näyttäisi vihreille musertavaa vaalitappiota.
Veikkaan, että ex-puheenjohtaja Ville Niinistö
olisi ensimmäinen vihreä, joka aloittaisi hirveän somepommituksen. Ensin lyhyt twiitti, joka herättäisi
vihreät aktivistit koko maassa. Twiitissä kyseenalaistettaisiin uutinen.
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Lisää seuraisi hetken päästä Facebookissa, jossa
on 70 000 Ville Niinistön seuraajaa. Niinistö pystyisi tunnissa parissa tavoittamaan koko vihreiden
ydinkannattajakunnan, joka puolestaan lähes
yhtenä miehenä ja naisena naputtaisi läppäreihin ja
älypuhelimiin viestin kukin omalle kaveripiirilleen.
Noin kello 10-11 ainakin punavihreä kupla olisi koko
maassa takajoillaan ja valmis ryhtymään vastaiskuun. Sen jälkeen täyttyisivät paitsi sanomalehtien,
Yleisradion ja MTV:n keskustelupalstat, joita olisi
avattu tämän uutisjutun häntään.
Median ja politiikan suhteessa on tapahtunut
kolmenkymmenen vuoden aikana suuri voimasuhteiden muutos – politiikan hyväksi.
Sosiaalinen media antaa puolueille ja yksityiselle poliitikoille aivan toisenlaiset mahdollisuudet
lähestyä kansalaisia suoraan ilman median portinvartijoita. Ja muutos on tapahtunut myös toiseen
suuntaan. Yksityisellä kansalaisella on mahdollisuus seurata poliitikkoja ja puolueita suoraan ilman
välikäsiä. Jos kiinnostusta ja viitseliäisyyttä riittää,
pääsy alkuperäislähteille on äärettömän helppoa.
Eduskunta on siitä paras esimerkki. Kansalaisten
käytössä on lähes kaikki eduskunnassa käsitelty
aineisto parlamentin nettisivuilla. Ja jos sitä ei heti
löydy, ohjeet saa nopeasti sähköpostissa eduskunnan tiedotuksesta tai tietopalvelusta.
Ero entiseen on huima. Kun aloitin toimittajanurani 35 vuotta sitten, meitä toimittajia oli Suomessa viitisen tuhatta. Kun jäin viime vuonna eläkkeelle, meitä toimittajia oli viitisen miljoonaa, jos kaikki

Kalle Könkkölästä tuli kansanedustaja kevään 1983 vaaleissa.
Kuva: eduskunta.
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internetin käyttäjät lasketaan toimittajiksi.
Miltä se tuntuu vanhasta toimittajasta, joka huomaa portinvartijan valtansa kadonneen? Se tuntuu
hyvältä avoimuuden, demokratian ja sananvapauden kannalta. Meitä eilispäivän median portinvartijoita ei enää tarvita, mutta jotain rotia uuteenkin
mediamaailmaan olisi hyvä saada.
Median ja politiikan voimasuhteen muutos
sinetöityi, kun Donald Trump antoi kampanjassaan piut ja paut valtamedialle, otti sosiaalisen
median käyttöönsä ja rakensi sinne omanlaisensa
käsityksen totuudesta ja valheesta. Trump valittiin
Yhdysvaltain presidentiksi siitä huolimatta, että
valtamedia kyseenalaisti hänen toimintansa tavalla,
joka oli täysin ainutlaatuista jopa Yhdysvaltain
vaalihistoriassa.
Kuluneiden kahden vuoden Trump on johdonmukaisesti jatkanut samalla linjalla. Hänestä on
tullut poliitikko ja media samassa persoonassa, joka
haastaa joka ikisen maansa valtamedian. Mitään
tällaista ei ole ennen nähty. Panokset tässä väännössä kovenevat koko ajan, eikä kukaan voi tietää,
mihin voimainkoitos johtaa.
Samaa ottelua – toki pienemmin panoksin – käydään lähes koko maailmassa, pian myös Suomessa.
On vain ajan kysymys, milloin me saamme Trumpimme. ▪
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva HS:n toimittaja.
Kirjoitus perustuu hänen esitykseensä HYOL:n
syyspäivillä lokakuussa 2018.

Vihreiden Ville Niinistö on
some-ajan kansanedustaja.
Kuva: vihreät.fi.
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ÄLÄ USKO VALHEESEEN
Anu Ojaranta ja Ari Haasio

I

nformaation nopea leviäminen ja julkaisemisen helppous ovat aikamme ilmiöitä. Vaikka
ne ovat helpottaneet elämäämme, ovat ne
myös haaste. Tietoa hakiessamme voimme
informaation ohella törmätä myös misinformaatioon tai disinformaatioon. Misinformaatio on
joko vahingossa tai puutteellisten tietojen takia annettua virheellistä informaatiota, kun taas disinformaatio on tietoisesti annettua väärää informaatiota,
jota jaetaan propagandatarkoituksessa. Ilman hyvää
informaatiolukutaitoa olemme haavoittuvimpia
väärän tiedon suhteen.
”Valemediaksi kutsutut verkkosivustot ovat “vaihtoehtoisen totuuden” pää-äänenkannattajia. Ne väittävät
valtamedian vääristelevän totuutta ja lupaavat
itse esittää asiat todenmukaisesti. Valemedian
julkaisemaa aineistot muokkaavat omalta osaltaan
mielipideilmastoa ja toimivat propagandavälineenä.”
(Haasio, Ojaranta & Mattila, 2017)

Valemedioilla ei ole vastaavaa päätoimittajaa, ne
eivät kunnioita tekijänoikeuksia tai viittaa lähteisiin
asianmukaisesti. Myöskään Julkisen sanan neuvoston määrittelemää hyvää journalistista käytäntöä
ei noudateta. Kuvia ja mielikuvia käytetään omien
lähtökohtien sekä tarkoitusperien vahvistamiseen.
Agendana on usein maahanmuuttovastaisuus, johon sekoittuu erilaisuuden, seksuaalivähemmistöjen, naisten sekä myös viranomaisten mustamaalaaminen. Tutkimme MV-lehden lähteiden käyttöä ja
havaitsimme, että vaikka lähteitä käytetään, niiden
käyttö on valikoivaa ja puolueellista. Lähteitä myös
muokattiin omien tavoitteiden mukaisesti.

Ristiriitainen informaatio ahdistaa
Oman ajatuksemme tai maailmankuvaamme
kanssa ristiriitaisen tiedon kohtaaminen aiheuttaa
ahdistusta ja tuntuu epämiellyttävälle. Tutkimusten
mukaan pyrimme tietoisesti etsimään sellaista informaatiota, joka tukee aiempaa tietämystämme ja
maailmankuvaamme. Tätä kutsutaan myös vahvistusvinoumaksi. Ristiriitainen informaatio ohitetaan
valitettavan usein. Googlen ja sosiaalisen median
luomassa kuplassa tämä on meille entistä helpompaa. Netti vahvistaa entisestään tätä vinoutumaa.
Toinen voimakas ilmiö on ylivertaisuusvinouma, eli mitä vähemmän tiedämme, sitä enemmän
luulemme tietävämme. Tämä tunnetaan myös
Dunning-Kruger-ilmiönä. Tämä näkyy hyvin
esimerkiksi rokotuskeskustelussa, politiikassa sekä
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ravintokeskustelussa. Bertrand Russell on sanonut,
että eräs aikamme murheellisista ilmiöistä on se,
että tyhmät ovat asioista aina hyvin varmoja, kun
taas intellektuelleja kalvaa jatkuva epäilys.
Maailmankuva ja aiempi tietämyksemme vaikuttaa myös siihen, kenen antamaa informaatiota
pidämme luotettavana. Tätä ilmiötä kutsutaan
kognitiiviseksi auktoriteetiksi. Patrick Wilson on todennut, että arkielämässä suurin osa informaatiosta
on peräisin toisen käden lähteistä. Tuolloin kognitiivisen auktoriteetin merkitys korostuu entisestään.
Esimerkkinä voi hyvin käyttää Yhdysvaltain presidentti Trumpia, jonka sanomaan uskoo osa, kun
taas osa pitää kaikkia hänen puheitaan valehteluna,
manipulointina tai vähintäänkin epäilyttävänä.
Osa ihmisistä luottaa tutkijoihin, osa taas saattaa
tietoisesti kyseenalaistaa esimerkiksi lääketieteen
tutkimustulokset ja pitää kognitiivisena auktoriteettina vaihtoehtoisen lääketieteen edustajia.
Historia on täynnä esimerkkejä propagandasta ja
manipuloinnista. Disinformaation levittäminen on
aina ollut keino saada valtaa ja vaikuttaa ihmisiin
aina Catosta alkaen. Nykyisin se on vain entistä helpompaa ja kaikille mahdollista − kiitos internetin.

Välineitä kriittiseen ajatteluun
Toimimme tiedonhankinnassa usein tiedostamatta
kaikkia niitä vaikuttimia, mitkä toimintaamme
kätkeytyvät. Meidän tulisi kuitenkin tiedostaa
entistä useammin miksi toimimme niin kuin
toimimme. Tämä helpottaa meitä hankkimaan
tietoa kriittisemmin. Lähdekritiikki on kaiken
perusta. Renvallin ajatus lähdekritiikin tärkeydestä
pätee edelleen. Tutkijan on pystyttävä erottamaan
lähteistä paikkansapitävä ja epäluotettava tieto
toisistaan. Tämä pätee myös aivan tavalliseen
arkielämän tiedonhankintaan. Jokaisen meistä on
kyettävä erottamaan valhe ja totuus, oikea ja väärä.
Näiden asioiden korostaminen jo peruskoulussa
on ensiarvoisen tärkeää. Lähteen sidonnaisuudet,
julkaisemisajankohta, kohderyhmä sekä muut
lähdekritiikin kulmakivet on osattava ottaa haltuun
jo mahdollisimman varhain. Se mahdollistaa kriittisen suhtautumisen eri asioihin aikuisena.
Argumentaation ja lähdekritiikin taidot liittyvät
keskeisesti toisiinsa. Oppilaan ajattelu kehittyy,
kun hän oppii perustelemaan väitteensä. Faktat
eivät koskaan puhu puolestaan vaan ne on kyettävä
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perustelemaan. Totuutta voidaan etsiä vain keskustelun ja ajattelun kautta, kuten Sokrates aikoinaan
totesi. Ja argumentaation taito on tässä prosessissa
keskeisessä roolissa. Pelkät yksittäistapaukset,
epälooginen päättely tai suoranaiset tunteisiin
pohjautuvat mielipiteet eivät voi olla perustellun
tiedon taustalla. Tämä oppilaan tulisi jo yläkoulussa
ymmärtää.
Informaatioympäristömme monimutkaistuessa
tarvitsemme vahvat taidot informaation hankinnassa ja erittelyssä. Informaatiolukutaitoinen ihminen
kykenee mm. ymmärtämään tiedon tarpeensa,
löytämään oikean informaation ja arvioimaan sen
oikeellisuutta. Hän kykenee myös yhdistämään
uuden tiedon omaan jo olemassa olevaan tietämykseensä sekä ymmärtämään käyttämänsä tiedon
eettiset ja oikeudelliset näkökulmat. Tämä on osa
oppimista, mutta myös kansalaistaito. ▪
Kirjoittajat ovat Valheen lähteillä -kirjan tekijöitä.

Lähteet:
Haasio, A.; Ojaranta, A. & Mattila, M. (2017). Valheen
lähteillä - valemedian lähteistö ja sen luotettavuus.
Media & viestintä, 40(2017): 3-4.
https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/67796
Renvall, P. (1965). Nykyajan historiantutkimus.
Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.
Wilson, P. (1983). Second-hand Knowledge:
An Inquiry into Cognitive Authority.
Westport, Connecticut: Greenwood Press.
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HISTORIAPOLITIIKKA
JA VUODEN 1918 MUISTAMINEN
Suvi Kansikas

H

istoriakäsityksemme
eli
rakentamamme kertomus menneisyydestä on osa identiteettiämme.
Kun joku ulkopuolinen kyseenalaistaa
tämän
omakuvamme
tai joku esittää omalle kertomuksellemme vastakkaisen näkökulman, havaitsemme selkeästi
historian käyttövoiman. Historiaa käytetään lukuisilla tavoilla, joihin emme aina kiinnitä arkipäivässämme huomiota. Tämän artikkelin tarkoitus
on avata Pilvi Torstin vuonna 2008 julkaiseman
typologian kautta erilaisia historian käyttötapoja.

Miten historiaa käytetään?
Voimme helposti löytää tilanteita, joissa menneisyydessä tapahtuneita asioita on mielestämme kuvattu
väärin. Itse koen termin historian väärinkäyttö
kuitenkin melko vaikeaksi. Siihen nimittäin liittyy
kysymys siitä, kenen mielestä jokin menneisyyden
esitystapa on ’väärä’. Historiatieteessä on jo pitkään
pidetty lähtökohtana, ettei objektiivista totuutta
menneisyydestä voida löytää. Tutkijat pystyvät
parhaimmillaankin vain esittämään perusteltuja
ja punnittuja käsityksiä siitä, mitä mahdollisesti
tapahtui ja miksi. Tässä valossa myös se, minkä joku
kokee historian väärinkäytöksi, saattaa toinen pitää
juuri oikeana kuvauksena menneisyydestä.
Toisin sanoen, näkemyksemme siitä mikä on
historian väärinkäyttöä, on arvolatautunutta. Se
riippuu siitä, mistä näkökulmasta ja maailmankatsomuksesta me tapahtumia tulkitsemme. Sen sijaan
että keksittyisimme siihen, käyttääkö joku menneisyyden tapahtumia oikein tai väärin, on syytä

kääntää katse siihen, miten historiaa käytetään ja
millaisiin tarkoitusperiin.

Historiapolitiikan typologia
Mielestäni hyödyllisempi käsite on historiapolitiikka eli ”tarkoituksellinen tapa käyttää historiaa ja
menneisyyttä apuvälineenä yritettäessä saavuttaa
tiettyjä yhteiskunnallisia päämääriä.” Lainaan
kollegani Pilvi Torstin vuonna 2008 julkaisemaa
typologiaa, joka on selkeytensä vuoksi mielestäni
hyödyllinen kehikko myös kouluopetuksessa.
Torsti jakaa historian poliittisen käytön kuuteen
eri kategoriaan ja ilmenemismuotoon, sekä löytää
sille kolmenlaisia erilaisia motiiveita. Kategoriat
ovat: 1) koulun historianopetus 2) julkinen historiakulttuuri 3) erilaiset julkaisut populaarikulttuurista ja nettifoorumeista perinteisiin kirjoihin 4)
kansainvälisten ja kansallisten laillisten toimijoiden
päätökset 5) eri yhteiskunnallisten tahojen puheet ja
kommentit ja 6) historiaan kohdistuvat erityistutkimukset, seminaarit ja konferenssit. Näissä kuudessa historiapolitiikan käyttömuodossa Torsti on
löytänyt kolmenlaisia motiiveja, joita, joita ajamaan
historiaa käytetään: 1) sisäpoliittiset 2) ulkopoliittiset ja 3) yleisesti hyväksyttyihin perusarvoihin
liittyvät motiivit.
Käyn muutaman vuoden 1918 muistamiseen
liittyvän esimerkin avulla läpi mitä nämä kategoriat
sisältävät.

1918-muistovuosi
historiapolitiikkana
Kuluvana vuonna olemme saaneet seurata, millaisin
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tavoin sisällissodan muistovuotta on vietetty eri
paikkakunnilla. Kattava lista tapahtumista on
koottu valtioneuvoston kanslian asettaman Suomen
sisällissodan Muistovuosi 1918 -hankkeen sivuille
(www.muistovuosi.fi). Valtioneuvoston asettama
hanke kuuluu esittelemäni typologian kategoriaan
4 eli kansallisten laillisten toimijoiden päätökset.
Asettamisasiakirjansa mukaan hanke on koonnut
ja julkaissut vuoden 1918 muistamiseen liittyviä
sisältöjä sekä suunnitellut ja toteuttanut erilaista
muistovuoteen liittyvää toimintaa. Julkisena toimijana sen toiminta kuuluu typologian kohtaan 2 eli
julkinen historiakulttuuri.
Muistovuosi on ollut vahvasti esillä erilaisissa
julkaisuissa (kategoria 3) sekä eri medioiden uutisoinnissa että myös mm. Ylen tuottamin sisällöin
kuten esimerkiksi Esko Varhon ohjaama Julma
maa -dokumentti (https://areena.yle.fi/1-4460977).
Myös tutkijat ovat tehneet historiapolitikkaa sekä
tieteellisin julkaisuin että osallistumalla lukuisiin
keskustelutilaisuuksiin. Useat yliopistot ovat julkaisseet sivuillaan myös listoja tutkijoistaan, jotka
ovat käytettävissä asiantuntijoina median ja muun
yhteiskunnan tarpeisiin.
Erityisiä julkisten tahojen tilaamia tutkimuksia
tai julkaisuja sen sijaan tänä vuonna ei ole nähty.
Kategoriaan 5 (eri yhteiskunnallisten tahojen
puheet ja kommentit) aineistoa 1918-muistovuodesta on myös kertynyt yllättävän vähän. Poliittinen
johtomme on esiintynyt muutamassa tilaisuudessa
keväällä, joista merkittävimpiä ovat eduskunnan
muistohetki tammikuussa, toukokuun 5. Nivalassa
järjestetty Sovinnon puhe -juhla sekä toukokuun 20.
vietetty kaatuneiden muistopäivä.

kansakunnan yhtenäisyys. Tosin löytyy Sipilän
Nivalan-puheessa myös muunlaisia sisäpoliittisia
elementtejä kuten viittaus pääministerin omaan
puoluekantaan: ”Tuo vaativa aika tarvitsi juuri
Kyösti Kallion tapaisia politiikkoja. Poliittisesta
keskustasta, Maalaisliitosta tuleva Kallio toimi
sillarakentajana”(Sipilä 5.5.2018).

Onko Suomesta malliksi muille?
Historioitsijat ilman rajoja -järjestömme (www.historianswithoutborders.fi) on kuluvan vuoden aikana järjestänyt muistovuoteen liittyviä tapahtumia ja
seurannut aiheesta käytyä historiapoliittista keskustelua. Yksi keskeinen aihe, joka on keskusteluissa
noussut esiin, on se, voisiko Suomen kokemuksista
sisällissodasta selviämisestä olla käyttöä parhaillaan
sisällissotien keskellä olevien tai niistä toipuvien
maiden omaan historiapoliittiseen keskusteluun.
Emme ole tänä vuonna nähneet merkittäviä
valtion tilaamia muistoseminaareja, koska yksi merkittävä tutkimushanke joka on jo saatu päätökseen.
Kansallisarkiston Sotasurmat-projekti (vesta.narc.
fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main) on
koonnut kaikille avoimen rekisterin kaikista vuosina 1914-22 sotaoloissa surmansa saaneista. Tässä
olisikin maailmalle käytettäväksi yksi esimerkki
siitä, kuinka osallistua keskusteluun räjähdysherkästä aiheesta: tarjoamalla tasapuolista tietoa siitä,
millaiseen tragediaan vihanpito voi johtaa. ▪
Kirjoittaja on VTT ja työskentelee Eurooppatutkimuksen verkostossa Helsingin yliopistossa.
Hän on myös Historioitsijat ilman rajoja
Suomessa ry:n varapuheenjohtaja.

Muistovuoden historiapoliittiset
motiivit
Valtioneuvoston muistovuosihankkeella on ollut
selkeä sisäpoliittinen ja myös yleisesti hyväksyttyihin perusarvoihin liittyvä motiivi. Asettamispäätöksessä hankkeen tehtäväksi on määritelty, että sen
on ’korostettava kansakunnan eheyden merkitystä’.
Selkeitä ulkopoliittisia motiiveita tällä työryhmällä
ei sen sijaan näytä olleen. Myös muussakaan muistovuoden historiapolitiikassa ei ole ollut havaittavissa ulkopoliittisia elementtejä.
Niin presidentti Sauli Niinistön kuin pääministeri Juha Sipilän puheissa korostui tarve säilyttää
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HISTORIAPOLITIIKAN
KÄSITTELY LUKION HISTORIAN
OPPIKIRJOISSA
Olli Suominen

T

iukimman määritelmän mukaan monimerkityksellisellä
historiapolitiikka-käsitteellä tarkoitetaan poliittisin
päämäärin tapahtuvaa historian tarkoitushakuista väärintulkintaa. Tähän
määritelmään nojaten pyrin väitöskirjassani selvittämään, miten lukion historianopetus kolmessa
eri maassa – Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa
– pyrkii tuomaan esille tätä tematiikkaa. Aineiston
analyysi on yhä kesken, mutta alustava tutkimus on
kuitenkin antanut jo osviittaa siitä, miten aihetta eri
maiden oppikirjoissa käsitellään.

Monitulkintaisuutta ja selviä
viittauksia historiapolitiikkaan
Kaikkien kolmen maan tapauksessa historiapolitiikka käsitellään ajoittain ympäripyöreiden ja monitulkintaisten viittausten kautta. Aihetta saatetaan
lähestyä esimerkiksi puhumalla propagandasta, historian käytöstä politiikan välineenä tai vihjailemalla
historian tapahtumiin liittyvistä tulkintaeroista.
Ikään kuin rivien välistä lukijan on mahdollista
antaa tekstinpätkille omia merkityksiään niin, että
tekstissä viitataan itse asiassa historiapolitiikan
käyttöön. Paikoitellen kirjat lähestyvät aihetta myös
selvästi yksiselitteisemmin. Näissä tekstinpätkissä
kyse ei enää ole rivien välistä lukemisesta vaan
yksiselitteisesti siitä, että historiaa kerrotaan täysin
tarkoitushakuisesti tulkitun väärin poliittisten
päämäärien edistämiseksi.

Teoriaa ja käytännön esimerkkejä
Maiden kesken on selviä eroja siinä, millä abstraktion tasolla aihetta käsitellään. Kun kyse on

teoreettisemmasta lähestymistavasta, käsitellään
hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi sitä, kuinka tutkijoiden oma maailmankuva vaikuttaa tulkintoihin
tai kuinka historiaa tarkoitushakuisesti väärintulkitsemalla oikeutetaan poliittisia tavoitteita. Keskustelua ei siis ole sidottu aikaan ja paikkaan osaksi
kronologista ”historian suurta kertomusta”.
Kun kyse taasen on konkreettisemmasta lähestymistavasta, tarkastellaan historiapolitiikkaa nimenomaisesti osana jotakin historiallista tapahtumaa
tai kehityskulkua. Suomalaisissa kirjoissa puhutaan
esimerkiksi siitä, kuinka Neuvostoliitto lavasti
Mainilan laukaukset. Kiinalaisissa kirjoissa taasen
kerrotaan, kuinka Kiinan ensimmäinen keisari
tapatti epämieluisia historiantulkintoja esittäneitä
historioitsijoita.
Suomalaisissa ja kiinalaisissa kirjoissa aihetta
lähestytään sekä teoreettisesti että hyvin konkreettisten esimerkkien kautta. Yhdysvaltojen kohdalla
sen sijaan mielenkiintoista on se, että asian käsittely
liikkuu tasoista pelkästään jälkimmäisellä. Kirjat
kertovat kyllä mm. siitä, miten huhut ruokkivat
Ranskan vallankumousta, mutta missään vaiheessa keskustelu ei siirry teoreettisemmalle tasolle
pohtimaan historiapolitiikkaa aikaan ja paikkaan
sitoutumattomana ilmiönä.

Käytännön esimerkkien
valikoitumisessa eroja
Mielenkiintoinen aineistosta esiin nouseva huomio
liittyy myös siihen, mitä esimerkkejä historiapolitiikan käytöstä tarkalleen nostetaan tapetille osana
narratiivia. Suomalaiset ja amerikkalaiset kirjat
nostavat esiin esimerkkejä niin omien kuin vieraidenkin maiden ja kulttuurien historiasta kautta
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aikain. Esimerkkien kautta välittyy kuva historiapolitiikasta yleismaailmallisena, kaikissa paikoissa
ja kaikkina aikoina valtaan ja vallan tavoitteluun
kytkeytyvänä ilmiönä, jolle edes oma ympäröivä
yhteiskunta ei ole immuuni. Siinä missä suomalaisissa oppikirjoissa puhutaan esimerkiksi jatkosodan
politisoituneista tulkinnoista ja suomettumiskeskustelusta, nostetaan yhdysvaltalaisissa kirjoissa
esiin niin Tonkinin lahden välikohtaus kuin Irakin
olemattomat joukkotuhoaseetkin.
Esimerkit kiinalaisissa kirjoissa ovat sen sijaan
selvästi valikoituneempia. Mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, sitä vähemmän esimerkkejä Kiinan
omasta historiasta nostetaan esiin. Kiinalaisia kirjoja lukemalla voisikin harjaantumaton lukija tulla
sellaiseen johtopäätökseen, että aikojen saatossa
historiapolitiikkaa on ollut läsnä aina ja kaikkialla
paitsi juuri nyky-Kiinassa. Valistuneelle lukijalle on
tietenkin selvää, että todellisuudessa näitä valintoja
on ohjannut hyvin vahvasti se, että valtaapitävän
yksinvaltaisen kommunistisen puolueen vallassaolon oikeutus rakentuu osiltaan valikoivien
historiantulkintojen varaan eikä kirjoissa näin ollen
ole soveliasta aihetta käsitellä.

Lopuksi
Asioiden monipuolista ja poliittisista intresseistä
vapaata käsittelyä opetuksessa pidetään avaimena
kriittiseen ajatteluun. Mikäli tätä pitää hyvänä ja
toivottavana asiana, erottautuvat suomalaiset kirjat
selvästi tässä seurassa edukseen. Amerikkalaisista
kirjoista poiketen niissä käsitellään historiapoli-

tiikkaa myös teoreettisemmalla tasolla, kun taasen
Kiinasta poiketen valitut konkreettiset esimerkit
eivät itsessään vaikuta olevan historiapolitiikan
ohjaamien valintojen tulosta.
Edellä mainitut huomiot eivät kuitenkaan kerro
koko totuutta. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu, ja
siksi materiaalista nouseekin paljon havaintoja ja
näkökulmia, joita ei ajan- ja tilanpuutteen vuoksi
ole mahdollista järjestelmällisesti tutkimuksessani
lähestyä. Ensinnäkin aineistosta on havaittavissa,
että eri maiden oppikirjoissa historiapolitiikkaa ei
käsitellä ainoastaan hyvin eri näkökulmista vaan
myös hyvin vaihtelevissa määrin. Toisekseen on
huomionarvoista, että eri maissa historiapolitiikan
käsittelylle annetaan kirjoissa erilaisia painotuksia
sen mukaan, onko kyseessä pakollinen vai vapaavalintainen kurssi.
Kolmanneksi hyvin mielenkiintoinen kysymys
on se, mitä kunkin maan historianopetuksesta
kertoo se, mistä muista yhteiskunnista, maista ja
ajoista vedetään yhtymäkohtia historiapolitiikkaan.
Esimerkiksi kiinalaisissa kirjoista välittyy vahvasti
vaikutelma, että erityisesti Japanin harjoittamaa
historiapolitiikkaa halutaan korostaa, kun taasen
suomalaisissa kirjoissa vastaava havainto voidaan
tehdä Neuvostoliiton / Venäjän kohdalta. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaankin, jotta uusien esimerkkimaiden ja tutkimusfokuksien kautta historiapolitiikan käsitteen opetuksesta saadaan kattavampi
kuva yleismaailmallisena ilmiönä. ▪
Kirjoittaja on jatko-opiskelija Turun yliopiston
kasvatustieteiden laitoksella.

Suomalainen ja amerikkalainen oppikirja antavat esimerkkejä historiapolitiikasta
puhumalla mm. sotakorvausmyytistä ja Iran-Contra-skandaalista, mutta kiinalainen
kirja ei tuo esiin vaikkapa kulttuurivallankumouksen tulkintojen politisoitumista.
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KIVI ISTUU
RUNEBERG SEISOO
Mari Tossavainen

S

ata vuotta sitten kiinnostus menneisyyttä
kohtaan nosti kuvanveistotaiteessa esiin
historialliset aiheet ja henkilöt. Kuvanveistotaiteen hierarkiassa merkkihenkilöiden muistomerkit olivat arvostetuin
laji. Niitä säätelivät tiukat konventiot. Historiallisille
henkilöille omistettuja muistomerkkejä käytettiin
monella tavalla nykyisyyden rakennusvälineinä.
Muistomerkkien ja kansallisgallerioiden uumoiltiin
kertovan kansakunnan sivistyksellisestä ja kulttuurisesta voimasta: puhuttiin suurten sivistysmaiden
antamista esikuvista.

Muistomerkkitehtävien
vaatimuksia ja reunaehtoja
Historiallisen tapahtuman ja henkilön kuvaamiseen oli erityisiä vaatimuksia. Kuvanveistäjien

lukumäärä kasvoi yhtä aikaa taiteilijakunnan koon
kanssa ja kuvanveistäjien tehtäviin tultiin erilaisista
lähtökohdista. Taideasiantuntijoiden keskuudessa
oli huoli kuvaveistäjien oppineisuudesta ja sivistystasosta. Ainakin Eliel Aspelin-Haapkylä (1847–1917)
epäili, riittäisivätkö kaikkien kuvanveistäjien rahkeet vaativiin muistomerkkitehtäviin. Vain harvojen uskottiin tiedollisesti, teknisesti ja taiteellisesti
suoriutuvan tästä. Kuvanveistäjät käyttivät apunaan
lähteitä, elämäkertoja, valokuvia ja joskus kohteen
omaa kirjallista tuotantoa.
Muistomerkin tuli usein palvella laajempaa
funktiota kuin yhden merkkihenkilön muiston
vaalintaa. Tarkoituksena oli tiivistää kuvallisin
keinoin kuva paitsi henkilöstä myös kansakunnasta,
Suomesta. Kaupungeille muistomerkit olivat nähtävyyksiä. Lähtökohtia muistomerkin suunnitteluun
olivat paitsi elämäntyö ja merkitys myös patsastoi-

Fredrik Paciuksen muistomerkin paljastustilaisuus Kaisaniemen puistossa
1895. ”Suomenmaahan on jo pystytetty monen mainion kansalaisen kuvapatsas todistamaan, että meidänkin kansamme ymmärtää ja tahtoo kunnioittaa
jalojen miestensä muistoa”, todettiin Mikael Agricola-patsaan keräyslistassa
vuonna 1888. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo. CC BY 4.0
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mikunnan varat ja muut ehdot. Rahavarat määrittelivät osaltaan muistomerkkihankkeissa koskevia
valintoja, sivukuvien ja symboliikan käyttöä.

Historiallisen henkilön
kuvaamisen ongelmia
Historiallisten henkilöiden muistomerkkihankkeille olivat ominaisia pohdinta ”oikeasta” totuudenmukaisesta kuvaamisesta. Totuudenmukaisuuden
lisäksi alkuperäisyys, originaalisuus oli tärkeä arvo.
Maamme-laulun säveltäjälle Fredrik Paciukselle
(1809–1891) omistettuun muistomerkkiin liittyi
kohu jäljittelystä. Carl Eneas Sjöstrand (1828–1906)
syytti nuorempaa Emil Wikströmiä (1864–1942)
teoksensa hyödyntämisestä. Kuvanveistäjät varjelivat muistomerkki-ideoitaan alusta loppuun,
ateljeesta paljastustilaisuuteen saakka.
Henkilön monipuolinen elämäntyö aiheutti
ongelman siitä, mitä elämäntyön puolta tulisi
korostaa. Tämä ongelma koski 1900-luvun alussa J.
V. Snellmanin ja Zacharias Topeliuksen (1818–1898)
muistomerkkihankkeita. Vaasan-patsashankkeessa
Wikström mietti, miten kuvata uskottavasti Topelius, jolla oli maine satusetänä, satukirjailijana,
ennemmin kuin runoilijana, ajattelijana, journalistina, professorina ja yhteiskunta- ja kulttuurielämän vaikuttajana. Kysymys ”oikeasta” esittämistavasta koski yhtä hyvin Topeliuksen hahmoa, häntä
ympäröiviä henkilöitä ja näiden eleitä kuin myös
jalustassa olevia reliefejä.
Monipuolisen ja laajan elämäntyön lisäksi näköisyyttä tavoitelleen muistomerkkitaiteen ongelma
oli se, että henkilön ulkonäöstä ei ollut juurikaan
luotettavaa tietoa tai dokumentteja. Turun piispa,
reformaattori ja raamatunsuomentaja Mikael Agricolan (noin 1510–1557) patsas oli saatava valmiiksi
ja paljastetuksi Viipurissa vuonna 1908, jolloin tuli
kuluneeksi 400 vuotta Agricolan syntymästä. Emil
Wikström valmistautui tehtävään lukemalla teologi
Jaakko Gummeruksen kirjoittamaa elämäkertaa
Mikael Agricolasta. ”Johdatuksista Agricolan luonteenkuvauksessa” hän kiitti kirjeessä kirjan tekijää.
Kun Wikströmin tarkoitus oli antaa Viipuriin valmistuneen Mikael Agricolan rintakuvan jälkivalos
Turkuun, rintakuvan jälkivalosta pidettiin varoittavana esimerkkinä kaupungeille. Merkkimiehen
muistomerkin tuli olla alkuperäinen. Wikströmin
Agricolasta tehtiin kuitenkin valoksia.
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Agricolan lisäksi kirjailija Aleksis Kiven
(1834–1872) kuvaaminen tuotti erityisiä ongelmia,
kun ei ollut tarkkaa tietoa siitä, miltä kuvattava
näytti. Wäinö Aaltosen suunnittelema muistomerkki Helsingissä Kansallisteatterin edustalla (1939)
esittää Kiven istuma-asennossa melankolisena
mietiskelijänä. Patsaasta järjestettiin kaksi kilpailua. Wikström vastusti näkemystä kirjailijasta
melankolisena mietiskelijänä – hänen mielestään
muistomerkkihanke oli menossa ”vinoon”. Hänen
mukaansa Aleksis Kivi ”ei ollut mikään raihnainen
pankolla istuva haaveilija”. Wikström tähdensi, että
kyse oli muistopatsaasta, ei hautapatsaasta. Kiven
tuotannon hengen tuli hänestä näkyä muistomerkistä. Joskus muistomerkin luoma kuva historiallisesta henkilöstä on jäänyt elämään ja muokannut
sitä, miten henkilön elämäntyö, ulkonäkö tai historiallinen merkitys on jälkikäteen ymmärretty.

Irti historiallisista
henkilömuistomerkeistä?
Historiallisten henkilöiden muistomerkkeihin liittyi
kaupankäyntiä ja tarjouskilpailua. 1900-luvun
alussa statuomanian kritiikistä ilmeni kaikuja myös
Suomessa. Tällöin vastustettiin ajatusta kuvanveistosta ulkopuolisten pyrintöjen välineenä. Robert
Stigellin veistosta Karhut (1906) Aulangon näkötornin luolassa pidettiin ihanteellisena esimerkkinä.
Eläinaiheinen puistoveistos nähtiin taiteellisesti
vapaampana kuin suurmiespatsas. Puistoihin
sijoitettujen veistosten yleisenä ongelmana on
toisaalta pidetty sitä, että historialliset ja symboliset
merkitykset häviävät. 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun historiallisia henkilöitä kuvaavissa muistomerkeissä oli pyrkimystä vapaampaan ilmaisuun
ja moderniin tyylittelyyn, pelkistykseen ja yksinkertaisuuteen. Tavoitteena oli kaikkien ymmärrettävissä oleva kuvakieli ja symboliikka.
Henkilömuistomerkkien ja puistoveistoksien
tehokeinoina on perinteisesti käytetty sijoittelua ja
kokoa. Maailman korkein patsas, 182 metriä, itsenäisyystaistelija Sardar Patelin (1875–1950) muistomerkki Yhtenäisyydenpatsas paljastettiin vastikään
lokakuun 2018 lopussa Intiassa. ▪

Kirjoittaja on taidehistorian tutkija, FT, joka on kirjoittanut
mm. kirjan Emil Wikström – Kuvien veistäjä (2016).
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Materiaaleja opettajan arjen
helpottamiseksi
kati hynönen

O

pettajan arkea tuntuvat
hallitsevan nykyään jatkuva kiire ja riittämättömyyden tunne. Opettajan pitäisi
pystyä toimimaan paitsi opettajana myös esimerkiksi erityisopettajana, psykologina, terapeuttina,
sosiaalityöntekijänä ja sihteerinä.
Tämän lisäksi yhä suurempi osa
ajasta kuluu erilaisten raporttien,
lausuntojen, arviointien ja viestien kirjoittamiseen, kun taas yhä
vähemmän on aikaa itse opettamiseen. Koen, että opettajiin
kohdistuu lisääntyvästi paineita
ja vaatimuksia.
Osa näistä vaatimuksista tulee
ulkoapäin: muiden ihmisten,
kunnan ja esimerkiksi uuden
opetussuunnitelman taholta.
Osa taas on sisäsyntyistä: tunne
siitä, ettei ehdi tehdä parastaan.
Halua ja tahtoa erilaisten uusien
oppimistapojen käyttämiseen
ja oppisisältöjen kehittämiseen

ja opetuksen suunnitteluun
kyllä on, mutta aika ja voimat
eivät yksinkertaisesti riitä.
Tämän lisäksi virtuaalimaailma
on nopeatempoinen ja kulkee
vauhdikkaasti eteenpäin − hyvät
vinkit ja materiaalit esimerkiksi
Facebook-virrassa ehtivät kadota
ennen käyttöönottoa. Kaiken
tämän keskellä opea uhkaakin
väsymys.

Arviointia uuden
opetussuunnitelman
hengessä
Uusi opetussuunnitelma on
tuonut velvoitteita arvioinnin ja
erityisesti formatiivisen arvioinnin suhteen. Velvoitteiden
täyttämisessä eli formatiivisen
arvioinnin toteuttamisessa
opettajat on kuitenkin jätetty
varsin yksin. Tämän osoitti myös
HYOL:n peruskouluryhmän

tekemä kysely. Haastetta helpottamaan HYOL ja peruskouluryhmä on korkeakouluharjoittelija
Ida Vanhasen avulla koonnut ja
työstänyt Arviointipankin.
HYOL:n jäsensivuilta netistä
löytyvä Arviointipankki kertoo
tiiviisti sen, mitä formatiivinen arviointi on sekä sisältää
runsaasti erilaisia arviointilomakkeita, joita voi hyödyntää ja
käyttää formatiivisen arvioinnin
toteuttamiseksi ja näkyväksi tekemisessä koulun arjessa. Tähän
kuuluvat ennen kaikkea lomakkeet oppilaiden tekemään itse- ja
vertaisarviointiin, mutta myös
opettajien tekemään arviointiin.
Lomakkeet voi ladata tiedostoina ja muokata omaan käyttöön
sopivaksi. Pankissa olevien
lomakkeiden tarkoitus on tarjota
tukea ja malleja formatiiviseen
arviointiin − kaikkea ei tarvitse
luoda ja keksiä itse.
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Valmiita materiaaleja
löytyy netistä
Oppisisältöjen luomiseksi ja
opetuskäytänteiden kehittämiseksi meidän opettajien arkea
helpottamaan on erilaisilla
nettisivustoilla tehty ja koottu
paljon valmiita opetusmateriaaleja ja lähteitä hyödynnettäväksi.
Esimerkiksi HYOL:n sivuille
on koottu sekä historiaan että
yhteiskuntaoppiin monenlaista
aineistoa. Linkkivinkki-sivuilta
löytyy linkkejä erilaisiin videoihin, materiaaleihin ja sisältöihin. Nämä linkit ovat jaoteltu
keskeisiin sisältöihin, jotta ne
olisivat mahdollisimman helposti
löydettävissä. Myös Oppimisen tueksi -osiosta on hyötyä
etsiessäsi uutta aineistoa omaan
opetukseesi.
Euroopan historian opettajien järjestö Euroclion sivusto
Historiana.eu on tutustumisen

arvoinen. Sivustolta löytyy suuri
valikoima eri teemoihin ja oppisisältöihin liittyviä tuntisuunnitelmia, tehtäviä ja lähdeaineistoja.
Aineisto on pääosin englanniksi,
mutta muutama tehtäväkokonaisuus löytyy myös suomeksi.
Suomennetut kokonaisuudet
liittyvät Euroclion tänä vuonna
toteuttamaan projektiin nimeltä
“Decisions and Dilemmas III:
Making Learning about the EU
Motivating and Meaningful”.
HYOL osallistui projektiin ja
tämän yhteydessä käännettiin
kaksi olemassa olevaa Euroclion
EU-oppimisaineistoa suomeksi. Toinen suomeksi käännetty
aineisto käsittelee vakautta
Euroopassa. Toinen aineisto
on näytelmä “Rising from the
Ruins”, joka käsittelee Euroopan
jälleenrakennusta toisen maailmansodan jälkeen. Molemmista
oppimisaineistosta järjestettiin
työpajat viime kesänä HYOL:n
kesäkurssilla, joten ne löyty-

vät myös HYOL:n nettisivuilta
(Opetuksen tueksi> Aineistoja>
Kesäkurssi 2018).

Kierrättäminen ja
jakaminen kannattaa
Opettajan ei ole hyvä jäädä yksin.
Siinä missä on tärkeää yhdistää
voimat erilaisten aineistojen ja
arviointimallien kehittämisessä
ja jakamisessa, on mielestäni tärkeää jakaa myös omia tunteitaan
ja kokemuksiaan: onnistumiset
ja iloiset kokemukset, epätoivot
hetket ja haasteet. Keskustelut
erilaisten koulutusten ja tapahtumien yhteydessä muiden historian ja yhteiskuntaopin opettajien
kanssa antavat voimaa. Näissä
tilanteissa huomaat, ettet ole
yksin. Yhteisöllisyys on tärkeää.
Voimia meille kaikille työhömme
ja koulun arkeen. ▪
Kirjoittaja on HYOL:n varapuheenjohtaja ja peruskouluryhmän jäsen.

Osoitteesta historiana.eu löytyy opetusmateriaalia myös suomeksi.
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Escape! - pakopelit historian ja
yhteiskuntaopin opiskelussa
Sari halavaara ja juha-pekka lehtonen

P

akopelihuone on yleensä
noin tunnin kestävä tapahtuma, jossa osallistujat
lukitaan erilliseen tilaan ja heille
annetaan arvoituksia ja vihjeitä
erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on päästä pois
huoneesta määräajassa. Myös historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa on mahdollista hyödyntää
pakopelien koukuttavia elementtejä sekä intensiivisyyttä.
Historian kerronnallinen
luonne antaa oivat lähtökohdat
pakopelin luomiselle. Pakopelit
ovat tarinallisia ”ratoja”, joissa
olennaista on hyvä kehyskertomus, joka tempaisee osallistujat
mukaansa. Kyse ei kuitenkaan ole
varsinaisesti opetuspelistä, vaan

pakopelissä käytetään hyväksi
pelillisiä elementtejä oppimisessa. Pelillisyyttä vahvistavat esteet,
jotka on voitettava sekä pulmat,
joiden ratkaisemiseen tarvitaan
opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä ja strategiaa. Kun tarinassa
on draaman aineksia, mukaan on
mahdollistaa liittää myös aineksia roolipeleistä.

Svinhufvudin
jalanjäljissä
Kotkaniemeen
Olemme toistaiseksi rakentaneet
lukiolaisille vasta kaksi pakopeliä. Ensimmäisen toteutimme
lukion pakollisella ”Itsenäisen
Suomen historia” -kurssilla

(HI03) Suomen itsenäistymisen
100-vuotisteeman ympärille.
Pelin kehyskertomus liittyy
valtionhoitaja P.E. Svinhufvudin
matkaan Berliiniin syksyllä 1918,
jolloin suomalainen delegaatio
lähti pyytämään Saksan keisarilta kuningasta. Kertomuksessa
Svinhufvud on pahaksi onnekseen unohtanut matka-arkkunsa
lukkojen koodit. Pelaajat joutuvat
siksi matkustamaan hänen kotiinsa Luumäen Kotkaniemeen.
Perehtymällä P.E. Svinhufvudin
elämänvaiheisiin vuosina 1899 1918, he saavat selville lukkojen
numerokoodit.
Peliä pelataan kolmen tai
neljän opiskelijan tiimeissä noin
75 - 90 minuutin ajan. Opiskelijat
vierailevat neljässä eri pisteessä
eli ”huoneessa”, jossa he ovat
noin 15 minuuttia kerrallaan.
Opettajan roolina on antaa ohjeet
ja käynnistää peli. Tämän jälkeen
hän toimii pelissä avustajana. Se
voi muodostua varsin haasteelliseksi urakaksi. Ryhmäkoot
ovat pakollisella kurssilla suuret,
joten olemme joutuneet muodostamaan ryhmän opiskelijoista
jopa kahdeksan joukkuetta.
Näin meillä on ollut yhtäaikaa
käynnissä kaksi samanaikaista
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peliä. Suuren ryhmän kanssa
toimittaessa kaksi opettajaa on
tarpeen.
Pakopelin aikana opiskelijat
vierailevat ”huoneissa”, joiden
sisältöihin he pääsevät avaamalla
QR-koodit omilla puhelimillaan.
QR-koodien takana on Suomen
itsenäistymisen historiaan
liittyviä teksti-, ääni-, kuva- ja
videoaineistoja. Niiden avulla
heidän on ratkaistava pelivihossa
(A4-moniste) olevat haasteet. Kun
opiskelijat ratkaisevat ongelmia,
he tutkivat samalla P.E Svinhufvudin elämää ja häntä koskevia
historiallisia lähteitä.
Pelissä opiskelijat joutuvat
työskentelemään oikeiden lähteiden parissa ja harjoittamaan
lähdekriittisiä taitojaan historiantutkijoiden tavoin. Historian
opiskelussa keskiöön nousevat
yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja yhteistyötaidot. Loogisen
päättelyn lisäksi opiskelijat
tarvitsevat kykyä selittää asioita
toisille ryhmänsä jäsenille, jolloin
myös aktiivisen kuuntelun taito
korostuu. Lukion opetussuunnitelma edellyttää opiskelijoilta
omaa aktiivisuutta. Tämä tavoite
toteutuu hyvin pelin avulla
lukiolaisten toimiessa ryhmissä
aikarajoitteen alaisina.

Digitaalisia vai ihan
oikeita lukkoja
Kaupallisissa pakopelihuoneissa
on tavallisesti oma, erillinen
fyysinen tila pelaamista varten.
Koulujen luokat ovat yleensä aina
käytössä, eikä erityistä huonetta
ole useinkaan helppoa järjestää.
Siksi päädyimme kehittämään
pakopeleistämme hybridimallin,
jossa on avattava sekä digitaalisia että oikeita fyysisiä lukkoja.
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Pelkillä digitaalisilla lukoilla voi
pakopelin rakentaa myös vain
yhteen luokkahuoneeseen, mutta
pidimme ratkaisua tylsänä.
Lisäksi halusimme QR-koodien
avulla saada opiskelijat liikkeelle
ja ulos luokasta. Opiskelijoille
tämä järjestely on ollut mieluinen ja se on sopinut hyvin
myös Liikkuva lukio -henkiseen
toimintaan.
Kekseliäisyyttä tarvittiin, sillä
emme halunneet käyttää pelin
rakentamiseen suuria summia
rahaa. Niinpä Svinhufvudille
saatiin matka-arkku netistä tilatusta Tanskan armeijan vanhasta
lääkintäarkusta ja Sampo Terhon
ministerisalkuksi sai kelvata vanha perintö-Cavalet. Täydennykseksi kävimme ostamassa Claes
Ohlssonilta erilaisia lukkoja sekä
ketjuja. Muu aineisto ja rekvisiitta olikin sitten digitaalista.
Opiskelijat avaavat pelissä
QR-koodit omilla kännyköillään,
mutta tehtävien ratkaisualustana
käytämme edelleen paperista
monistetta. Tämä helpottaa
opettajan työtä pelin ohjaajana.
Opettajan tehtävänä on seurata
opiskelijaryhmien työskentelyä ja ohjata pulmatilanteissa
eteenpäin, jos ryhmä jumittuu
johonkin tehtävään. Paperisesta
pelivihkosta näkee nopeasti mihin kohtaan ja tehtävään ryhmä
on jäätynyt.
Ensimmäisenä oikeat
vastaukset selvittänyt ryhmä
pääsee avaamaan matka-arkun
ja valtionhoitaja Svinhufvud saa
mukaansa kuninkaan kruunun.
Voittajat saavat suklaalevyn, sillä
pelissä on tietysti oltava palkintoja. Toisaalta jo onnistumisen
elämykset toimivat motivaattoreina hyvässä pelissä.

Joulupukkidirektiiviä
lobbaamassa
Toisessa pakopelissämme tavoitteena on opiskella Euroopan
unionin päätöksentekoprosessia
lukion pakollisella YH03 -kurssilla. Aihe on tärkeä, mutta opiskelijoiden mielestä usein vaikea
ja vähän tylsäkin. Koska vuosi
2018 sattui olemaan Euroopan
unionissa kulttuuriperintövuosi,
päätimme yhdistää nämä kaksi
tähdellistä asiaa toisiinsa.
Kehyskertomusta varten
loimme kuvitteellisen tarinan
joulupukkidirektiivistä. Eurooppaministeri Sampo Terho antaa
pelaajille tehtävän. Tarkoitus on
lobata muut Euroopan unionin
maat kannattamaan direktiiviä,
jonka mukaan Euroopan unionin virallinen joulupukki olisi
punanuttuinen Korvatunturin
asukki. Opiskelijoiden lobbaustoiminta tapahtuu ”käymällä eri
jäsenmaissa” ja ”vierailemalla”
Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneissa kohteissa,
joista on tehty lyhyet, muutaman
minuutin pituiset videoesittelyt. Vierailtuaan EU-maassa ja
ratkaistuaan tehtävät, Suomi
saa kyseisen maan puolelleen
Euroopan unionin neuvostossa.
Opiskelijatiimit lataavat lobbausta varten kännyköihinsä ilmaisen
sovelluksen, joka helpottaa laskemaan pelin edetessä ministerineuvoston määräenemmistön.
Vaikka QR-koodit olisivat toimineet tässäkin pelissä, päätimme kokeilla EU-pelissämme iBeacon-mikropaikannusteknologiaa.
Beaconit ovat pieniä langattomia
laitteita, jotka kännykkäsovellusta ja bluetooth-yhteyttä käyttäen
siirtävät niin videolinkit kuin tehtävätkin opiskelijoiden kännyköi-
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hin. Opiskelijoiden on kuitenkin
oltava tarpeeksi lähellä beaconin
kantamaa, jotta yhteys syntyy.
Toisin kuin lineaariseksi rakennetussa Svinhufvud-pelissä,
ei ”huoneiden” järjestyksellä tässä pakopelissa ole mitään väliä.
Opiskelijoiden kolmen tai neljän
hengen kokoiset joukkueet voivat
liikkua vapaasti ympäri koulua
kännykät kädessään ja jahdata
”sopivia EU-maita” puolelleen.
Tämä tuo peliin mukaan nopeuselementin ja sähköistää tunnelmaa joukkueiden välillä.
Eroja joukkueiden välille
saadaan syntymään heti alussa
Google Forms -lomakkeen
kysymyksiin sidotulla digitaalisella lukolla. Opiskelijoiden
on ratkaistava täysin oikein
kysymyssarja EU:n päätöksenteosta, johon heidän on pitänyt
tutustua jo etukäteen läksynä.
Ryhmät pääsevät näin matkaan
eri tahdissa, mutta erot tiimien
välillä kuroutuvat varsin nopeasti
umpeen ”Euroopan kiertueella”.
Kun haasteet on ratkaistu
ja määräenemmistö Euroopan
unionin neuvostossa (55% jäsenmaista ja 65% EU:n väestöstä)
saavutettu, punaposkiset tiimit
palaavat takaisin luokkaan.
Heidän tehtävänään on vielä
saalistaa europarlamentaarikkojen äänet. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan
pukkidirektiivin hyväksyminen
edellyttää Euroopan parlamentissa yksinkertaisen enemmistön saamista. Meppien äänet
hankitaan vastaamalla oikein
Socrative-sovelluksella tehtyyn
tietovisaan kulttuurivideoista.
Oikeat vastaukset tuovat kysymys
kerrallaan joukkueen saaliiksi
parlamentin puolueryhmien
äänet. Ensimmäisenä 376 ääntä

kerännyt tiimi pääsee avaamaan
Suomen Eurooppa-ministerin
salkun lukon ja saa lobbaustyöstään palkinnon.

Virtuaaliset pakopelit
- seuraava askel
Tätä kirjoittaessamme rakennamme kolmatta pakopeliämme. Uusin kokeilumme liittyy
virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen oppimisessa. Olemme
luomassa 360°-kuvista aukeavia
virtuaalisia pakopelihuoneita,
joissa opiskelijat voivat vierailla
VR-lasien avulla. ”Samassa huoneessa” eli näkymässä voi olla
yhtä aikaa useampikin opiskelijaryhmä ja ratkaista haasteita
ja ongelmia yhteisöllisesti. Pelin
huoneisiin sopivat 360° -kuvat
olemme ottaneet lukioomme
hankitulla Ricoh Theta -merkkisellä kameralla.
Virtuaalitodellisuus voi viedä
oppimiskokemukset uudelle
tasolle lisäämällä kaikilla aisteilla
tapahtuvaa syväoppimista eli
immersiivisyyttä. Historian
opiskelussa VR-maailma avaa
oven historialliselle empatialle,
koska uppoutuminen historialliseen aikakauteen voi luoda syvän
tunnekokemuksen.
Tulevaan Musta surma
-aiheiseen pakopeliin olemme
valinneet teknologia-alustaksi
Thinglinkin, koska se mahdollistaa monipuolisen digitaalisen
aineiston liittämisen 360°-kuviin. Kokeilimme myös Googlen
Tour Creatoria, joka on vastaava
erittäin helppokäyttöinen ja ilmainen palvelu. Molemmilla voi
linkittää toisiinsa kuvia ja luoda
kertomuksellisia sisältöjä.
Itse pelissä opiskelijat käyttävät omia älypuhelimiaan sekä

edullisia pahvisia VR-laseja. Virtuaalitodellisuuden käyttö lukion
kursseilla on ollut toistaiseksi
vähäistä. Tarjolla olevat teknologiset ratkaisut ovat monenkirjavia, eikä kouluilla ole varaa
hukkainvestointeihin. Opettajat
odottavat yhä suurta läpimurtoa, vaikka virtuaalitodellisuus
tuottaisi merkittävää lisäarvoa
oppimiseen nykyisillä matalan
kynnyksen kokeiluillakin.

Vinkkejä pakopelien
luomiseen
Opiskelijoilta tullut positiivinen
palaute on kannustanut meitä
jatkamaan Escape-tyyppisten
pelien rakentamista. Pakopelien
luominen on kuitenkin äärimmäisen aikaa vievää, ja siksi niitä
ei pidä tehdä yksin, vaan aina
yhteistyössä yhden tai useamman opettajan kanssa. Tämä
työtapa mahdollistaa opetuksen
eheyttämisen ja oppiaineiden
välisen integraation. Verkostoituminen myös muiden oppiaineiden opettajien kanssa tarjoaa
kiinnostavia ja uusia tulokulmia
pakopeleihin. Tulevaisuuden
laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
lukiossa suuntaavat oppiainerajat
ylittävään oppimiseen. Pakopelien pelaaminen ei kuitenkaan
voi koostua kertakäyttöisistä
kokemuksista tai leikkimisestä
VR-laseilla, vaan pelaamisen
tulee olla opetuksen kannalta
mielekästä ja opetussuunnitelman tavoitteita tukevaa.
Hyvä tarina on pakopeleissä
aina keskiössä. Sen luomiseen
historian opettajan on todennäköisesti helppo löytää kiinnostavia sisältöjä. Vaikeampaa on
keksiä riittävän mielenkiintoisia
ongelmia ja pulmia opiskelijoiKLE I O 4/2018
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den ratkaistaviksi. Ne eivät voi
olla liian helppoja, mutta eivät
myöskään liian vaativia. Silti
esimerkiksi anagrammien sekä
morse- ja braillekirjoituksen
avulla opiskelijoista tulee helpostikin koodinpurkajia. Haasteiden
rakentamisen voi aina myös
”ulkoistaa” opiskelijoille, joilta
olemmekin saaneet useita hyviä
vinkkejä pakopelien ongelmiksi.
On hyvä muistaa, että
oppiminen ei ole pelkästään
penkkiurheilua. Kännyköitä
voidaan käyttää mainiosti myös
koulurakennuksen ulkopuolelle rakennetuissa peleissä.
Vielä on kokeilematta, kuinka
GPS-paikannukseen perustuvaa
Seppo-sovellusta voisi hyödyntää
pakopeleissä luomalla digiajan
löytöretkiä koulun lähiympäristöön tai vaikka ulkomaan opintomatkojen yhteyteen.

Pakopelit jättävät
muistijäljen
Olemme pelanneet molempia
pelejämme jo useamman opiskelijaryhmän kanssa. Kokemuksemme ovat osoittaneet, että
pelin saa vietyä läpi yhden 75
minuuttisen oppitunnin puitteissa napakalla ohjeistuksella
ja pelin johtamisella. Oppimisen
kannalta on kuitenkin olennaista
varata riittävästi aikaa lopussa
yhteiselle keskustelulle, jossa
analysoidaan pelin sujumista ja
oppimiskokemuksia. Opettaja
pystyy antamaan merkityksellistä palautetta opiskelijoille, kun
hän on seurannut ja havainnoinut tiiviisti ryhmien työskentelyä
pelin aikana.
Keskusteluissa opiskelijat
mainitsevat usein, että sisältöjen
lisäksi he ovat oppineet asioita
K L E I O 4 /2 0 1 8

myös itsestään ja erityisesti
ryhmän jäsenenä toimimisesta.
Monille uusi asia on ollut myös
selviytyminen kaikista tehtävistä
paineen ja aikarajoitteen puitteissa. Opiskelijat eivät ole lukiossa
oppimassa ainoastaan tietoja
vaan myös taitoja. Pakopelissä
harjoitetut uuden vuosituhannen taidot ovat usein juuri niitä
samoja, joita myös tulevaisuuden
työelämässä tarvitaan.
Pakopeli ei ole toivottavasti mikään temppurata, jolla
ainoastaan viihdytetään opiskelijoita. Opettajina jaamme saman
kokemuksen kuin opiskelijatkin.
Pelien tehtävät ovat herättäneet
kiinnostusta, uteliaisuutta ja
ihmettelyäkin historiaa sekä yhteiskunnallisia asioita kohtaan.
Yhdessä toimiminen ja porukalla
ratkaistut tehtävät jättävät muistijäljen, joka on vahvempi kuin
frontaaliopetuksella saatu tulos.
Pakopelien pelaaminen historian
ja yhteiskuntaopin tunneilla synnyttää myös oppimisen iloa.▪
Kirjoittajat ovat espoolaisen
Olarin lukion historian ja
yhteiskuntaopin opettajia.

Lähteitä ja linkkivinkkejä:
Breakout EDU (www.breakoutedu.
com/) on laaja kaupallinen sivusto,
mutta sieltä saa ideoita haasteiden
tekemiseen.
Esimerkkejä pakopelihuoneista
historiassa. (www.activehistory.co.uk/
escape_room/)
Enemmän kuvia tekemistämme
pakopeleistä löytyy pitämistämme
esityksistä (www.slideshare.net/juhapekkalehtonen5/escape-pakopelitoppimisessa).
Videot Euroopan unionin kulttuuriperintötunnuksen saaneista kohteista
ja EU:n kultturiperintövuodesta 2018
(ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/actions/heritage-label_en).
Loclyn YouTube-sivustolta (www.youtube.com/user/thelocly) voi opiskella
iBeacon-teknologian käyttöä.
Ministerineuvoston äänten laskuri.
(www.consilium.europa.eu/en/
council-eu/voting-system/votingcalculator/)
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LAAJAN LÄNNEN JA
ISON IDÄN ILMIÖITÄ
Juha Forsberg

K

un kesällä 2018 Suomessa tapasivat toisensa Yhdysvaltain ja Venäjän johtajat,
oli kansalaisilla tilaisuus pohdiskella,
kumpaako mahtimaata/mahtimiestä
kohtaan täällä tunnetaan suurempaa
sympatiaa tai antipatiaa. Tässä kirjoituksessa nostan esille usein unohdetun varhaisen kansallisen
merkkihenkilön Kaarle Akseli Gottlundin, joka oli
ensimmäisiä suomen kielen käyttäjiä myös yhteiskunnallis-valtiollisissa kysymyksissä. Vuonna 1828
valmistuneessa teoksessaan ”Otawa eli Suomalaisia huvituksia” Gottlund esittelee paitsi runoutta ja
kansanperinnettä myös historiaa meiltä ja muualta. ”Muutama Sana Uskomuksesta ja Valistuksesta,
ynnä heijän vaikuttamista kansakunnissamme” on
27 sivun mittainen vapaamielinen pohdinta uskonnon ja tieteen suhteesta eri maita vertaillen.
Ei ehkä ole yllättävää, että Gottlundin mielestä
parhaan tilan valistukselle tarjoaa ”se vastaanpeätetty ja se uuistettu” usko eli protestanttinen ja
reformoitu.
”Sillä hyö salliivat kunkin pitämään oman uskonsa
henkellisissä asioissa, ainoastaan hyö eivät levitä tätä
muillen, tahi julkisesti rupia soarnaamaan, vasten sitä
laillista esivallalta jo hyväksi kahottua Jumalanpalvelusta. Hyö eivät polje eikä soimaa muita uskovaisia,
vaan saarnaavat rakkautta ja hyvyyttä kaikkia vastaan,
ja kärsivällisyyttä myöskin vihamiehiämme kohtaan.
Sillä näihen uskomuksien luonto on, että harjoittoo
rakkautta ja hyvyyttä moailmassa, ynnä henkellistä
yhtäläisyyttä; josta siitten myös seuraa yksi laillinen

yhtäläisyys. Tästä tuloo että asujammet niissä valtakunnissa kussa näitä uskomuksia harjoitetaan, ovat ne
onnellisemmat ja enin valaistut, niin kuin e.m. Englannissa, pohjos Frankriikissa, Saksan maalla, Schveitsissä,
Ruotissa, Norissa, Danmarkissa ja Suomessa.”
Roomalais-katolisen eli ”Poavin uskomuksen”
synniksi Gottlund laskee sen, että ”mielen valaisemus luetaan ihmisillen vaaralliseksi ja vahinkolliseksi”, että Ruomin hallitsemissa maissa vain
syötetään ”pappia laiskuutesa ja mielen-valaistamattomuutessa” ja samoin on ”kansa aina varsin
valaistamatoin, roaka ja onnetoin”. ”Muhametin
eli Islamin opin” vikana suuri savolainen näki
puolestaan sen, että maallinen ja hengellinen valta
olivat ”niin yhteen-juurtunneet ettei kummaistakaan heistä eroitetak ilman toiseta”. Tämän vuoksi
Turkin ja Villiturkin (Barbareskimaat, Marokko)
maissa olivat ihmiset ”yhtaikoo sekä henkellisessä
että moallisessa orjuutessa”. Viisaimmat hallitukset
eivät pyri sekoittamaan hengellisiä maallisiin. Tästä
löytyi esimerkki valtameren takaa:
”Ne monet erinäiset vapavaltaiset hallitukset
pohjospeässä Amerikkaa, joista nyt ympärin moailmata mainitaan, ja joihen äkkinäisessä loistamisessa ja
vointumisessa ei yksikään kansa taija vertaita, osottaa
meillen kyllä mitä yks laillinen vapaus (en lagbunden
frihet) aikaan soattaa; kussa ei eroitus kielissä ja uskomuksissa vaikuta mitään moallisissa asioissa, ja kussa
alamaisten parasta ja valtakunnan vakausta perustetaan keskinäisen velvollisuuen ja vapauen peälle -- ei
ulkonaisella uskomuksella, eikä (välillensä) miekkoin
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terillä; kussa tarkoitetaan yhteistä hyvyyttä ja yhteistä
henkellisyyttä, ei ainoastaan yhtäläistä Jumalan-palvelusta ja puheen-lausumista.”

Sivistystä salomaille,
kutsumusta kehitykseen
Koska Pohjois-Amerikassa ei ollut ”minkäänlaista
peä-uskomusta”, vaan kaikki uskot olivat yhtäläiset,
niin seurasi tästä se, ”ettei siinä milloinkaan taija
löytyä yhtä peä-valtiasta”, vielä vähemmän yksinvaltiasta, vaan kaikki asujaimet olivat ”yhtäläiset ja
varsin vapaat”. Tästä vapaudesta taas seurasi, että
Pohjois-Amerikka oli lyhyessä ajassa kehittynyt ja
edistynyt hämmästyttävästi. Pinta-alansa puolesta
”yhteen-liitetyt vapavaltaiset Hallitukset” olivat
jo tuolloin seitsemän kertaa isommat kuin ”koko
Ruothti ja Nori”. Siellä ”missä 60 vuotta siitten ei
ollut muuta kuin paljasta syvämmaata, jossa Karhut
ja mehän pevot ronkuisivat toisiaan ruuaksensa”
oli nyt ilmestynyt kolmattakymmentä hallitusta,
satoja kaupunkeja ja kyliä, pelto- ja puistomaata,
sivistynyttä seutua, jonka vesillä alukset maailman
kaikista kolkista kuljettivat kauppatavaraa, tietoja
ja taitoja.
Alaviitteissään tämä ”savolainen Tocqueville”
esitteli eri osavaltioiden lakeja ja tapoja suhteessa
uskontoon mainiten esimerkiksi, että jopa juutalainen oli valittu New Yorkissa High Sheriffiksi
eli ”ylimäisiksi peälys-mieheksi”. Pelkästään New
Yorkin kaupungissa kerrotaan vuonna 1824 olleen
150 000 asukasta ja 97 kirkkoa 16:sta eri uskontokunnasta. Kaikkiaan Yhdysvaltain ”kansatus” eli
väkiluku vuonna 1820 oli 10,123,477 henkeä, joista
7,883,835 oli valkoisia tahi Euroopasta lähteneitä;
238,029 ”vapaallisia painetuita (mustia ja vaskenkarvaisia)”; 1,544,971 orjia; ja 456,642 ”Indialaisia
eli tään-moan sukuisia”. Valkoisista oli 7,060,000
”Englannilaisia”, ja 823,835 muita kielellisiä, mukana myös suomalaisia. Tilanteessa oli Gottlundin
mielestä riskinsäkin: ”Jos tämmöinen henkellinen
vapaus pohjos Amerikassa vierastuisi (skulle urarta)
uskomus-yhtätyytyväisyyteksi, tahi (joka oisi vielä
pahemmin) uskon-vallattomuuteksi ja varsin uskottomattomuuteksi, niin kuin moni jo varoo, silloin
myöskin seuraisi tapoin pahennamus, ja koko
Hallituksen kavotus.” Yhdysvaltain keskushallintoa
hän esittelee seuraavin sanoin:
”… yhteisesti heitä hallitetaan peä-kokoukselta,
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joka on heijän yhteinen peähallitus, ja johon hyö kukiin
lähettelöövät puolistajoitansa (representanter). Peäkokous on jaettu kahteen toimituskuntaan (departementen) tahi kahteen huoneseen (twenne hus); joista
yks kuhutaan lain-asettamuksen kunta (lagstiftande
magten, corpsen) tahi ala-huone (underhuset) jonka
velvollisuus on että asettaa ja oijaista hallituksen lakia;
toinen, lain-toimittamuksen kunta (lagskipande magten, corpsen) tahi ylä-huone (öfver-huset) jonka asia on
että oikein käyttää ja toimittaa lakinsa, ja jonka käsiin
seneistä laillinen valta on uskottu. Heijän peämies
kuhutaan praesidentiksi (esi-istuja) joka on vapa-vallan
ylimmäinen virkamies, ja jonka käsissä on toimitus-valta (werkställande magten). Kansa valihttee häntä aina
4:en vuuen peästä uuestaan, niin myöskin molemman
huonein osalliset, nimittäin Ala huoneen aina 2:hen
vuuen peästä, ja Ylä-huoneen 6:en vuuen peästä.”
Gottlund antoi lukuisia esimerkkejä osavaltioista ja niiden nopeasta kehityksestä sekä historian,
talouden, tieteenharjoituksen että vapaan tiedonvälityksen alalla sekä mainitsi Yhdysvaltain esimerkin
nostattaneen itsenäisiksi myös eteläisemmät Spanjan ja Frankriikin vallan alla olleet alueet. Yhdysvaltojen esittely on kaiken kaikkiaan sangen myötäsukainen. Entä mitä mieltä Gottlund oli suomalaisten
uudesta emämaasta Venäjästä?

Kovalla kädellä kasvatusta, mutta
moninaisuutta kunnioittaen
”Kuin itäänpäin kahomme niin neämmö siinäkin yhen
aivan ison ja jalon hallituksen, joka vähemmällä ajalla
kuin 120 aastaikoa, kohotti ihtiänsä yhestä vallattomasta (ostadgadt, oregleradt) valtakunnasta, kaikkein
muiten yliten, ja joka nyt jo syläillöö pohjan ja etelän
moakaaret. Kuin Zaari Pietari perusti Venäjän valtakunnan, niin hään arvaisi saman asian, ettei yhtäläinen
uskomus ja lausuminen, mutta yhteinen paras (yhteinen laki, velvollisuus ja oikeus) perusti valtakunnan
vakautta. Hään kuhtui luoksensa kaikkia kielellisiä ja
kaikellaisia uskovaisia, ja antoi heillen samat oikeuvet
ja vapauvet, kuin oli jo vanhuuesta annettu omilleen.
Taituria ja tieturia, oppineita ja viisaita haki hään
juuri halun-mielin, ja antoi heillen suuret-summatot
rahat, ja lahjoitti heitä hyvyyvellänsä, ainoastaan heitä
soahaksensa.”
”Roakoa kansakuntoa” vahvistamaan ja valistusta levittämään keisarin avuksi riensi miehiä kaikkialta, ”erinomattain Saksan ja Frankriikin maista”.
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Kansan sivistymättömyys ja kesyttömyys pakotti
Pietarin käyttämään ”roakoja keinoja”, ”kohtata
kovuutta kovalla”. Ajan kuluessa oli jo voitu ”tämä
kovuus muuttainnaan helleyteen”. Seuraajahallitsijoiden toimia Gottlund piti viisaina.
”Eikös tässä valtakunnassa löyvyk toista satoo
erinnäistä kieltä ja kansoo? pian kaikellaisia uskoisia
– yksinkin pakanoita. Eikös tässä Mahometilaisia ja
Poavilaisia pietäk samassa arvossa kuin Greekkalaisia
ja Lutherilaisia? Kullenkin heistä uskalletaan isoimmia
virkoja ja toimituksia, sekä henkellisissä että moallisissa, ainoastaan hyö ovat lain alaisia ja kuuliaisia. Kaikki
ne monet kansat, niin pienoiset kuin suuremmatkin,
ovat soanneet pitää omat kielensä ja uskonsa, omat
vanhat tavansa ja käytöksensä, ja monet heistä myöskin
oman hallituksensa ja lainsa. Hyö ovat toinen toisesek
kanssa yhistetyt ja välillänsä vahvistetut yhteisellä
velvollisuutella ja liitoksella, ja yhteisellä valtialla.”
Gottlund tuntui ajattelevan, että Venäjän menestys kansainvälisessä politiikassa on ollut seurausta
juuri tästä ”uskomus-rauhallisuudesta” eli toleranssista. Laveasta valtakunnasta ei kantautunutkaan
mainittavia ”henkellisiä riitauksia”, sellaisia kuin
esim. Irlannista ja Englannista. Niin idän kuin lännenkin esimerkit tuntuivat siis varoittavan liiallisen
konformismin tavoittelusta. Kirjoittajaa ei voi pitää
russofobina, jos ei -fiilinäkään. Venäjän valtiollisissa asioissa ja kansalaisvapauksissa olisi kyllä vielä
parantamisen varaa. Gottlund antaa tunnustusta
edesmenneelle Aleksanteri I:lle (jolle hän samaisessa Otawassa omisti sepittämänsä runon) ja toivoo
Nikolai I:n jatkavan uudistuksia. Tukholmassa painetussa kirjassa olisi ehkä halutessaan uskaltanut
kritisoida kirpeämminkin, mutta hän asettuu aika
lailla suomalaisten lojalistiseen valtavirtaan.
”Vaan onkohan nämät kansat siksi niin onnelliset
ja niin valaistut kuin muutkin kansat Europassa? -Niillä on kyllä ollut tätä henkellistä vapautta, vaan ei
tätä laillista. Meijän viimen vainaja Keisarimme keksi
kyllä tätä heijän puutosta, ja aivotti tätä auttoaksensa.
Hään piti mielessänsä teheksensä alamaisiansa ei
ainoastaan voimallisiksi mutta myöskin onnellisiksi
(olkoon tämä hänen suurin kunniansa). Hään hävitti jo
paljon pimeyttä valaistuksen levittämisellä, ja helpotti
maan-orjuutta vapauvellansa ja helleyvellänsä; ja
myö oommo toivossamme että tämä meijän nykyinen
Keisarimme pitäis täyttämän ja lopettaman hänen
Veli vainajan aivotuksia. Hään on jo meillen osottanut, ettei tämäkään ouk mikää turha toivo; hään on

jo antanut käskyn, että yksi yhteinen Lakikirja pitäis
toimitettaman koko Venäjän moalle, että sillä vakuuttoo alamaisiansa laillisella oikeuvella ja vahvistuksella,
ja hään on jo ite ottanut tämän asian armollisimpaan
huolehensa. Hään on jo peästänyt Virolaiset vapauteen,
ja toimittanut Suomalaisillen tilaisuutta harjoittamaan
valaistuksensa ja onneansa.”
Mitä Yhdysvaltojen tai Venäjän tai minkä tahansa muunkin maan nykyhetkeen tulee, tuntuu siltä,
että eletään jonkinlaista ”paluuta historiaan”. ”Maa
painaa parrelleen” olisi ehkä Gottlund tuumannut.
Vanhat perinteet, jo hävinneeksi luullut, ilkeänkin
sorttiset ilmiöt, saattavat puskea esille sivistyksen ja
valistuksen verhon takaa. Toisaalta menneisyydestä
voi löytää myös myönteisiä malleja. Nykyajassa on
sen vuoksi hyödyllistä tuntea historiallisia taustoja, joten voi olla paikallaan lukea parinkin sadan
vuoden takaisia tekstejä. Kaarle Akseli Gottlundin
kirjoitus on kiinnostava puheenvuoro aikakaudelta,
joka on jäänyt historian kirjoihin restauraation tai
taantumuksen aikana, samalla suomalaisuuden
synnyn kehtokaudelta; se on yhtä aikaa aate- ja kielihistoriallinen dokumentti. Hänen ajatuksenjuoksuaan seuratessaan ja originelliä tekstiä varhaisella
”armaalla Äitinkielellä” lukiessaan on kuin nauttisi
harvinaista herkkua, kuin kahdensadan vuoden
takaa hyvin säilynyttä kalakukkoa tai vuosikertakokkeljpiimee. ▪
Kirjoittaja on savolaissyntyinen Kuusankosken lukion
historian ja yhteiskuntaopin opettaja.

Gottlundin Otawa eli Suomalaisia huvituksia on luettavissa esim. Project Gutenbergin tai Googlen sähköisenä
kirjana, tässä esitelty luku s. 185–212.
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HYOL ry:n kevätpäivät Porissa 6.-7.4.2019

Patruuna-ajoista peliteknologiaan
Lauantai 6.4.
9.00-10.00

Ilmoittautuminen & aamukahvit & oppimateriaalinäyttely

10.00-10.15
		

Avaussanat
Eero Kitunen, puheenjohtaja, HYOL ry

10.15-10.45
		

Matti Pohto - tuntematon suomalaisen kirjallisuuden pelastaja
Teemu Laaksonen, toimittaja, YLE Kulttuuricocktail

10.45-11.45
		

Yritykset ja erehdykset - kansallinen eheyttäminen kevään 1918 jälkeisessä Suomessa
VTT Tiina Lintunen, Turun yliopisto

11.45-12.45

Lounas & kahvi & oppimateriaalinäyttely

12.45-13.45
		

Risto Ryti ja Väinö Tanner - kansakunnan sijaiskärsijät
FT Lasse Lehtinen

Luentojen jälkeen kolme kohdevaihtoehtoa (klo 14 – n.16.30):
		
1) Noormarkun Ahlströmin ruukkialue (Villa Mairea sekä Vanha saha)
		
2) Historiakävelykierros Kivi-Porissa (lähtö Satakunnan museolta)
		
3) Rosenlew-museo (Kuninkaanlahdenkatu 14)
18.30
20.00

Porin kaupungin vastaanotto (Kaupungintalo, Hallituskatu 12)
Iltajuhla Porin Suomalaiselle Klubilla (Eteläranta 10).

Sunnuntai 7.4.
9.15-10.15
Suomen aluekehitys ennen, nyt ja tulevaisuudessa - onko keskittyminen luonnonlaki?
		VTT Timo Aro
10.30-11.30
AI, pelit, e-oppiminen: 2000-luvun humpuukia vailla historiaa?
		Yrittäjä, FT Harri Ketamo
11.30-12.00

Lounas & kahvi

Lounaan jälkeen kaksi kohdevaihtoehtoa (klo 12 - 13.30):
		
1) Satakunnan museo (Hallituskatu 11)
		
2) Juseliuksen mausoleumi (Maantiekatu 33)
klo 14.00

HYOL ry:n kevätliittokokous Lyseon vanhassa salissa

Luennot pidetään Porin Lyseon vanhassa salissa (Annankatu 5, 28100 Pori).
Hinta HYOL ry:n jäsenille 120 €, muille 150 €. Ilmoittautumiset HYOL:n verkkosivuilla 22.3. mennessä.
Lämpimästi tervetuloa Poriin!
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TUTKITUSTI —
VÄYLÄ TUTKITTUUN TIETOON
Maria Venäläinen

O

petuksen digitalisaatio on vaatinut
oppilaitoksilta merkittävää toimintakulttuurin muutosta, jonka toteuttamisen tavoista ja merkityksistä käydään vilkasta keskustelua. Samaan
aikaan kun oppilaitokset digitalisoituvat, murroksessa ovat myös oppimiskäsitykset. Teknologian ja
uudenlaisten oppimisympäristöjen käyttöönoton
yhteydessä jää usein epäselväksi, miten uudet oppimisalustat auttavat opettajia lähestymään muuttuvia oppimiskäsityksiä ja opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita käytännössä.
Opettajien pedagogiset valmiudet eivät yksinään
riitä ratkaisemaan oppimiskäsitysten ja digitaalisten ympäristöjen integraatiota. Merkitystä on
lisäksi oppimisalustojen sisällöillä ja teknisillä
ominaisuuksilla. Suurimmat opiskelijoiden tietoyhteiskunnassa kohtaamat haasteet, jotka tulisi
huomioida digitaalisten oppimisympäristöjen
kehittämisessä, liittyvät tiedonhaun ja kriittisen
lukemisen taitoihin.

Yleistajuiset tieteelliset artikkelit
lähdeaineistoina
Sähköiset oppimateriaalit ovat löytäneet tiensä
luokkahuoneisiin. Lukion kurssien aihealueita
syventävää ja oppikirjojen teemoja ajankohtaisiin
tapahtumiin sitovaa aineistoa tarvitaan monenlaisissa opetustilanteissa ja kurssisuorituksissa. Tiedon etsiminen tutkielmien ja esseiden tai verkkokursseihin sisältyvien tehtäviä varten on lukiolaisen
arkipäivää, mutta laadukkaiden lähteiden löytäminen paljastuu silti usein vaikeaksi. Annettuihin
tehtäviin soveltuvien, informatiivisten ja luotettavien aineistojen löytäminen hakukoneiden laajojen
tulosten seasta on opiskelijoille pulmallista, jopa
silloin kun hyvän lähteen tunnusmerkeistä on käyty

keskustelua oppitunneilla. Tällaisista tiedonhaun
haasteista kielii muun muassa Wikipedian yksipuolinen käyttö lähteenä.
Tiedonhaun ongelmia voidaan osaltaan ratkaista
erilaisia tiedonhakutaitoja opettamalla, mutta myös
ohjaamalla oppilaita tehtävänantoon sopivan tietokannan äärelle. Lukioiden tarpeisiin soveltuvien
tietokantojen merkitystä sekä muita koulutuksen
digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä on pohdittu
kuluneena syksynä Allegra Lab Hki ry:n Tutkitustihankkeessa.
Vuonna 2014 perustettu, yleishyödyllinen ja
sitoutumaton yhdistys tähtää toiminnallaan tieteen
ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
lisäämiseen. Hankkeessa kehitetään uudenlaista
tapaa jakaa tutkittua tietoa. Se toimii verkossa
vaikuttavien, yleistajuisten tiedejulkaisijoiden
näkyvänä ja tunnistettavana kanavana, joka nostaa
julkaisujen sisältöjä esiin ajankohtaisissa yhteyksissä. Yhteistyöverkostoon kuuluu 27 tiedejulkaisua
muun muassa politiikan, historian, sosiologian ja
antropologian tutkimuksesta. Hankkeen toiminta
keskittyy erityisesti sosiaaliseen mediaan.
Tutkitusti-sivuston aivot on oma hakukone,
joka etsii tietoa kootusti yhteistyökumppaniverkoston vapaasti saatavilla olevasta verkkosisällöstä.
Yleistajuiset tieteelliset artikkeleiden asiantuntijuus ja viitatut lähteet tuodaan selkeästi esiin
julkaistuissa teksteissä, mikä auttaa hahmottamaan
kriittisen tiedon rakentumista. Artikkelit kattavat
laajasti vuoden 2016 lukion opetussuunnitelmassa
määritellyt aihekokonaisuudet, kuten aktiivisen
kansalaisuuden, kestävän kehityksen, hyvinvoinnin
ja kulttuurien tuntemuksen.
Opetussuunnitelman keskeisistä teemoista
erityisesti kriittiseen medialukutaitoon liittyvät
kysymykset ovat painotetusti esillä verkostoon
kuuluvien julkaisujen sisällöissä. Teksteissä avataan
KLE I O 4/2018

ideoita ja ilmiötä 45

esimerkiksi populismin, epämedian, asiantuntijuuden ja demokratian käsitteitä sekä tarkastellaan
kriittisesti tieteellisen tutkimuksen tulkintoja ja
esittämistapoja uutismediassa.
Artikkeleita voidaan käyttää lähdeaineistojen
lisäksi opetusta tukevina oheismateriaaleina herättelemään keskustelua luotettavan tiedon tunnistettavuudesta tai helpottamaan kursseille keskeisten
käsitteiden ymmärtämistä. Samaan aikaan oppilaat
saavat mahdollisuuden syventää tuntemustaan
tutkimuksen lähtökohdista ja luonteesta.

Yleistajuinen tiedejulkaisu
polkuna korkeakouluopintoihin
Lukion oppiainejaon näkökulmasta on kiinnostavaa, että useat Tutkitusti-verkoston tieteenalat,
esimerkkinä antropologia tai yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, ovat monitieteellisiä.
Laaja-alaisten ilmiöiden jäsentämiseen tähtäävässä
opetuksessa tällaisten oppimateriaalien hyödyntäminen voi olla uusia oivalluksia tarjoava keino
lähestyä käsiteltävää ilmiötä.
Opiskelijoiden ymmärryksen lisääminen siitä,
millaisiksi tieteenaloiksi tutut oppiaineet muotoutuvat korkeakoulutasolla, on keskeistä jatko-opintojen kannalta. Kesällä hyväksytty uusi lukiolaki
edellyttää lukioilta ja korkeakouluilta yhä tiiviimpää yhteistyötä, jonka tavoitteena on nopeuttaa
koulutusasteiden välistä siirtymää. Samasta syystä
valintamenettelyjä uudistetaan lisäämällä todistus-

valintoja, mikä tarkoittaa jatko-opintoja koskevien
päätösten aikaistumista. Kurssivalintoja tehdessään
opiskelijoiden täytyy pohtia, millaisiin jatko-opintoihin he suuntautuvat, sillä todistusvalinnoissa pisteitä jaetaan alakohtaisesti määriteltyjen aineiden
arvosanoihin perustuen.
Jotta opiskelijat voivat tehdä harkittuja päätöksiä, heille tulee olla tarjolla nykyistä enemmän
ja monipuolisempaa tietoa eri tieteenaloista.
Tutkitusti-hankkeen yhteistyökumppanit julkaisevat verkkosivuillaan toisen asteen opiskelijoille
hyödyllistä tietoa tieteenalojensa tutkimuksesta,
erikoistumisaloista, työelämästä sekä ajankohtaisista opintomahdollisuuksista. Jatkuvasti laajentuvan
verkoston avulla opiskelijat voivat omaehtoisesti
sukeltaa sisälle itselleen kiehtovalta vaikuttavan
tieteenalan tutkimukseen.
Opetuksen ja oppimisen murroksessa yleistajuinen tutkittu tieto näyttäytyy mielenkiintoisena
ja monitahoisena resurssina sekä opettajille että
opiskelijoille. Tutkitusti-hanketta kehitetään
maksuttomana digitaalisena oppimisympäristönä, jota pilotoidaan talvella 2018–19 toisen asteen
oppilaitoksissa. Pilotista kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Tutkitusti-tiimiin sähköpostitse osoitteeseen info@allegralabhki.fi.
Hanke vaikuttaa myös Facebookissa (Tutkitusti)
sekä Instagramissa ja Twitterissä (@tutkitusti). ▪
Kirjoittaja työskentelee Tutkitusti-tiimissä vapaaehtoisena kouluyhteistyön koordinaattorina.

Visuaalisuus on tärkeässä roolissa Tutkitusti-hankkeessa, joka toimii
ensisijaisesti verkkoympäristössä ja sosiaalisen median kanavissa.
Hankkeen ilmeestä vastaa kuvataiteilija K.E. Hellman.
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TULEVAISUUDEN EUROOPPA
RAKENTUU KULTTUURIPERINNÖSTÄ
Kati Nurmi

V

uonna 2018 Euroopassa on vietetty
Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Teemavuoden tavoitteena
on edistää yhteisen eurooppalaisen
kulttuuriperinnön arvostusta, lisätä
tietoisuutta yhteisestä historiasta ja arvoistamme
sekä vahvistaa tunnetta yhteiseen Eurooppaan kuulumisesta. Tämän vuoden aikana kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat Euroopassa ovat järjestäneet
erilaisia kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia tukeakseen teemavuoden tavoitteita.

Opetusalan eTwinning -konferenssin teemana kulttuuriperintö
Konferenssin avauspuheessa Europa Nostran
pääsihteeri Sneška Quaedvlieg-Mihailović pohti,
miksi juuri kulttuuriperintö on avain Euroopan
tulevaisuuteen ja korosti sitä, että kulttuuriperinnölle tulee antaa entistä suurempi rooli koulutuksen kentällä. Pääsihteeri on itse kotoisin entisestä
Jugoslaviasta: maasta jota ei enää ole. Jugoslavian
kohtalo on surullinen tarina siitä, mitä tapahtuu,
kun ihmiset keskittyvät enemmän siihen, mikä
heitä erottaa kuin siihen, mikä heitä yhdistää.
Kulttuuriperintö on kuitenkin voimavara ja työkalu
Euroopan rauhanomaiselle kehitykselle ja tarpeellinen juuri tässä ajassa.

The Berlin Call to Action
-vetoomus
Kesäkuussa Berliinissä järjestetty European Cultural
Heritage Summit oli yksi teemavuoden pääjuhlista.

Osallistuneiden joukossa oli mukana niin kulttuuriperintöalan asiantuntijoita, sidosryhmiä ja EU:n
instituutioiden edustajia kuin nuoria opiskelijoita
innokkaina määrittelemään ja vaalimaan heille
tärkeää kulttuuriperintöä. Tapahtuman päätteeksi
julkaistiin The Berlin Call to Action, Cultural Heritage for the Future of Europe -vetoomus, joka toteaa:
”Yhteinen kulttuuriperintömme tekee meistä eurooppalaisia, sillä se heijastaa moninaisia ja jaettuja
arvojamme, kulttuurejamme ja muistojamme. Juuri
kulttuuriperintö on Euroopan ruumiillistuma, se
yhdistää itseensä koko Euroopan moninaisuuden.”
Berlin Call -vetoomus nostaa keskiöön yhteisen
eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja sen tärkeyden
Euroopan tulevaisuudelle.
Kulttuuriperintö yhdistää niin sukupolvia kuin
ihmisiä ympäri Euroopan, sillä se heijastaa ihmisten
ja ideoiden sekoittumista ja liikkumista yli rajojen
vuosisatojen ajan yhteisen historiamme aikana. Berlin
Call -vetoomus näkee eurooppalaisen kulttuuriperinnön koossapitävänä tekijänä, joka toimii voimavarana
vauraan, oikeudenmukaisen ja inklusiivisen Euroopan rakentamisessa. Käytännön toimina QuaedvliegMihailović ja Berlin Call ehdottavat vahvistamaan
kulttuuriperintötietoutta kasvatuksen ja koulutuksen
aloilla. Historiaa ja kulttuuriperintöä – vanhaa ja uutta
– tulisi tarkastella nimenomaan laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa. Tämä mahdollistaa syvemmän ymmärryksen kulttuurien, maiden ja maanosien
välisistä yhteyksistä ja auttaa osaltaan kasvattamaan
uuden sukupolven, joka osaa toimia kunnioittavassa
dialogissa ja rikkaassa vuorovaikutuksessa eri kulttuurien ja ihmisten kanssa.
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Opettajien rooli tärkeä
kulttuuriperintökasvatuksessa
Yli 500 eurooppalaista opettajaa ja koulutuksen
asiantuntijaa kokoontui lokakuussa eTwinningvuosikonferenssiin Varsovaan. Varsovan vanhakaupunki on Unescon maailmanperintökohde, ja
kaupunki on kokenut ja nähnyt Euroopan historian
käännekohtia. Konferenssin tarkoitus oli tukea
koulujen kulttuuriperintökasvatustyötä tarjoamalla
opettajille työkaluja siihen, miten herättää oppilaiden
– ja kenties omaa – tietoisuutta yhteisestä eurooppalaisesta historiasta ja arvoista, miten lujittaa tunnetta
yhteiseen Eurooppaan kuuluvuudesta sekä hyödyntää
eurooppalaista kulttuuriperintöä yhteisenä voimavarana. Tarjoamalla erilaisia työpajoja, monipuolisia
opetusmetodeja ja -materiaaleja, ajatuksia herättäviä
alustuspuheita sekä yleisöä osallistavia keskusteluja
konferenssi myös onnistui tehtävässään varsin hyvin.
Konferenssissa pohdittiin, miten varmistaa se,
että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tiedot ja
ymmärryksen niin omasta, eurooppalaisista kuin
muistakin kulttuureista. Kulttuuriperintö nähtiin
konferenssissa tärkeänä osana tätä kasvatusta.
Eurobarometri-kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta haluaisi kulttuuriperintöä
opetettavan kouluissa. Konferenssissa tehdyn

Kroatialainen Davor Japunčić veti työpajan, joka
keskittyi kulttuuriperinnön vaalimisen tärkeyteen
nuorten näkökulmasta.
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kyselyn perusteella monet opettajat kuitenkin kokivat mahdollisuutensa sisällyttää kulttuuriperintö
opetuksen käytänteisiin hankalaksi. Suurimpana
esteenä nähtiin ajan sekä valmiiden opetusmateriaalien puute.
Konferenssin työpajat vastasivat opettajien
tarpeisiin tarjoamalla käytännön eväitä kulttuuriperintökasvatukseen. Myös Euroopan Komissio
on julkaissut opettajille suunnatun kulttuuriperintökasvatuksen oppaan, Europe’s Cultural Heritage
Tookit for Teachers ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran maksuton materiaalipankki
Kulttuurin vuosikello (www.kulttuurinvuosikello.
fi) tarjoaa suomalaisopettajille yli 500 opetuksen
ideaa. Lisäksi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen
seura tuottaa osana Heritage Hubs -hanketta kulttuuriperintökasvatuksen opetusmateriaalipaketin,
joka valmistuu vuonna 2019.
Varsovassa toteutetun kyselyn mukaan opettajat kokivat vaikeaksi sisällyttää moninaisuutta
ja tietämystä erilaisista kulttuureista osaksi omaa
opetustaan. Tutkimusten mukaan kuitenkin
tietoisuus muista kulttuureista lisää lasten ja
nuorten suvaitsevaisuutta ja vähentää ennakkoluuloja. Monikulttuuriset opetusryhmät tulisi nähdä
voimavarana ja paikkana, jossa oppilaat voivat jakaa
tietoutta eri kulttuureista ja niiden ominaispiirteistä. Kulttuuriperintö on myös työkalu, kun opitaan
ymmärtämään muita kulttuureja. Kulttuuriperintö
ei ole sidoksissa tiettyyn paikkaan tai aikaan, vaan
se on alati liikkuvaa ja muovautuvaa. Jokaiselle sukupolvelle kulttuuriperintö näyttäytyy hieman eri
valossa ja jokainen sukupolvi päättää, mikä on sille
merkityksellistä kulttuuriperintöä. Huolehtimalla
siitä, että kulttuuriperintökasvatus saavuttaa koululaiset ympäri Euroopan, tuemme nuorten kasvua
avoimiksi, monimuotoisuutta ja erilaisia kulttuureja ymmärtäviksi ja arvostaviksi kansalaisiksi.
Myös Berlin Call tavoittelee juuri nuoria, jotta he
kokisivat ei vain kansallisen vaan myös eurooppalaisen kulttuuriperinnön omakseen. Rohkaisemme
kaikkia kulttuuriperinnön menneisyydestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneita allekirjoittamaan Berliininvetoomuksen osoitteessa http://www.europanostra.
org/our-work/campaigns/berlin-call-action/. ▪
Kirjoittaja työskentelee Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa kansainvälisen
Heritage Hubsin hankepäällikkönä.

48 ideoita ja ilmiöitä

RISTIRIITOJEN YHDYSVALLAT
Päivi Parkkonen

O

sallistuin Yhdysvaltain ulkoministeriön ja Fulbright-Finland säätiön rahoittamaan Study of the U.S Institutes
for Secondary Educators –ohjelmaan
kesällä 2018. Opiskelimme viisi viikkoa Yhdysvaltain historiaa, yhteiskuntaa, politiikkaa
ja kulttuuria monikulttuurisessa kahdenkymmen
opettajan joukossa Amherstissa, Massachusettsissa. Valintaa edeltänyt karsinta oli ollut ankara kotimaassa ja Yhdysvalloissa. Äärimmäisen tiukasti
aikataulutettuihin opintoihin kuului luentoja, seminaarikeskusteluja, kohdevierailuja, lukemista ja
valtava määrä kohtaamisia sekä keskusteluja. Tutustuimme Massachusettsin lähialueen lukuisten
kohteiden lisäksi Bostoniin, New Yorkiin, Salt Lake
Cityyn, Las Vegasiin ja Washington D.C:hen.
Yhdysvaltojen historiaa, politiikkaa tai yhteiskuntaa voi selittää vain ymmärtämällä, että kyse on
ristiriitojen maasta. Konfliktit, ajoittaiset kompromissit, väittelyt, yksilöllisyys, itsepäinen vapauden
vaatimus ja yksilöllisyyden eetos muovaavat maata.
Yhdysvallat on äärimmäisyyksien maa, jota muun
maailman on ajoittain vaikea ymmärtää. ”Manifest
destiny”, usko suurempaan kohtaloon, ohjaa ajattelua edelleen.

Siirtolaisaaltoja seuraa nativismi
Väestö on globaali kerrostuma eri aikojen siirtolaisvirtoja. Viimeisimmäksi tullut on maahanmuuttaja. Väestöllistä identiteettiä yhdistää tavuviiva:
Afrikan-American, Moslem-American, Native-American jne. Identiteetti on jakautunut ja sulautunut:

paikasta, yhteisöstä tai kontekstista riippuen yksilö
voi erottautua tai sulautua. Siirtolaisaaltoja on
monesti seurannut nativismiksi kutsuttu ilmiö.
Nativismissa yhdistyvät äärimmäinen rasismi,
populismi ja voimakas kansallismielisyys. Irlantilaisten maahanmuuttoa seurasivat 1850- ja
1860-lukujen voimakkaat vastareaktiot, 1800-luvun
lopun ja 1900-luvun alun maahanmuuttoaaltoon
reagoitiin vahvasti kiristämällä siirtolaislainsäädäntöä vuonna 1924. Tällä hetkellä eletään erittäin ankaran nativismin kautta. Donald Trumpin valinnan
voidaan katsoa olleen vastareaktio Barack Obaman
presidenttikauteen, voimakkaaseen siirtolaisuuteen
Latinalaisesta Amerikasta sekä globaalitalouden
realiteetteihin.

USA:ssa koulutukselliset ääripäät
Yhdysvalloissa ei ole yhtä koulujärjestelmää, eikä
yhtä yhtenäistä opetussuunnitelmaa. Jokaisella
osavaltiolla on vapaudet järjestää koulutus pitkälti
haluamallaan tavalla. Opetussuunnitelmat vaihtelevat osavaltiotasolla keskitetystä, hyvin koulu- ja
opettajakohtaisiin järjestelmiin. Yhteistä on varsin
laaja testaaminen ja valvonta.
Uusliberalismin hengessä verotusta on laskettu,
julkisen sektorin rahoitus on vaikeutunut, monessa
osavaltiossa julkisen sektorin palkat ovat surkeat
verrattuna yksityiseen sektoriin. Pätevien ammattilaisten rekrytointi ja opettajan palkalla toimeentulo
voivat olla haasteellisia. Laajalti käytössä on julkisella sektorilla lähikouluperiaate ja lähirahoituksen
periaate. Oman alueen koululle rahat kerätään
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saman koulupiirin alueelta usein kiinteistöverotuksen kautta. Historiallisista syistä eri alueet ovat
segregoituneet voimakkaasti. Tämä johtaa koulujen
voimakkaaseen eriarvoistumiseen rahoitusjärjestelmän kautta. Koulutuksellisesta tasa-arvosta ei voida
puhua. Yhdysvalloista löytyvät koulutukselliset
ääripäät.
Nykyisen kehityksen taustalla on voimakas
oikeistolaistuminen, joka alkoi vastareaktiona
1960- ja 1970-lukujen liberaalille liikehdinnälle.
1970-luvulla konservatiiviset voimat järjestäytyivät,
äärikristilliset piirit politisoituivat, uusliberalistihenkiset yrittäjät alkoivat rahoittaa voimakkaasti
oikeistolaisia poliitikkoja. Yhdysvaltoihin syntyi
ajatushautomoja. Think tank –järjestelmästä tuli
vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka saneli
suoria politiikkaohjelmia päättäjille. 1990-luvulla
syntyivät politisoituneet Talk Show –ohjelmat,
joiden miljoonayleisölle esiintyvät supersuositut
isännät eivät häpeilleet tuoda esille omia poliittisia
kantojaan. Jo 1970-luvulla ajatushautomojen aloittama, julkisen median luotettavuuden kyseenalaistaminen jatkui voimakkaampana, vaihtoehtoisen

todellisuuden maailman rakentaminen vahvistui.
Agendassa toistuivat sääntelyn purku, verotuksen
tason lasku, yksityistäminen, julkisen sektorin pienentäminen. Laajoja massoja keränneet kristilliset
liikkeet esimerkiksi Etelän baptistit vaativat raamatun kirjaimellista tulkintaa, kreationismia, abortin
kieltämistä, patriarkaalisuutta.
Vuoden 2009 finanssikriisi ajoi Yhdysvallat
vaikeuksiin. Ääri-ilmiöt kärjistyivät. Demokraatit
Barack Obaman johdolla joutuivat kantamaan vastuuta talousvaikeuksista. Demokraattina aloittanut
Donald Trump nousi republikaanien presidenttikisassa voittajaksi, onnistui demonisoimaan Hillary
Clintonin ja shokeeraamaan valinnallaan Yhdysvaltain älymystön sekä useimmat erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat. Hänen kannatuksensa taustalta
voi nähdä taloudellisesti epävarmat ajat, identiteettikriisin, historiallisesti yhteiskuntaan kehittyneet
voimakkaat jakolinjat, koulutuksellisen epätasa-arvoisuuden sekä tiedonvälityksen pirstaloitumisen.
Vaihtoehtoista todellisuutta eletään todeksi. ▪
Kirjoittaja työskentelee lehtorina Valkealan lukiossa.

Vierailulla siirtokunta-ajan historiallisessa museossa
Deerfieldissä, Massachusettsissa. Kuvassa opettajia
Slovakiasta, Singaporesta, Ecuadorista, Argentiinasta,
Libanonista ja Suomesta.
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AIKAMATKA LUKIOSTA
KIVIKAUTEEN
Venla Ala-Mutka ja Niina Väljä

O

sana Nurmon lukion historianopetusta pääsimme osallistumaan Kierikkikeskuksen järjestämälle arkeologiaa
käsittelevälle erikoiskurssille, joka
tarjosi meille mahdollisuuden päästä
näkemään läheltä, osallistumaan ja oppimaan paljon erilaisia asioita arkeologiasta, kivikaudesta sekä
tieteellisestä tutkimuksesta. Kurssiin kuului viikonlopun yli kestävä matka Yli-Iissä sijaitsevaan Kierikkikeskukseen sekä kaksi etukäteistyöpäivää perehdytykseen ja kaksi jälkityöpäivää opitun ja löydetyn
analysointiin.
Esityöpäivien aikana pääsimme kuulemaan tarkemmin kivikauden eri vaiheista, muinaishistoriasta ja arkeologisesta tutkimuksesta. Saimme myös
nähdä konkreettisia löytöjä, joista moniin myöhemmin kaivauksia tehdessä törmäsimmekin. Kokeellisen arkeologian tuotoksia tuli myös hypisteltyä,
kun arkeologit toivat näytille erilaisia kivikauden
esineitä luuluistimista jousipyssyihin.

Nurmon lukiolaisten tutkittavana oli osa noin
5000-5500 vuoden ikäisestä asumusjäännöksestä.
Kuva: Kierikkikeskus, Sami Viljanmaa.

Kaivaminen alkaa
Ensimmäinen päivä lähti käyntiin Kierikkikeskukselta, missä pääsimme tutustumaan keskuksen
omaan kivikauden ajan näyttelyyn. Näimme myös
tulevan kaivauspaikkamme ja meille opetettiin,
kuinka kaivaminen käytännössä toimisi.
Lounaan jälkeen kävimme katsomassa kivikautista rivitaloa, pirunpeltoa ja jätinkirkkoa. Kohteissa meille kerrottiin, miten kivikauden elämä
näkyi alueella, esimerkiksi asumuspainanteiden ja
rakkakuoppien muodossa. Saimme myös tietää, jos
paikoilta oli tehty arkeologisesti tärkeitä löytöjä tai
jos paikkaan liittyi jokin tarina. Pääsimme myös näkemään Oulun yliopiston arkeologista laboratoriota
ja näimme tutkimusten jälkitöitä, kuten löytöjen
puhdistusta. Kierros päättyi Oulun linnan raunioille, minkä jälkeen palasimme kyläkoululle.

Vierailu kivikauden kylässä
Lauantaipäivä alkoi varhain aamulla kaivamisella.
Iltapäivällä vierailimme Kierikkikeskuksen Kivikauden kylässä. Kivikauden kylän alueelle saavuttaessa huomion kiinnittävät ensin suuret kolmion
muotoiset rakennukset, jotka ovat merkki yhdestä
arkeologian tutkimusmetodista: kokeellisesta
arkeologiasta. Tästä Kivikauden kylässä onkin kyse:
siellä mallinnetaan ja kokeillaan erilaisia työtapoja,
joita kivikautiset ihmiset olisivat voineet käyttää.
Erilaisia luonnoksia ovat talojen lisäksi myös rannassa olevat ruuhiveneet, Ansapolun useat innovatiiviset metsästysansat sekä kummallisen näköinen
möykky maassa, hikimaja. Kylässä pääsee myös itse
kokeilemaan kivikautisia työtapoja, esimerkiksi
kivikautisen korun valmistamista muokkaamalla
liuskekiveä.
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Yö muinaistulien loisteessa
Matkamme aikana Kivikauden kylässä järjestettiin
myös jokavuotinen Muinaistulien yö. Tapahtumaan kuuluu rituaali, jossa nahkarumpua soittava
shamaani sytyttää kokon. Tapahtuman aikaan
kivikautisissa taloissa on mahdollista yöpyä, mitä
oli tietysti tilaisuuden tarjouduttua kokeiltava.
Illalla hikimaja lämmitettiin kuumentamalla kiviä
suuressa nuotiossa ja sitten kippaamalla kuumat
kivet luukusta sisään majaan. Hieman jännitti,
kalahtaako kivi kohta jonkun epäonnisen saunojan päähän. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt ja
saunojat saivat mukavat löylyt.

Paluu nykyaikaan
Sunnuntaina aamupäivän kaivausten jälkeen jouduimme hyvästelemään Kierikkikeskuksen ja lähtemään takaisin kohti Nurmoa. Vaikka viikonloppu
olikin pitkä ja työntäyteinen, oli se silti erittäin
mielenkiintoinen ja mukava kokemus, jollaista ei
toista kertaa tule vastaan.
Mielenkiintoisinta kurssilla oli ehdottomasti kaivausten tekeminen sekä se, että sai koko ajan tehdä
jotain konkreettista. Itse tekemisen kautta oppiikin
parhaiten. Arkeologin työ tuli kurssin aikana tutuksi, muutenkin kuin teorian tasolla. Muinaistulien
yössä oli paljon erilaista tekemistä, ja ohjaajat siellä
tiesivät paljon kivikaudesta, mikä teki yöstä todella
mielenkiintoisen.
Haastavinta oli alussa tunnistaa keramiikka-,
luu- ja muut löydöt toisistaan. Tunnistaminen tosin
kävi helpommaksi viikonlopun edetessä, mutta
varsinkin huonommin säilyneiden ja pienempien
kappaleiden tunnistaminen on vieläkin vaikeaa.
Yksi tärkeimmistä asioista mitä opimme arkeologeilta, on se, että samaa paikkaa ei pystytä kaivamaan enää uudestaan, joten pitää olla huolellinen ja
systemaattinen tekemisessään. Tämä on hyvä ohje
niin arkeologisissa kaivauksissa kuin muissakin
töissä mitä tekee. Parhaat löydöt tuppaavat löytymään vasta silloin, kun on jo luovuttamassa. Siksi
on parempi olla huolellinen, vaikka voi tuntua, ettei
siitä ole suurta hyötyä. Ei siis kannata työskennellä
huolimattomasti eikä nopeasti eikä ohittaa tärkeitä
löytöjä. ▪

Kirjoittajat ovat Nurmon lukion opiskelijoita.
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Taustatietoja kurssista
14 Nurmon lukion oppilasta opettajineen
tutustui Suomen esihistoriaan ja arkeologiaan
Kierikkikeskuksen järjestämällä Kivikautta
kaivaen -kurssilla elokuussa 2018. Kivikautta
kaivaen -kurssi on opetuspilotti, jossa kehitettiin sisällöltään lukioiden opetussuunnitelman
mukainen koulukohtainen historian soveltava kurssi. Yli-Iissä sijaitseva Kierikkikeskus
on nykyisin osa Oulun kaupungin Museo- ja
tiedekeskus Luuppia, ja projekti on osa Luupin
kulttuuriin, taiteeseen ja tieteeseen perehdyttävien leirikoulupakettien ja Kierikkikeskuksen
pedagogisen toiminnan kehitystä. Kierikissä
on pitkät perinteet esihistorian ja arkeologian
käytöstä opetuksessa: keskuksessa on järjestetty
yleisölle avoimia arkeologisia kaivauksia joka
kesä jo 16 vuonna ja opastettu erilaisia koululaisryhmiä kivikauden maailmaan pian 20 vuoden
ajan. Museolla onkin sen perustamisen jälkeen
vieraillut lähes 70 000 koululaista.
Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajatapurahan vuodelle 2018 saaneessa hankkeessa
kehitetään lukiolaisille korkeatasoista ja monipuolista esihistorian kurssia, joka painottuu
erityisesti kivikauden tutkimiseen arkeologisille
kaivauksille osallistumalla. Hankkeen yhteistyökoulut ovat Nurmon lukio ja Oulun Lyseon lukio.
Koulujen opettajat osallistuivat kurssin rakenteen suunnitteluun, mutta päävastuu kurssin
sisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta oli
hankkeen henkilökunnalla. Kurssit pyrittiin
muokkaamaan koulujen tarpeita vastaaviksi ja
kurssisisällöissä painottamaan itse tekemistä ja
kokemista. Osa kurssisuunnitelmaa olivat erilaiset oppilaiden tekemät viestintätehtävät, joista
yksi tämä artikkeli on. Niiden tavoitteena oli tukea oppilaiden oppimiskokemusta, prosessoida
opittua ja auttaa heitä kertomaan oppimastaan
omin sanoin. ▪
Kirjoittaja on projektin kaivaustenjohtaja
Terhi Tanska.
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KVL-LINJA UHKA VAI MAHDOLLISUUS?
teksti Lilya Lagerbohm ja Akseli Latvio, kuvat tiina Mölläri

K

ansainvälisen liiketalouden linjassa on
kyse normaalien lukio-opintojen tueksi
tulevista opinnoista ja mahdollisuuksista, jotka täydentävät yleissivistäviä
aineopintoja sekä opettavat tosielämän
taitoja talouden lukutaidosta oman yrityksen perustamiseen. Lauttasaaren yhteiskoulussa on ollut
vuodesta 2012 lähtien liiketoiminta- ja yrittäjyysopetusta, ja vuonna 2018 koulumme sai kansallisen
erityistehtävän aiheeseen liittyen.
Kansainvälisen liiketalouden linjalla toiminta
pohjautuu tekemisen meiningille ja työelämään

valmistamiselle, ja kurssien aihepiireihin kuuluvat
mm. viestintä, erilaiset liiketoimintaympäristöt,
sosiologia, asiakaskokemukseen perehtyminen ja
globaali markkinatalous. Käytännössä KVL-linjalla
opiskelu tarkoittaa siis sitä, että lukio-opintojen
lisäksi opiskelija saa suorittaa KVL-kursseja monipuolisista aiheista, pääsee vierailuille eri alojen yrityksiin sekä saa varaslähdön työelämään yritysten
kanssa tehtyjen projektien avulla. Lisäksi ohjelmaan
kuuluu mm. huippupuhujien luentoja ja opintomatkoja. Paketti on siis melkoisen mahtava.

KVL-opinnot tukevat muuta
opiskelua
Saamme usein kysymyksiä KVL-opintojen oleellisuudesta sekä mahdollisesta negatiivisesta
vaikutuksesta muihin opintoihin. Kuulemme usein
aikuisen suusta fraasin “eikö KVL-hommat vie
painopistettä pois oikeasti tärkeistä opinnoista,
kuten pitkästä matematiikasta tai kielistä?”. KVLlinjan opintojen ja muiden lukio-opintojen suhde ei
kuitenkaan ole lähelläkään tilannetta, jossa pitäisi
pelätä laudaturien tai stipendien jäävän KVL-jyrän
alle. Päinvastoin, KVL-opinnot ovat ehkä paras mahdollinen tuki, jota muut aineopinnot voivat saada.
Opiskellessamme maantietoa pystymme ymmärtämään maiden välisiä suhteita sekä sosiaalisia
haasteita talouden termit tietäen. Globaalin talouden ymmärtäminen edellyttää politiikan tuntemista, mikä auttaa meitä pärjäämään yhteiskuntaopissa. Yhteiskuntien ymmärtäminen luo laajaa
maailmankuvaa, joka hyödyttää niin äidinkielen
esseissä kuin kuvaamataidon töissäkin. Kun tähän
lisätään laaja kielivalikoima, kokonaisuus on mitä
loistavin. Asiat jäävät helpommin mieleen, kun
ymmärtää syy-seuraus -suhteita ja yhteiskunnan eri
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toimijoiden vuorovaikutussuhteet ovat selviä. Koska
lukio on laajaan yleissivistykseen pyrkivä oppilaitos,
KVL-linja sopii palapeliin loistavasti. Talousopintojen tavoitteena ei kuitenkaan ole vain ylioppilaskirjoituksiin tsemppaaminen, vaan kyse on jostain
suuremmasta. Useastakin syystä talousasioiden
opiskelu jo lukiossa on nykypäivänä tärkeää.
Talouden merkitys jokapäiväisessä elämässä,
omassa säästämisessä sekä työelämässä, on valtava,
minkä takia sen opettamiseen on tärkeä panostaa.
Talouden perustermien ymmärtämisen lisäksi
toinen nykypäivänä paljon puhuttava aihe on
globalisaatio. Juuri talouden ymmärtämisen sekä
globalisaation merkittävyydestä johtuen linjamme
painopiste on kansainvälinen liiketoiminta: asia on
liian merkittävä jäädäkseen huomiotta. Globalisaation johdosta niin sanottujen perinteisten töiden
määrä vähenee Suomessa jatkuvasti, joten työelämä
tulee vaatimaan entistä enemmän erikoisosaamista.
On siis tärkeää, että alasta huolimatta ymmärretään
talouden perusta mahdollisimman aikaisin, jotta
opiskelijoille jää enemmän aikaa erikoistua korkeakoulumaailmaan jatkettaessa. Vahvan talousymmärryksen pohja luo tilaa asiantuntijuuden lisääntymiselle, mikä puolestaan lisää Suomen asemaa
globaalin kilpailun pelikentällä - samalla ylläpitäen
Suomen mainetta laadukkaana ja varteenotettavana
kumppanina niin taloudessa kuin politiikassa.

Muuttuva maailma tarvitsee
uudenlaisia osaajia
Tulemme varmasti näkemään uusia talouden
välikappaleita kuten kryptovaluuttoja ja erilaisia
palvelujärjestelmiä. On esimerkiksi mahdollista,
että tulevaisuuden pankit ovat jotain aivan muuta,
kuin nyt osaamme edes kuvitella. Muutoksen aikaa
elettäessä on tärkeää olla jatkuvasti ajan hermolla

ja toimia muutosten vaatimalla tehokkuudella niin
yksityisellä puolella kuin valtion tasollakin. Ne
päätöksentekijät, jotka tulevaisuudessa päättävät
uusien toimintamallien käytöstä ja muista elintärkeistä uudistuksista, istuvat tällä hetkellä luokkahuoneissanne kuunnellen teitä silmät pyöreinä. On
siis selvää, että laaja talouden ymmärrys on yleissivistävien hyötyjensä lisäksi oikeasti tarpeellista. Jos
esimerkiksi talouden vaikeuksiin liittyvät uutiset
jäävät opiskelijalta lukematta asian monimutkaisuuden vuoksi, voimmeko olla varmoja, etteivät
he tulevaisuuden päättäjinä aiheuta uutta kriisiä
ollessaan tietämättömiä edellisistä?
Nyt kun ymmärrämme talousopintojen merkittävyyden tulevaisuuden kannalta, palatkaamme vielä
pikaisesti nykyhetkeen. KVL-linjan toiminta on
todistetusti tärkeää, minkä takia samankaltaisten
opintojen skaalaaminen koko Suomeen olisi mitä
mainiointa. KVL-linjalla opiskellessamme olemme
huomanneet, ettei jokaisen luokkatoverimme päämääränä ole kauppakorkeakoulussa opiskeleminen.
Monen katse on täysin toisaalla, kuten arkkitehdiksi
tulemisessa tai kiropraktikon ammatissa. Tämä
korostaa talousopintojen tärkeyttä entisestään
ollessamme tulevien yrittäjien ja muiden ammatinharjoittajien ympäröimänä. Koska pelkästään
pienessä koulussamme koettu tunnelma omasta
kykeneväisyydestä on miltei käsin kosketeltavaa,
voidaan vaan kuvitella millainen potentiaali koko
Suomella olisikaan, jos samankaltaisia opintoja
opetettaisiin kautta maan.
Lopuksi voidaan kuitenkin todeta yksi asia:
Suomi pyörii yritysten voimalla, minkä takia yrittäjyydestä ja taloudesta puhuminen on kuin villapipo pakkasella - ilmankin pärjää, mutta selvästi
heikommin. Lukiotason talousopinnot antavat
sukupolvellemme varaslähdön kestävän talouden
ylläpitämiseen sekä toivotun talouskasvun mahdollistamiseen. Kokonaisuuden lisäksi opinnot antavat
opiskelijoille työkaluja omien unelmien toteuttamiseen lisäten hyvinvointia niin yksilöissä kuin
yhteiskunnassa. Ymmärtäen talouden merkittävyyden jokainen voi itse pohtia onko KVL-linja uhka
vai mahdollisuus. Itse olemme sitä mieltä, ettei sen
suurempaa mahdollisuutta olekaan! ▪

Kirjoittajat ovat Lauttasaaren yhteiskoulun
lukion opiskelijoita.
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HISTORIAN YSTÄVÄIN LIITON
TOIMINTA ON MONIPUOLISTA
Kari Salmi

H

istorian Ystävät ja Suomen Historiallinen Seura julkaisevat yhdessä
Historiallista Aikakauskirjaa (HAik).
Tämä perinteinen historian uusia
tutkimuksia käsittelevä lehti on viime vuosina uudistunut ja se on tieteelliseltä tasoltaan korkea aikakauslehti. Edullisinta on tilata HAik
Historian Ystäväin Liiton jäsenenä, silloin lehti sisältyy jäsenmaksuun, joka on 45 euroa vuodessa. Sen
lisäksi tulevat liiton jäsenedut. HAikin uusi numero
4 / 2018 on uuden sotahistorian teemanumero. Jos tilaat HAikin nyt vuodeksi 2019, saat tämän numeron
kaupanpäälle!
Historian Ystäväin Liiton jäsenet saavat Tiedekirjasta (Snellmaninkatu 13, Helsinki) monista
historia-alan kirjoista alennusta 20-30%. Tiedekirjalla on myös nettikauppa (www.tiedekirja.fi).
Kirjavalikoimiin kannattaa tutustua!
Erilaiset tapahtumat ja esitelmätilaisuudet ovat
osa Historian ystävien toimintaa. Helmikuussa
pidettävät Suomalaiset Historiapäivät Lahdessa
on yksi tärkeimmistä, joiden suunnittelussa on
mukana myös Historian ystäviä. Tapahtuma on
maksuton. Joka vuosi on Sibelius-talo Lahdessa
täynnä innokkaita historian ystäviä osallistumassa
kuulijoina ja kommentoijina tähän historia-alan
ajankohtaiseen tapahtumaan. Päivien ideana on käsitellä ajankohtaisien asioiden historiaa uusimman
tutkimuksen näkökulmasta, ja aina sieltä on myös
tullut eväitä maailmankuvan päivitykseen.
Vuodelle 2019 Historian Ystäväin Liitto suun-

nittelee myös historia-aiheisia matkoja. Euroopan
matkan kohteena on Novgorod ja Pihkova professori
Jukka Korpelan opastamana loppukeväästä. Syksyllä 2019 on tulossa kaukomatka Kirgisiaan ja Kazakstaniin. Päiväretki on syksyllä Porkkalaan. Lisätietoja
niistä julkaistaan osoitteessa www.historianyst.fi
Lisäksi Historian ystävät jakavat vuosittain Vuoden historiateos -palkintoa. Kilpailun ehdokkaat
julkistetaan joulukuussa, minkä jälkeen professori
Aura Korppi-Tommolan johtama lautakunta valitsee
voittajan. Voittaja sekä kunniamaininnan saaneet
julkistetaan helmikuussa Lahdessa Suomalaisten
historiapäivien avajaisissa.
Erittäin hyvin ylioppilaskirjoituksissa historiaan
vastanneille lähetetään kirjapalkinto. Jos Sinun oppilaasi on menestynyt hyvin, siitä kannattaa vinkata
Liiton toimistoon.
Jäseneksi toivotetaan tervetulleiksi kaikki
historiasta kiinnostuneet, harrastajista ammattilaisiin! Jäsenkaavakkeen voi täyttää nettisivuillamme
Tervetuloa Historian Ystäväin Liittoon!
ps. Loppuvuoden erikoistarjous: Tilaa HAik vain 40
eurolla ilman liittymistä Historian ystäviin. Laita
silloin tilaukseen tieto: HYOL:n jäsen! Tilauksen,
jossa ovat osoitetietosi, voit lähettää: toimisto@
historianyst.fi ▪

Kirjoittaja on Historian Ystäväin Liiton
hallituksen puheenjohtaja.
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Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi
Väinö Tannerin säätiö on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen opettajastipendin opetustyössään toimeliaalle ja uutta luovalle historian ja yhteiskuntaopin opettajalle. Väinö Tannerin säätiön tavoitteena
on, että stipendin saanut opettaja pystyy kehittämään ammattitaitoaan inspiroivassa ja historiallisesti antoisassa ympäristössä.
Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi sisältää Italian Mazzanossa sijaitsevan kirjailijakodin käyttöoikeuden kesäkuun 2019 ajaksi sekä 200 euroa matkakuluihin. Kirjailijakodissa on majoitustiloja
myös esimerkiksi stipendiaatin perheenjäsenille.
Tannerin säätiön kirjailijakoti sijaitsee Mazzano Romanon kaupungissa noin 40 km Roomasta
pohjoiseen. Sieltä on Roomaan hyvät bussi- ja junayhteydet, mutta muuhun Italiaan, varsinkin
maaseutuun ja pieniin kaupunkeihin tutustumiseen auto on suotava. 1300–1800 luvuilla rakennetun Mazzanon vanhassa kaupungissa sijaitsevan kirjailijakodin terassilta ja ikkunoista avautuu
näkymä kaupungin alapuolella olevan Valle del Treja – laakson luonnonpuistoon. Toistakymmentä
kilometriä pitkä puistoalue on ikivanha kulkureitti alueen kaupunkien välillä. Mazzanon lähiympäristössä on paljon pieniä keskiaikaisia kaupunkeja, jotka ovat käynnin arvoisia (mm. Calcata, Faleria,
Civita Castellana, Campagnano, Sutri, Nepi, Bracciano) ja vähän kauempana on suurempia vastaavia
kaupunkeja (mm. Viterbo).
Lisätietoja Mazzanosta ja kirjailijakodista löytyy osoitteesta www.vainotannerinsaatio.fi sivulta
"kirjailijakoti".
Stipendiä hakevan tulee olla Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n jäsen. Stipendikuukauden pystyy käyttämään täysipainoisesti hyödyksi, jos hallitsee italian kieltä.
Vapaamuotoiset hakemukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen kirsi.ruhanen@hyol.fi
viimeistään 6.1.2019. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Stipendin saajan valitsee Väinö Tannerin säätiö. Tanner-stipendin saajalle ilmoitetaan päätöksestä
henkilökohtaisesti helmikuun alkuun mennessä.

Valle del treja.
Kuva: Wellmeri. CC BY-SA 4.0
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Täällä on ihminen
töissä

Viestintää vai
kapitalistista
realismia?

Eduskunta. Ystäviä ja vihamiehiä.
Anna Kontula. Into 2018.
Anna Kontula on toisen kauden
vasemmistoliiton kansanedustaja.
Tamperelainen Kontula on taustaltaan yhteiskuntatieteilijä. Hänen
tuore teoksensa Eduskunta tarkastelee sitä, millaisen työyhteisön
eduskunta muodostaa kansanedustajille. Erityisesti Kontulaa kiinnostavat eduskunnan valtasuhteet
sekä kirjoitetut ja kirjoittamattomat
säännöt ja käytänteet. Teoksensa
alkusanoissa Kontula toteaa, että
tämä on ensimmäinen kerta, kun
tutkija käsittelee tässä laajuudessa
Suomen julkisinta ja salaisinta
työpaikkaa.
Kontulan teos on autoetnografinen kenttätutkimus, jossa
keskeisen lähdemateriaalin
muodostavat kansanedustajien
puolistrukturoidut haastattelut ja
Kontulan omat havainnot eduskunnassa. Teoksessa olevat kymmenet haastattelulainaukset, joissa
kansanedustajat kertovat omasta
työstään, tarjoavat kiinnostavan
tirkistysaukon eduskunnan arkeen.
Tutkimuseettisistä syistä Kontula
on muokannut näitä haastatteluja
niin, että niistä ei käy ilmi yksittäisten kansanedustajien henkilöllisyys. Tästä huolimatta ne ovat
kirjan kiinnostavinta antia.
Kontulan teoksen keskeinen lähtökohta on eduskuntatyön sisältämässä ristiriidassa: edustuksellinen
demokratia perustuu keskenään
kilpailevien ajatusten jatkuviin konflikteihin, jotka kuitenkin tuottavat
stressiä ja pahoinvointia konfliktien
keskellä oleville ihmisille. Siinä
missä ihmiset tavallisissa työpaikoissa yleensä pyrkivät välttämään

Propagandan historia.
Silja Pitkänen, Ville-Juhani Sutinen.
Into 2018.

konflikteja, eduskunnassa konflikteihin osallistuminen (ja niissä
menestyminen) on edellytys työn
ansiokkaalle hoitamiselle.
Kirjan ensimmäisessä käsittelyluvussa Kontula tarkastelee aikaa,
rahaa, tietoa, tyyliä ja verkostoja
kansanedustajien resursseina. Pyrkiessään saavuttamaan vaikutusvaltaa erilaisista taustoista tulevat
kansanedustajat hyödyntävät näitä
resursseja eri tavoilla. Kahdessa
seuraavassa luvussa Kontula
tarkastelee erilaisia hierarkioita
ja normeja, joilla eduskunta pyrkii
säätelemään ja karsimaan tarpeettomia konflikteja kansanedustajien
välillä. Kontula avaa kiinnostavalla
tavalla niitä eduskuntalaitoksen
vakiintuneita työtapoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät esimerkiksi
kansanedustajan senioriteettiin
omassa eduskuntaryhmässä. Kirjan
viimeinen käsittelyluku kuvailee
niitä keinoja, joilla eduskunta
poliitikkoyhteisönä auttaa kansanedustajia suojautumaan työn
aiheuttamalta henkiseltä kuormitukselta. Työstressiä aiheuttaa se,
että politiikka edellyttää muualla
yhteiskunnassa usein paheksuttuja
ominaisuuksia, kuten ymmärrystä
jatkuvasta valtakamppailusta ja
halusta tavoitella valtaa.

Ossi Kokkonen

Joonas Pörstin kirja Propagandan lumo ilmestyi viime vuonna.
Jyväskyläläisten tutkijoiden kirja
propagandan historiasta jatkaa
aiheen käsittelyä. Samat teemat
toistuvat, mutta on Pitkäsellä ja
Sutisella myös uutta kerrottavaa.
Kirja kulkee kronologisesti
antiikista nykypäivään. Keskiaika ja
uusi aika ovat retoriikan aikaa, kun
taas propagandan ajan kirjoittajat
määrittelevät alkavan 30-vuotisesta
sodasta. Moderni propaganda syntyy ensimmäisen maailmansodan
myötä. Kirjassa pohditaan, onko
kaunokirjallisuus propagandaa ja
voiko propaganda olla onnistuneen
demokratian apuna.
Kirjaa on kiinnostava mutta puuduttava lukea, koska samat asiat
toistuvat monta kertaa. Neuvostoliittoon ja Natsi-Saksaan viitataan
useasti ja sotapropagandan erityispiirteet tulevat selkeästi esille.
Tässä mielessä kirja voisi sopia
esimerkiksi lukiolaisten luettavaksi,
sillä kuten propagandassa, myös
oppimisessa kertaus on voimaa.
Kiinnostavinta kirjassa ovat
asiat, jotka eivät ole niin ilmeisiä.
Ensimmäisessä maailmansodassa
Iso-Britannia käytti propagandaa
niin massiivisesti, että maa kärsi
propagandakrapulasta pitkään.
Tutkijat epäilevät, että aiemman maailmansodan tekaistut
kauhutarinat vihollisesta estivät
ihmisiä uskomasta keskitysleirien
kauhuihin. Käykin esille, että vaikka
propaganda valehtelee ja vääristelee, se toimii parhaiten, jos mukana
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Erilaista viranomaistoimintaa
Keisari Aarnio.
Minna Passi ja Susanna Reinboth, HSkirjat 2017.

on hiven totuutta.
Mielenkiintoista on myös
sanojen käyttö vallan välineenä.
Neuvostoliitossa ja Kiinassa sana
propaganda on ollut positiivinen,
muualla käsite on jo pitkään mielletty negatiiviseksi asiaksi. Siksi
esimerkiksi kylmän sodan aikana
kumpikaan osapuoli ei omasta
mielestään syyllistynyt propagandaan. Propaganda on sellaista, jota
muut tekevät. Oma puoli harrastaa
viestintää, pr-toimintaa, tiedottamista tai tiedonvälitystä.
Kirja loppuu mainoksiin ja totuudenjälkeiseen aikaan. Nykypäivän
kokemus- ja yksilöpainotteisessa
maailmassa tosiasioilla ei ole enää
niin suurta merkitystä. Kirjassa
esitellään käsite ”kapitalistinen
realismi”, jolla tarkoitetaan tietyn
kaupallisen elämäntavan valta-asemaa. Mitä tiedostamattomampaa
propaganda on, sitä paremmin se
toimii. Tulee olo, että koko ympäristö on silkkaa propagandaa, jolla
massoihin pyritään vaikuttamaan.
Huolimatta tekniikan kehittymisestä propaganda on säilynyt
samanlaisena. Vanhat keinot
(toisto, mustamaalaaminen, yksinkertaistaminen, pelon lietsonta,
sankaruus, uhriutuminen) ovat yhä
käytössä niin mainostajilla, populisteilla ja trolleilla kuin isojen maiden
johtajillakin.
Riitta Mikkola
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Helsingin Sanomien toimittajat
Minna Passi ja Susanna Reinboth
ovat kirjoittaneet loistavan kirjan,
jolla on yhteiskunnallista merkitystä. Hyvin resursoidulle tutkivalle
journalismille on onneksi sijansa
kaiken klikkijournalismin keskellä.
Tätä kirjoitettaessa Aarnio on
saanut lainvoimaisen tuomion
ns. Trevoc-haarasta, joka käsitteli huumepoliisin hankintoja ja
Trevoc-yhtiön rahoitusjärjestelyjä.
Toisessa, ns. huumetynnyrijutussa
käräjäoikeus tuomitsi Helsingin
huumepoliisin entisen päällikön
kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen huumekaupasta ja
yhteensä 22 eri rikoksesta. Huumetynnyrioikeudenkäyntiä jatketaan
nyt hovioikeudessa.
Passi ja Reinboth ovat tehneet
huolellista työtä kahlattuaan läpi
esitutkintapöytäkirjoja, käräjäoikeuden asiakirjoja ja muuta
aineistoa jutun ympärillä. Työn
suuruudesta antaa kuvaa se, että
huumetynnyrijutun tuomio on
983-sivuinen. Aarnio on omasta
mielestään syytön eikä hän näin ollen ole voinut auttaa asioiden selvittämistä. Passi ja Reinboth kuvaavat
Aarnion puolustusta ammattirikollisen taktiikaksi, jossa puolustus
rakennetaan aina syyttäjäpuolen
antamien tietojen päälle.
Kiinnostavin ja yhteiskunnallisesti merkittävin osa Passin ja Reinbothin tutkimuksesta on poliisiin
johtamiskulttuurin selvittäminen.
Helsingin huumepoliisin tietolähdekäytäntö on jatkunut oikeusjuttuna,
jossa käsitellään poliisin johtamis-

kulttuuria. Kukaan ei näyttänyt
valvoneen villiä menoa huumepoliisissa. Tietolähteet jätettiin
kirjaamatta ja tiedot vanhoistakin
tietolähteistä poistettiin järjestelmistä. Herää hyvin aiheellinen
kysymys: miksi kukaan ei valvonut
Helsingin huumepoliisia?
Olisiko poliisin johtamiskulttuurissa tapahtunut muutoksia ilman
julkisuuteen tuotuja paljastuksia?
Passi ja Reinboth tuovat hyvin
esiin sen, että poliisijohto sai koko
ajan tietoa Helsingin huumepoliisin kyseenalaisista käytännöistä.
Tietolähdekäräjiltä julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan syytettynä
oleva poliisijohto ei edelleenkään
näe toiminnassaan puutteita.
Keisari Aarnio pitää otteessaan
alusta loppuun. Tynnyrijutun
oikeudenkäynnin loppuvaiheessa
päästään kiinnostavaan tilanteeseen, jossa oikeudenkäynnissä rosvot näyttäisivät puhuvan totta, kun
taas syytettyinä olleet poliisit eivät.
Lukijalle tulee Aarnion toiminnasta
kuva, että jos kirjassa esitetyistä
asioista kymmenen prosenttia on
totta, Aarnion olisi hyvä saada tuntuva rangaistus. Sekä Aarnion toiminnassa että Passin ja Reinbothin
siitä tekemässä tutkimuksessa
ollaan demokraattisen yhteiskunnan perusasioiden ytimessä.
Vesa Ryhänen
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Punaliput
vastaan
Aarnikotka

Maantieteelle
emme voi mitään
Maantieteen vangit.
Tim Marshall. Atena, 2018.

Kapina tehtailla. Kuusankoski 1918.
Seppo Aalto. Siltala 2018.
Sisällissodan muistovuoden
kirjasato sai syksypuolella vielä
”sokerinsa pohjalle”. Kuusankoskella kasvanut mutta Helsingissä
ammattihistorioitsijaksi varttunut
Seppo Aalto on tarttunut kotiseutunsa veriseen menneisyyteen.
Kymiyhtiön Aarnikotka-tunnuksen
hallitsemat tehdaskyläyhteisöt ovat
Aallolle eräänlainen tutkimuslaboratorio, jossa hän kuvaa ja selittää
luokkasodan syntyä, etenemistä,
logiikkaa ja logistiikkaa karmeaan
kaksoishuipentumaansa saakka.
Teos ei ole vain paikallishistorian
kuvaus, vaan sillä on yleispätevämpääkin arvoa. Paperiteollisuuden
paisuminen suurteollisuudeksi oli
luonut seudulle suuret varallisuuserot ja selkeän luokkarakenteen.
Ruotsia puhuva virkamiesluokka
asusteli omissa huviloissaan, mutta
eivät ammattitaitoiset työläisetkään mitään ryysyköyhälistöä
olleet. Yhtiö piti huolta ja hallitsi
kaikkea. Koululaitoksen avulla se
oli luonut myös hyvät tiedolliset
valmiudet tulevalle kapinalle.
Vuosisadan alun rajuilla lakoilla
sosialismin omaksunut työväenliike
haastoi joukkovoimallaan yhtiön
määräysvallan.
Vuoden 1917 kuluessa työväki
pääsi pitkälti määräämään yhdyskunnan asioista. Työväen miliisin
yliote suhteessa tehtaan poliisiin ja
julkiseen virkavaltaan näkyi selvästi
jo loppusyksyllä. Aalto näkee punakapinan puolustusreaktiona senaatin päätökselle julistaa suojeluskunnat viralliseksi järjestysvallaksi.
Pelko aseman menetyksestä sekä

jyrkkenevä marxilaisen aatteen voima olivat yhdistelmä kapinan taustalla. Pelkkä ulkopuolinen kiihotus
ei olisi ollut riittävä tekijä, joskaan
ilman Venäjän bolsevikkikaappausta Suomessa ei aseisiin olisi Aallon
mukaan noustu. Vastapuolella taas
eriseuraiset porvaripiirit yhdistyivät
valkoiseksi rintamaksi Venäjällä valtaan nousseen työväendiktatuurin
pelossa. Kouvolan seudulla keväällä
käynnistyneen punaisen terrorin
Aalto näkee olleen sotilaallisten
seikkojen sanelemaa, selustaan
jääneen ”viidennen kolonnan” eliminoimista. Valkoista terroria hän
puolestaan selittää tarkoituksellisena, pysyvän pelko- ja sokkivaikutuksen luomisena hävinneen
osapuolen keskuuteen. Punaiset
olivat ”väärän kuninkaan päivänä”
kääntäneet yhteiskunnan ylösalaisin. Tämä oli Aallon mielestä
valkoisten katsannossa anteeksiantamaton teko, joka kostettiin myös
monille syyttömille ja sivullisille.
Aallon teos on sisällissotakuvausten parhaimmistoa: perusteellinen luotaus arkaan ja haasteelliseen aiheeseen. Kustantamon olisi
vielä kannattanut läpikäydä teksti
ja korjata muutamat turhat toistot
ja nimivirheet. Mutta sisältö on
rankkaa asiaa. Ei ihme, että Kapina
tehtailla nousi Tieto-Finlandiaehdokkaaksi.
Juha Forsberg

Kokenut englantilainen
toimittaja on tarkastellut kirjassaan
kymmenen artikkelin ja selkeiden
karttojen avulla maantieteen
vaikutuksia maapallon eri alueiden
historiaan, poliittiseen kehitykseen
ja talouteen.
Venäjää, Kiinaa ja Yhdysvaltoja
käsittelevät osiot vievät suurimman
huomion. Pieni Suomi ei saa kirjassa juurikaan huomiota. Lyhyesti
mainitaan Suomen ongelmallinen
Nato-suhde ja Suomen riippuvuus
Venäjän energiasta. Energian osalta
Marshall erehtyy kirjoittaessaan,
että venäläisen maakaasun tuonti
tekee Suomesta riippuvaisen Venäjästä.
Krimin osalta Marshall pitää Venäjän toimintaa ymmärrettävänä,
sillä Sevastopol on Venäjän ainoa
jatkuvasti jäätön laivastotukikohta.
Siperian osalta kirjoittaja arvelee,
että Kiinan suunnaton voima tulee
lisäämään sen vaikutusvaltaa Venäjän aarreaitassa. Kiinan kohtalona
Marshall arvelee olevan nousu
USA:n veroiseksi maailmanmahdiksi ja ehkä jopa sen ohittaminen
supervaltana.
USA on Marshallin mielestä
maantieteen suosikki. Kahdelle
valtamerelle ulottuva valtava maa,
jossa on suunnattomasti viljelyskelpoista maata ja luonnonrikkauksia.
Erityisenä USA:n kehitystä vauhdittavana tekijänä Marshall mainitsee
Mississipin jokiverkoston, joka luo
ainutlaatuisen vesikuljetusten
järjestelmän. Onnekkaalle valtiolle
on suotu myös heikot ja ystävällismieliset naapurit. Marshall ei usko,
että ennustukset USA:n aseman
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Folkhemmets
uppgång och fall
Sveas son – en berättelse om
folkhemmet.
Lena Andersson. Polaris, 2018.

heikkenemisestä toteutuvat. Sotilaallisen ja taloudellisen voimansa
ansiosta se tulee säilymään globaalina supervaltana pitkään.
Latinalaista Amerikkaa Marshall
luonnehtii vaikean maantieteen
uhriksi. Asutus on pakkautunut
rannikoille ja vaikeat kulkuyhteydet
tekevät luonnonrikkaista maista
köyhiä. Alueen maista on Brasilialla
parhaat edellytykset nousta alueelliseksi suurvallaksi.
Euroopan maista Marshall katsoo Englannin edelleen säilyttävän
merkittävän aseman, koska se hallitsee suurelta osin Atlantilta etelään johtavia merireittejä. Saksan
osalta on hieman yllättävä arvio,
että jos Länsi-Euroopan yhteistyö
ei miellytä Saksaa, se voi kääntyä
itään eli Venäjän puoleen.
Marshall ei säästä sanojaan
Pohjois-Korean hallintoa arvostellessaan. Tosiasiaksi jää kuitenkin se,
että Japanin ja Etelä-Korean turva ja
Pohjois-Korean hillitsijä on USA. Kiina puolestaan käyttää peitellymmin
suurta valtaansa Kimien dynastiaa
hillitessään. Kirja päätyy Arktisten
alueiden tulevan merkityksen
arviointiin. Tässä pelissä on Venäjä
ehdottomasti vahvoilla.
Marshallin selkeästi jäsennelty
kirja on todella antoisaa luettavaa.

Vilho Kulju
K L E I O 4 /2 0 1 8

Sveas son handlar om Ragnar
Svensson, hans två barn och hustru,
men också om hans mor Svea som
var hemma från Ångermanland.
Ragnar är född år noll, vilket i
folkhems Sverige betyder 1932. Det
var året som socialdemokraten Per
Albin Hansson blev statsminister
och folkhemmets olika sociala
fördelar uppstår med billiga bolån,
snabbt byggda hus, vatten in och
avlopp ut.
I Sveas son får vi följa med Ragnar och det moderna Sveriges uppkomst. Ragnar älskar det moderna
köket med Knorrs och Ekströms
pulversoppor. Han utbildar sig till
slöjdlärare och är släktens första
student. Han reser på de första
charterresorna till Mallorca under
tidigt 60-tal. Han är den första i
sin släkt som skiljer sig och gifter
om sig. Rationalitet är ledordet för
Ragnar. Bort från by in till stadens
nybyggda höghus. Ting som är viktiga för honom är tidtagaruret och
måttbandet - exakthet är en dygd.
Ragnar ångrar bara en sak i sitt
folkhemsliv och det var när han i
sin ungdom röstade på liberalerna.
Annars har han alltid röstat på
socialdemokraterna dock utan att
vara sosse. Ragnar dyrkar staten.
Han, liksom staten, är något man
kan lita på. Bokens titel, Sveas
son, är en ordlek med uttrycket
Moder Svea. Vissa svenska politiker,
journalister och statsvetare menar
att det svenska folkhemmet idag är
dött och begravet, att det inte mera
finns, men jag anser att folkhemmet lever tyst kvar i många svenska

själar och på 1980-talet uppstod det
nya “yuppiefolkhemmet” i och med
uttrycket: Volvo – villa – vovve.
Den liberala författaren Lena
Andersson från Stockholm har fått
ta emot kritik för att hon driver med
folkhemmet och gör Ragnar till en
pajas. Det stämmer delvis, men
jag tycker att boken Sveas son på
ett humoristiskt sätt beskriver det
gamla folkhemmets uppgång och
fall mellan 1932 och 2000.
Hur är det med det vårt finländska folkhem? Efter en mindre
gallup i lärarrummet i Norsen i
Helsingfors kom jag fram till att det
inte finns urtypiska folkhemspersoner i Finland. De få finlandssvenskar, några Esbo- och Vasabor, som
skulle kunna tänkas vara en del av
folkhemmet röstar inte på sossarna
utan på SFP. De finnar igen som kan
tänkas vara “kansankotipersoner”
bor väl i Nurmijärvi eller Salo och
röstar igen på samlingspartiet eller
centern. Men den av er som känner
till en finländare som röstar på SDP,
kör SAAB, äger en siameskatt, bor i
Seinäjoki - hör av dig - för närmare
än så kan vi väl inte komma, här i
Östsvea.

Petter Wallenius
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Sisällissodan
sisaret
sarjakuvissa

Presidenternas
förhållande till
makt under lupp

Sisaret 1918.
Toim. Reetta Laitinen. Arktinen
Banaani 2018.

Luopumisen tuska. Suomen presi-

Kansanarkiston tutkija ja
Sarjakuva-seuran puheenjohtaja
Reetta Laitinen kirjoittaa Sisaretsarjakuvakirjan esipuheessa sitä,
kuinka naisten omat äänet pyrittiin
saamaan kuuluviin kirjan sivuilla.
Muistelmat eivät saaneet olla liian
pitkiä, mutta niissä piti olla draamallista kiinnostusta. Muistelmien
kuvittajiksi piti saada taitavia naisia.
Kunkin kuvittajan oma viiva ja
tulkinta ovat erilaisia, mikä tekee
albumiin tutustumisen mielenkiintoiseksi. Albumin kansi on puhutteleva: lettipäinen nainen kantamassa
lipputankoa, jossa liehuu sekä
punainen että valkoinen lippu.
Albumin kantta katsoessa
miettii, mikä sai erilaiset naiset
eri puolilla Suomea osallistumaan
sisällissotaan. Kansanarkistosta valikoitui punaisten puolella olleiden
Maijan, Emmin, Mandin, Martan,
Huldan ja kahden Idan ja SKS:n arkistosta valkoisten puolella olleiden
Katrin, Helenan ja Toinin muistot.
Näistä kymmenen naiskuvittajaa
teki omat tulkintansa. Punaisten
puolelle menneet naiset olivat pääasiassa nuoria naimattomia naisia.
Yksi heistä toteaa: ”On se kumma,
että kun ihminen on nuori, ei pelkää
kuolemaa”.
Hulda, viiden pojan äiti, jonka
mies oli kuollut keuhkokuumeeseen, oli poikkeus. Hän lähti
taistelemaan punaisten puolelle.
Ainur Elmgren kuvaa hänen sotakokemuksiaan käyttäen mielenkiintoisesti Korkeajännitys-sarjakuvista
tuttua piirrostapaa.

Specialisten på allehanda stormän under 1900-talet, Martti Turtola, har tagit ett tillsynes naturligt
steg då i ett verk granskar samtliga
av det självständiga Finlands statsöverhuvuden. Turtola formulerar
själv bokens syfte som att fundera
kring maktens betydelse och
maktens inverkan på individen. Han
vill belysa frågan om hur många av
Finlands presidenter som självmant
har gett ifrån sig den högsta makten
men också fundera på om det är
roligt att vara republikens president. Boken är uppbyggd kring två
helheter. Den första delen handlar
om själva presidentämbetet och hur
det självständiga Finlands högsta
ämbete sett ut under 100 år. Den
andra delen utgörs av en närmare
granskning av samtliga Finlands
presidenters mandatperioder.
Idén är intressant. Det har skrivits hyll(kilo)metersvis om Finlands
presidenter och om deras maktutövning. Ändå är utgångsläget i
Turtolas bok fräscht och aktuellt.
Till stor del beror detta på den
uttryckliga fokusen på presidenternas syn på sin makt och på hur den
inflytelserika ställningen påverkat
den som haft äran och ansvaret
av att vara republikens president.
Därför är det en stor besvikelse då
det löfte som den rafflande rubriken
och den foucauldianska syftesformuleringen avger inte infrias.
Boken är nog en lättläst och informativ genomgång av republikens
presidenters ämbetsperioder men
anknytningen till deras syn på makt

dentit ja vallasta luopumisen vaikeus.

Martti Turtola. Tammi 2018.

Sisällissodan aikaiset kokemukset jäivät loppuelämäksi
pienten lasten mieleen. Reetta
Niemensivun kuvaama 7-vuotiaan
leppävirtalaisen Toinin kertomus
tuo silmiemme eteen nuoren
tytön muistot. Hänen sukunsa on
valkoisten puolella. Sota tulloo,
sota tulloo! Näin lapset huutavat
innokkaina. Aluksi kaikki on vain
jännittävää leikkiä, mutta lapset
alkavat kuulla, kokea ja nähdä
sellaista, miltä vanhemmat pyrkivät
heitä varjelemaan.
Albumin avulla oppilaita voi
laittaa lähestymään mikrohistorian
avulla sisällissodan tapahtumia.
Samalla he ymmärtävät sen, että
muistitieto on aina muistajiensa
kautta suodatettua kertomusta menneisyydestä, jota tässä
albumissa oman aikamme taitavat
sarjakuvapiirtäjät tulkitsevat.
Käytin sarjakuva-albumia
oman lukioluokkani tunnilla. Sen
kertomukset herättivät paljon
keskustelua, erilaisia näkemyksiä
ja pohdintaa myös kotona: kuka
meidän suvustamme osallistui
sisällissotaan, kenen puolella ja
mistä syystä? Sisällissodasta tuli
entistä moniäänisempää. Se ei ollut
pelkästään rintamalinjoja, vaan se
oli erilaisten ihmisten valintoja, innostusta aatteen puolesta tai pakon
sanelemia ratkaisuja.
Pirjo West

KLE I O 4/2018

arvioita 61

”Hullu viinan
juoja vaan”
Saapasnahka-torni. Aleksis Kiven
elämänkertomus.
Teemu Keskisarja. Siltala 2018.

och på att ge sig ifrån den blir aldrig
en framträdande del av innehållet
och känns ibland något påklistrat.
Istället ter sig boken snarare som
en ranking av olika presidenter;
vem var den mest maktlystna och
vem drevs av en genuin vilja av att
jobba för nationens bästa? Det kan
avslöjas att Ståhlberg och Koivisto
får de i särklass bästa betygen av
hela hopen – Mannerheim och
Kekkonen hittas däremot i andra
ändan av skalan.
Idag kan vi internationellt skönja
en nostalgisering av det förflutna
och en okritisk syn på den ”gamla
goda tiden”. Också i Finland ser man
ofta hänvisningar till tiden innan
EU och till en efterkrigstida VSBpräglad politisk verklighet. Visst är
man ofta tydlig med att lyfta fram
Finlandiseringen som något negativt men samtidigt vill man gärna
lyfta fram det politiska ledarskapet
och till exempel Kekkonens fasta
hand som något eftersträvansvärt
idag. Här tycker jag att Turtola
gör sin största insats med boken;
han skriver i klarspråk ut vilket det
politiska ledarskapet egentligen var
och med vilket pris relationerna till
Sovjet upprätthölls efter kriget.

Niklas Rapo
K L E I O 4 /2 0 1 8

Otsikkona oleva lainaus on
Kiven pahimman teilaajan August
Ahlqvistin tekemästä pilkkarunosta, joka julkaistiin Kiven kuoleman
jälkeen. Tämä ja muu arvostelu
osaltaan johdattivat jo valmiiksi
hermoheikon taiteilijan kohti traagista loppua.
Syitä Ahlqvistin suorastaan
vihamieliseen suhtautumiseen oli
monia. Ahlqvist ei itse menestynyt
runoilijana odottamallaan tavalla.
Hänellä oli myös kiistoja Seitsemän
veljestä julkaisseen Suomalaisen
kirjallisuuden seuran kanssa, ja
lopulta 1860-70-lukujen vaihteessa
tapahtui perhetragedia. Niin kammottavalta kuin tuntuukin, Kiven
maine perustuu suuresti hänen
kokemaansa kaltoinkohteluun.
Kiven teoksia ei hänen elinaikanaan
myyty paljoakaan, ja kansalliskirjailija hänestä tuli vasta suomalaisuusaatteen noustessa.
Oliko Kivi otsikon kaltainen
synkkämielinen juoppo? Tuskin hän
kokopäivätoimisena alkoholistina
olisi saanut aikaan niin laajaa ja
merkittävää tuotantoa. Viinankäyttö tietyissä piireissä oli tuohon aikaan paljon nykyistä reippaampaa.
Kivi oli myös taitava verkostoituja.
Hänellä oli useita merkittäviä sekä
taloudellisia että taiteellisia tukijoita säätyläispiireissä. Mielisairauden
edetessä hän tosin syrjäytyi.
Taloudellisesti Kivi ei menestynyt uransa alkuaikoja lukuun
ottamatta. Näytelmä Kullervo sai
kirjallisuuden seuralta 500 markan
palkinnon ja Nummisuutarit 2500
markan valtionpalkinnon (vuoden

2018 rahassa yhteensä yli 12000
euroa), mikä oli ajan mittapuun
mukaan huomattava summa. Charlotta Lönnqvistin luona Kivi majaili
ilmaiseksi. Keskisarja ei löytänyt
kirjailijan ja hänen mesenaattinsa
suhteesta muuta kuin pelkkään kirjoittamisen mahdollistamiseen viittaavaa, vaikka jo aikalaiset epäilivät
muutakin. Itse asiassa mielisairaalan asiakirjat viittaavat Kiven osalta
naissuhteiden puuttumiseen.
Aleksis Kivi on myöhempien
aikojen tuote. Aleksis Stenvall
(1834 – 1872) julkaisi teoksensa
kirjailijanimellä A. Kiwi. Myös
valokuva hänestä jäi ottamatta,
kun Kivi kieltäytyi valokuvauksesta
olleessaan potilaana Lapinlahden
mielisairaalassa. Tunnettu piirros
Kivestä, johon myöhemmät kuvat
ovat perustuneet, on piirretty mallinaan kuollut kirjailija.
Teemu Keskisarja käyttää
teoksessaan paljon lainauksia Kiven
kirjoittamista säilyneistä kirjeistä,
jotka ovat yllättävän kömpelöitä
ollakseen taitavana sanakäyttäjänä
tunnetun kirjailijan tekstiä. Keskisarjan teksti on hänelle tyypilliseen
tapaan värikästä. Hän kirjoittaa
pääosin Kiven tyyliin, mutta
ripottelee sekaan taitavasti sopivia
nykyajan ilmauksia.

Pasi Pulju

62 arvioita

Kiina-myyttien
kimppuun

Begripligt och
uttömmande om
rum och
rumsligheter

Kiinalainen juttu. 33 myyttiä, jotka
vaativat kumoamista.
Mari Manninen. Atena 2018.
Toimittaja, tietokirjailija
Mari Manninen käy hiljattain
ilmestyneessä uutuusteoksessaan
kumoamaan Kiina-myyttejä. Hän
hyödyntää kirjassaan omia kokemuksiaan Kiinasta, jossa hän asui
useita vuosia Pekingissä, asiantuntijahaastatteluja ja ajankohtaista
tutkimusta. Peruslähtökohtana on
ajatus siitä, että suomalaisilla on
huomattavan paljon vääriä mielikuvia Kiinasta ja kiinalaisista ja näitä
on syytä korjata. Idea on varsin
hyvä, joskaan en täysin allekirjoita
väitettä. Perustietämyksemme
Kiinasta ei ehkä kuitenkaan ole niin
ohutta kuin Manninen esittää, saati
että se olisi peräisin vuosikymmenien takaa. Lisätieto on kuitenkin
aina tärkeää ja sitä tämä kirja myös
antaa.
Muutamina esimerkkeinä
myyteistä voisi mainita seuraavat:
kiinalaisilla ei ole käytöstapoja,
kansalaisjärjestöt eivät saa toimia
Kiinassa ja Pekingin ilmansaasteet
ovat maailman pahimmat. Manninen käsittelee siis monenlaisia
aiheita. Minulle kirja oli kiinnostavimmillaan silloin, kun siinä
käsiteltiin kommunistisen puolueen
toimintatapoja ja toisaalta Kiinan
vaikutusvallan leviämistä ja sen
mahdollisia lieveilmiöitä, joista
yksi on esimerkiksi itsesensuuri.
Itsesensuuri on täysin mahdollista
myös Suomessa, jossa Kiina toimii
hyvin aktiivisesti mm. yritysostoin
ja tukemalla tutkimusta, ja on niin
tärkeä kauppakumppani, ettei
sitä välttämättä haluta suututtaa
esimerkiksi arvostelemalla maan

In Space We Read Time: On the History of Civilization and Geopolitics.
Karl Schlögel. Bard Graduate Center
2016.

ihmisoikeusloukkauksia.
Kirja etenee siten, että Manninen esittelee jokaisessa luvussa
yhden tai useamman myytin, jonka
jälkeen perustelee, miksi se ei
hänen mielestään pidä paikkaansa.
Argumentaatio on pääosin hyvää,
ja hyvin valitut asiantuntijoiden
haastattelut vahvistavat sitä. Välillä
jäin tosin miettimään, meneekö se
hiusten halkomiseksi. Eniten ehkä
Tiananmenin tapauksessa, josta
Manninen toteaa, ettei verilöyly
tapahtunut aukiolla, eivätkä uhrit
olleet enimmäkseen opiskelijoita.
Tämä on tietysti totta, mutta koska
tapahtumat saivat alkunsa Tiananmenillä, en niinkään itse koe, että
kyseessä olisi myytti. Toki jonkinlainen väärinkäsitys kuitenkin.
Koska Kiina kasvaa taloudellisena,
poliittisena ja sotilaallisena mahtina, siitä on tärkeää tietää lisää. Sen
vuoksi Mannisen kirja on ajankohtainen ja varsin informatiivinen,
ja käsittelee myyttien kautta juuri
tähän hetkeen tulevia asioita. Kirja
on hyvin kirjoitettu, sujuvasanainen
ja helppolukuinen, tiivis yleisesitys
Kiinasta.

Antti Tenkanen

Denna bok är en översättning av
den ursprungliga tyska versionen
Im Raume lesen wir die zeit, som utkom 2003. Boken hann redan innan
sin engelska version skapa vågor i
det som inom humaniora kallats för
den “rumsliga vändningen”. Genom
sina belysande exempel av rum och
rumslighet bidrog Schlögel med att
göra den rätt teoritunga akademiska diskussionen mera begriplig. I
korthet menar Schlögel att vi kan
läsa och förstå mycket av historien
genom att observera platser och
omgivningar där historien har ägt
rum. Traditionellt har historien
skrivits om aktörer och handlingar,
medan rummet fungerat som en
bakgrund för dessa händelser. Detta
förhållningssätt har Schlögel velat
ändra på genom att ge rummet
aktörskap. Historia skapas i rum – vi
måste lära oss läsa rumslighet!
I denna bok demonstrerar Schlögel, med sina korta essäer, hur man
på ett mångfaldigt och brokigt sätt
kan närma sig historien genom att
placera sig fysiskt eller mentalt i olika rum. Han belyser i flera exempel
hur kartor och kartografi har hjälpt
och format vår rumsliga beläsenhet,
samtidigt som de talar ett symbolspråk som omöjligen kan återge en
reell verklighet. I många essäer är
det dock Schlögels favoriter, flanörerna, som ges tolkningsföreträde.
Att som flanör spatsera på gator
eller i öppna landskap, utan direkta
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Maailma
käännekohdassa?
21 oppituntia maailman tilasta.
Yuval Noah Harari. Bazar 2018.

målsättningar eller riktningar, ger
flanören utrymme för rumsliga
perspektiv som en observatör från
ett flygplan inte förmår förstå.
Schlögel har en förkärlek för
städer och urbana miljöer, speciellt
i 1900-talets landskap. Han har också forskat mycket om emigration,
flyktrutter och om hur människor
rör på sig i allmänhet. Hans essäer
bjuder på fascinerande upptäckter
i källor och presenterar nya sätt att
närma sig dem. Läsaren känner sig
medryckt på promenader i de mest
överraskande miljöerna där bekanta platser presenteras på nya överraskande sätt. Man får bland annat
besöka platsen för terrorattacken
9/11, förundra sig över tågtidtabeller, mingla bland bourgeoisien eller
vistas i ghetton. Boken omfattar
knappa 500 sidor, men essäerna
kan läsas på många sätt. Från pärm
till pärm eller selektivt.
Läsaren utmanas att ompröva
sina uppfattningar och sinnebilder
om både bekanta och främmande
rum. Vilka lager av berättelser
och historier kan vi observera om
vi placerar oss på valfri plats och
ser oss omkring? Schlögel önskar
att vi kunde vara mera alerta. För
historikern har Schlögel ett slagord
som han gärna odlar, nämligen att
historien äger rum, ”history takes
place”!
Patrik Hettula
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Israelilainen historiantutkija Yuval Noah Harari on edelleen
ajankohtainen. Aikaisemmissa menestysteoksissaan hän on käsitellyt
Homo Sapiensin historiaa ja tulevaisuutta. Uusimmassa teoksessaan 21
oppituntia maailman tilasta Harari
keskittyy nykyisyyteen. Kirja on
jaettu 21 lukuun. Luvun päässä on
yleensä johtopäätös tai kysymys,
joka on seuraavan artikkelin lähtökohta.
Harari käsittelee luvuissa monia
nykypäivän megatrendejä, esimerkiksi nationalismia, maahanmuuttoa, tekoälyä, uskontojen asemaa,
ilmastonmuutosta, liberaalin demokratian kriisiä ja terrorismia. Teoksen teemat ovat osittain samoja
kuin aikaisemmissa kirjoissa, mikä
tuntuu välillä toistolta. Toisaalta
tämä on ymmärrettävää, sillä monet tulevaisuudessa häämöttävät,
aikaisemmassa kirjassa käsitellyt
uhat ovat Hararin mukaan läsnä
yhteiskunnissa jossain muodossa
jo nyt.
Kovin toiveikasta kuvaa Harari
ei maalaa sapiensin nykyisyydestä,
saati tulevaisuudesta. Ihmiskunnalla ei ole paljon toivoa, jos se
pitää kiinni uskomuksistaan ja
päähänpinttymistään eikä ryhdy
pontevampiin toimiin esimerkiksi
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Ihminen tarttuu helppoihin heittoihin, vääristelyyn ja omaan kuplaansa, ja pian massadataa hyödyntävät
algoritmit tekevät kaikki päätökset
puolestamme. Kirja tuntui ajoittain
raskaalta ja herätti itsessäni hieman
ahdistusta, vaikka teemat ovatkin monesta yhteydestä tuttuja.

Toisaalta Harari myös pohdiskelee
mitä yksilöiden pitäisi tehdä, jotta
aikaisemmissakin kirjoissa sivutut
ennusteet ja uhkakuvat eivät kävisi
toteen.
Kirjan tyyliä on totuttua Hararia:
Sanoma on ajoittain hämmentävä
ja mukana on paljon kärjistyksiä
ja yksinkertaistuksia. Näkökulmat
ovat kuitenkin parhaimmillaan
raikkaita ja sellaisia, joista asioita ei
ehkä ole tullut aikaisemmin pohtineeksi. Harari suhtautuu ihmiseen
yhtenä lajina muiden joukossa ja
eri uskontoihinkin samanlaisella
asenteella. Provosoivat esimerkit
herättelevät ajattelemaan perimmäisiä kysymyksiä.

Hanna Ylönen

