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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Ilmiöistä
Jari aalto

KLEIO 1/2012

Ilmiöpohjainen oppimi-
nen nousee nyt esiin 

kaikkialla, missä vähin-
tään kaksi opetusalan 
ihmistä kokoontuu. Vie-
lä viime syksyn lukiopäi-
villä erehdyin pitämään 
ilmiöpohjaisuutta au-
tenttisuuden kaltaisena 
muotisanana, jolla se-
minaariväki pallottelee 
kahvitauolla. Käyttöpäi-
väkin tuntui jo olevan 
ohi. Luullakseni podin ti-
lapäistä oppimishäiriötä, 
sillä ilmiöpohjaisuus liit-
tyy mitä suurimmassa 
määrin ajankohtaiseen 
keskusteluun opetus-
suunnitelmista ja nyky-
päivän yleissivistyksestä 
kaiken kaikkiaan. Ilmiö-
pohjaisuus tarjoaa mahdollisuuden hahmot-
taa yleissivistävän opetuksen sisällöt nykyi-
sestä kurssirakenteesta poikkeavalla tavalla. 
Tulevaisuuden koulussa esimerkiksi nykyisen 
kaltaiset historian kurssit saattavat olla men-
neisyyttä, ja opetus ja oppiminen nivoutuvat 
yleissivistyksen kannalta olennaisiin ilmiöi-
hin. Ehkäpä myös eri oppiaineiden raja-aidat 
madaltuvat. Hallituksen peruskoulu- ja lukio-
työryhmät ovat päättäneet valmistautua täl-
laiseen tulevaisuuteen, etteivät liukkaat kelit 
yllättäisi meitä.

Mielestäni tällainen opetussuunnitelmalli-
nen tulevaisuudenkuva ei ole historian ja yh-
teiskuntaopin opettajien kannalta välttämät-
tä hullumpi. Mieleeni ei tule yhtään ilmiötä, 
jolla ei olisi historiallista ja yhteiskunnallista 
kontekstia. Oppiaineemme ovat kaiken yleis-
sivistyksen ytimessä. Vaara piillee ennem-
minkin valinnaisuudessa. Jos valinnaisuutta 
lisättäisiin rutkasti opetussuunnitelmauu-

distusten yhteydessä, 
opiskelijoiden yleissivis-
tys voisi jäädä nykyistä 
aukollisemmaksi. Ehkä 
ratkaisuksi kävisi mal-
li, jossa peruskoulun ja 
lukion oppimäärään si-
sältyisi edelleen joukko 
pakollisia opintoja eri il-
miöitä toisiinsa sitovaksi 
rungoksi. Näin voitaisiin 
turvata myös se, että 
opiskelijat hallitsevat 
kullekin tieteenalalle 
tunnusomaisen käsite-
apparaatin ja ajatteluta-
van. Tokkopa opiskelija 
pystyy tutkimaan eri il-
miöitä sen syvällisem-
min ilman näitä taitoja. 

Nyky-yhteiskunnan 
ilmiöistä mielestäni mie-

lenkiintoisimmat yhdistyivät äskettäisessä 
presidentinvaalitaistossa. Perinteiset vaali-
organisaatiot tuntuivat jäävän jalkoihin kun 
tykkäävien nuorten ja vähän vanhempienkin 
massat muuntuivat konkreettisiksi kansan-
liikkeiksi. Julkisen keskustelun mukaan tätä 
ilmiötä kannattelivat myös vaalirahoitusju-
pakan jälkimainingit. Luova kansalaisuus-
aktiivisuus paikkasi vaalibudjettien aukot. 
Häkeltyneenä klikkasin rahaakin kun sitä 
pyydettiin. Vaalirahaskandaalin seurauksena 
rahani hupenivat erittäin autenttisesti. Mutta 
ehkä juuri näistä syistä presidentin vaali tuli 
suoraan iholle, ja olin aivan hökötyksissäni 
monta viikkoa. Onneksi kunnallisvaalit ovat 
vasta syksyllä.

Lopuksi haluan tyrmätä yhden julkisessa 
keskustelussa puidun ilmiön. Olemme saa-
neet kuulla, että nuoria eivät enää kiinnosta 
totutut kansalaisaktiivisuuden muodot. Esi-
merkiksi kansalaisjärjestöt kuulemma uk-



koutuvat ja akkautuvat. No, HYOL:n osalta 
tämä ei ainakaan pidä paikkansa. Työskente-
ly hallituksessa ja eri työryhmissä kiinnostaa 
edelleen nuoria historian ja yhteiskuntaopin 
opettajia, ja viime syksynä useat innostuneet 

tulivat mukaan toimintaan. Minusta tämä 
vastailmiö tuntuu erittäin mukavalta! Kiitos 
kaikille näille vereksille joukoille, jotka uh-
raavat vapaa-aikaansa muiden hyväksi.

Kirjoittaja on HYOL ry:n puheenjohtaja.
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Ångest på jobbet

Petter Wallenius

Det blev en paus på 5 år och på det spa-
rade jag ca 2100 euro, men nu är jag 

tillbaka igen. Syftar på att jag den sista ja-
nuari i år för andra gången skrev in mig i 
FSL. Inskrivningen skedde för att alla lärare 
i alla högstadieskolor från och med januari 
i år äntligen får samma lön för sin klassfö-
reståndartimme. När denna orätt i tiden blev 
klar för mig, att det var hela 25 % skillnad i 
lön för klassföreståndartimmen beroende på 
vilket ämne man undervisade, så hade jag 
mycket svårt att motivera mig själv att be-
tala 35 euro i månaden till facket. Dessutom 
skrev jag in mig av realpolitiska orsaker. Jag 
tänkte nämligen vara alterneringsledig fr.o.m. 
nästa jul. Utan att höra till facket eller en A-
kassa skulle alterneringsledighetens ersätt-
ning endast bestå tt av grunddagpenningen 
(500 euro/mån x 70%). En svår ekvation. Nu 
tänker jag i alla fall ge facket en möjlighet 
att förbättra arbetsklimatet och stämningen 
som ibland blir spänd när man nämner usken 
kring kaffebordet! Det ska ni veta, bästa fin-
landssvenska kollegor, att det pyr mer kring 
de finska kollegornas kaffebord…

En tredje orsak till att det vore bra att 
höra till facket dök upp i början av februari. 
Det handlar om skolslakten i folkmun eller 
servicenätsreformen i politikermun i Helsing-
fors. Det verkar som om Lönkan, som jag i 15 
år gett blod svett och tårar för, skall styckas. 
Just nu så går det åt mycket näsdukar på job-
bet och ångesten över framtiden är stor. Jag 
vet alltså inte var jag får undervisa hösten 

2015, om nu denna ”servicenätsreform” går 
igenom strax för kommunalvalet. Frapperan-
de dåligt verkar även många förtroendeval-
da verka känna till varför denna reform sker. 
Många som sitter med i stadens beslutande 
organ verkar blint lyda beredande tjänste-
män liksom ordförande i svenska sektionen. 
Få nämndmedlemmar verkar förstå allvaret 
i diskussionerna. Intellektuell slapphet kallas 
det i klart språk. Tyvärr är det så på många 
håll i Svenskfinland. Det finns för få förmå-
gor.   

Men ingen rök utan eld. Min skola lever 
och mår bra just nu, men om några år finns 
det för många tomma klassrum och för mån-
ga barn i dagiskön. Hyrorna är mycket höga 
i centrum av Helsingfors. I de olika modeller 
som skolornas ledningsgrupper fått ta ställ-
ning till så ställs skolorna mot varandra. De-
batten går även helt mellan skolorna i lärar-
rummen. Men om beredningen går igenom 
som sådan så verkar så kommer Helsingfors 
hösten 2015 att ha tre gymnasier och fyra 
högstadier (åk 1-9 eller 5-9) samt ca 17 
lågstadier. Synd bara att pedagogiken inte 
styr processen. Nu gör väggarna det.           

Tjänstemannaberedningen i staden har 
kritiserats hårt även bland föräldrar i Face-
book gruppen ”Väck SFP, rädda det svenska 
skolnätet i Helsingfors” som har en lite miss-
visade rubrik för SFP har långt ifrån majoritet 
i de beslutande organen. Om du nu ens lite 
känner rädsla för vad som kommer att hända 
med din kommuns skolor rekommenderar 
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y. 
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 15.4.2012 klo 14.00 
Pirkanmaan elokuvakeskuksessa, elokuvateatteri Niagarassa 

osoitteessa Kehräsaari, B-talo, 30100 Tampere.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätliittokokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f.
VÅRENS FÖRBUNDSMÖTE

hålles söndagen den 15.4.2012 kl 14.00
i Pirkanmaan elokuvakeskus, biografteatern Niagara  

(Kehräsaari, B-hus, 30100 Tammerfors) 
Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

Styrelsen

jag att du bekantar dig med nyss nämnda 
debatt på FB.  Många kommuner i Svenskfin-
land kommer att drabbas i.o.m. kommunre-
formen. Litet är inte vackert mera!      

Men, men. Jobb e jobb och familj e fa-
milj och fotboll e fotboll. Allt har sin tid. Det 
gäller alltid att ha något alternativ till jobbet 
att tänka på. För min del gäller det alterne-
ringsledigheten som min snart pensionerade 
rektor beviljade mig dagarna före sportlovet. 
Nu skall jag ut och skida! Ha det bra.

PS.
Vill tacka FSH rf i Vasa för deras puff för För-
bundet i medlemsbrevet som kom till skolan 
i medlet av februari. Vi i FLHS rf jobbar som 
sagt hårt för att utjämna uskar och lobba 
för timfördelningar men också för att ordna 
fortbildningar, resor och tävlingar, skriva lä-
roplaner, upprätthålla materialbanken samt 
korrigeringsförslag till realproven.   

Skrivaren är styrelsemedlem i FLHS.

Med blicken på spåret i de tavastländska skogarna.
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TV-kamerat sammuvat ja kahdeksan presi-
denttiehdokasta hymyilee rentoutuneesti. 

Juuri hetki sitten on päättynyt Yleisradion 
ja Järvenpään lukion Valta ja vaikuttami-
nen -kurssilaisten yhteistyössä toteuttama 
presidentinvaalikeskustelu. Paneeli oli yksi 
kolmesta Ylen suuresta vaalikeskustelusta ja 
se lähetettiin suorana lähetyksenä 12.1.2012 
Järvenpään lukion areenalta. 

Miten tähän päästiin? Järvenpään lukiolla 
käynnistyi puoli vuotta sitten yhteiskuntaopin 
koulukohtainen syventävä kurssi nimeltä Val-
ta ja vaikuttaminen. Kurssin tavoitteena oli 
luoda ja suunnitella alusta saakka kokonai-
nen televisiotapahtuma kotikatsomoille ja 
yli tuhatpäiselle opiskelijayleisölle. Paljon oli 
työtä edessä ja sitä tehtiinkin. Kurssilaiset, 
vastuuopettajat Sami Tamminen ja Suvi Ran-
dén, yleläiset sekä koulun yli tuhat opiskeli-
jaa ja henkilökunnan jäsentä antoivat kukin 
panoksensa haasteellisen projektin toteutta-
miseksi. 

Suorassa TV-lähetyksessä kaikki tausta-
työ ja huolellinen valmistelu, jota projekti oli 
onnistuakseen vaatinut, ei näkynyt katsojille. 
Puolen vuoden aikana opiskelijaryhmä paitsi 
suunnitteli lähetyksen sisällön, myös valmis-
teli ja toteutti mm. tapahtuman turvallisuus-
toimet, kutsuvierastilaisuuden, tiedotuksen, 
markkinoinnin, tarjoilut ja – eikä vähäisim-
pänä asiana – yli tuhannen hengen istuma-
paikat. Tässä haastattelussa vaalikeskuste-
lun apulaisjuontajina toimineet Järvenpään 
lukion opiskelijat Eemeli Peltonen ja Eveliina 
Karjalainen kertovat kokemuksistaan projek-
tissa.

Kuka olet ja miksi aikanaan kiinnostuit Valta 
ja vaikuttaminen -kurssista?

Olen Eemeli Peltonen ja toisen vuoden 
opiskelija Järvenpään lukiossa. Olen aina 
ollut kiinnostunut politiikasta ja vaikuttami-
sesta ja olen toiminut kotikuntani nuoriso-
parlamentissa ja demarinuorissa. Valta ja 
vaikuttaminen -kurssi vaikutti kuin tehdyltä 
minulle.

Miten kurssi toisaalta erosi tavallisista yhteis-
kuntaopin kursseista ja miten se toisaalta liit-
tyi muiden kurssien sisältöön?

Kurssi erosi muista lukion yhteiskuntaopin 
kursseista erityisesti projektiluontoisuuden, 
haastavuuden ja toimintatapojen suhteen. 
Kurssilla päästiin konkreettisesti hyödyntä-
mään omia taitoja, mutta myös kehittämään 
niitä. Suurin ero on tietenkin juuri kurssin 
käytännönläheisyys: kurssi oli vahvasti osal-
listava ja hyvin konkreettinen kokemus. Ta-
vallisilla kursseilla asiat tuppaavat jäämään 
teoriatasolle, mutta Valta ja vaikuttaminen 

-kurssilla esimerkiksi mediaan oltiin koko ajan 
yhteyksissä ihan käytännön tasolla.

Mikä oli oma roolisi vaalikeskustelun valmis-
teluissa?

Minut valittiin kurssin alussa vetämään 
ryhmää, jonka vastuualueena oli toiminta-
suunnitelman työstäminen. Valmistelimme 
mm. istumajärjestyksen, joka lopulta takasi 
sen, että kaikilla oli penkki allaan lähetyksen 
aikana. Myöhemmin kurssin edetessä kun or-
ganisoiduimme uudelleen, sain kunnian ryh-
tyä tapahtumapäälliköksi. Vastuualueeseeni 
kuului mm. toimiminen linkkinä opiskelijoi-
den ja vastuuopettajien välillä. Käytännössä 
tämä merkitsi johtamista ja siitä huolehti-
mista, että jo tehdyt suunnitelmat kävisivät 
toteen.

Presidenttiehdokkaat tentissä 
Järvenpään lukiossa

eemeli Peltonen Ja eveliina KarJalainen teKsti 
teemu HeiKKilä Ja otto JaHnuKainen Kuvat  
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Mikä projektissa oli omalta kannaltasi opetta-
vaisinta tai hyödyllisintä?

Uskon projektin opettaneen minulle enem-
män kuin koko tähänastinen lukiourani koko-
naisuudessaan. Projekti oli kokonaisvaltainen 
oppimiskokemus, jossa tunnen löytäneeni 
aivan uusia osaamisalueita itsestäni. Käy-
tännön johtaminen, viestintä, suunnittelu ja 
median toimintatavat ovat vain esimerkkejä 
niistä opeista, jotka kurssin aikana tarttuivat 
mukaan. Loppuen lopuksi luokkahuone on 
sangen rajallinen oppimisympäristö, ja juuri 
tästä vanhanaikaisesta muotista Valta ja vai-
kuttaminen -kurssin onnistui irrottautua.

Millaisten eri tahojen kanssa projektissa työs-
kentelit?

Pääsin projektin aikana työskentelemään 
mm. Ylen ajankohtaisohjelmien tuottajien, 
televisiojuontajien ja toimittajien kanssa. 
Lisäksi eri tiedotusvälineiden kuten paikal-
lislehtien toimittajat olivat vahvasti mukana 
projektin uutisoinnissa ja seurannassa.

Mikä valmisteluissa oli haastavinta tai stres-
saavinta?

Muutokset ja taistelu aikaa vastaan. Muu-
toksia tuli aika paljon lennossa koko projektin 
ajan, mutta kun totuin ajatukseen, että niitä 
tulee ja niiden mukaan on vain toimittava, 
helpottui työskentely huomattavasti. Aikaa ei 

aina ollut paljon, mutta tehokkaasti tiimissä 
työskennellessä painetta oli paljon helpompi 
kestää - varsinkin kuin muisti huilata sopivis-
sa väleissä.

Miten paljon opiskelijat pääsivät vaikutta-
maan itse TV-lähetyksen suunnitteluun?

Koskaan aikaisemmin vaalitenttiä ei ole 
tehty näin opiskelijalähtöisesti. Yleisökysy-
mykset olivat kaikki meidän opiskelijoiden 
lähettämiä ja niistä valittiin parhaat mukaan 
ohjelmaan. Lisäksi minä ja Eveliina olimme 
koko ajan mukana työstämässä ohjelman 
käsikirjoitusta, joka muuttuikin aika paljon 
meidän ajatustemme pohjalta. Itse lähetyk-
sen sisältöä pohtimaan muodostimme sisäl-
tötyöryhmän, joka kokosi kasaan ison nipun 
ideoita ohjelman kulkuun. Sieltä tulivat myös 
ideat yleisöäänestyksistä, joita ohjelmassa 
näimme.

Mikä oli yllättävintä tai opettavaisinta itse TV-
ohjelman valmistelussa?

Se, kuinka yksityiskohtaisesti kaikki tulee 
suoraa lähetystä varten suunnitella. Käsikir-
joitus oli todella tarkka. Tärkein opetus itse 
ohjelman valmistelusta oli tietenkin hyvän 
journalistisen kysymyksen idea ja perusteet. 
Miten politikkoja kannattaa lähteä haasta-
maan ja millainen on oikeasti hyvä kysymys? 
Koen nyt ymmärtäväni sitä logiikkaa, jolla 



ajankohtaisohjelmia ja vaalitenttejä raken-
netaan.

Miltä tuntui osallistua lähetyksen juontami-
seen, kun tiesi, että lähetystä seuraa miljoo-
na TV-katsojaa?

Ensin se tietenkin jännitti, mutta hyvän 
valmistautumisen ja suunnittelun myötä 
juontajan rooli oli iskostunut aika sujuvasti 
selkäytimeen ja juontaminen tuntui luonte-
valta, jopa hauskalta. Olin esiintynyt aikai-
semminkin areenalla paikalla olevalle koti-
yleisölle eli lukiolaisille, joten tilanne ei ollut 
niin uusi kuin saattaa kuvitella. Kameraan 
tottui, olihan se yksinkertaisuudessaan vain 
musta laatikko linssillä.

Oletko tyytyväinen keskustelun sisältöön ja 
ehdokkaiden vastauksiin?

Keskustelu onnistui nostamaan esille uu-
sia aiheita, joista ei aikaisemmissa tenteissä 
ollut keskusteltu. Ehdokkaille tuotti oikeasti 
haastetta vastata opiskelijoiden kysymyksiin, 
sillä ne olivat jopa astetta tiukempia kuin 
toimittajien kysymykset. Vaikka ehdokkaat 
eivät vielä ottaneet 
yhteen keskenään 
niin aktiivisesti, kuin 
olisin toivonut, oli 
edistys huikea.

Millä tavoin uskot 
projektiin osallistu-
neen opiskelijaryh-
män hyötyneen pro-
jektista?

Projekti opetti 
paljon sellaista, mitä 
luokkahuoneissa ei 
koskaan tulla saa-
vuttamaan: kestä-
viä oppeja ja taitoja. 
Uskon, että erityi-
sesti ryhmätyösken-
tely, vastuunkanto 
ja pitkäjänteinen 
työnteko jäävät py-
syviksi opeiksi ryh-
mäläisille.

Millä tavoin uskot 
Järvenpään lukion 

hyötyneen projektista?
Projekti varmasti lisää lukion opiskelijoi-

den yhteiskunnallista kiinnostusta ja aktiivi-
suutta. Se on suurin saavutus, mitä tällainen 
projekti voi koskaan tuottaa.

Millaisia ajatuksia projektista olet kuullut niil-
tä lukiolaisilta, jotka eivät osallistuneet siihen 
muulla tavoin kuin TV-keskustelun yleisönä?

“Hieno show, siisti tapahtuma, kiinnosti oi-
keesti.” Mielestäni edelliset sitaatit tiivistävät 
saamamme positiivisen palautteen mainiosti.

Suunnitteletko jatkavasi yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen parissa ja jos kyllä niin mi-
ten?

Kyllä. Olen jo nyt mukana opiskelijakun-
tatoiminnassa sekä Demarinuorten ja Sdp:
n toiminnassa. Samalla akselilla aion jatkaa, 
ehkäpä entistäkin innostuneempana!

Millaiseen suuntaan yhteiskuntaopin opetta-
mista pitäisi tai kannattaisi mielestäsi lukiois-
sa kehittää?

Kohti osallistuvampaa suuntaa. Yhteiskun-
ta on oikeasti ym-
pärillämme, ei vain 
oppikirjoissa! Yritys-
vierailut, projektit, 
tutkimushankkeet 
sekä poliitikko- ja 
asiantuntijavierailut 
koululla ovat vain 
pieniä esimerkkejä 
siitä, mitä yhteis-
kuntaopin pitäisi 
jatkossa sisältää 
enemmän. Yhteis-
kuntaopissa tulisi 
jatkossa keskittyä 
enemmän päivänpo-
liittisiin ongelmiin ja 
itse politiikkaan, ei 
vain mekaaniseen 
teoriaan. Henkilö-
kohtainen unelmani 
on, että tulevaisuu-
dessa yhteiskunta-
opin opetus laajenisi 
yläasteella koske-
maan myös 7. ja 8. 
luokkia.
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Suosittelisitko muita kouluja järjestämään 
vastaavia projekteja ja miksi?

Kyllä suosittelisin. Nuoret saadaan par-
haiten kiinnostumaan politiikasta ja yhteisis-
tä asioista, kun heidät tuodaan suoraan kon-
taktiin päättäjien kanssa. On aivan eri asia 
kysellä poliitikolta livenä mielipiteitä, kun 
googlailla niitä epätoivoisesti netistä. Jos yk-
sikin nuori kiinnostuu vaikuttamisesta, ollaan 
jo voiton puolella.

Mitkä ilmiöt tai aiheet vuoden 2012 presiden-
tinvaalikampanjassa koit omalta kannaltasi 
tärkeimmiksi tai kiinnostavimmiksi?

Suomen tulevaisuus ja Suomen markki-
nointi ulkomaille. Valitettavasti kumpaakin 
teemaa käsiteltiin vain pintapuolisesti. Sy-
vempi analyysi olisi ollut tarpeen.

Miten nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin 
asioihin voisi lisätä?

Tuomalla politiikan takaisin kouluihin! 
Puolueet ja nuorisojärjestöt voisivat aivan 
hyvin tulla kouluihin kertomaan itsestään yh-
dessä tai erikseen. Aidon kohtaamisen mer-
kitys mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
on välttämätöntä kiinnostuksen herättämi-
seksi. Miksi ei järjestetä politiikkapäiviä, jos 
on tiede- ja liikuntapäiviäkin? Politiikasta ja 
mielipiteistä ei pidä vaieta, vaan niistä pitää 
puhua avoimesti!

Miksi mielestäsi on tärkeää käydä äänestä-
mässä?

Äänestäminen on helpoin vaikuttamisen 
keino - jos et äänestä, et voi valittaa. Äänes-
täminen on se konkreettinen, kaikille yhtei-
nen kansalaisoikeus, jonka kautta määritäm-
me Suomea nyt, huomenna ja kauempana 
tulevaisuudessa. Äänioikeuden käyttämättä 
jättäminen on suuri rikos yhteiskuntaa ja jär-
keä vastaan. Äänestämällä vaikutetaan omiin 
ja naapureiden asioihin, sillä politiikkaa on 
kaikessa.

Kuka olet ja miksi aikanaan kiinnostuit Valta 
ja vaikuttaminen -kurssista?
     Olen Eveliina Karjalainen, vielä hetken ai-
kaa 18-vuotias ja Järvenpään lukion 3. vuo-
sikurssilla. Oppilaskunnan puheenjohtajana 
olin alusta asti tietoinen, että kurssi tulisi 
olemaan lähinnä presidentinvaalikeskustelun 

valmistelua. Kurssin laajuus ja vaikutusmah-
dollisuuksien suuruus tulivat kuitenkin jos-
sain määrin yllätyksenä.

Miten kurssi toisaalta erosi tavallisista yh-
teiskuntaopin kursseista ja miten se toi-
saalta liittyi muiden kurssien sisältöön? 
     Merkittävin ero on työskentelytavoissa. 
Prosessimaista työskentelyä tiimeissä har-
rastetaan oppitunneilla tässä mittakaavassa 
äärimmäisen harvoin, mikä on sääli. Muiden 
kurssien teoria otettiin käyttöön konkreetti-
sissa valmisteluissa, samalla kuitenkin tieto-
utta syventäen. Oppiaineeseen pääsi perus-
kursseihin verrattuna aivan toisella tavalla 
sisälle. Kurssi myös imitoi loistavasti työelä-
mää ja koin sen näin pienentävän siirtymis-
kynnystä opiskelijasta työntekijäksi.

Mikä oli oma roolisi vaalikeskustelun valmis-
teluissa?

Suunnitteluvaiheessa olin tiedotusvastaa-
va eli vastasin sekä ryhmän sisäisestä että 
ulkoisesta tiedotuksesta. Yhteistyö median 
kanssa oli minun ja ryhmäni vastuulla. Osal-
listuin myös markkinointiin. Hoidin lisäksi 
painoasioita kutsuvieraiden kutsujen sekä 
tapahtuman t-paitojen hankinnassa. Loppu-
vaiheessa pääsin vaikuttamaan merkittävästi 
tapahtuman sisältöön, sillä toimin itse tv-lä-
hetyksessä toisena apulaisjuontajana.

Mikä projektissa oli kannaltasi opttavaisinta?
Opin paljon televisiotyöstä: erityisen opet-

tavaista oli kokea, miten paljon suunnittelua 
ja vaivannäköä kulissien takana vaaditaan. 
Myös projektiluontoinen työskentelymalli tuli 
entistä tutummaksi ja paikoittain sai tuntea 
olevansa oikeasti töissä. Poliittinen maailma-
kin raottui aivan uudella lailla mm. president-
tiehdokkaita, heidän avustajiaan sekä toimit-
tajia tavatessa.

Millaisten eri tahojen kanssa projektissa työs-
kentelit? 

Työskentelin lähinnä oman tiimini, lukion 
henkilökunnan ja opiskelijoiden, painojen 
edustajien sekä mediaihmisten kanssa. Eri 
lehtien valokuvaajien ja toimittajien lisäksi 
olin tiiviisti yhteistyössä yleläisten kanssa. Li-
säksi tapasimme Eemelin kanssa president-
tiehdokkaat etukäteen.
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Mikä valmisteluissa oli haastavinta tai stres-
saavinta?

Projektin alkuvaiheessa oli välillä vaikeaa 
luottaa suunnitelmien toteutumiseen, kun 
tieto ei vielä kulkenut tarpeeksi tehokkaas-
ti ihmisten välillä. Projektin edetessä luotto 
kuitenkin lisääntyi ja stressi väheni, koska 
kaikki olivat jo oppineet toimimaan uudessa 
ympäristössä.

Miten paljon opiskelijat pääsivät vaikutta-
maan itse TV-lähetyksen suunnitteluun? 
    Saimme työryhmässä käytännössä kaik-
ki toiveemme läpi, joten hyvin paljon. Monet 
ideoista olivat suoraan meiltä lähtöisin, mm. 
kaikki yleisökysymykset tulivat opiskelijoilta.

Mikä oli yllättävintä itse TV-ohjelman valmis-
telussa?

Vaadittava työmäärä ja laitteiston massii-
visuus.

Miltä tuntui osallistua lähetyksen juontami-
seen tietäen, että lähetystä seuraa miljoona 
TV-katsojaa?
     Aivan rehellisesti sanottuna en ehtinyt 
ajatella asiaa kuin vasta muutama tunti en-
nen lähetystä. Jännitys kesti vain muutaman 
minuutin lähetyksen alettua - todennäköises-
ti pitkällisen esiintymishistorian takia. Toinen 
suuri syy vähään jännittämiseen oli täydelli-
nen luotto omaan porukkaan, yleläisiin sekä 
erityisesti juontajapariini, jonka kanssa olem-
me työskennelleet yhdessä aikaisemminkin.

Oletko tyytyväinen keskustelun sisältöön ja 
ehdokkaiden vastauksiin?
     Pääosin, mutta aina löytyy parannettavaa. 
Mielestäni vastauksia ei nyhdetty ehdokkail-
ta tarpeeksi, sillä koin muutamaan otteeseen, 
että kysymys jäi kokonaan joiltakin ehdok-
kaalta vastaamatta. Keskustelu oli kohtalai-
sen hyvää, vaikka välillä eksyttiin toistamaan 
samaa virttä kuin useissa aikaisemmissa 
vaalikeskusteluissa.

Millä tavoin uskot projektiin osallistuneen 
opiskelijaryhmän hyötyneen projektista? 
     He saivat ainutlaatuisen kokemuksen, jota 
voisi melkein kuvailla työharjoitteluksi. Paljon 
uusia kontakteja sekä kattava katsaus kaik-
kiin niihin aloihin, joita projektissa sivuttiin. 

Olen myös vahvasti sitä mieltä, että opiske-
lijoiden poliittinen ja yhteiskunnallinen kiin-
nostus lisääntyi tapahtuman takia. Itse nau-
tin erityisesti yhteistyöstä yleläisten kanssa. 
Kokoukset olivat kerta kaikkiaan mahtavia ja 
nautin siitä, että meitä nuoria kohdeltiin ta-
savertaisina työntekijöinä. Uudet kontaktit ja 
juttutuokiot ehdokkaiden sekä heidän avus-
tajiensa kanssa olivat hyödyllisiä.

Millä tavoin uskot Järvenpään lukion hyöty-
neen projektista?
     Positiivinen julkisuus on aina hyödyksi. Lu-
kio sai paljon uusia kontakteja ja potentiaali-
sia yhteistyökumppaneita, enkä olisi yllätty-
nyt, jos esimerkiksi Yle haluaisi jatkossakin 
olla mukana vastaavissa projekteissa. 

Millaisia ajatuksia projektista olet kuullut niil-
tä lukiolaisilta, jotka eivät osallistuneet siihen  
muulla  tavoin kuin tv-keskustelun yleisönä? 
     Aina tulee sekä positiivista että negatii-
vista palautetta, mutta pääosa palautteesta 
on ollut erinomaista. Toki itse ehdokkaiden 
keskustelu saattoi olla joidenkin mielestä tyl-
sähköä, mutta siihen meidän ryhmämme ei 
voinut enempää vaikuttaa. 

Suunnitteletko jatkavasi yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen parissa ja jos kyllä niin miten? 
     Ehdottomasti. Olen toisella kaudella pai-
kallisessa nuorisoparlamentissa, jonka kau-
si jatkuu vielä vajaan vuoden. Pohdin myös 
pitkään lähtemistä kunnallisvaaleihin ehdok-
kaaksi, mutta pyynnöistä huolimatta päätin 
tällä kertaa jättää väliin, sillä muuttaisin 
kesken kauden opiskeluiden perässä toisel-
le paikkakunnalle, enkä halua olla vajaata 
kautta. Aion olla mukana ainakin opiskelija-
kunnassa ja muussa opiskelijatoiminnassa. 
Saattaa olla, että löydän jossain vaiheessa 
sopivan puolueen tai keksin jonkun muun ta-
van vaikuttaa.

Millaiseen suuntaan yhteiskuntaopin opetta-
mista pitäisi tai kannattaisi lukioissa kehittää? 
     Tämänkaltaiset projektit olisivat mielestä-
ni varteenotettava vaihtoehto. Koin oppivani 
yhteiskunnasta, politiikasta, työelämästä ja 
ympäröivästä maailmasta työskentelyn aika-
na enemmän kuin tavallisilla lukiokursseilla. 
Tällaisessa projektissa yhteiskunnan raken-
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teet ja yleiset pelisäännöt tulevat selkeäm-
miksi ja aito kiinnostus yhteisiin asioihin voi 
leimahtaa. Myös erilaiset retket kuten vierai-
lut eduskuntatalossa ja oikeudenkäynneissä 
olisivat yhteiskuntaopin opiskelussa todella 
tarpeen, jotta jo nuorilta saataisiin kitkettyä 
mm. television amerikkalaisten rikossarjojen 
aiheuttamia harhaluuloja Suomen oikeusjär-
jestelmästä.

Suosittelisitko muita kouluja järjestämään 
vastaavia projekteja ja miksi?
     Ehdottomasti. Vaikka näin laaja projekti 
voi tuntua vaikealta ja massiiviselta, sillä on 
paljon annettavaa kaikille. Ohjaavat opetta-
jat ja työryhmän opiskelijat saavat kattavan 
oppimiskokemuksen ja itseluottamusta on-
nistuneesta tapahtumasta, muut opiskelijat 
ja mahdolliset televisiokatsojat saavat laa-
dukkaan elämyksen, oppilaitos ja kaupunki 
positiivista julkisuutta.

Mitkä ilmiöt tai aiheet vuoden 2012 presi-
dentinvaalikampanjassa koit omalta kan-
naltasi tärkeimmiksi tai kiinnostavimmiksi? 
     Koin ulkopolitiikan jäävän taka-alalle arvo-
jen korostuessa. Suvaitsevuus, niin suvaitse-
vien kuin suvaitsemattomienkin, oli mielestä-
ni tärkeä ja näkyvä aihe. Myös syrjäytyminen 
ja siihen tiukasti kytkeytyvä työttömyys ovat 
asioita, joista saatiin aikaiseksi hyvää kes-
kustelua.

Miten nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin 
asioihin voisi lisätä?
     Tuomalla päättäjiä sekä aitoja keskuste-
lu- ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorten lä-
helle. Oppilaskunnat, nuorisovaltuustot, hyvä 
keskustelu luokassa jne., siitä se kaikki lähtee. 
Jos nuoria kohdeltaisiin yhteiskunnallisessa 
keskustelussa tasaveroisina, olisi helpompi 
kokea, että vaikuttamismahdollisuudet ovat 
todellisia. On hyvin helppo jäädä nuoresta 
asti noidankehään, jossa vaikuttamiseen ei 
uskota aikuisenakaan, jos tuntuu ettei omal-
la sanalla ole koskaan aikaisemminkaan ollut 
mitään merkitystä.

Miksi mielestäsi on tärkeää käydä äänestä-
mässä?

Vaikka yksi ääni onkin häviävän pieni, 
kannattaa käydä äänestämässä. Jos lopputu-
los ei ole mieluinen, on sentään tehnyt oman 
kannanottonsa sitä vastaan. Jos ei käy äänes-
tämässä, on yksi niistä monista, joiden ääni 
olisi voinut muuttaa vaalien lopputuloksen ai-
van toisenlaiseksi, mutta jotka mieluummin 
alistuivat valittamaan jälkikäteen.

Kirjoittajat ja valokuvaajat ovat Järvenpään 
lukion opiskelijoita. 

Järvenpään lukion opiskelijoiden tapahtumasta 
pitämään blogiin voi tutustua osoitteessa 
http://vaalikeskustelu2012.blogspot.com/
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Ensimmäiset painavat arviot presidentti 
Tarja Halosen kaudesta tehtiin heti vii-

meisten Linnan Juhlien, 6.12.2011, jälkeen. 
Silloin myös yli 2 miljoonaa televisiokatseli-
jaa oli ”hyvästellyt” tv-ruutujen äärellä en-
simmäisen naispresidenttimme 12 vuotta 
kestäneen kauden. Linnan Juhlat olivat muut-
tuneet Halosen ”näköisiksi”; kansalaisjärjes-
töjen osuus sekä erilaisuuden ja tasa-arvon 
näkökulmat painottuivat. Tarjolla oli suoma-
laista ruokaa ja luomua.  Kaikki oli nähty, ja 
kokonaisvaltainen tilinteko voisi alkaa.

Tarkkaa tutkimusta ei tietystikään vielä 
ole, mutta kuva Halosen presidenttikauden 
kahdesta oleellisesta puolesta on aika selkeä; 
hänen yhteiskunnallista merkitystään sekä 
ulkopoliittista onnistumistaan on jo arvioitu. 

Vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan
Tarja Halonen oli Suomen 11. presidentti, 
mutta ensimmäinen nainen siinä virassa. Po-
litiikan korkein lasikatto särkyi vuosituhan-
nen vaihtumisen kunniaksi helmikuussa 2000. 
Asennemurros tapahtui, kun paljasjalkainen 
helsinkiläinen ja modernin yhteiskunnan nä-
köinen, vasemmistolainen nainen voitti maan 
porvarilliseen enemmistöön nojanneen Esko 
Ahon. Valintahetkellä Halonen eli avoliitossa 
nykyisen puolisonsa Pentti Arajärven kanssa. 
Hänellä oli tytär edellisestä avoliitosta, hän 
oli eronnut kirkosta protestiksi 1970-luvul-
la. Mutta hän oli hyvin koulutettu, ahkera ja 
määrätietoinen.

Oikeastaan Tarja Halonen on kulkenut 
koko uransa ajan sukupuolisen tasa-arvon 
kärjessä. Hän syntyi jouluaattona 1943 Hel-
singin Kalliossa, valmistui oikeustieteen kan-
didaatiksi Helsingin yliopistosta 1968, toimi 
Suomen Ylioppilaskuntien Liiton sosiaali- ja 
järjestösihteerinä sekä siirtyi ay-juristiksi 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön 
1970. Hän liittyi Suomen Sosialidemokraat-
tiseen puolueeseen 1971 ja toimi mm. sek-

suaalista tasa-arvoa ajavan SETA:n puheen-
johtajana. Eduskuntaan hänet valittiin 1979. 
Ministerinä hän toimi kolme kertaa. Politiikan 
lasikatto särkyi ensimmäisen kerran, kun 
Tarja Halonen valittiin Suomen ensimmäisek-
si naispuoliseksi ulkoministeriksi 1995. 

Presidentiksi tultuaan Halosen kansansuo-
sio on pysynyt ennätyskorkeana koko kah-
dentoista vuoden ajan. Hän oli ensimmäisen 
kautensa lopulla pienten tyttöjen keskuudes-
sa niin suosittu, että tytöt kysyivät häneltä 
hämmentyneinä; voiko pojistakin tulla presi-
denttejä!

Tämä kuvaa hyvin Halosen merkitystä 
suomalaiselle yhteiskunnalle. Se oli, ja on 
edelleen, vahvasti asennepuolella. Tasa-arvo, 
erilaisuuden suvaitseminen, sosiaalinen tur-
vallisuus sekä oikeudenmukaisuus yhdistet-
tynä hyvinvointiyhteiskunnan puolustami-
seen, ovat Tarja Halosen ”kädenjälkiä” 2000 
luvun Suomessa. Sen sijaan hänen oma puo-
lueensa, SDP, ei ole hyötynyt hänen suosios-
taan. Sosiaalidemokraattien kannatus on las-
kenut koko Euroopassa, eivätkä karismaatti-
setkaan sd-johtajat ole kyenneet estämään 
kannatuksen laskua. 

Tarja Haloseen päättyi myös SDP:n kolme-
kymmentä vuotta kestänyt ”presidenttiputki”. 
Presidenttivallan syklisyyttä alettiin seurata 
1982, kun maalaisliitto-keskustalaisen taus-
tan omannut Urho Kekkonen joutui sairauden 
takia eromaan presidentinvirasta 25-vuoden 
yhtäjaksoisen kautensa jälkeen. Kekkosen 
jälkeen presidentiksi valittiin suurella ääni-
vyöryllä sosiaalidemokraattien Mauno Koivis-
to. Hän aloitti presidentinvallan siirtämisen 
eduskunnalle ja hallitukselle. Sama kehitys 
jatkui myös sosiaalidemokraatteina valittu-
jen Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen aikana.  
Kun Mauno Koivisto vielä vanhan perustus-
lain mukaan olisi voinut hajottaa eduskunnan 
tai runnoa läpi mieleisensä hallituksen, niin 
Tarja Halonen oli jo sisäpoliittisesta vallasta 

Tarja Halosen kausi 2000–2012

Hannu leHtilä
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kokonaan riisuttu. Tämä varmasti osaltaan 
vaikutti kansalaisten odotuksiin presidentin 
puuttumisesta kipeisiin sisäpoliittisiin ongel-
miin. Niihin ei presidentillä ole enää mitään 
perustuslaillisia mahdollisuuksia vaikuttaa. 
Ne ovat hallituksen ja eduskunnan toimival-
taan kuuluvia asioita.

Kritiikkiä Tarja Halosen kotimaan toimin-
nasta ovat esittäneet mm. entinen pääminis-
teri Matti Vanhanen (Eveliina Talvitie: Matti 
Vanhanen). WSOY. 2011) ja valt.tri Mikko 
Majander (Demari 23.1.2012). Vanhanen 
olisi kaivannut presidentiltä apua ja aktiivi-
sempaa osallistumista koulusurmien ja Myyr-
mannin joukkosurman jälkihoidossa. Mikko 
Majander puhuu samasta asiasta, kun hän 
esittää kritiikkiä ”kansan henkisen sieluntul-
kin” puuttumisesta. Majander mielestä tehtä-
vä ei ole helppo, mutta emotionaalisella ta-
solla kriisin tavoittaminen olisi tärkeää. Hän 
viittaa Norjan suuressa kansallisessa tragedi-
assa pääministeri Jens Stoltenbergin puhee-
seen ja toimintaan kriisin hetkellä.  

Presidentin tehtävät
Kun presidentin vallasta puhutaan, sitee-
rataan ensimmäiseksi perustuslain kohtaa, 
jossa sanotaan: Suomen ulkopolitiikkaa joh-
taa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa 
valtioneuvoston kanssa.  Pääministeri Mari 
Kiviniemen hallituksen aikana ns. kahden 
lautasen ongelma poistettiin lopullisesti, kun 
otettiin käyttöön tiukempi käytäntö; vain 
pääministeri edustaa Suomea EU:n huippu-
kokouksissa Suomea. 

EU-politiikka suljettiin siis presidentin val-
lankäytön ulkopuolelle. Muu ulkopolitiikka jäi, 
ja se antaa presidentille edelleen keskeisen 
aseman ulkopolitiikan tekemisessä. Hän joh-
taa puhetta hallituksen ja presidentin yhtei-
sessä valiokunnassa, UTVA:ssa, minkä lisäksi 
presidentille kuuluvat seremoniaaliset ulko-
poliittiset tehtävät: diplomaattien tapaami-
set, valtiovierailut ja YK.

Sisäpolitiikassa presidentin toimialaan 
kuuluvat tärkeimmät virkanimitykset. Vaikka 
nimitykset tapahtuvat pääasiassa hallituksen 
esittelystä, on presidentin kanta ratkaiseva, 
ja se on otettava etukäteen huomioon. 

Tasavallan presidentti on edelleen myös 
puolustusvoimien ylipäällikkö ja hän nimittää 
kaikki upseerit. Puolustusvoimien komenta-

jan hän nimittää puolustusministerin esitte-
lystä. On tietysti selvää, että hän nimittää 
tehtävään vain hyväksymänsä henkilön.

Lopuksi, joskaan ei vähäisempänä, tu-
lee ”harmaan vallankäytön” alue. Ritarikun-
tien suurmestarina hän myöntää arvomerkit 
ja arvonimet. Nämä ovat eliitin sisällä hyvin 
tärkeitä ja arkoja asioita. Korkean kunnia-
merkin evääminen voi olla suurempi uutinen 
kuin sen antaminen. Sama koskee arvonimiä, 
joiden kohdalla suurin herkkyys on talouselä-
män sisällä. 

Presidentille kuuluva armahdusoikeus on 
jäänne kuningas- ja yksinvallan ajalta. Siksi 
se on sekä hankala että eettisesti vaikea mo-
dernin yhteiskunnan presidentille. Presidentit 
tukeutuvatkin päätöksissään yhä selvemmin 
esittelevän viranomainen kantaan.

Suomen linja 
Sodan jälkeen maamme ulkopoliittinen lin-
ja paalutettiin presidenttien nimien mukaan. 
Ensin oli Paasikiven linja, sitten Paasikiven-
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Kekkosen linja ja vasta Mauno Koiviston en-
simmäisen presidenttikauden aikana nimistä 
pyrittiin eroon, kun silloinen pääministeri 
Kalevi Sorsa ryhtyi kutsumaan ulkopolitiik-
kamme lyhyesti vain Suomen linjaksi, mikä 
tarkoitti hyviä suhteita naapurimaihin ja 
puolueettomuuspolitiikkaa.  Neuvostoliiton 
romahdettua 1991 Suomi pääsi lopullisesti 
irti YYA-sopimuksesta ja hakeutui tiiviimpään 
yhteistyöhön lännen kanssa.

Ratkaiseva muutos tapahtui Koiviston 
toisen kauden loppupuolella, kun Suomi liit-
tyi ensin ihmisoikeuksia vaalivaan Euroopan 
neuvostoon – jossa Tarja Halonen toimi ak-
tiivisesti - ja vuoden 1995 alusta Euroopan 
unioniin. Suomi ei ollut enää puolueeton; 
poliittinen liitto oli tehty. Vanhasta muistista 
uudelle asemalle keksittiin mitä kummalli-
simpia termejä, kuten ”lähialuepuolueetto-
muus” ennen kuin poliittinen liittoutuminen 
tunnustettiin.

Suomi solmi Naton kanssa rauhankump-
panuusohjelman ja asejärjestelmämme so-
vitettiin määrätietoisesti yhteen Nato-järjes-
telmien kanssa. Konkreettinen näyttö oli Koi-
viston aikana USA:sta tilattu Hornet-hävittä-
jälaivue. Nato-kumppanuus ja Nato-optio on 
toistaiseksi riittänyt.

Tämä on ollut kolmen presidentin linja. 
Mauno Koivisto vastustaa edelleen varsin 
jyrkästi Nato-jäsenyyttä. Martti Ahtisaari ei 
presidenttiaikanaan ottanut jäsenyyttä agen-
dalleen, vaikka jälkeenpäin onkin siirtynyt 
jäsenyyden kannattajaksi. Tarja Halonen on 
puolestaan koko kautensa ajan johdonmu-
kaisesti torjunut Nato-kannattajien jäsen-
kaavailut. Tässä presidenteillä on kansan sel-
keä tuki, sillä Nato-jäsenyydellä on vuodesta 
toiseen ollut korkeimmillaan n. 25 prosentin 
tuki. Talvella 2012 Nato-jäsenyyden kannal-
la oli enää n. 20 prosenttia suomalaisista. 
Eliitin keskuudessa jäsenyyden kannatus on 
huomattavasti suurempaa, minkä presidentti 
Halonen on saanut tuta kaikkina presidentti-
vuosinaan. 

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa lin-
jan jatkuvuus taataan, eikä presidentinvaali-
kampanjan aikana tullut esille mitään uutta.

Halosen ulkopoliittinen linja ja 
kansainvälinen toiminta
Painavimmat arviot Tarja Halosen kaudesta 
ovat tulleet sekä ulkomaisilta että kotimai-
silta poliittisilta johtajilta. Tiedeyhteisöstä 
puheenvuoroja ovat käyttäneet mm. Tam-
pereen yliopiston professori Hiski Haukkala, 
Aleksanteri Instituutin johtaja, professori 
Markku Kivinen sekä valt.tri Mikko Majander.

Ensinnäkin on todettava, että Halonen 
on johdonmukaisesti noudattanut Suomen 
perinteistä ulkopoliittista linjaa.  Se ei ollut 
ongelmatonta, koska maailmanpolitiikas-
sa tapahtui hänen kautenaan suuri murros. 
Vuosituhannen alussa elettiin kylmän sodan 
jälkipyörteissä, yksinapaista maailmaa johti 
USA sekä poliittisesti että taloudellisesti. Ha-
losen toimikauden lopussa lännen ylivalta on 
murtunut ja vaikuttamisen areenoille ovat 
nousseet voimakkaasti kehittyvät taloudet; 
Kiina, Intia, Brasilia ja Venäjä. 

Ensimmäinen odottamaton haaste tuli 
terrorihyökkäyksestä New Yorkin kaksoistor-
neja kohtaan 11.9.2001. USA julisti sodan 
terrorismia vastaan, kokosi kansainvälisen 
liittymän ja meni Afganistaniin sekä hyök-
käsi Irakiin. Afganistan-operaatiolla on YK:
n mandaatti, mutta Irakin hyökkäyksellä ei. 
Suomen suhtautumisesta käytiin kova kä-
denvääntö presidentin ja hallituksen yhtei-
sessä valiokunnassa, UTVA:ssa. Esillä olivat 
käsiteparit laiton-laillinen tai väärä-oikea. 
Hallitus päätyi sanaan valitettava, mutta to-
tesi samalla, että ”voimankäyttö ilman tur-
vaneuvoston nimenomaista valtuutusta ei 
ole hyväksyttävää”. Halosen linja voitti, mikä 
vahvisti edelleen käsitystä Halosesta YK-ih-
misenä. Tämän linjan mukaisesti Suomi on 
käyttäytynyt myös muissa kansainvälisissä 
rauhanturvaamis- tai sotilasoperaatioissa. 
Halonen on käynyt YK:ssa varsin usein, sen 
sijaan Valkoisessa talossa hän ollut vieraana 
vain kaksi kertaa.

Presidentin johtamaan ulkopolitiikkaan 
kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat. Meille tär-
kein on tietysti Venäjä. Suomi on hoitanut 
Venäjän politiikkaansa kahdenvälisesti, mut-
ta myös yhdessä EU:n kanssa. Käytännön 
Venäjä-politiikkaa on hoitanut pääasiassa 
hallitus – puutullit, ympäristöpolitiikka, lap-
siasiat jne. – kun taas presidentti on tehtä-
vänsä mukaisesti hoitanut suhteita ylimmällä 
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valtiollisella tasolla. Hän on käynyt president-
tinä Venäjällä 27 kertaa. Hänellä on hyvät 
henkilökohtaiset suhteet sekä Vladimir Puti-
niin että Dmitri Medvedeviin. Molemmat ovat 
vierailleet myös usein Halosen kesävieraina 
Kultarannassa. 

Venäjä-asioihin perehtyneen toimittaja 
Arja Paanasen (IS 19.1.2012) mielestä Ha-
losen Venäjä-testamenttiin kuuluu kolme 
osaa: ”Inhimillisyys ja kohtuullisuus – myös 
Venäjän nykyjohdon tekemisiä arvioitaessa. 
Asioiden edistäminen huumorilla höystettynä. 
Tiettyjen keskustelujen ehdoton luottamuk-
sellisuus.”

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituu-
tin johtaja Markku Kivinen (TV-1:n Ykkösaa-
mu 4.2.2012) on esittänyt myös myönteisen 
arvion Halosen Venäjä-politiikan hoidosta. 
Kivisen mielestä Halonen on valtaosaltaan 
toiminut onnistuneesti. ”Hän on pärjännyt 
vahvistuvan Venäjän kanssa hyvin, eikä mai-
den välisissä suhteissa ole ongelmia”, sanoo 
Kivinen. Sen sijaan Tampereen yliopiston 
professori Hiski Haukkalan mielestä Halonen 
olisi voinut olla aktiivisempi. Haukkalan mie-
lestä molemmilta mailta ovat puuttuneet uu-
det ajatukset ja avaukset. Haukkalan mieles-
tä Suomen pitäisi Norjan tapaan saada hyvät 
yhteistyösuhteet Venäjän kanssa pohjoisissa 
asioissa.

Tarja Halosen sosiaalisuus on näkynyt ul-
kopolitiikassa niin USA:n presidentti Georg W. 
Bushin kravatin oikomisena EU:n huippuko-
kouksessa kuin Venäjän presidentti Vladimir 
Putinin nappaaminen käsikoukkuun kesäisen 
Kultarannan pressitilaisuudessa.  

Suomen ulkopolitiikan johtamisen ohella 
Tarja Halonen on tehnyt merkittävän, joskin 
kotimaan julkisuudessa vähemmälle huomi-
olle jääneen, kansainvälisen uran. Hän on 
toiminut aktiivisesti Euroopan neuvostossa, 

ensin Suomen parlamentaarisen valtuuskun-
nan varapuheenjohtajana 1991–95 ja myö-
hemmin ministerivaliokunnassa. Hänelle on 
tarjottu Euroopan neuvostosta kaksi kertaa 
korkeaa virkaa, joista hän on toistaiseksi 
kieltäytynyt. 

Presidenttikaudellaan Halonen on toimi-
nut Kansainvälisen työjärjestön ILO:n asetta-
man Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden 
maailmankomission puheenjohtajana vuo-
sina 2002–2004. Maaliskuusta 2009 hän on 
ollut maailman naisjohtajien neuvoston (The 
Council of Woman Leaders, CWWL) puheen-
johtaja. Elokuusta 2010 lähtien Halonen on 
toiminut YK:n pääsihteerin asettaman kestä-
vän kehityksen korkean tason paneelin rin-
nakkaispuheenjohtajana.

Suomi vuonna 2012
Kun Tarja Halosen presidenttikausi maalis-
kuun 1.päivänä 2012 päättyi, siirtyi Suomi 
porvarien johtoon. Vuodesta 1983 alkanut 
sosialidemokraattisten presidenttien ketju 
katkesi. Myös pääministeriys on vuodesta 
2003 lähtien kuulunut porvarillisille puolueil-
le.

Vallan keskittyminen yhdelle puolueelle 
ei ole automaattisesti ongelma, eikä ennen-
kuulumatontakaan. Koiviston kauden alussa 
SDP:n vahva mies, Kalevi Sorsa, oli päämi-
nisterinä viisi vuotta, ja niin ikään Tarja Halo-
sen kauden alussa Paavo Lipponen oli kolme 
vuotta pääministerinä. Pikemminkin on esiin-
tynyt ”tervettä” jännitettä saman puolueen 
mahtimiesten ja naisten välillä. 

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija, joka 
toimi Yleisradiossa politiikan toimittajana 
vuosina 1970–2008 ja TV:n Lauantaiseuran 
isäntänä 2001–2008.
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Osallistuin tammikuussa 2012 Euroclion 
”History that connects” -projektin semi-

naarin Makedoniassa, Ohridissa. Neljän päi-
vän ajan selvitimme makedonialaisten opet-
tajien kanssa, mitä vikaa on nykyisessä his-
torian opetussuunnitelmassa, oppikirjoissa 
ja koko historian opetuksessa. Projektin tar-
koituksena on antaa viranomaisille ehdotus 
uudesta, paremmasta opetussuunnitelmasta. 
Opettajat ovat innokkaita ja luovia, joten ai-
nakaan opettajien heikko sitoutuminen ei ole 
ongelma. 

Historian opetussuunnitelma Makedonias-
sa on hyvin sitova. Historiaa opetetaan mel-
ko paljon: 8 vuosiviikkotuntia peruskoulussa, 
6 lukiossa ja 4 ammattikoulussa. Opettajat 
ovatkin tyytyväisiä tuntien määrään, mutta 
eivät opetussuunnitelman sisältöön. OPS on 
hyvin lähialuekeskeinen: puolet sisällöstä on 
Makedonian historiaa, 30 % Balkanin ja vain 
20 % muun Euroopan tai maailman historiaa. 
Sääntöjen mukaan opettaja voi jättää joitain 
asioita opettamatta. Käytännössä tämä joh-
taa usein siihen, että makedonialaisenem-
mistö jättää albaanihistorian opettamatta ja 
albaanivähemmistö ei opeta makedonialais-
ten asioita. Erikoinen piirre on se, että mi-
tään opetussuunnitelman ulkopuolista ei saa 
opettaa. Tuntuukin siis siltä, että tärkeämpää 
kuin se, mitä opetetaan, on se, ettei joitain 
asioita ainakaan opeteta.

Kaikkien entisen Jugoslavian alueen val-
tioiden historiassa on vaikeita asioita. Ma-
kedonialaisille tuntuu olevan tärkeää, että 
Aleksanteri Suurta pidetään makedonialaise-
na eikä kreikkalaisena. Uudemmista vaikeuk-
sista ei seminaarissa puhuttu. Opetussuunni-
telmissakin historian opetus loppuu vuoteen 
1991.

Opettajien tai opettajajärjestön vaiku-

tusmahdollisuudet opetussuunnitelman si-
sältöön ovat olemattomat. Viranomaiset ja 
poliitikot päättävät asiat eikä opettajilla ole 
tietoa edes siitä, milloin opetussuunnitelmaa 
uudistetaan. Asioihin vaikuttamista pidetään 
mahdottomana, mutta seminaarissa oltiin 
tyytyväisiä siihen, että Euroclion projektin 
avulla yritetään nyt lähestyä päättäjiä.

Oppikirjoissa ei valinnan varaa
Oppikirjamarkkinat ovat hyvin suljetut. Va-
paa kilpailu ei toimi, vaan kustantajat jaka-
vat markkinat keskenään. Kirjojen kirjoittajat 
ovat yliopiston tutkijoita ja siksi kirjojen kieli 
on opettajien mielestä liian vaikeaa oppilail-
le. Opettajat eivät ole oppikirjamarkkinoille 
päässeet, vaikka ovat yrittäneet. Kaikkien 
kirjojen pitää olla viranomaisten hyväksymiä 
ja joka luokka-asteella on vain yksi hyväk-
sytty kirja. Opettajat valittelivat kirjojen tyl-
sää ulkoasua ja vanhaa pedagogista otetta. 
Kirjoja selatessani huomasinkin, että alkupe-
räislähteitä niissä on todella vähän.

Myös opettajankoulutus on vanhanai-
kaista eikä yliopiston opettajia kiinnosta pe-
dagoginen kehittäminen. Opetusharjoittelu 
opiskelujen aikana on lähes olematonta. Kun 
opettaja aloittaa uudessa koulussa, hänelle 
nimetään mentori. Opettajat kertoivat, että 
yleensä mentori ei tee mitään. Joillakin oli 
kuitenkin myös hyviä kokemuksia mento-
reistaan, jotka olivat todella auttaneet uutta 
opettajaa työn alkuun. Itse jäin miettimään 
sitä, että mentorille ei maksettu mitään oh-
jauksesta. Voiko opettajan olettaa käyttävän 
paljon aikaa ohjaamiseen, jos siitä ei saa 
mitään korvausta? Toisaalta opettajat eivät 
olleet selvästikään valinneet ammattiaan ra-
han vuoksi, sillä opettajan keskipalkka Make-
doniassa on 380 euroa kuukaudessa.

Muuttuuko historian opetussuunnitelma 
Makedoniassa?

riitta miKKola
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Opettajien täydennys-
koulutustakaan ei Make-
doniassa ole. Euroclion 
projektit tulevat suureen 
tarpeeseen. Kun viran-
omaiset eivät järjestä kou-
lutusta, olisi tärkeää, että 
opettajajärjestö voisi jär-
jestää sitä. Opettajat jäi-
vätkin pohtimaan, miten 
voisivat itse järjestössään 
kouluttaa opettajia. Intoa 
ja ammattitaitoa suurem-
pi ongelma tuntui olevan 
raha, jota liitolla ei ole.

Politiikkaa ei opeteta
Kyselin myös yhteiskun-
nallisten aineiden ope-
tuksesta. Peruskoulussa 
yhteiskuntatietoa on kaksi 
vuosiviikkotuntia, mutta 
se on lähinnä perhekasva-
tusta ja sosiologiaa. Poli-
tiikkaa tai osallistumista ei opeteta missään 
koulumuodossa. Kuitenkin makedonialaiset 
oppilaat ovat poliittisesti hyvin aktiivisia. 
Opettajat sanoivat sen johtuvan siitä, että 
yhteiskunta on niin politisoitunut. Työpaik-
kaa ei saa ilman suhteita tai oikean puolu-
een jäsenkirjaa. Politiikkaan on siis pakko 
osallistua päästääkseen työelämään. Yksikin 
opettaja oli liittynyt paikalliseen valtapuolu-
eeseen, jotta hänen miehensä saisi työpai-
kan. Korkean työttömyyden aikana tällainen 
on kuulemma ihan tavallista. Onko siis niin, 
että meillä on asiat liian hyvin ja siksi nuoret 
(ja aikuiset) ovat niin vähän kiinnostuneita 
politiikasta?

Entisen Jugoslavian opettajat yhdessä
Seminaarissa oli edustajat myös muista en-
tisen Jugoslavian valtioista.  Ex-Jugoslavian 
opettajien yhteisössä on jotain tuttua. Se-
minaarissa albaaneja lukuun ottamatta kaik-
ki puhuivat omaa kieltään ja ymmärsivät 
toisiaan. Vaikeasta historiasta huolimatta 
opettajat tulivat toimeen keskenään ja hei-
tä naurattivat samanlaiset asiat. Kaikilla oli 
rehellisesti ongelmia eikä haasteista puhunut 
kukaan. Itseironia kukki ja tuntui, että opet-

tajat melkein kilpailivat 
siitä, kenellä menee sur-
keimmin. Tästä huolimatta 
jäähyväisillallisella tanssi 
irtosi ja opettajat lauloivat 
lähes kyynel silmässä van-
hoja balkanilaisia kansan-
lauluja. Slovenialaisosal-
listujaa lukuun ottamatta 
kaikki osasivat ne ulkoa. 

Pohjoismainen yhteisö 
on jollain tavalla samanlai-
nen. Yhteisestä valtiollises-
ta historiasta on pitempi 
aika, mutta yhteiskuntaa 
on siitä huolimatta kehi-
tetty samaan suuntaan. 
Arvopohja on samanlai-
nen. Tapa toimia on tuttu, 
vaikka erojakin on. Suo-
malaisia lukuun ottamatta 
kaikki voivat puhua omia 
kieliään, kuten Balkanilla. 
Jäinkin miettimään, ovat-

ko suomalaiset Pohjolan albaaneja. Jos näin 
on, niin ketkä ovat Pohjolan rikkaita slovee-
neja?

Pidin seminaarissa työpajan sensitiivisten 
aiheiden opettamisesta. Käytin esimerkkinä 
Suomen sisällissotaa. Keskustelu oli vilkasta 
ja balkanilaisia kiinnosti, miten me olemme 
jälkipyykin hoitaneet. Kerroin, että kauan sii-
hen on mennyt. Sama tilanne on nyt Balka-
nilla. Uskon kuitenkin, että yhdessäolo, yh-
teinen tekeminen ja yhteiset projektit ovat 
tie myös historian vaikeiden asioiden läpi-
käymiseen. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja.

Makedonia pähkinänkuoressa
Asukasluku 2 miljoonaa
Itsenäistynyt vuonna 1991
Pääkaupunki Skopje
Väestö: 64 % makedonialaisia, 25 % al-
baaneja, 4 % turkkilaisia
Naapurimaat Albania, Serbia, Bulgaria, 
Kreikka
BKT / capita 10 300 dollaria
Opettajan keskipalkka 360 euroa

•
•
•
•

•

•
•

Opettajat miettivät, miten uudistaa opetus-
suunnitelmaa.
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Kaikki alkoi onnellisten sattumien summas-
ta. Vuoden 2009 aikana viisi Seinäjoen 

lukion opettajaa osallistui Ulkoministeriön ja 
Opetushallituksen järjestämälle Globaalikas-
vatuksen toiminnalliset menetelmät -kurssille, 
jonka innostavana vetäjänä toimi Jari Kivistö 
Educodesta. Koulutus oli niin mieleenpainuva 
ja todellisia työkaluja opettajan arkeen anta-
va, että meille opettajille tuli tarve kokeilla 
jotakin ”uutta” oppiainerajat ylittävää. Yksi-
näisen puurtamisen sijaan halusimme suun-
nitella globaalikasvatuksen kokonaisuuden 
yhdessä niin, että eri oppiaineiden sisällöt 
tukisivat toisiaan. Ainekohtaiset opetussuun-
nitelmat ja aihekokonaisuudet kattavat hyvin 
globaalikasvatuksen teemat, mutta kun asi-
oita käsitellään eri aineiden tunneilla, ei lu-
kiolaiselle välttämättä synny integroitunutta 
käsitystä asiasta. 

Projektirahoitusta suunnittelua varten
Usein opetuk-
seen liittyvä 
suunnittelutyö 
tehdään ”pal-
kattomasti” ja 
kiireessä oman 
työn ohella. 
Päätimme ha-
kea rahoitus-
ta silloisesta 
aluekeskusoh-
jelmasta, joka 
oli myöntänyt 
rahaa Seinäjo-
en kaupungille 
pa l ve l u i nno -
vaatioiden ylei-
seen kehittämi-
seen. Lopputu-

los oli se, että meille myönnettiin rahoitus, ja 
suunnittelutyö sai alkaa ilman ajatusta, että 

”tämäkin revitään selkänahasta”. Suunnitte-
lun lähtökohtana oli lukion valtakunnallisessa 
opetussuunnitelmassa olevat aihekokonai-
suudet ja erityisesti, miten globaalikasvatuk-
sen sisältöjä on eri oppiaineiden sisällöissä. 
Tavoitteenamme oli myös käyttää toiminnal-
lisia menetelmiä tavallista enemmän.

Perinteisessä opetuksessa koettuja 
ongelmia
Moni lukion opettaja tunnistaa varmasti seu-
raavia ongelmia arkityössään:
1) Oppiminen on usein pintasuuntautunutta 
ja suorituskeskeistä. Opiskelijat pyrkivät pai-
namaan mieleensä tietosisällöt, jotka mah-
dollisesti kokeen jälkeen painuvat unholaan. 
Opettajalle jää arvoitukseksi pystyvätkö, 
opiskelijat muodostamaan käsitystä siitä, mi-
ten globaalit teemat linkittyvät toisiinsa, kun 

Ilmiökeskeistä opettamista

Seinäjoen lukion Maailma ulottuvillasi -globaalikasvatuskokonaisuus

KatJa ranta
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siirrytään taloustiedon tunnilta maantieteen 
tunnille, tai osaavatko he soveltaa yhteiskun-
taopissa ja maantieteessä omaksumiaan asi-
oita esimerkiksi katsomusaineiden tunneilla. 
Aineenopettajat kokevat olevansa vastuus-
sa oman oppiaineensa ylioppilaskirjoitusten 
tuloksista, eikä päällimmäisenä ajatuksena 
useinkaan ole varmistaa eri ilmiöihin liittyvi-
en ainerajoja ylittävän kokonaisnäkemyksen 
syntyminen. 
2) Opettajien työjärjestys ei tue yhteistyö-
tä, kun palkkaus perustuu pidettyihin oppi-
tunteihin. Palkkaus ja opetusvelvollisuuteen 
perustuva järjestelmä kannustaa pysymään 
vanhassa ja totutussa.
3) Lukion oppiaineiden opetussuunnitelman 
sisältöalueet ovat niin laajoja, että opetusta 
vaivaa usein kiireen tuntu. Motivoituneimmil-
ta opiskelijoilta tulee myös palautetta, että 
heitä ahdistaa, kun asioihin ei ehditä syven-
tyä ja monia teemoja käsitellään vain pinta-
raapaisulla.

Olimme siis aikamoisen haasteen edessä, 
mutta innostus oli kova, ja halusimme lähteä 
romuttamaan perinteistä oppiainekeskeistä 
ajattelutapaa ja tuntijakoa. 

Kokonaisuuden sisällöt, tavoitteet ja 
suunnittelutyö
Maailma ulottuvillasi -kokonaisuudessa halu-
simme kokeilla uudenlaista lukion opetustyön 
ja oppimisen organisointia. Lähtökohdaksi 
otimme ilmiökeskeisen opettamisen, johon 
sisällytettiin paljon tapahtumia ja vierailu-
ja, joista lukiolaiset kiireisen opiskelurytmin 
vuoksi jäävät usein paitsi. 

Maailma ulottuvillasi -kokonaisuuteen 
osallistui viisi opettajaa. Viiden kurssin ko-
konaisuudesta kolme on pakollista: maantie-
teen Yhteinen maailma -kurssi, yhteiskunta-
opin Taloustieto-kurssi ja uskonnon Ihmisen 
elämä ja etiikka -kurssi. Lisäksi kokonaisuu-
teen kuuluu kaksi koulukohtaista soveltavaa 
kurssia: Uskonnon ajankohtaiset kysymykset 

-kurssi ja Laita hyvä kiertämään – toiminnal-
lista terveystietoa. Nämä kurssit valikoituivat 
projektiin luonnollisesti opettajaryhmän ai-
netaustasta käsin. 

Globaaleja teemoja käsitellään toki mo-
nessa muussakin oppiaineessa. Emme halun-
neet rakentaa kokonaisuutta kokonaan uusi-
en soveltavien kurssien varaan, sillä se kuor-

mittaisi koulun resursseja. Lähdimme siis 
etsimään yhteisiä globaaleja teemoja lukion 
pakollisten kurssien sisältä. Tämä palvelee 
myös opiskelijoita, jotka joka tapauksessa 
suorittaisivat pakolliset taloustiedon, maan-
tieteen ja uskonnon kurssit. Opintokoko-
naisuuden kannalta on kuitenkin hyvä, että 
mukana on myös soveltavia kursseja, koska 
ne antavat sopivasti liikkumavaraa jakson ai-
kana vierailuille, tapahtumien järjestämiselle, 
syvällisille keskusteluille ja aiheiden nostami-
en tunteiden käsittelylle. 

Viiden lukiokurssin sisällöistä muodostet-
tiin seitsemän eri teemakokonaisuutta, jonka 
mukaan kokonaisuuden oppitunnit järjestet-
tiin etenemään : 

· Väestö – kenellä on oikeus elää?
· Ongelmana niukkuus
· Sota, konfliktit ja kansainvälinen rikollisuus
· Ihmisoikeudet ja bisnes
· Kestävä kehitys
· Kehitysyhteistyö ja yhteinen vastuu
· Terveys ja sairaus maailmalla.

Yleensä opettaja saa valmiin lukujärjestyksen, 
jonka mukaan hän työskentelee koko jakson 
ajan. Tässä yhteydessä kokonaisuuden opet-
tajat laativat itse projektin lukujärjestyksen 
kuudeksi viikoksi. 

Haasteena oli miettiä sisältöjen käsitte-
lyjärjestys, jotta tiettyjen asioiden käsittely 
auttaisi ymmärtämään toisen aiheen sisäl-
töjä. Kokonaisuuden opettajien tuli olla tie-
toisia siitä, mitä edeltävillä tunneilla oli tehty, 
jotta seuraavat oppitunnit liittyisivät kokonai-
suuteen loogisesti ja eri aineiden oppituntien 
sisältöihin viitattaisiin oikein. Kouluvierailuja, 
vierailukäyntejä ja teemapäiviä suunnitelta-
essa mietittiin tarkoin, mihin kohtaan vierailu 
tai vierailija sopisi, niin että oppituntien teo-
ria ja käytäntö yhdistyisivät. 

Tämän mahdollistamiseksi perinteinen 
opettajakohtainen tuntijärjestys purettiin. 
Yhdellä opettajalla saattoi olla vaikka neljä 
oppituntia peräkkäin, niin että tietty kokonai-
suus saatiin kerralla käytyä läpi monipuolisia 
opetusmenetelmiä käyttäen. Tämä järjestely 
edellytti sitä, että kyseisessä jaksossa opet-
tajilla oli keskimäärin vähemmän kursseja 
opetettavanaan (lukuvuoden aikana kokonai-
suuden opettajilla oli toisissa jaksoissa enem-
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män opetusta). Meille opettajille mahdollistui 
myös teemojen opettaminen yhdessä kolle-
gan kanssa. Se oli uutta ja antoisaa.

Lukujärjestyksen laatiminen on työläs pa-
lapeli, mutta ilman hyvää suunnittelua ja ai-
kataulutusta kokonaisuuden punainen lanka 
olisi saattanut kadota.

Keidas luokattomuuden keskellä
Maailma ulottuvillasi -opintokokonaisuus to-
teutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2010. 
Opiskelijat valitsivat kurssitarjottimesta it-
selleen ainoastaan kokonaisuuteen liittyvät 
kurssit, joka mahdollisti tiiviin yhteistyön 
muodostuneen ryhmän välillä. Opiskelijat 
viettivät yhden kokonaisen jakson yhdessä. 
Jakson aikana heidän välilleen syntyi aito 
yhteenkuuluvaisuuden tunne, ”ryhmähenki”, 
jonka puuttumisesta luokatonta lukiota usein 
syytetään. 

Kokonaisuuden tärkeitä tavoitteita ovat 
toiminnallisuus ja tekemällä oppiminen. Ke-
väällä 2010 opiskelijat järjestivät alakoulu-
laisille Unicefin laskettelu- ja hiihtotapahtu-
man, jonka tuotto lahjoitettiin Tansaniaan. 
Opiskelijat tekivät ”täsmäiskuja” paikallisiin 
kauppoihin tutkiessaan tuotteiden eettistä 
kestävyyttä. He työskentelivät paikallisessa 
ruokapankissa täyttämällä ohjeiden mukaan 
ruokakasseja vähävaraisille. Ryhmä osallistui 
myös Yhteisvastuu-lipaskeräykseen. 

Keväällä 2011 globaalikasvatuksen ryh-
mä järjesti varainkeruutempauksen, globaa-
likasvatuksen workshoppeja koko koululle ja 
vietti päivän lajittelemassa vaatteita, joita 
toimitettiin Viroon vähävaraisille. Kepa ry 
valitsi Seinäjoen lukion globaalikasvatuksen 
opiskelijaryhmän osallistumaan kansanedus-
tajien globbaustapahtumaan Helsingissä. Ta-
pahtumassa nuoret tapasivat oman vaalipii-
rinsä kansanedustajia ja keskustelivat heidän 
kanssaan, miten päätöksenteko vaikuttaa 
globaalisti. Vierailun päätteeksi ryhmä osal-
listui Maailma kylässä -festivaalille.

Oman asuinalueen mahdollisuudet mo-
nipuolisiin vierailuihin tai vierailijoihin voivat 
olla rajalliset verrattuna pääkaupunkiseudun 
mahdollisuuksiin. Saimme huomata, että mo-
nilla kansalaisjärjestöillä on rajalliset resurs-
sit lähteä esitelmöimään kehäkolmosen ulko-
puolisille alueille. Olemme välittäneet tästä 
palautetta kolmanne sektorin rahoittajille. 

Yhdessä tekemisestä ja kokemisesta opis-
kelijat antoivat runsaasti positiivista palau-
tetta.

”Aivan ihana päivä Jouppiskalla Glob-ryh-
män ja Niemistön koulun väen kanssa. Tas-
kuun jäi tosi hyvä fiilis! Oli huippuhienoa 
nähdä, kuinka lapset olivat täysillä mukana 
ja innoissaan! Mahtava päivä tuotti yli 1 100” 
euroa, jotka saamme lähettää Tansaniaan. 
Hienoa!”

Päällimmäisenä jäi mieleen, miten suuri 
osa suomalaisista ajattelee vain omaa na-
paansa. Se oli ärsyttävää! Tämän päivän ke-
räys sai silmäni avautumaan niin, etten enää 
ikinä kävele itsekkäästi hyväntekijöiden ohi.”

Arviointia ja opiskelijapalautetta
Kokonaisuuden ensimmäisen päivän aikana 
opiskelijoiden kanssa käytiin läpi arvioin-
tikriteerit. Opintokokonaisuuden arviointi 
tehtiin kurssikohtaisesti. Pakolliset kurssit 
arvioitiin asteikolla 4-10 ja soveltavat kurssit 
hyväksytty/hylätty-merkinnällä. Pakollisilla 
kursseilla arviointi keskittyi kurssikohtaisten 
portfoliotehtävien sisältöön sekä yhteiseen 
kokeeseen kurssin lopussa. Soveltavilla kurs-
seilla arviointi painottui erityisesti portfolioon 
ja laadukkaaseen oppimispäiväkirjaan. Kai-
killa kursseilla otettiin huomioon arvioinnissa 
myös poissaolot, tuntiaktiivisuus sekä oma-
aloitteisuus. Opiskelijat saivat myös yksin-
kertaistetut kirjalliset ohjeet portfolio- sekä 
oppimispäiväkirjatyöskentelyä varten. 

Tärkeätä oli kuitenkin varata yhteistä 
aikaa ohjattuun oppimispäiväkirjan kirjoi-
tustuokioon. Näin opiskelijoille syntyi heti 
jakson alussa selkeä kuva oppimis- ja koke-
muspäiväkirjan sisällöstä ja ulkoasusta. Port-
folion ja oppimispäiväkirjan pidosta opiskeli-
jat olivat montaa eri mieltä. Tässä muutama 
kommentti opiskelijoilta: ”Portfolio oli aika 
työläs, mutta hyödyllinen. Itse en tykkää pi-
tää oppimispäiväkirjaa. Oppimispäiväkirja ja 
portfolio teettivät paljon työtä ja olivat aika 
vaikeita välillä”. 

Opettajien henkilökohtaisen arvioinnin jäl-
keen pidettiin yhteinen arviointipalaveri, jos-
sa jokainen opiskelija arvioitiin kokonaisuu-
tena. Yhteisessä palaverissa katsottiin esim. 
poissaolot ja oma-aloitteisuus tempauksissa. 
Kurssien arvioinnista tehtiin yhteinen koonti, 
joka jaettiin myös kullekin opiskelijalle.
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Opiskelijoiden palaute opintokokonaisuu-
desta on ollut pääosin positiivista. Seuraa-
vassa palautteessa Riikka Järvenpää, joka 
osallistui opintokokonaisuuteen keväällä 
2010, kertoo omista kokemuksistaan: ”Ha-
lusin osallistua kokonaisuuteen, koska olen 
oikeastaan aina ollut kiinnostunut siitä, mi-
ten pystyisi vaikuttamaan siihen, että maail-
massa olisi asiat paremmin – Kurssin aikana 
on huomannut kaiken liittyvän kaikkeen ja 
osaakin ajatella oikeasti tapahtumien seura-
uksia ja syitä. Olen huomannut myös oman 
maailmankatsomukseni muuttuneen jollain 
tapaa, ja oma ajatteluni on tietyllä tavalla 
selkeämpää ja erilaista kuin ennen. Kaiken 
kaikkiaan tämä kokonaisuus on ollut ehdot-
tomasti positiivinen ja elämän kannalta hyö-
dyllinen. Suoraan sanottuna tämän jakson 
aikana on tullut opittua paljon tekemällä ja 
keskustelemalla myös oikeasti elämän kan-
nalta tärkeistä asioista. Olen nykyään paljon 
enemmän kiinnostunut esimerkiksi uutisista 
ja lehtien lukemisestakin, sillä on syntynyt 
halu olla enemmän perillä maailman tapah-
tumista. Samalla on tullut selkeämmäksi 
omat näkemykset ja arvot, ja sitä kautta on 
päässyt tutustumaan omaan itseensäkin pa-
remmin”.

Osaksi koulun toimintakulttuuria
Projektin suunnitteluvaiheessa meillä ei ollut 
selkeää kuvaa tulevasta. Meillä oli haaveena, 
että projektin huipennus olisi matka opis-
kelijoiden kanssa johonkin kehitysmaahan. 
Kamputseastakin puhuttiin ja tutustumista 
paikallisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin. Tätä 
haavetta emme ole vielä päässeet toteut-
tamaan, mutta tilalle on tullut paljon muu-
ta. Globaalikasvatuksen projektista on tullut 
osa koulumme toimintakulttuuria, ja opin-
tokokonaisuus toteutetaan tänä keväänä jo 
kolmannen kerran. Mukana olevat opettajat 
ovat vuosittain vaihtuneet, ja uusia aineita 
on tullut mukaan. Uskoa opintokokonaisuu-
den jatkolle ja tärkeydelle on antanut se, että 
Opetushallitus myönsi meille rahaa keväällä 
2011 Maailma ulottuvillasi – globaalikasva-
tuskokonaisuus lukiossa -oppaan kirjoittami-
seen. Tämä opas on käyttökelpoinen työkalu 
niille, jotka haluavat toteuttaa vastaavanlai-
sen kokonaisuuden tai osia siitä. Opas sisäl-

tää kuvauksen kokonaisuuden suunnittelusta, 
arvioinnista ja toteuttamisesta. Opasta voi 
ladata koulumme kotisivulta tai tilata sängyn 
vierelle iltalukemiseksi Seinäjoen lukiosta 10 
euron hintaan (http://www.edu.seinajoki.fi/
lukio/.globaalikasvatus.html/40913.pdf).

Yhteiskuntaopin opettajan näkökulmasta 
projekti on ollut todella innostava. Taloustie-
don kurssi on monelle lukiolaiselle haasteel-
linen. Taloustiedossa pitää nopeasti omaksua 
uusia käsitteitä, oppia käsittelemään graafisia 
esityksiä ja tekemään niistä johtopäätöksiä. 
Maailma ulottuvillasi -kurssilla on ilokseen 
saanut huomata, että monet taloustiedon 
haastavatkin teemat ovat auenneet opiskeli-
joille aivan toisella tavalla, kun lähestymista-
pana on ilmiökeskeinen opettaminen. 

Ainereaalin kysymyksissä on globaale-
ja teemoja käsitelty ilahduttavan paljon eri 
oppiaineissa, joten oman kokemukseni pe-
rusteella ilmiökeskeinen opettaminen on 
tukenut myös opiskelijoiden valmiuksia yo-
koetilanteessa. Maantieteen, terveystiedon 
ja uskonnon ja taloustiedon oppisisältöjen 
linkittäminen on mielestäni onnistunut hyvin 
ja tukenut taloustiedon oppimista. Globaalien 
ilmiöiden käsittelyyn sopisi aivan yhtä hyvin 
historiasta Kulttuurit kohtaavat -kurssi tai Ih-
minen, ympäristö ja kulttuuri -kurssi. Ehkä 
tulevaisuudessa on mahdollista rakentaa yo-
ainereaaliin todella yli oppiainerajat ylittävä 
reaalikoe. Haasteena on siis kehittää yo-tut-
kintoa niin, että se ohjaisi opettajien väli-
seen yhteistyöhön ja kokonaisvaltaisempaan 
otteeseen virkamiesmäisen aineopettajuu-
den sijaan. Nyt vaarana on, että yo-tulosten 
painoarvon noustessa oppiaineiden välinen 
kilpailu resursseista vain yltyy. Tämä ei vält-
tämättä nosta opetuksen laatua ja oppimisen 
riemua.

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin lehtorina Seinäjoen lukiossa.

Lähteet:
Heikkilä, Tarja; Kivinen, Anna; Kuoppala, 
Jaana; Kalliokoski, Laura; Mäki, Anniina; Ranta, 
Katja: Maailma ulottuvillasi  –  globaalikasva-
tuskokonaisuus lukiossa. 2011
Wegelius, Seinäjoen lukion vuosikirja 2009–
2010
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Nikolai Gogolin romaaniin Kuolleet Sielut 
viitataan usein teoksena, joka vuosisato-

jen takaakin tiivistää jotain olennaista venä-
läisestä byrokratiasta. Romaanin päähenkilö 
on pikkuvirkamies Tshitshikov, jonka viekas 
juoni kaupankäynnistä kuolleilla sieluilla toi-
mii metaforana Venäjälle tyypillisestä hallin-
tokulttuurista ja sen porsaanreikiä hyväksi-
käyttävistä virkamiehistä. Venäläinen kirjaili-
ja Vladimir Nabokov painottaa omassa Gogol 
tulkinnassaan, ettei tämän teksteistä kanna-
ta etsiä aidon venäläisen elämänmuodon ku-
vausta teorioiden mausteeksi. Gogolin käsi-
tys Venäjästä perustui hänen Ukrainan maa-
seudulla viettämiin kesiin ja matkavaunujen 
ikkunasta avautuvien näkymien tarkkailuun. 
Nabokovin mukaan Gogolin ainutlaatuisen 
nerouden tuotteena syntynyt Tshitshikov on 
kaikessa pyöreydessään, jolla Nabokov siis 
viittaa kitschiin, ennen kaikkea yleismaail-
mallinen hahmo.

Gogolin mestariteosta ei ole kuitenkaan 
Nabokovin tulkinnan vuoksi syytä siirtää 
syrjään. Hänen näkemystään mukaillen voi 
sanoa, että kuvitteellisten matkavaunujen 
kyytiin hyppäävälle tarkkailijalle Venäjän po-
liittinen maisema ei avaudu perivenäläisyy-
tensä kautta, vaan osana globaalia poliittista 
muutosta. Tämä sinänsä itsestäänselvyydel-
tä kuulostava toteamus tuntuu välillä unoh-
tuvan Venäjän poliittisen muutoksen tulkitsi-
joilta. 

Esimerkiksi eri puolilla Venäjää joulukuun 
duuman vaalien jälkeen järjestettyjen mie-
lenosoitusten symboli, valkoinen nauha, tois-
taa aikaisempien protestiliikkeiden luomia ja 
erityisesti sosiaalisen median kautta leviä-
viä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto-
ja. Valkoisen nauhan voi liittää niin omaan 
facebook-profiiliinsa kuin autonsa sivupei-

liin merkkinä samanmielisyydestä. Toisaal-
ta taas; ”Venäjän Talvi” ei ole ”Arabikevät”.  
Kymmenet tuhannet mielenosoittajat Venä-
jällä haluavat muutosta mutta eivät vallan-
kumousta.

Venäjän hajanaisen ja eripuraisen oppo-
sition yhdistäneiden mielenosoitusten taus-
talla on ennen kaikkea tavallisten ihmisten 
halu saada kunnioitusta ja äänensä kuuluviin. 
Tapa, jolla maan johtokaksikko syksyllä 2011 
ilmoitti päätöksestään vaihtaa paikkoja, nos-
ti pinnan alla kyteneen tyytymättömyyden 
esille. Sen sijaan, että tämä tyytymättömyys 
olisi kanavoitunut duuman vaalien tulokseen 
(mahdolliseen liberaalipuolueiden esiinmars-
siin Duumassa), kävi päinvastoin eli liberaa-
lisiipi jäi parlamentin ulkopuolelle. Vaikka 
myös pääpuolueen Yhtenäinen Venäjä kan-
natus laski merkittävästi, ei puolueen vaali-
tulos varsinkaan suurimmissa kaupungeissa 
kestänyt lähempää tarkastelua. 

Mielenosoitusten mittakaava yllätti sekä 
niitä järjestäneet tahot itsensä, mutta erityi-
sesti Venäjän valtionjohdon. Venäjän talven 
taittuessa odotukset siitä että mielenosoituk-
set toisivat pikaisia muutoksia Venäjän poliit-
tiseen maisemaan, ovat kuitenkin hiipuneet. 
Venäjän valtionjohto on hyödyntänyt eri 
oppositioryhmittymien välistä kitkaa ja se-
littänyt tapahtumia muilla kuin varsinaisesti 
vaalivilppiin liittyvillä tekijöillä. Esimerkiksi 
ensimmäinen varapääministeri Igor Shuvalov 
on eri yhteyksissä korostanut, että Venäjän 
keskiluokan kasvun myötä on luonnollista, 
että ihmiset haluavat aiempaa aktiivisemmin 
osallistua myös julkiseen keskusteluun ja 
päätöksentekoon. 

Pääministeri Vladimir Putin onkin kohdis-
tanut viestinsä juuri Venäjän ’luovalle luokal-
le’ ja painottanut, että jatkossa valtiotoimijan 

Venäjän poliittinen maisema talvella 
2012

Katri Pynnöniemi
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on kuunneltava aiempaa herkemmin kansa-
laisyhteiskunnan suunnalta tulevia viestejä. 
Konkreettisesti tällä tarkoitetaan erilaisia 
internet-pohjaisia sovelluksia, joiden avulla 
kansalaiset voisivat osallistua suoraan lain-
säädäntötyöhön esittämällä omia korjaus-
ehdotuksia ja tekemällä jopa lakialoitteita. 
Putinin ”Internet demokratiaksi” kutsumien 
uudistusten lienee tarkoitus korjata nykyisen 
’ohjatun demokratian’ valuvirheet, mutta se ei 
taida onnistua ihan vain nappia painamalla.

Ongelman ydin on siinä, että Venäjältä 
puuttuu avoin julkinen tila, joka mahdollistai-
si monipuolisen ja kriittisen yhteiskunnallisen 
keskustelun. Nyt tätä keskustelua käydään 
joko valtiojohdon asettamien raamien sisällä 
tai tämän virallisen Venäjän ulkopuolelle jää-
vissä yhteisöissä, jotka muodostuvat lähinnä 
erilaisten sosiaalisten medioiden ja blogga-
ri-persoonien ympärille. Joulukuun duuman 
vaalien jälkeen syntynyt poliittinen liikehdin-
tä on avannut julkisen tilan uudella tavalla 

– ainakin hetkellisesti. 
Joulun alla entinen valtionvarainministeri 

Aleksei Kudrin profiloitui julkisessa keskus-
telussa yhtenä mahdollisena tahona, jonka 
avulla keskustelunyhteyttä mielenosoittajien 
ja hallituksen välillä voitaisiin rakentaa. Kud-
rinia keskeisempi henkilö on bloggari Alexei 
Navalny, jonka moskovalaisen radiokanavan 
haastattelussa esittämä viittaus Yhtenäiseen 
Venäjään ”varkaiden ja huijareiden puoluee-
na” sai aikaan lumipalloefektin. Mielenosoit-

tajat ovat perustaneet eri ryhmien toimintaa 
koordinoivan Valitsijoiden liiton. Sen tun-
netuimpiin jäseniin kuuluvat Venäjän tun-
netuimman rock-yhtyeen DDT:n laulaja Juri 
Ševtšuk sekä kirjailijat Ludmila Ulitskaja ja 
Boris Akunin.  

Presidentti Medvedevin rooli ei ole kes-
keinen mutta merkittävä omalla tavallaan. 

”Twitter-presidentiksi” tituleeratun ja mitään 
aikaansaamattomaksi pilkatun Dmitry Med-
vedevin lyhyeksi jääneen presidenttiyden pe-
rintö on yksinkertaisesti siinä, että hän omal-
la esimerkillään vahvisti sosiaalisen median 
roolia Venäjän politiikassa ja mikä tärkeintä, 
säilytti internetin vapauden. Ratkaisun etsimi-
sessä poliittiseen kriisiin Medvedev on myös 
osoittautunut pääministeriä joustavammaksi. 
Presidentin esitykset kuvernöörien vaalien 
palauttamisesta, puolueiden rekisteröity-
misen helpottamisesta sekä avoimen julki-
sen tilan laajentamisesta yhteiskunnalliselle 
keskustelulle ovat esimerkkejä aidosta pyr-
kimyksestä tilanteen ratkaisemiseksi. Nämä 
ovat isoja askelia sillä poliittisen järjestelmän 
hitaan uudistamisen tiellä, jota Medvedev 
monissa puheenvuoroissaan sivusi.

Näyttääkin siltä, että ainoa lähes var-
malta näyttävä muutos Venäjän poliittisessa 
maisemassa on Putinin paluu presidentiksi 
maaliskuun vaaleissa.

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Ulkopoliitti-
sessa instituutissa.

Mielenosoittajia Moskovassa 24.12.2011 (lähde: Wikimedia Commons)
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Berliini on taas Saksan pääkaupunki, mut-
ta yhdistymisen jälkeenkin se on puoli 

miljoonaa asukasta pienempi kuin 100 vuotta 
sitten. DDR-vaiheen jättämät jäljet näkyvät 
monessa, ja Berliinissä on siksi moninkertai-
sesti korkeakouluja, teattereita, oopperoita 
ja vähän kaikkea mahdollista. Maahanmuut-
tajia on enemmän kuin maassa keskimäärin, 
samoin työttömiä ja heikosti koulutettuja.  
Toisaalta päällekkäisyys luo kilpailua ja mo-
nimuotoisuutta, uskoo ensimmäinen lähetys-
tösihteeri Jukka Nikulainen Suomen Berliinin 
suurlähetystöstä, jota haasttelin Suomen 
Berliinin suurlähetystössä 3.1.2012. Nikulai-
sen erityisalueita lähetystössä ovat elinkeino-
politiikka sekä talous- ja rahoituskysymykset. 
Suomen ja Saksan kaupan kehitys kuuluu 
Nikulaisen seuraamiin asioihin. Luonnollisesti 
tähän liittyvät myös EU-asiat.

Berliini saa tänä vuonna uuden suurlen-
tokentän, BBI eli Berlin-Branderburg Inter-
national, mikä nostaa sen kansainvälisissä 
yhteyksissä omalle tasolleen. Tegel suljetaan, 
samoin kuin nykyinen Schönefeldt, joka on 
keskittynyt lähinnä halpalentotoimintaan. 
Uusi terminaali ja toinen kiitorata on raken-
nettu vielä toiminnassa olevan Schönefeldtin 
yhteyteen. Kolmen ja puolen miljoonan asuk-
kaan pohjoinen Saksan pääkaupunki on Ni-
kulaisen mukaan edullinen, iso ja luova. Se 
on parhaimmillaan Suomen kannalta kiinnos-
tavilla IT- ja Web-aloilla.

Pohjoismaiden yhteinen 
lähetystökompleksi
Suomen suurlähetystö palasi syksyllä 1999 
Bonnista Berliiniin entiseen osoitteeseensa, 
jolloin otettiin käyttöön yhteistyössä muiden 
pohjoismaiden kanssa rakennettu yhteinen 
suurlähetystökompleksi, josta on samalla 

tullut yksi kaupungin nähtävyyksistä.  Suur-
lähetystö on osa Suomen ulkoasianhallintoa 
ja sen tehtäviin kuuluu Suomen kansallisten 
etujen edistäminen Saksassa.  Lisäksi se 
huolehtii Suomen ja Saksan diplomaattisista 
suhteista pitämällä yhteyttä Saksan hallituk-
seen ja viranomaisiin. Suurlähetystö seuraa 
Saksan ulko- ja sisäpolitiikkaa. Lähtökohdan 
toiminnalle muodostaa nykyisin maiden EU-
jäsenyys ja pyrkimys unionin kehittämiseen. 
Poliittisia tehtäviä suurlähetystössä hoitaa 
suurlähettiläs Päivi Luostarinen.  Suurlähetti-
läällä on apunaan ulkoministeriön lähettämät 
virkamiehet sekä palkattu henkilökunta, yh-
teensä kolmisenkymmentä työntekijää.

Saksa - Suomen tärkeä 
kauppakumppani 
 Suomen ja Saksan kaupallis-taloudellisten 
suhteiden kehittäminen on keskeinen osa 
suurlähetystön toimintaa. Saksa on Suomen 
merkittävimpiä kauppakumppaneita.  Saksan 
kilpailukyky on Nikulaisen mukaan tällä het-
kellä erinomainen, mikä johtuu mm. 2000-
luvun alun työelämäuudistuksista ja maltilli-
sesta palkkapolitiikasta. Ns. minityöt ja eu-
ron työt laajensivat työllistymismahdollisuuk-
sia. Saksa selvisi vuoden 2008 taloudellisesta 
notkahduksesta erittäin nopeasti, kun valtio 
päätti osaltaan työntekijöiden palkkauksesta 
ja mahdollisti lyhennetyt työajat. Siten mah-
dollistettiin osaavan työvoiman pitäminen 
yrityksissä. Näin Saksa pääsi heti nousukau-
den koittaessa uuteen vauhtiin täysitehoises-
ti, kun työvoima oli tallella. Pohjat menestyk-
selle luotiin siis jo Schröderin kaudella. 

Vaikka työllisyystilanne Saksassa on tä-
näänkin ensimmäisen lähetystösihteeri Ni-
kulaisen mukaan hyvä, on 6 % työvoimas-
ta (yli 2,7 miljoonaan henkeä) työttömänä. 

Berliini  2012 – kuulumisia Suomen 
suurlähetystöstä

auli oJala
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Vaikeassa euron kriisiin liittyvässä talous-
tilanteessa ennakoidaan Saksassa kolmen 
prosentin kasvua vielä tälle vuodelle 2012, 
mutta nollakasvua ensi vuodelle. Kaikki riip-
puu tietysti euroalueen kriisin vaikutuksesta, 
katsoo Nikulainen.

Vaikkakin Kiina ja Intia ja Aasian ns. nou-
sevat taloudet ovat Saksan tärkeitä kauppa-
kumppaneita, yltää Suomi Saksan 20. tär-
keimmäksi kauppakumppaniksi.  Suomen ja 
Saksan kauppa väheni kuitenkin vuodesta 
2008 kolmanneksen, mutta palautui nopeasti 
vaikkakaan ei aivan samalle tasolle. Vuoden 
2011 tullihallituksen tilastojen mukaan Sak-
san osuus Suomen ulkomaankaupasta on 
pudonnut 11 %:n paikkeille eli alimmilleen 
Saksojen yhdistymisen jälkeen. Parhaimmil-
laan Saksan osuus Suomen kauppavaihdosta 
oli 1990-luvun alussa yli 16 %. Vienti Sak-
saan nousi tammi-syyskuussa runsaaseen 
4,2 miljardiin euroon. Metalliteollisuuden 
viennin arvo kasvoi selvästi, kun taas auto-
jen ja puhelinlaitteiden vienti jatkoi jyrkkää 
laskuaan. Tuonti kohosi lähes 5,6 miljardiin 
euroon. Vahvimmin kasvoi autojen ja konei-
den tuonti. Sähkötekniikan tuonti sen sijaan 
jäi hieman pienemmäksi kuin viime vuoden 
vastaavana ajanjaksona. Saksa on silti Suo-
men kolmanneksi tärkein kauppakumppani, 
ja sen edellä ovat vain Venäjä ja Ruotsi, to-
teaa lähetystösihteeri Nikulainen. Suhdanne-
poliittisesti Suomi seuraa Saksan kehitystä 
pienellä viiveellä.

Suomen koulutus tunnetaan Pisan 
vuoksi
Suomi tunnetaan Saksassa tietysti Nokiasta, 
mutta yhä enemmän myös ns. Pisa-tutkimus-
ten jatkuvasti hyvistä tuloksista.  Saksassa 
koulutusjärjestelmän kehittämistä vaikeutta-
vat Nikulaisen mukaan liittovaltiojärjestelmä 
ja osavaltioiden itsenäisyys koulutuksen ke-
hittämisessä. Saksassa näyttää olevan niin, 
että koulutusjärjestelmä sulkee jo varhain 
oppilailta mahdollisuudet linjan vaihtamiseen 
ja vaikeuttaa jatko-opintomahdollisuuksia 
tulevaisuudessa. Saksan erityispiirteitä ovat 
hyvät tavat, kohteliaisuus sekä perinteiden 
kunnioittaminen kaikessa kanssakäymisessä. 
Tittelit ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Nai-
set ovat Saksassakin yhä enemmän mukana 
työelämässä, mutta perinteiset roolit ovat 
edelleen vahvasti näkyvillä miesten ja nais-
ten suhteissa.

Niin Saksassa kuin Suomessakin harjoi-
tetaan mittavaa alue- ja rakennepolitiikkaa, 
mikä vaihtelee eri alueilla: esimerkiksi Ruhrin 
alue hiilikaivoksineen on kokenut mittavan 
rakennemuutoksen.  Saksojen yhdistyminen 
puolestaan on ollut äärettömän kallista ja 
maksanut jo arviolta 2000 miljardia kertoo 
ulkoasiansihteeri Nikulainen lopuksi. 

Kirjoittaja vieraili vuodenvaihteessa 2011 
-2012 Berliinissä tapaamassa tutkijakollegoi-
taan.

Lähteet: Tullihallituksen tilastot 2011.
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Onko kehitysyhteistyöllä mitään vaikutus-
ta? Hengailevatko kehitysmaidenkin nuo-

ret netissä? Yläkoulu- ja lukioikäisillä nuorilla 
on paljon kysymyksiä sarjakuvapajaohjaaja 
Heidi Leinolle.

Kehitys- ja globalisaatiokysymyksiä käsit-
televiä sarjakuvapajoja on pidetty kouluissa 
vuodesta 2009 ympäri Suomen. Pajassa nuo-
ret keksivät tarinan ja piirtävät siitä neliruu-
tuisen sarjakuvan. Mikä parasta, piirtämistai-
toa ei tarvita.

”Nuoret ovat olleet innoissaan pajoista ja 
siitä, että asioita käsitellään konkreettisesti 
ja toiminnallisesti”, kouluvierailija Heidi Leino 
kertoo. Leinolla on takanaan noin 30 Maail-
man kuvat -sarjakuvapajan ohjaamista ylä-
kouluissa, amiksissa, lukioissa ja erityisryh-
missä. 

Kuka valmistaa farkkuni?
Maailman kuvat -sarjakuvapajoissa maail-
manlaajuisia ongelmia lähestytään nuorten 
arjesta käsin. Oppilaita herätetään pohti-
maan, kuka valmistaa uudet trendikkäät 
vaatteet tai mitä kaikkea tapahtuu, ennen 
kuin kännykkä ilmestyy kaupan hyllylle. 

Sarjakuvapajojen käytännönläheinen lä-
hestymistapa on saanut kiitosta myös opet-
tajilta. Valmistuneista sarjakuvista näkee, 
että nuoret ovat oikeasti pysähtyneet miet-
timään aiheita.

”Työpajan alustusta nuoret seuraavat ak-
tiivisesti. Toki joillain oppilailla on ennakko-
asenteita kehityskysymyksiä kohtaan tai ai-
heista vitsaillaan”, Heidi Leino kuvailee. 

”Kun on aika keksiä oma tarina, nuoret 
kuitenkin pohtivat aiheita tarkkaan ja teke-
vät vakavia sarjakuvia.”

Järjestöt kouluttavat kouluvierailijoita
Ulkoasiainministeriön rahoitus varmistaa, 
että sarjakuvapajat ovat kouluille maksutto-
mia. Valtakunnallinen järjestö Nuorten Aka-
temia vastaa kouluvierailijoiden kouluttami-
sesta. Kouluvierailijat ovat nuoria ja innostu-
neita aktiivisia kansalaisia. 

Muut mukana olevat järjestöt – Maailman 
sarjakuvat, Changemaker, Maan ystävät ja 
Eettisen kaupan puolesta – tuovat jokainen 
pajoihin omia painotuksiaan. Tuloksena on 
kolmen tunnin kokonaisuus, jossa kehitysky-
symyksiä käsitellään laajasti aina vaatetuo-
tannosta lumiukkojen mielenosoitukseen asti. 
Nuoret keksivät omia tarinoita ja piirtävät 
niistä neliruutuisia seinäsarjakuvia.

Sarjakuvista hahmottuu kuva nuorten 
yhteiskunnallisista kiinnostuksenkohteista ja 
kannanotoista: ilmastonmuutoksen seura-
ukset pelottavat, tuotteiden alkuperä ja hal-
patyövoima mietityttävät. Vaikuttaa voi niin 
Facebookissa kuin mieltään osoittamallakin.  

Neljä ruutua, jotka muuttavat maailman

anni Pietarinen

Petäjäveden koulun lukion opiskelija pohtii vaatteiden 
alkuperää sarjakuvassaan.
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Pajassa asiat tulevat lähelle
Järjestöjen ja koulujen yhteistyönä syntyväl-
le globaalikasvatukselle on tilausta. 

Sarjakuvapajoja ohjaavat kouluvierailijat 
tuovat usein etäiseksi jäävät globaalit ongel-
mat ja niihin vaikuttamisen hieman lähem-
mäksi oppilaita.

”Nuoret ovat olleet erittäin kiinnostuneita 
kuulemaan meidän ohjaajien kokemuksista 
esimerkiksi kehitysmaista tai järjestövaikut-
tamisesta”, Heidi Leino kertoo. 

Kiinnostuksen puutteesta nuoria ei voi 
muutenkaan moittia. 

”Asiat, joihin liittyy oikeudenmukaisuus tai 
tasa-arvonäkökulmia – sukupuolten välisis-
tä palkkaeroista aina globaaleihin ongelmiin 
asti – kyllä kiinnostavat nuoria”, lukion his-
torian ja yhteiskuntaopin opettaja Antti Kos-
kinen sanoo.

Nuorten tiedot globaaleista kehityskysy-
myksistä ovat puolestaan vaihtelevia. 

”Nuoret tietävät yllättävän paljon hikityö-
pajoista, lapsityöstä ja ilmastoasioista. Sen 
sijaan esimerkiksi kehitysmaiden velkaongel-
ma on useimmille täysin vieras asia”, Koski-
nen kuvailee. 

Kokemukset sarjakuvapajoista vahvista-
vat tätä käsitystä. Kehitysongelmien takana 
piilevät rakenteet ovat yleensä nuorille uutta 
tietoa.  Myös konkreettiset esimerkit yllättä-
vät: 

”Vaikka nuoret tietävät halpatyövoimasta, 
he kuitenkin yllättyvät kun kerromme, että 
10 euroa maksavasta t-paidasta jää ompeli-
jalle käteen neljä senttiä”, Leino kertoo. 

Minä voin vaikuttaa
”Sarjakuvapajassa painotan esimerkkejä on-
nistuneesta vaikuttamisesta. Esimerkiksi se, 
että suurimmat farkkubrändit ovat luopuneet 
farkkujen valmistuksessa käytetystä tappa-
vasta hiekkapuhallusmenetelmästä, koska 
järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat sitä vaa-
tivat, tekee vaikutuksen nuoriin”, Heidi Leino 
havainnollistaa.  

Maailman kuvat -työpajoissa on keskeis-
tä, ettei puhuta vain ongelmista ja maailman 
epäkohdista. Viestinä on, että nykyiset glo-
baalit ongelmat ovat ihmisten tekemiä – ja 
myös ihmisten muutettavissa. 

”On tärkeää käsitellä nuorten omaa mah-

dollisuutta vaikuttaa. On kuitenkin hyvin 
haastava olla innostava, kun esittelee usein 
pieniltä tuntuvia keinoja vaikuttaa maailman 
ongelmiin”, Antti Koskinen huokaa. 

Leinon kokemuksen mukaan elävä esi-
merkki on omiaan innostamaan nuoria. 

”Harvoilla nuorilla on kokemusta vaikutta-
misesta ja harva tuntee ihmisiä, jotka ovat 
aktivoituneet maailman ongelmien hoitami-
sessa. Pyrin omalla esimerkilläni näyttämään, 
että meitä on olemassa.” 

Sarjakuvapajat saivat alkunsa 
kehitysmaista
Itse sarjakuvamenetelmä tuo myös kehitys-
kysymykset hieman lähemmäksi suomalaisia 
luokkahuoneita: seinäsarjakuvamenetelmän 
juuret löytyvät kehitysyhteistyöstä.  Sarja-
kuvien avulla on viestitty kehitysmaissa hel-
posti ja näyttävästi vaikkapa käsien pesun 
merkityksestä.

Maailman sarjakuvien puheenjohtaja ja 
ruohonjuurisarjakuvan menetelmää kehittä-
nyt Leif Packalén kertoo, että järjestö käytti 

Janette Hellström Petäjäveden lukiosta vertaa sarja-
kuvassaan nuorten arkea globaalissa Pohjoisessa ja 
Etelässä.
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pitkään ammattipiirtäjien sarjakuvia viestin-
täkeinona kehitysyhteistyöhankkeissaan. 

“Työskennellessä Intiassa 1990-luvulla 
päädyimme melkein vahingossa käyttämään 
paikallisten aktiivien piirtämiä sarjakuvia 
ammattipiirtäjien sijaan. Huomasimme heti, 
että vaikka piirtotaito saattoi olla hyvin heik-
koa, kansalaisjärjestöaktiivien omat tarinat 
olivat kiinnostavampia ja voimakkaampia 
kuin ammattilaisten.”

Ruohonjuurisarjakuvan filosofian mukaan 
piirtäjä kertoo sarjakuvassaan siitä, mitä itse 
kokee ja mistä haluaa kertoa muille. Sarjaku-
vien tarkoituksena on herättää keskustelua 
ja vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. 

Onnistumisia löytyy: Intiassa sarjakuvat 
tyttöjen oikeudesta käydä koulua mullistivat 
nopeasti paikallisia ajattelutapoja. 

Sarjakuvien maailmanvalloitus
1990-luvulta lähtien kansalaisjärjestöt In-
tiasta Länsi-Afrikkaan sekä pakolaisleireillä 
ympäri maailmaa ovat innostuneet ruohon-
juuri sarjakuvista.  

”Menetelmän vahvuus piilee sen yksinker-
taisuudessa”, Leif Packalén selittää.

”Tarvitaan vain kynä, paperia ja kopioko-
ne.”

Suomeen menetelmä rantautui 2000-lu-
vun alussa. Sarjakuvia on käytetty rasismin 
vastaisissa kampanjoissa, alaikäisten turva-
paikanhakijoiden kanssa vastaanottokeskuk-
sissa sekä globaalikasvatustyöpajoissa. 

Kouluvierailujen myötä sarjakuvamene-
telmä on myös alkanut elää omaa elämää: 
opettajat ovat innostuneet menetelmästä ja 
käyttäneet sitä esimerkiksi koulukiusaami-
sen käsittelyssä. Myös suomalaiset ohjaajat 
ovat vetäneet kokemuksistaan innostuneina 
pajoja maailmalla Malista Tongan saarille. 

Kavereiden ajatukset kiinnostavat
Sarjakuvapajojen ohjaajat niin Suomessa 
kuin maailmallakin ovat huomanneet, että 
nuorille on voimaannuttavaa huomata, että 
he itse pystyvät piirtämään ja viestimään 
merkittävistä yhteiskunnallisista ongelmista. 

Kouluissa sarjakuvapajan lopussa kaik-
ki oppilaiden tekemät sarjakuvat asetetaan 
esille rinnakkain. Jokaisen tarina käsitellään. 

”Nuorille on tärkeää, että voivat verra-
ta ajatuksiaan muihin ikäistensä tarinoihin. 
Usein luokkakavereiden näkemykset ja tari-
nat mietityttävät nuoria enemmän kuin mei-
dän ohjaajien puheet”, Heidi Leino hymyilee.

Nuoret itse kertovat, että vaikeat aiheet 
ja käsitehirviöt kuten ”globalisaatio” ovat sel-
keytyneet huomattavasti, kun ensin keksii 
niistä neljään ruutuun mahtuvan tarinan. 

Tilaa Maailman kuvat -sarjakuvapaja mak-
sutta yläkouluun, lukioon tai amikseen. Kou-
luvierailijamme käyvät pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Joen-
suussa, Oulussa ja Rovaniemellä. Pajan kesto 
180 tai 225 min. 

Sarjakuvapajaan sisältyy alkutehtäviä, 
alustus kehitysaiheista, sarjakuvan tekemi-
nen ja purkutehtäviä. 

Tilaukset: www.nuortenakatemia.fi/kou-
luvierailut

Kirjoittaja on Nuorten Akatemian Maailman 
kuvat -hankkeen koordinaattori.

Juuso Kolehmainen Vaskivuoren lukiosta käsittelee 
sarjakuvassaan vaikuttamista ja ympäristöystävällistä 
liikkumista.
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Tein hienon leirikoulun Berliiniin oman val-
vontaluokkani kanssa toukokuussa 2011. 

Leirikoulu oli niin onnistunut, että aion hou-
kutella muitakin historian opettajia toteutta-
maan saman idean. Jotta ei tarvitsisi lähteä 
tyhjästä liikkeelle, annan tässä mahdollisim-
man hyvät ohjeet. Berliini on täynnä histori-
aa ja todellinen leirikoulun aarreaitta. Ala jo 
haaveilla!

Mistä moinen hullu idea?
Leirikouluprojekti on kiinnostanut minua jo 
useamman vuoden. Kiinnostusta lisäsi tu-
riseminen Haminan syyspäivien illanvietossa 
ympyräkaupungin kapakassa todellisen leiri-
koulukonkari Miika Huhdan kanssa.  Aiemmin 
ongelmana oli ollut oma perhetilanne. Lasten 
ollessa pieniä turha ylimääräinen unohdettiin 
ja tärkeää niin töissä kuin kotonakin oli pe-
rustoimintojen pyörittäminen.  Vuonna 2010 
sain 7. luokan luokanvalvojana huomata, että 
nämä oppilaat ovat poikkeuksellisen muka-
van ja eloisan oloinen porukka. Luokassa oli 
sitä jotakin. Heidän takiaan luokanvalvoja voi 
laittaa itsensä likoon.

Luvat kuntoon
Rehtori on esimiehesi, jolta pitää ensin kysyä, 
voiko leirikouluprojektin valmistelun aloittaa. 
Pidä rehtorisi aina hyvin tietoisena, missä 
mennään projektin osalta. Keskustele rehto-
rin ja koulutoimenjohtajan tai opetustoimen-
päällikön kanssa, onko leirikoulu mahdollista 
teidän kunnassanne. Jotkut kunnat antavat 
luvan vain ystävyyskaupunkivierailuille tai 
ulkomaan leirikoulut ovat kokonaan kielletty. 
Tämä puoli on siis hyvä selvittää ensin.

 Tärkeää on, ettet raahaa kiviretkeä vä-
kisin minnekään. Varmista, että luokan oppi-
laat ja ennen kaikkea vanhemmat ovat val-
miita projektiin. Näistä oppilaat on helpompi 
houkutella mukaan. Todennäköisesti riittää 

kun kysyy oppilailta: ”Kuka haluaisi viettää 
toukokuussa viimeisen kouluviikon Berliinis-
sä?” 7. luokan syksyllä kolmikantakeskuste-
luissa kysyin kaikilta vanhemmilta, miten he 
suhtautuisivat ulkomaan leirikouluprojektiin 
9. luokalla. Kaikkien oppilaiden vanhemmat 
suhtautuivat asiaan myönteisesti. 

Rahankeruu on haaste
Leirikoulun ideointi on halpaa ja helppoa, sen 
sijaan rahankeruu on todellinen mittari luok-
kahengelle ja työmoraalille. Vaikka minulla 
oli haave, että vanhemmat hoitavat rahan-
keruun ja minä järjestän ohjelman ja muut 
asiat, niin ei se nyt ihan niin mennyt. Luo-
kanvalvoja joutuu osallistumaan rahankeruu-
seen pakostakin. Leirikoulu ei olisi koskaan 
toteutunut, jos en olisi ollut mukana myös 
rahankeruun organisoinnissa. Me keräsimme 
rahaa pitämällä läheisellä ala-asteella diskoja, 
myymällä suklaapatukoita, vaihtamalla ren-
kaita ja keräämällä ns. kuukausirahaa. Luo-
kan yksi huoltaja toimi rahastonhoitajana. 

Aluksi valittiin ihan toimikunta rahan-
keruuta varten, mutta se ei meillä toimi-
nut. Käytännössä luokanvalvojan tulee olla 
aloitteellinen ja koordinoida asioita.  Kutsuin 
ennen diskoa vanhemmat koululle ja jaoim-
me työt. Vaikka kyseessä oli luokan yhtei-
nen projekti, niin kaikkien vanhemmat eivät 
päässeet paikalle. Tähän on hyvä varautua. 
Luokanvalvojana kirjoitin myös aina muistion 
siitä, mitä sovittiin. Siihenkin meni aikaa. 

Kohde on suhteutettava tuloihin ja budjet-
tiin. Olimme aluksi menossa ysiluokalla Roo-
maan, mutta päädyimme kasiluokalla Berlii-
niin. Syy tähän oli lähinnä Berliinin halvempi 
hintataso ja minun omat hyvät kokemukse-
ni Berliinistä. Roomaa ajatellen olisi pitänyt 
kerätä vielä vuosi rahaa, mutta me saimme 
Berliinin rahat kasaan noin puolessatoista 
vuodessa.  Halusimme myös rauhoittaa ysi-

Leirikouluun Berliiniin  
8. luokan kanssa!
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luokan opiskelulle, sillä 
rahankeruu on väsyt-
tävää ja into lopahtaa 
helposti kolmessa vuo-
dessa niin nuorilla kuin 
aikuisilla. 

Talouden pohja oli 
kuukausiraha eli 20 
euron tilitys luokan 
tilille kerran kuussa. 
Kuukausirahaa kerät-
tiin 15 kuukautta 7. 
luokan tammikuusta 8. 
luokan toukokuuhun. 
Tähän järjestelyyn 
saatiin kaikkien van-
hempien suostumus.

Mitä leirikoulu 
maksaa?
Kaupunki avusti meitä 
bussikyydillä lentokentälle ja takaisin. Olim-
me siitä kovin kiitollisia. Haimme muitakin 
avustuksia eri suunnista mutta varsin huo-
nolla menestyksellä. Lennot maksoivat oppi-
lasta kohden noin 140 euroa lehtoyhtiö Air 
Berliinillä. Lennot tilasin ryhmämatkaosastol-
ta jo matkaa edeltävän vuoden syyskuussa. 
Kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä hinnat 
nousevat nopeasti.  

Hotelli Hotel 4 Youth oli tasoltaan ja sijain-
niltaan Schönhauser Alleella aivan loistava. 
Hotellissa oli monipuolinen aamiainen ja siis-
tit huoneet ja sieltä oli hyvät metroyhteydet 
keskustaan. Yöpyminen aamiaisineen maksoi 
noin 30 euroa oppilaalta yöltä. Leirikoulu kesti 
maanantaista lauantaihin, joten hotellilasku 
oli noin 150 euroa oppilaalta. Huoneet olivat 
2-4 hengelle: tytöille ja pojille omansa. Aikui-
silla oli yhden hengen huoneet. Leirikoulun 
kassasta maksettiin myös kahden valvovan 
opettajan lennot ja majoituskulut. Mukaan 
lähti kaksi oppilaan isää apuvalvojiksi ja luo-
kan muut vanhemmat olivat tosi iloisia, että 
vapaaehtoisia löytyi. Monissa perheessä käy-
tiin ilmeisemmin kipakka keskustelu tyyliin: 

”Jos sinä lähdet Berliiniin, niin sitten minä en 
lähde.” Yhteisesti päätettiin, että näiden apu-
valvojien matkat ja majoituskulut maksettiin 
yhteisestä kassasta. 

Laskimme jokaiselle oppilaalle 30 euron 
päiväbudjetin, joka sisälsi liikkumisen, lou-

naan ja illallisen sekä 
pääsymaksut museoi-
hin ja nähtävyyksiin. 
Tämä kolmikymppi-
nen kyllä riitti, ihme 
ja kumma. Ostimme 
Tegelin lentokentältä 
kaikille viisi päivää 
voimassa olevan Ber-
lin Welcome Cardin 
(30,90 euroa), jolla 
sai alennuksia nähtä-
vyyksien sisäänpää-
symaksuista ja ennen 
kaikkea vapaan jul-
kisten kulkuneuvojen 
käyttöoikeuden Ber-
liinissä. Lauantaina 
jouduimme ostamaan 
kertalipun takaisin 
lentokentälle. Syömi-

nen Berliinissä on suomalaisittain katsottuna 
halpaa, vaikka toki pitää hieman katsoa mis-
sä syö. Suurin osa nähtävyyksistä on ulko-
nähtävyyksiä ja moniin pääsimme koululais-
ryhmänä ilmaiseksi. Joissakin nähtävyyksis-
sä toki piti maksaa. Kustannukset olivat siis 
yhteensä noin 450 euroa per oppilas, mihin 
pitää vielä lisätä valvojien kustannukset. 

Päiväohjelma Berliinissä
Päivä alkoi aina aamiaisella kello kahdeksan. 
Laskin oppilaat ja vain kerran jouduin hake-
maan pari oppilasta huoneesta, kun he oli-
vat menneet liian myöhään suihkuun. Noin 
yhdeksältä tapasimme aulassa ja lähdimme 
kaupungille, josta palasimme iltakuuteen 
mennessä takaisin hotellille.  Sen jälkeen oli 
vapaa-aikaa hotellilla ja kotinurkilla pareittain 
tai ryhmässä liikkuen. Hotellin porttikongista 
ei saanut poistua kadulle enää iltakahdeksan 
jälkeen. Nimenhuuto pidettiin hotellin aulas-
sa yhdeksältä ja kymmenen jälkeen ei enää 
saanut poistua huoneista. Kiertelin muuta-
mana iltana käytävillä ja valvoin, ettei loikka-
reita näkynyt väärissä huoneissa. 

Tutustumiskohteet valikoituvat mielen-
kiinnon, hinnan ja sijainnin perusteella. Kä-
vimme mm. Brandenburgin portilla, juu-
talaisten muistomerkillä, eläintarhassa ja 
DDR-museossa. Oppilaille oli etukäteen jaet-
tu kohteet, jotka he esittelivät paikan pääl-
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lä muulle ryhmälle. Se oli loistava järjestely, 
sillä näin vastuu ja työ jakaantuivat. Olimme 
myös koulussa etukäteen opiskelleet saksan 
kielen fraaseja, tehneet eläinesitelmiä eläin-
tarhaa varten ja opiskelleet tarkasti Saksan 
historiaa. Tarkempi viikko-ohjelmamme ja 
muuta materiaalia leirikoulustamme on liiton 
kotisivuilla kohdassa leirikoulut.

Ohjelmaa tulee olla, mutta turismi on vä-
syttävä laji. Siksi nuoret haluavat, että on 
myös selvästi nimettyä vapaa-aikaa. Kan-
nattaa olla valmis vaihtamaan päiväohjelmaa 
sään mukana. Museoita sisältävä päivä kan-
nattaa siirtää sadepäivän kohdalle ja aurin-
koisena päivänä kannattaa tutustua ulkokoh-
teisiin. 

Hyvä ruoka, parempi mieli
Lounas syötiin aina koko luokka yhdessä mu-
seoiden ja nähtävyyksien lomassa. Illallinen 
oli välillä yhteinen ja välillä oppilaat saivat itse 
valita, missä söivät. Hotellin ja metroaseman 
välillä oli runsaasti eri ruokapaikkoja. Hotellin 
naapurissa ravintola San Marcossa pitsa taisi 
maksaa alle kolme euroa ja se oli iso. Olim-
me ensimmäisenä päivänä jo lentokoneessa 
valinneet, minkä pitsan kukin syö. Kun muut 
kirjautuivat hotelliin, meni yksi valvoja te-
kemään tilausta ravintolaan. Ensimmäisenä 
päivänä kaikki kohteet olivat ulkokohteita, 
minkä takia ei tarvinnut olla huolissaan len-
non aikataulussa pysymisestä.

Ohjelman suunnittelussa otimme huomi-
oon, mitä teini pystyy vastaanottamaan päi-
vässä. Kävely ja siirtymiset tulee minimoida 
ja päivän kohteet on hyvä olla lähekkäin. Jo-
kaiseen päivään oli ujutettu pari klassikko-
nähtävyyttä tai museota. Lounaspaikka oli 
aina katsottu reitin varrelle ja ruokatilaukset 
oli tehty etukäteen. Keräsimme lounaan hin-
nan etukäteen oppilailta ja maksoimme ra-
vintolalaskun yhdessä erässä. 

Turvallisuus ja vastuu ovat tärkeitä
Leirikoulussa vastuu oppilaista on yksiselit-
teisesti opettajilla eikä vanhemmilla. Asiasta 
keskusteltiin ennen matkaa sekä vanhempi-
en että oppilaiden kanssa. Säännöt olivat tiu-
kat, mutta onneksi 8.-luokkalainen turvautuu 
monesti tuttuun aikuiseen. Kaikki tajusivat, 
että tämä ei ole oikea aika tai paikka tehdä 
kokeiluja tai hölmöilyjä.

 Itse pidän Berliiniä turvallisena suur-
kaupunkina olla ja liikkua. Toki se on suur-
kaupunki ja siksi meillä oli esimerkiksi kiellet-
ty metrolla liikkuminen omatoimisesti keskus-
taan. Metrossa jokaiselle neljälle valvojalle 
oli nimetty viisi nimikko-oppilasta, joista val-
voja oli vastuussa. Kahtakymmentä oppilasta 
ei voi pitää silmällä, mutta viisi oli näpeissä 
pidettävä porukka. Nousin aina viimeisenä 
metroon ja poistuin aina viimeisenä metro-
vaunusta oppilaitteni jälkeen. Kaupungilla 
opettajat kävelivät edessä, oppilaat välissä 
ja isät olivat peräpään valvojia. Näin emme 
hukanneet oppilaita kaupungillakaan. Kaikilla 
valvojilla oli oppilaiden kännykkänumerot ja 
oppilailla meidän aikuisten numerot.

Oppilaiden vakuutukset oli hoidettu kau-
pungin taholta ja vanhemmat olivat vas-
tuussa lasten matkatavaroista. Muutama 
päänsärkytabletti ja allergialääke tarvittiin, 
ja rakkula jalassa taisi olla suurin loukkaan-
tuminen matkan aikana. Vastuu toki painaa 
reissun aikana, mutta jos porukka on fiksua, 
niin ennakoinnilla ja hyvillä järjestelyillä ris-
kejä voi minimoida. Muistaa täytyy, että va-
hinko voi tapahtua myös oppilaan kotipihassa 
tai koulussa.

Kannattiko leirikoulu? 
Ehdottomasti, sillä sekä oppilaille että val-
vojille jäi leirikoulusta hieno muisto ja koke-
mus. Meille jäi matkabudjetista rahaa jäljelle 
ja tein Ifolorilla kuvakirjan kesällä muistoksi 
reissusta oppilaille ja itselleni. Sitä kiiteltiin 
kovasti syksyllä, koska näin vanhemmatkin 
saattoivat kokea reissun, vaikka eivät olleet 
mukana olleetkaan. Oppilaillekin jäi näin py-
syvä muisto matkasta kirjahyllyyn.

Jos hankkeeseen lähtee mukaan, ei kan-
nata laskea työtunteja. Tosin uskon, että näil-
lä ohjeilla ja liiton nettisivuilla olevilla muilla 
dokumenteilla pääsee vähemmillä työtun-
neilla kuin minä. Jos näin on, olen suunnat-
toman iloinen, että olen voinut auttaa jotakin 
kollegaa. Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää 
uudestaan. Entä minä? Lähtisinkö samaan 
rumbaan uudestaan? Varmasti, jos sopivan 
oloinen luokka ja vanhemmat joskus luokka-
ni ovesta sisään kävelisivät.  

Kirjoittaja on HYOL:n peruskoulutyöryhmän 
puheenjohtaja 
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Opetusministeri Jukka Gustafsson antoi 
Kleio-lehdelle sähköpostihaastattelun. 

Haastattelussa nousi selvästi esiin opetusmi-
nisterin huoli yhä varhemmin alkavasta lasten 
ja nuorten koulutuksellisesta eriytymisestä. 

1. Jokaisella meillä on haaleita tai vahvoja 
koulumuistoja. Mikä on teidän miellyttävin 
muistonne omilta kouluajoiltanne ja mikä on 
puolestaan epämiellyttävin koulumuistonne?

Koulussa olin kiinnostunut historiasta, 
maantieteestä ja liikunnasta. Kiinnostukse-
ni ja harrastuneisuuteni tuotti näistä aineis-
ta hyvät arvosanat ja kouluun oli lähes aina 
mukava mennä. Epämiellyttävin koulumuis-
toni liittyy oppikouluun, jossa ruotsin opetta-
ja luetutti läksykappaleet ulkoa ja oli ilkeä ja 
halventava, jos ei osannut.

2. Kouluaikana meille monille syntyy visio, 
mitä meistä isona tulee. Mikä oli teidän kou-
luaikainen visionne ja toteutuiko se?

Ajattelin opettajan tai liikunnanohjaajan 
työtä. Ei ihan toteutunut.

3. Miten innostuitte lähtemään mukaan po-
litiikkaan? Olitteko jo kouluaikana aktiivinen 
yhteiskunnallisten kysymysten pohtija?

Lapsesta alkaen oikeudenmukaisuuskysy-
mykset ovat askarruttaneet minua. Siitä oli 
lyhyt matka politiikkaan Pidin keskikoulussa 
5. luokalla esitelmän Väinö Linnan ”Täällä 
pohjan tähden alla” –kirjasta äidinkielen tun-
nilla. Opettajani oli kärkäs kommenteissaan 
ja otimme yhteen aika voimakkaasti.

4. Jos teidän pitäisi kuvata viidellä laatusa-
nalla nykyistä suomalaista koulutusjärjestel-
mää, mitkä nämä sanat olisivat. 

Kansainvälisesti vertaillen korkeatasoinen, 
oikeudenmukainen, maksuton, joustava ja 
arvostettu. 

5. Millaisten haasteiden edessä suomalainen 
peruskoulu- ja lukiokoulutus tällä hetkellä 
ovat? 

Eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalai-
selle yhteiskunnalle ja elämäntavalle. Kou-
lutuksellinen eriytyminen alkaa varhaisessa 
vaiheessa. Tulen käynnistämään koulutuksel-
lisen tasa-arvon toimenpideohjelman, joka si-
sältää laajapohjaisia toimia osaamis- ja kou-
lutuserojen vähentämiseksi ja heikommassa 
asemassa olevien aseman parantamiseksi. 

Perusopetuksen lähtökohtana on koko 
ikäluokalle yhteinen, tasavertaiset edellytyk-
set turvaava yhdeksänvuotinen perusopetus. 
Koulujen eriytyminen tullaan estämään. Tä-
män vuoksi vahvistamme peruskoulun edel-
lytyksiä toimia kaikkien lasten oppivelvolli-
suuskouluna huomioimalla koulujen toimin-
taympäristö niiden ohjauksessa ja rahoituk-
sessa. Haluamme siis satsata perusopetuk-
seen - osaamisen kivijalkaan. Tavoitteena on, 
että perusopetuksen rahoitus jatkossa perus-
tuu nykyistä enemmän perusopetuksen toi-
mintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, 
esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien vä-
estöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon 
sekä työttömyysasteeseen. Voimavaroja 
suunnataan myös opetuksen laadun kehittä-
miseen sekä oppimisen ja kasvun tuen vah-
vistamiseen.  Perusopetuksen ryhmäkokojen 
pienentämiseen tullaan ohjaamaan ensi vuo-
delle yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, mikä 
on suurin koskaan tehty kohdennus vuosita-
solla opetusryhmien koon pienentämiseen.  
Aamu- ja iltapäivätoimintaa lisätään.

Opetusministerin ajatuksia koulusta ja 
sen tulevaisuudesta

PirJo West Haastattelu 
Janne suHonen Kuva 
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Lukioikäluokat pienenevät aina 2020 -luvun 
alkuun saakka. Tämä luo haasteita lukio-
koulutuksen alueellisen saavutettavuuden 
turvaamiselle jatkossa. Valtioneuvosto on 
asettanut tavoitteeksi koulutuksen alueel-
lisen saavuttavuuden turvaamisen hallitus-
kaudella. Keinoina siinä ovat rahoitukselliset 
ratkaisut, tieto- ja viestintätekniikan hyödyn-
täminen ja alueellinen yhteistyö. Lukiokou-
lutuksen vetovoimaisuutta tulee myös kyetä 
jatkossa vahvistamaan.

 Perusopetuksen tuntijakoa valmisteleva 
ministeriön virkamiestyöryhmä saa ehdotuk-
sensa valmiiksi tänä keväänä. Lukion tuntija-
on valmistelu käynnistetään perusopetuksen 
tuntijakoasetuksen valmistuttua. Lukiokou-
lutuksen kehittämistyöryhmä ehdotti monia 
pedagogisia uudistuksia lukioon, joten tule-
valla työryhmällä on hyvä pohja valmistelul-
leen. Perusopetuksen ja lukion tuntijakojen 
valmistuttua Opetushallitus käynnistää uusi-
en opetussuunnitelman perusteiden valmis-
telun. Tavoite on käynnistää uuden tuntijaon 

ja opetussuunnitelmien mukainen opetus lu-
kioissa syksyllä 2016.   

 Maahanmuuttajanuoria ohjautuu lukio-
opintoihin selkeästi kantaväestöä vähemmän. 
Sen vuoksi hallituskaudella tullaankin säätä-
mään lukiokoulutuksen valmistavasta koulu-
tuksesta maahanmuuttajille. Etenkin opetus-
kielen ja opiskelutaitojen riittävä hallinta li-
sää lukio-opinnossa menestymistä.  Maahan-
muuttajille suunnattava lukion valmistava 
koulutus käynnistetään 2014. Säädösvalmis-
telu asiassa on jo käynnistetty.

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehi-
tys edellyttää sen huomioon ottamista myös 
koulutuksessa ja se voidaankin ennen pitkää 
ottaa käyttöön myös ylioppilastutkinnos-
sa. Tutkinto kaipaa muutenkin kehittämistä, 
koska rakenneuudistusten jälkeen tutkinnon 
yleissivistystä varmistava luonne on muuttu-
nut. Eri kokeiden arvosanat eivät myöskään 
tällä hetkellä ole vertailukelpoisia, mikä ra-
joittaa niiden hyödyntämistä korkeakoulujen 
opiskelijavalinnassa.

Ylioppilastutkinnon osalta hallituskauden 
keskeinen tavoite on parantaa tutkinnon eri 
kokeiden vertailukelpoisuutta. Tällä hetkellä 
saman arvosanan saaminen vaatii eri kokeis-
sa hyvinkin eritasoista osaamista, mikä aihe-
uttaa vakavia ongelmia tutkinnon hyödyntä-
miselle korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. 
Tässä tarkoituksessa myös toisesta äidinkie-
len kokeesta kehitetään entistä enemmän 
yleissivistystä sekä tiedon käsittelyä ja päte-
vyyden arvioinnin taitoja mittava koe. Äidin-
kielen koeuudistus pyritään ottamaan käyt-
töön jo keväästä 2015 lukien. 

6. Helmikuun alussa uutisoitiin, että entistä 
useampi peruskoulun jälkeinen nuori syrjäy-
tyy ja että syrjäytyneiden joukossa on entis-
tä enemmän maahanmuuttajanuoria. Mihin 
toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä syrjäytymi-
sen estämiseksi?

Huolestuttavaa on, että kasvavalle osalle 
lapsia ja nuoria sekä heidän perheilleen on 
kasautumassa monimutkaisia ongelmia. Ku-
vaavaa on, että lapsiköyhyys on kymmenes-
sä vuodessa kaksinkertaistunut ja että lasten 
terveyserot ovat kasvussa ja että nuorten 
huostaanotot ovat huolestuttavissa määrin 
kasvaneet. Kasvava joukko nuoria - aivan 
erityisesti nuoria miehiä - syrjäytyy perus-
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opetuksen jälkeisestä koulutuksesta.
Pahoinvoinnin kasvun katkaiseminen ja 

tehokas hyvinvoinnin edistäminen edellyttä-
vät konkreettisia, mitattavia ja rohkeita toi-
menpiteitä.  Tulemme toteuttamaan koulu-
tustakuun osana nuorten yhteiskuntatakuuta. 
Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi 
on varattu valtion talousarviossa vuosittain 
60 miljoonaa euroa. Tulemme takaamaan 
jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, har-
joittelu-, opiskelu- työpaja- tai kuntoutuspai-
kan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
työttömäksi joutumisesta. 

Koska pahoinvointiin ja syrjäytymiseen 
viittaavat oireet ovat havaittavissa useimmi-
ten hyvin varhaisessa vaiheessa on tarvetta 
kohdentaa toimenpiteitä voimakkaasti ennal-
taehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.  Jo 
vuosien ajan olemme kuulleet opiskelu- ja 
oppilas- ja opiskelijahuollon epäkohdista.  
Myös valtioneuvoston oikeuskansleri on vast-
ikään  kiinnittänyt tähän erityistä huomiota. 
Palveluiden riittävyydessä on puutteita koko 
maassa ja oppilaiden oikeus näihin palvelui-
hin ei toteudu tasapuolisesti maan eri osissa. 
Keskeisiä ongelmia ovat alueelliset ja kun-
takohtaiset erot palveluiden saatavuudessa, 
epäyhtenäiset käytännöt sekä lainsäädännön 
pirstaleisuus. Palvelujen riittämättömyyden 
takia esimerkiksi mielenterveysongelmista 
kärsiville ei pystytä antamaan tukea riittävän 
lähellä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaa-
li- ja terveysministeriö ovat käynnistäneet 

opiskeluhuoltoa koskevan lainsäädännön val-
mistelun. Tätä tarkoitusta varten kuntien pe-
ruspalvelubudjettiin on varattu määrärahaa. 
Tavoitteena on, että kaikille oppilaille ja opis-
kelijoille on tarjolla toimivat ja lainsäädännön 
edellyttämät opiskelu- ja terveydenhuollon 
palvelut.

7. Tutkimuksen- ja koulutuksen kehittämis-
suunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi, että 
Suomi on maailman osaavin kansakunta 
vuonna 2020. Mitä tämä käytännössä tar-
koittaa? Millaisia muutoksia tavoite vaatii ny-
kyiseen koulutusjärjestelmäämme? 

Kehittämisuunnitelman mukaan tavoit-
teena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-
maiden kärkijoukkoon keskeisissä nuorten 
ja aikuisten osaamisvertailuissa, koulupu-
dokkaiden vähyydessä sekä nuorten ja työ-
ikäisten korkea-asteen koulutuksen suoritta-
neiden väestöosuudessa. Sukupuolten eroja 
osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumi-
sessa ja koulutuksen suorittamisessa kaven-
netaan ja koulutuksen periytyvyyttä vähen-
netään. Elinikäisen oppimisen politiikkaan 
kuuluu, että siirtymät asteelta toiselle ja kou-
lutuksesta työelämään ovat mahdollisimman 
joustavia. Kaikessa kiinnitetään huomiota 
opitun tunnustamiseen ja tunnistamiseen 
siten, että aikaisemmassa koulutuksessa ja 
muualla opittu voidaan mahdollisimman täy-
simääräisesti hyväksyä osaksi opintoja. 

Haastattelija on Kleion päätoimittaja.
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OAJ:n toissa vuonna valittu puheenjohtaja 
Olli Luukkainen ottaa haastattelijan iloi-

sena vastaan. Hän on selvästikin innostunut 
työstään. Työ on monipuolista: siinä on läs-
nä kaikki mitä järjestöpolitiikkaan kuuluu ja 

”vielä vähän muutakin”.
OAJ on suuri liitto: siinä on yli 120 000 

jäsentä. Moninaisuuden kanssa on elettävä, 
mutta suurimmaksi osaksi Luukkainen näkee 
suuruudessa voimaa. Suuri jäsenmäärä tuo 
painoarvoa ja OAJ:n sanaa kuunnellaan tark-
kaan.

”Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten 
valtavan moninaiset tahot ottavat yhteyttä 
ja haluavat tavata. OAJ:ta kuunnellaan tark-
kaan. Kuntatyönantajan, muiden ammatti-
liittojen, kansainvälisten opettajajärjestöjen, 
poliitikkojen, yrittäjien, elinkeinoelämän ja 
median kanssa käydään jatkuvasti vuoropu-
helua”, Luukkainen kertoo.

”Opetushallinnon kanssa olemme jatku-
vasti tekemisissä. Opetusministeri kuuntelee 
tarkkaan, mitä OAJ asioista on mieltä. Myös 
muut ministerit ovat yhteistyökumppanei-
tamme. Olemme myös onnistuneet siinä, 
että OAJ:lla on lähes kaikissa koulutuspoli-
tiikan suunnitteluryhmissä oma edustajansa”, 
Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan OAJ:n tehtävä on olla 
yhteiskunnallinen keskustelija. Tehtäväkent-
tä on laajempi kuin pelkkä palkkapolitiikka. 
Keskustelua pitäisi kannustaa joka tasolla 
eikä pelkkä puheenjohtaja voi olla OAJ:n jul-
kinen ääni.

Miksi opetusvelvollisuudelle ei tehdä 
mitään?
 
Palkkapolitiikasta keskustellessa opetusvel-
vollisuuskysymys nousee väistämättä esille. 
Luukkaisen mukaan asia on ollut neuvottelu-
pöydässä esillä, mutta korkeimpien opetus-
velvollisuuksien alentaminen on tähän men-
nessä ollut liian kallis ratkaisu.

”Työnantaja on valmis etenemään, mut-
ta vain sillä ehdolla, että nostamme vasta-
painoksi alempia opetusvelvollisuuksia. Me 
emme voi tehdä ratkaisua, jossa jonkun ase-
ma heikkenee”, Luukkainen kertoo.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että reaali-
opettajien opetusvelvollisuudet ovat ikuisesti 
liian korkeita?

”Ei se sitä tarkoita”, Luukkainen kiirehtii 
vastaamaan. Uusimmassa sopimuksessa OAJ 
sai neuvoteltua myös rakenteellisia muutok-
sia. Terveystiedon opetusvelvollisuutta lu-
kiossa laskettiin ja luokanvalvojan korvaus 
peruskoulussa yhtenäistettiin.  Rakenteelli-
set muutokset syövät kuitenkin aina yleisko-
rotusta.

”Näissä asioissa pystyttiin etenemään, 
koska yksityinen puoli oli edennyt asiassa 
ensin”, selittää Luukkainen.

Uusimmassa sopimuksessa myös paikal-
linen järjestelyerä jaettiin keskitetysti ja sillä 
korjattiin rakenteellisia vääristymiä. Paikalli-
seen sopimiseen Luukkainen suhtautuu kah-
talaisesti: sillä on hyvät ja huonot puolensa.

Vaikka Luukkainen on uusimpaan sopi-
mukseen tyytyväinen, hän näkee opettajien 

Olli Luukkainen vaatii opettajien 
palkkaan merkittävää korotusta

OAJ:n puheenjohtaja näkee, että lukion kehittäminen on jäänyt 
muista oppilaitoksista jälkeen. 
 
riitta miKKola teKsti 
leena louHivaara Kuva 
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palkkatason yhä liian matalana.
”Tällä koulutustasolla ja vastuulla olevien 

ihmisten kokonaispalkkaustaso pitää saada 
nousemaan. Varsinkin alimpiin palkkoihin on 
saatava merkittävä tasokorotus. Ja vaikka 
kuntien taloustilanne on huono, ei sitä opet-
tajilla voi maksattaa.”

Mikä lukiokoulutuksessa on vikana?
 
Lukiosta ja ylioppilaskirjoituksista puhuttaes-
sa Luukkainen esittää enemmän kysymyksiä 
kuin vastauksia.

”Lukio on jäänyt pitkään kehittämisestä 
sivuun. Ammatillisen puolen vetovoimaa on 
lisätty, on luotu ammattikorkeakoulut ja yli-
opistoa on kehitetty. Samaan aikaan lukiol-
le ei ole tehty mitään”, kuvaa Luukkainen ja 
jatkaa: ”Osittain väitän, että se johtuu siitä, 
että lukioväki on halunnut pitää lukion ennal-
laan.”

OAJ:n uusin tutkimus kertoo siitä, että 
huono-osaisuus lukioissa kumuloituu. Opet-
tajat, jotka eivät ole päässeet täydennys-
koulutukseen, sanovat, ettei opetuskaan ole 
uudistunut. Samoissa kouluissa ei käydä ke-
hityskeskusteluja eikä lukion johto tue opet-
tajan kehittymistä. 

”Tämä on huolestuttavaa”, toteaa Luukkai-
nen.

Luukkainen penää myös lukioita täyttä-
mään perustehtäväänsä eli valmistamaan 
opiskelijoita korkeakouluihin.

”Liian paljon tänä päivänä lukiolaiset täyt-
tävät ammattikorkeakouluja. Miten silloin 
toteutuu ammattikorkeakoulujen perusidea, 
että ne tuottavat huippuammattiosaajia? 
Mikä on ratkaisu: pitäisikö vähentää lukio-
paikkoja vai lisätä korkean asteen koulu-
tuspaikkoja? Tulevaisuudessa tarvitsemme 
paljon huippuosaajia, joten yliopistopaikkoja 
ei kannata vähentää vaan suunnata oikein”, 
Luukkainen pohtii.

”Jossain on myös vikaa, kun lukioon pää-
see kuutosen keskiarvolla, mutta rakennus-
opintoihin tarvitaan kahdeksan ja puolen 
keskiarvo”, Luukkainen toteaa.

Lukion opettajat ovat myös stressaantu-
neempia kuin muut opettajat. Tämän kertoo 
hyvin selvästi OAJ:n teettämä kysely opetta-
jilla. Jotain lukiolle on siis tehtävä ja Luukkai-

sen mukaan lukion kehittämisellä on kiire.
”Ei saa jäädä tuleen makaamaan eikä pidä 

odottaa peruskoulun uuden opetussuunnitel-
man valmistumista. Lukiota on kehitettävä 
nyt”, Luukkainen sanoo.

Peruskoulu tarvitsee väljyyttä, ei 
kansallista testaamista
 
Peruskoulun uuteen tuntijakoon Luukkainen 
toivoo lisätunteja siksi, että peruskouluun 
saataisiin lisää väljyyttä. Erittämisellä saa-
daan kyllä lahjakkaille oppilaille haasteita, 
mutta heikkojen mukana pitäminen on isom-
pi haaste.

”Äärettömän vaikeita valinnaiskehikoita en 
toivo, koska koulut joutuvat rahatilanteen ja 
koon mukaan silloin eriarvoiseen asemaan. 
Tuntijaon on oltava sellainen, että se tukee 
lähikouluperiaatetta”, Luukkainen sanoo.

”Tuntijakotyöryhmän tavoitteet ovat hyvät. 
Siellä on katsottu tulevaisuuteen ja löydetty 
tärkeitä ja positiivisia asioita. Yhteiskunnalli-
nen tietämys ja ymmärtämys ja erityisesti ta-
loudelliset taidot korostuvat uuden tuntijaon 
tavoitteissa. Miten se käytännössä tapahtuu, 
se on tietenkin eri asia”, Luukkainen kokoaa.

Koulujen kansallisia päättökokeita Luuk-
kainen ei kannata, koska se johtaa hänen 
mukaansa siihen, että ruvetaan opiskele-
maan testejä varten. Osaaminen ja sivistys 
kaventuvat, kun testitulokset määräävät op-
pisisällöt.

”Mehän olemme ilman testejä todistetus-
ti maailman huippuja suhteessa niihin, jotka 
testaavat. Tämä on hyvä perustelu testejä 
vastaan”, Luukkainen sanoo.

Testejä on puolusteltu sillä, että ne tasoit-
tavat arviointia ja tuovat oppilaille oikeustur-
vaa pyrittäessä toiseen asteen oppilaitoksiin. 

”Opettajien täydennyskoulutus on paras 
keino tehdä arvioinnista riittävän tasa-ar-
voista. Se on testejä parempi keino”, Luuk-
kainen toteaa.

Miksi historian opettajia koulutetaan 
yhä liikaa?
 
OAJ:n tiedossa on hyvin eri opettajaryhmi-
en koulutusmäärät. Historian ja yhteiskunta-
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opin opettajia koulutetaan yhä kuudessa eri 
yliopistossa ja heitä valmistuu vuosittain yli 
sata opettajaa.

”Olemme jo monta vuotta puhuneet his-
torian opettajien ylikoulutuksesta ja asia on 
kyllä tiedostettu ja siihen on pyritty vaikutta-
maan. Valitettavasti opetusministeriökin on 
ollut voimaton. Yliopistoilla on autonomia ja 
he ovat tuottaneet tutkintoja historian alalla, 
kun halukkaita opiskelijoita on paljon”, Luuk-
kainen toteaa.

Haastattelun lopuksi Luukkainen haluaa 
korostaa, että yhteiskunnalliset taidot, yrit-
täjyys ja kansalaisaktiivisuus ovat erittäin 
tärkeitä asioita ja siinä mielessä historian 
ja yhteiskuntaopin opettajat ovat avainase-
massa.

”Te teette erittäin tärkeää työtä. Sillä teh-
dään demokratiaa maailmaan, tasa-arvoa ja 
herätetään kiinnostusta yhteisten asioiden 
hoitoon. ”

Luukkaisen oma lempiaine kouluaikana 
oli matematiikka mutta toisena tuli yhteis-
kuntaoppi, mikä ei taida meitä yllättää. Yh-
teiset asiat kiinnostavat yhä.

Haastattelija on HYOL ry:n varapuheenjoh-
taja.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen pitää OAJ:n 
suuruutta voimavarana
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Lakitiedon kurssi
JURIDIIKKAA NUORISTA JA NUORILLE
5.-6.6.2012, Saksalainen koulu, Helsinki

Tiistai 5.6.2012
9.30 – 9.45 Avauspuheenvuoro, HYOL ry
9.45 – 11.00 Perhe ja väkivalta kansainvälistyvässä Suomessa
11.15 – 12.30 Lasten elatus, huolto, huostaanotto ym. 
12.30 – 13.30 Lounastauko
13.30 – 15.00 Kuluttajan uudet haasteet 
15.00 – 15.30 Kahvi
15.30 – 16.15 Mitä sovittelu on käytännössä?
16.15 – 17.45  Didaktinen työpaja: draama lakitiedon opetuksessa
19.00 -   Iltatilaisuus 

Keskiviikko 6.6.2012
9.30 – 10.30  Nuorille tärkeät vakuutukset
10.30 – 11.30 Velkaantumisesta ulosottoon  
12.00 – 13.00  Lounastauko
13.00 – 14.00 Vastaajana, kantajana, asianosaisena ja todistajana oikeudessa
   Mitä nuorille pitäisi oikeusprosessista opettaa? 
14.00 – 15.30   Vierailu Korkeimmassa oikeudessa tai työpaja ihmisoikeuskasvatuksesta
15.30 - 17.00  Vierailu Korkeimmassa oikeudessa tai työpaja ihmisoikeuskasvatuksesta

Tarkka ohjelma luennoitsijatietoineen osoitteessa www.hyol.fi/koulutus
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Trio Travels -matkatoimisto järjesti histori-
an opettajille kesäkuussa 2011 jo toisen 

matkan Balkanille. Oppaanamme oli taas 
asiantunteva ja mukava Pirjo Sehic. Hänen 
lisäkseen meitä opastivat paikalliset oppaat, 
jotka kertoivat meille ”virallisen totuuden” 
Balkanin maiden historiasta ja tämän päivän 
tilanteesta.

Serbia
Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli Kale-
megdanin  linnoitus Serbian pääkaupungissa 
Belgradissa. Linnoituksessa oleva Ruusu-
kirkko, jonka kattokruunu oli tehty luodeista, 
kertoi meille alueen sotaisaa historiaa selkä-
piitä karmivalla tavalla. 

Vierailimme myös Belgradissa rakenteilla 
olevassa Sveti Savan ortodoksisessa kirkossa, 
josta tulee maailman suurin ortodoksikirk-
ko.  Uskontojen keskinäinen kilpailu näkyi 
monella tavalla matkamme varrella; toinen 
rakentaa maailman suurinta kirkkoa, toinen 
pystyttää omat tunnuksensa vuoren laelle 
kaikkien nähtäväksi. 

Matkamme kiinnostavimpia kohteita oli-
vat eri oppilaitokset; ilmailualalle koulutta-
vassa ammatillisessa koulussa Belgradissa 
resursseja ei tuntunut puuttuvan. Serbialai-
sen kaupungin Sumaricen Kragujevacin lukio 
toimi hienossa vanhassa miljöössä, mutta 
vailla nykyajan tietotekniikkaa, liitutaulut oli-
vat luokkien keskeisintä varustelua.

Tuhat vuotta vanhassa Studenican luos-
tarissa meillä oli oppaanamme arvokkaan 
oloinen, vakava nuorehko munkki. Tunnelma 
muuttui hieman, kun oppaan taskussa soi yl-
lättäen nokialainen kännykkä. 

Ennen matkamme jatkumista oli vaih-
dettava bussia, koska Serbian rekisterikilvin 
varustetulla bussilla ei ollut turvallista ajaa 
naapurimaahan Kosovoon ja sieltä edelleen 
Makedoniaan.

Kosovo
Kosovossa ajoimme läpi Mitrovican jaetun 
kaupungin: kaupunkia jakavan sillan poh-
joispuolella asuvat serbit ja eteläpuolella al-
baanit. Valokuvaaminen oli ankarasti kielletty, 
jonka takia jopa bussiimme välittyi kaupun-
gin jännittynyt tunnelma. Näimme paljon au-
toja ilman rekisterikilpiä ja meille kerrottiin, 
että ne olivat lännestä omin luvin tuotuja 
ajoneuvoja.  Mitrovicassa koimme myös käy-
tännössä, mitä korruptio on. Poliisi pysäytti 
yllättäen automme ja vaati kuljettajaltamme 
rahaa ylinopeussakkoina.  Mitään näyttöä 
ylinopeudesta ei ollut eikä kyselty puolin ja 
toisin. Hetken neuvottelujen jälkeen poliisil-

Historian opettajat Balkanilla 

titta Putus-Hilasvuori

Belgradin kaupungin keskustassa on edelleen nähtävil-
lä NATO:n pommituksissa 1999 vaurioituneita taloja: 
puolustusministeriö ja pääesikunta.  Selitys siihen, 
miksi talot ovat vielä korjaamatta, oli, ettei valtiolla ole 
ollut rahaa korjata niitä.  Todellisuudessa ne on jätetty 
sinne muistuttamaan tapahtumista, joita serbit eivät 
hyväksyneet eivätkä vieläkään hyväksy.
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le riitti kaksikymmentä euroa lahjuksina ja 
saimme jatkaa matkaamme.

Kosovossa vierailimme vielä Ulpianan 
kaupungin lukiossa. Talo oli surkeassa kun-
nossa, mutta koulun opettajat ystävällisiä ja 
yhteistyöhön halukkaita. Koulussa muisteltiin 
hyvällä suomalaisia rahanturvaajia, jotka oli-
vat juuri lopettaneet työnsä alueella.  Eräs 
koulun opettajista oli toiminut suomalaisten 
joukkojen tulkkina.

Makedonia
Makedonian pääkaupungissa Skopjessa ihai-
limme lukuisia veistoksia katujen varsilla ja 
puistoissa. Juuri vierailumme aikoihin pysty-
tettiin kaupungin keskustaan valtavaa Alek-
santeri Suuren patsasta. Sen pystyttämisellä 
otettiin kantaa Makedonian ja Kreikan nimi-
kiistaan ja siihen, kenen sankari Aleksanteri 
Suuri oikein on. Valtava jalustalle nostettu 
Aleksanteri Suuren patsas kaupungin par-
haalla paikalla ei jättänyt epäilyjä makedo-
nialaisten mielipiteestä.  

Skopjessa vierailimme matkamme neljän-
nessä koulussa. Lukion tilat olivat niin huo-

Monille turisteille tunnetussa kauniissa Ohridin kau-
pungissa on valtavasti historiaa alkaen Rooman vallan 
ajalta peräisin olevasta muurista. Pyhän Klementinuk-
sen ja Pantelemonin kirkko on peräisin 900-luvulta.

Kosovo Poljen vuoden 1389 taistelun muistomerkki. 
Tässä kylässä Slobodan Milocevic piti puheen, jolla 
hän lietsoi levottomuuksia vuonna 1989 ja sota ser-
bien ja albaanien välillä alkoi.

nossa kunnossa, ettei Suomessa sellaisissa 
tiloissa olisi voinut koulua edes pitää. Henki-
lökunta ja oppaamme hehkuttivat tietokonei-
ta ja muuta uutta teknologiaa, josta emme 
kuitenkaan nähneet merkkiäkään. 

Serbiassa ja Makedoniassa kuulimme 
usein puhuttavan tulevasta EU-jäsenyydes-
tä. Se selvästikin herättää toiveita jostain 
paremmasta.  Jäsenyyden katsotaan olevan 
vain ajan kysymys. 

Se, mitä opimme tältä matkalta, oli sama 
kuin aina: itse nähty ja koettu kertoo ja opet-
taa enemmän kuin tuhat esitettä tai matka-

Kirjoittaja työskentelee historian ja yh-
teiskuntaopin opettajana Pohjois-Tapiolan 
lukiossa Espoossa.



       Lapin historian opet-
tajien opintomatka 

kesäiseen ja vehre-
ään Berliiniin onnistui 
kaikin puolin yli odo-
tusten. Kiitos onnis-
tuneesta ja asiapitoi-
sesta opintomatkasta 
kuuluu suurelta osalta 
Ounasvaaran lukion 
historian lehtorin, Al-
lan Valasmon Berliinin 
tuntemukselle. Matka 
oli hänelle jo toinen 
menneen kevään ja 
alkukesän aikana.

Berliinin katuja 
reunustavat upeat 
lehmukset ja nur-
mialueet olivat vielä 
alkukesän vihreää 
äpärettä. Kylmän so-
dan ajan historia ja 
Berliinin muurin jään-
teet ovat tänä päivänä matkailun lyömätön 
vetonaula. Kaupunki on noussut toisen maa-
ilmasodan raunioista uuteen kukoistukseen-
sa. Toisaalta lappilaisina historian opettajina 
emme voineet täysin unohtaa ja ohittaa La-
pin sotaa ja sen tuhoja, olimmehan vieraisilla 
Lapin polttajien maaperällä. Lappikin nousi 
tuhkasta ja aika lienee parantanut haavat?

Yli kolmen miljoonan asukkaan Berliinis-
tä välittyi yllättäen pikkukaupunkimainen 
tunnelma, elämänilo ja vireä yritteliäisyys. 
Kaupunki on edullinen matkailumaa ainakin 
suomalaisille, sillä ostokset saimme noin kol-
manneksen edullisemmin kuin rakkaassa ko-
timaassamme. Toisin kuin voisi luulla, Berliini 
ei ole väestörakenteeltaan tyypillinen saksa-
lainen kaupunki, vaan todellinen kansojen 
sulatusuuni. Berliiniläisten yritteliäisyyden 

taustalla on poliittinen 
päätös hillitä palkko-
jen nousua, jopa lei-
kata palkkojen koti-
maisen kysynnän yllä-
pitämiseksi. Jäin vielä 
pohtimaan, tuetaanko 
em. kehitystä myös 
verotuksen keinoilla? 
Kuinka esim. sivutöitä 
verotetaan? Kompen-
soidaanko palkkaleik-
kauksia mahdollisesti 

”pimeillä töillä”? 
Lähdimme mat-

kaan Rovaniemen len-
toasemalta keskiviik-
kona 8.6. Matkassa 
mukana olivat Hannu 
Hakanpää, Johanna 
Hall, Mikko Holma, 
Leena Kivipuro, Eija 
Laiho, Pasi Pulju, Allan 
Valasmo ja Anna-Mai-

ja Alajääskö. Berliinissä siirryimme takseilla 
hotelliimme, Grand City Hotel Berlin Zentru-
miin. Myöhemmin ilmeni, että hotellin toise-
na johtajana toimii suomalainen mieshenkilö. 
Loistonsa päivät ohittanut, jugend-tyylinen 
hotelli sijaitsee aivan Berliinin liikekeskuksen 
lähistöllä, Meinekestrassen varrella, joka on 
Kurfurstendamnin liikekadun sivukatu. Esi-
merkiksi ylellinen KaDeWe-tavaratalo sijait-
see Kurfurstendamnin varrella.                       

Keskiviikko 8.6. Pääsimme nauttimaan 
Berliinin nähtävyyksistä täysipainoisesti en-
simmäisestä päivästä alkaen, koska saa-
vuimme aamupäivän aikana. Lisäksi aikaero 
oli eduksemme. Söimme alkajaisiksi lounaan 
perussaksalaisessa ruokapaikassa, Europa-
Center -liikekeskuksessa. Saksalainen keittiö 
harrastaa raskasta ruokaa, mutta leipä on 

Lapin historian opettajat Berliinissä

anna-maiJa alaJääsKö
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Lapin historian opettajia tutustumassa Berliinin 
nähtävyyksiin.



erinomaista. Valtava ruoka-annos tarjoillaan 
rautapannuissa! Onneksi suurkaupungista 
löytyy ruokaa ja keittiöitä jokaiseen makuun. 
Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuuluivat 
Brandenburgin portin ja Valtiopäivätalon ym-
päristö. On uskomatonta, kuinka taitavasti 
rakennukset on saatu korjattua toisen maail-
man sodan tuhojen jälkeen. 

Torstai 9.6. Päivän pääkohde oli museo-
saari ja mittaamattomien aarteiden Perga-
mon-museo, jossa olisi voinut viettää useam-
mankin päivän. Pergamon-museosta löytyy 
muun muassa mykistävä Ishtarin portin re-
konstruktio. Museoiden pääsylippuun sisältyy 
nykyisin lähes poikkeuksetta audio-oppaat, 
mikä on todella loistava apu. 

Pergamon-museon jälkeen lähdimme 
etsimään ruokapaikkaa Kreuzbergin turkki-
laisesta kaupunginosasta, joka on entinen 
työläiskaupunginosa ja 1960-luvulta alkaen 
alue on ollut erityisesti siirtolaisten suosios-
sa edullisen vuokratason ansiosta. Ainakin 
päiväsaikaan kaupunginosasta välittyi vilkas 
elämä ja kaikenikäiset kirmasivat kaduilla. 
Polkupyörä näytti olevan yleinen kulkuväline. 
Kreuzbergissä kun oltiin, kävimme samalla 
katsastamassa Berliinin muurin jäänteitä ja 
Checkpoint Charlien, kylmän sodan aikaisen 
ylikulkupaikan. Paikka on lavastettu turistien 
iloksi.

Perjantai 10.6. Teimme retken kunin-
kaalliseen residenssikaupunkiin, Potsdamiin, 
jossa kertyi kävelykilometrejä runsaasti. Tu-
tustuimme jalan Sans soucin puistoon ja sen 
rakennuksiin (Sanssoucin linna, Neues Palais, 
Kiinalainen teehuone jne.). 

Lauantaina 11.6. Suuntasimme ensin jou-
kolla Tuomiokirkkoon ja sen jälkeen kukin 
oman aikataulunsa mukaan DDR-museoon. 
Kirkot ovat aina oivallinen käyntikohde, kos-
ka ne edustavat oman aikansa huippuark-
kitehtuuria. Aivan Tuomiokirkon vieressä, 
joen toisella puolella sijaitsee DDR-museo, 
joka edustaa puolestaan uutta museoajatte-
lua, kokemista ja osallistumista. Esimerkiksi 
Trabantissa saa istua ja kuulusteluhuoneen 
tuoliin saa käydä istumaan kuulusteltavaksi 
lampun valo kohdistettuna silmiin. Tunnelma 
oli tiivis ja nostalginen. Arvatenkin DDR-mu-
seolla on aivan erityinen merkitys entisen Itä-
Berliinin asukkaille. 

DDR-museon jälkeen suuntasimme Leena 

Kivipuron kanssa kanavaristeilylle, joka tar-
josi erilaisen näkökulman kaupunkiin. Lauan-
tai kääntyi illaksi ja hämmästelimme, kuinka 
ihmiset, nuoret ja vanhat tuntuivat viettä-
vän lauantai-iltaa kaupungilla käveleskellen. 
Hääkulkue ajeli kadulla edestakaisin torvet 
tööttäillen, eikä kukaan tuntunut kiinnittävän 
asiaan huomiota. Tarkoitus oli vielä käydä 
Aleksanderplatzin torilla, mutta matkan ai-
noa sadekuuro muutti suunnitelmamme.  

Sunnuntaiaamuna 12.6. lähdimme tak-
seilla Tegelin lentokentälle, josta alkoi koti-
matka Helsingin kautta Rovaniemelle. Sää 
suosi matkaamme, mutta hieman harmitti, 
kun saimme viestejä kaikkien aikojen hel-
teistä Rovaniemellä. Sääviestien lisäksi mei-
dät pidettiin ajan tasalla hallitusneuvottelu-
jen kulusta. Matka ajoittui loman alkuun ja 
palveli erinomaisena irtiottona menneen lu-
kuvuoden haasteista. 

Kirjoittaja on Lapin historian opettajien pai-
kalliskerhon puheenjohtaja

Näkymä Tuomiokirkon kupolin juurelta.
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Tietoa lähiympäristömme ilmiöistä sekä 
kaupungeista ja kunnista, joissa asum-

me, tuotetaan valtavia määriä. Mutta onko 
tieto aina näkyvissä helposti omaksuttavalla 
tavalla? Tilastot ja tutkimustulokset voivat 
olla raskasta luettavaa. Visuaalisesti eli ku-
vien avulla havainnollistettuna tiedosta tulee 
lähestyttävämpää, ja silmät voivat avautua 
näkemään aineistosta sellaista mitä pelkät 
luvut ja sanat eivät tahdo kertoa. 

Helsingin kaupungin tietokeskus järjes-
tää alle 19-vuotiaille suunnatun tiedon vi-
sualisointikilpailun, joka on avoinna 20.2.–
30.4.2012. Kilpailussa etsitään uusia luovia 
tapoja kertoa jostakin tiedosta kuvallisessa 
muodossa. Kilpailusivuilta (www.openhelsin-
ki.fi) löytyy osallistumisohjeiden lisäksi mm. 
linkkejä erilaisiin aineistoihin, joita voi visu-
alisoida, sekä mallivisualisointeja, joista voi 
ottaa vauhtia omaan ideaan ja toteutukseen. 

– Informaatiota hyödynnetään liian vä-
hän, sanoo tietokeskuksen tutkimuspäällikkö 

Ta-daa... dataa!

teemu Wass teKsti 
valtteri Hirvonen Kuva 

Timo Cantell. Hän toivoo, että kilpailu saisi 
opettajia ja kouluikäisiä innostumaan nykyis-
tä enemmän olemassa olevista aineistoista ja 
niiden visuaalisista esittämistavoista. – Kil-
pailutöiden tukena voi käyttää esimerkiksi 
kaupunkitilastoja, mutta idea voi lähteä myös 
itse kerätystä ”tilastosta” tai muusta tiedosta, 
vaikka kuinka pienestäkin. 

Tiedon aihe on siis vapaa, ja visualisoinnit 
voivat liittyä vaikkapa harrastuksiin, koulu-
maailmaan ja oppiaineisiin, kaveriporukoihin 
tai muihin elinpiirin asioihin. Myös toteutus-
tavan voi kukin valita itse. Pylväät ja piiraat 
on tunnettu jo iän kaiken, mutta mikä tahan-
sa kuva – staattinen tai liikkuva – on visuali-
sointi. Ainoastaan mielikuvitus on rajana. 

Kilpailu on osa WDC 2012 -designkaupun-
kivuoden ohjelmaa, ja se järjestetään yhteis-
työssä IBM:n sekä designvuoteen osallistuvi-
en kaupunkien kanssa. Kilpailu on kuitenkin 
avoin valtakunnallisesti. 

www.openhelsinki.fi

Aarnen, 7, visualisoinnissa juoman määrä lasissa kuvaa sen sijoitusta hänen suosikkijuomatilastossaan. 
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Oppiminen avaa uusia maailmoja
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Yleistämisen ongelmallisuus

Paljastaako poliittinen suuntautuminen politiikan tietämyksen?

olli nurmi

Yhteiskuntaopin keskeisenä pedagogisena 
haasteena on asioiden puolueeton käsit-

tely, sillä yhteiskuntatiede on itseään toteut-
tava tieteenlaji. Tämä haaste korostuu eri-
tyisesti, kun nuorille kansalaisille opetetaan 
poliittisten puolueiden toimintaa. Mikäli kou-
lussa opetetaan oppikirjan ja mahdollisesti 
myös opettajan auktoriteetilla jokin voima-
kas väittämä, se saattaa vaikuttaa oppilaiden 
mielikuviin ja mahdollisesti myös äänestys-
käyttäytymiseen.

Otavan tuoreessa oppikirjassa Uusi yh-
teiskuntatieto (2011) esitetään seuraavaa: 

”Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttami-
seen jakaa suomalaiset aiempaa jyrkemmin 
kahteen leiriin. Tämän taustalla ovat ainakin 
osittain politiikan lukutaitoon liittyvät erot. 
Tutkimusten mukaan koulutus vaikuttaa po-
litiikan lukutaitoon: mitä korkeammin kou-
lutettu kansalainen on, sitä enemmän hän 
ymmärtää politiikkaa ja sitä kiinnostuneempi 
hän on yhteiskunnallisista asioista.

Myös sukupuoli ja koulutustaso vaikut-
tavat: naisten ja vähän koulutettujen tietä-
mys politiikasta on heikompi kuin miesten ja 
korkeasti koulutettujen. Puolueiden kannat-
tajissakin on eroja: vasemmistoa ja vihreitä 
äänestävät tietävät politiikasta oikeistopuo-
lueiden äänestäjiä enemmän. Muihin ikäryh-
miin verrattuna nuoret ymmärtävät politiikka 
heikosti, koska he eivät lue lehtiä tai seuraa 
uutisia tai ajankohtaisohjelmia, vaan keskit-
tyvät viihdeohjelmiin.” (s.92)

Oppikirjassa esitetyn tiedon mukaisesti 
vasemmistoa ja vihreitä äänestävät tietävät 
politiikasta oikeistopuolueiden äänestäjiä 
enemmän. Väite on poliittisesti latautunut ja 
sen tueksi olisi kyettävä esittämään selkeitä 
tutkimustuloksia. Tutkimuksen antama kuva 
ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.

Tutkimuksen näkökulma
Oppikirjan väittämä perustuu tutkija Lauri 
Rapelin väitöskirjaan Tietääkö kansa? (2010). 
Rapelin väitöstutkimuksessa todetaan: ”Aust-
ralialaisten äänestäjien politiikkatietämystä 
tutkineen Tranterin mukaan poliittista va-
semmistoa sekä vihreitä parlamenttivaaleis-
sa äänestäneet vastaajat tiesivät politiikas-
ta oikeistopuolueita äänestäneitä enemmän. 
Tältä näyttää myös tilanne Suomessa Yhteis-
kuntatutkimus 2008 -aineiston perusteella. 
Kuvassa 2.2 on esitetty kyselyn vastaajat 
ideologisen itsesijoittamisen sekä tietämys-
kysymyksen perusteella mitatun tietämyk-
sen mukaan. Yhteiskuntatutkimus 2008 -ai-
neiston perusteella Suomessa vasemmistoon 
itsensä sijoittavat tietävät politiikasta oikeis-
toon itsensä sijoittavia enemmän.” (s. 55) 
Ideologista sijaintia mitattiin kysymyksellä 

”Mihin Te asettaisitte itsenne asteikolla, jossa 
nolla tarkoittaa laitimmaista vasemmistoa ja 
kymmenen laitimmaista oikeistoa?”

Yhteiskuntatutkimus 2008:ssa mainitaan 
kuitenkin itsesijoittamisen suhteesta politii-
kan tietämystä mittaaviin tietämyskvartaa-
leihin, että niiden välillä ei ole havaittavissa 
mainittavia eroja (s. 84). Eroja siis on, mutta 
ne eivät ole tilastollisesti merkitsevä. Oleel-
lista on myös, että vasemmiston ja oikeiston 
välisessä politiikan tietämyksessä saatu tulos 
muuttuu, kun vertaillaan puoluekantaa suh-
teessa politiikan tietämykseen. Yhteiskunta-
tutkimus 2008, johon Rapeli viittaa, kertoo 
politiikan tietämyksestä näin: ”Kokoomuk-
sen, vihreiden sekä Vasemmistoliiton äänes-
täjien – sekä hieman vähemmässä määrin 
myös Keskustan – osuudet ylimmässä tietä-
myskvartiilissa ovat selvästi puolueiden ko-
konaiskannatusta suurempia. Tämä viittaisi 
siihen, että kyseisiä puolueita äänestäneet 
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painottuvat tiedollisesti korkeammalla tasolla 
olevien joukkoon. Selkeimmin erottuva ilmiö 
on äänestämättä jättäneiden painottuminen 
alimpaan tietämyskvartiiliin.” (s. 107)

Yhteiskuntatutkimus 2008:n päätarkoi-
tuksena ei ollut selvittää politiikan tietämyk-
sen ja poliittiseen suuntautumiseen välistä 
suhdetta. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, 
että Suomen puolueiden kannattajista vuon-
na 2008 eniten politiikasta tietävään neljän-
nekseen kuului vihreiden, vasemmistoliiton ja 
kokoomuksen kannattajia – tässä järjestyk-
sessä. Huomattavasti mediahuomiota yhteis-
kuntatutkimus 2008:n julkaisemisen jälkeen 
sai se, että Suomen suurimman vasemmis-
topuolueen, sosiaalidemokraattien, äänestä-
jät olivat tutkimuksen mukaan painottuneet 
alimpiin tietämyskvartaaleihin. Myös perus-
suomalaisten kannattajat painottuivat tutki-
muksessa alimpiin tietämyskvartaaleihin.

Kansainvälisessä vertailussa saadaan 
vasemmiston ja oikeiston politiikan tietä-
myksestä päinvastainen havainto kuin ideo-
logisessa itsesijoittamisessa. Rapelin väitös-
kirjassa todetaan: ”Kansainvälisen vertailun 
mahdollistavasta CSES-tutkimusaineistosta 
saadut tulokset ovat päinvastaiset: porva-
rillisten puolueiden kannattajien tietämys oli 
22 maan vertailussa johdonmukaisesti va-
semmistoon kuuluvien puolueiden kannatta-
jia korkeampaa, vaikka erot eivät muutamia 
maita lukuun ottamatta olleet erityisen mer-
kittäviä. Ruotsissa sosialidemokraatteja ää-
nestävät tietävät Holmbergin ja Oscarssonin 
mukaan politiikasta vähemmän kuin oikeis-
topuolueiden Kansanpuolue liberaalit (Folk-
partiet) ja Maltillinen kokoomus (Moderata 
samlingspartiet) äänestäjät.” (s. 107)

Otavan oppikirjassa esitetty toteamus 
perustuu Lauri Rapelin väitöskirjan yhdestä 
osiosta tehtyyn johtopäätökseen, jonka tu-
eksi voidaan esittää australialaisen politiikan 
tutkija Bruce Tranterin (2007) saama saman-
kaltainen tutkimustulos. Tämän perusteella 
voisi päätellä, että Suomi ja Australia muo-
dostavat politiikan tietämystä ja poliittista 
suuntautumista vertailtaessa kansainvälisen 
poikkeuksen. On kuitenkin huomionarvoista, 
että Tranterin tutkimus perustuu ainoastaan 
yhdestä vaalista saatuihin tuloksiin. Oma ky-
symyksensä on myös, onko Australia Suo-
men kannalta relevantti vertailukohde, kun 

esimerkiksi naapurimaa Ruotsista on saata-
villa vastaavanlaista tutkimustietoa.

Kokoomuksen kannattajien sijoittuminen 
kärkikolmikkoon politiikan tietämyksessä ja 
sosiaalidemokraattien kannattajien muihin 
puolueisiin verrattuna huono sijoittuminen 
jää huomiotta, mikäli politiikan tietämystä 
esiteltäessä puhutaan yleisesti vasemmis-
tosta ja oikeistopuolueista. Lisäksi Suomen 
poliittisessa tilanteessa on tapahtunut muu-
toksia vuoden 2008 jälkeen. Tuottaisiko yh-
teiskuntatutkimus 2008:n seurantatutkimus 
Suomessa vuonna 2012 samanlaisen tulok-
sen kuin vuonna 2008? Luokiteltaisiinko pe-
russuomalaisten kannattajat oikeistoon vai 
vasemmistoon? Entä vihreiden kannattajat?

Yhteiskuntatutkimus 2008:ssa lausutaan 
kriittinen huomio vasemmisto-oikeisto kah-
tiajaosta, vaikka se on yhä käyttökelpoinen 
poliittisen suuntautumisen määrittäjänä. Yh-
teiskuntatutkimuksessa todetaan: ”Aiemmin 
poliittista ideologiakenttää dominoineen va-
semmisto-oikeisto-jaon rinnalle on syntynyt 
ulottuvuuksia, jotka eivät ole sovitettavissa 
tähän perinteiseen dikotomiaan.” (s.73)

Tutkijat varovaisia
Politiikan tutkijat painottavat, että on oltava 
varovainen tehtäessä johtopäätöksiä poliitti-
sen suuntautumisen ja politiikan tietämyksen 
välisestä suhteesta. Valtiotieteiden tohtori 
Kimmo Elon mielestä ”on menetelmällisesti 
ongelmallista linkittää puoluetausta ja tie-
tämystaso toisiinsa. Selityksellisesti niillä ei 
todennäköisesti ole yhteyttä toisiinsa”. Elo 
toimi oikeusministeriön tilaaman Yhteiskun-
tatutkimus 2008 -projektin vastuullisena joh-
tajana.

Lauri Rapeli päätyy väitöskirjassaan sa-
mansuuntaiseen johtopäätökseen: ”Ongel-
mallista tulosten tulkinnan kannalta on se, 
mistä puolueiden kannattajien tiedollisten 
erojen voidaan katsoa kertovan ja mitä vai-
kutuksia eroavaisuuksista mahdollisesti on 
esimerkiksi vaalituloksen kannalta” (s.57). 
Väitöskirjan lopullinen johtopäätös on yhteis-
kuntaopin kannalta lohdullinen ja kannustava. 
Rapeli esittää, että ainoa korrekti johtopää-
tös on, että merkittävimmäksi yksittäiseksi 
tietämyksen vaihtelua selittäväksi muuttu-
jaksi nousi äänestäminen – ei siis poliittinen 
suuntautuminen (s. 148).



Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöt, jotka 
käyttävät äänioikeuttaan ovat myös keski-
määräiseltä politiikan tietämykseltään pa-
remmin perillä politiikasta. Viesti kannustaa 
kansalaisia perehtymään asioihin ja käyttä-
mään äänioikeuttaan. Rapeli itse kommen-
toi omaa väitöskirjaansa seuraavasti: ”Mitä 
johtopäätöksissä halutaan kertoa on se, että 
sukupuoli, ikä ja kiinnostus politiikasta ovat 
varsinaisia tekijöitä politiikan tietämyksessä.”

Yleistämisen ongelmallisuus
Tieteellistä tutkimusta on oikeus, ellei suo-
ranainen velvollisuus, esittää myös oppikir-
joissa. Myös yleistyksiä ja yksinkertaistuksia 
on pakko tehdä. Esittelemällä oppilaille tie-
teellisen tutkimuksen tuloksia, voidaan antaa 
hyvät lähtökohdat kriittiselle ajattelulle sekä 
keskustelulle. Yleistyksiä tehtäessä on kui-
tenkin oltava harkitsevainen. Asiayhteydestä 
irrottamisella on usein tieteellisiä johtopää-
töksiä hämärtävä vaikutus. Otavan oppikir-
jassa esitetty harhaanjohtava tieto käy tästä 
esimerkiksi. Politiikka on osa-alue, jossa kou-
lujen on pyrittävä mahdollisimman suureen 
puolueettomuuteen. Vaarana on opetuksen 
politisoituminen, mikä olisi opetuksen ja yh-
teiskunnan kannalta epätoivottava kehitys-
suunta.

Suomessa on luovuttu jo parikymmentä 
vuotta sitten järjestelmästä, jossa valtiolli-
nen taho hyväksyi oppimateriaalin sisällön. 
Käytännössä sisältöä ohjaa opetushallituk-
sen määräämät opetussuunnitelmien pe-
rusteet. Kustantajat ja kirjoittajat pyrkivät 
tuottamaan laadukasta materiaalia omien 
laadunvalvonnan käytäntöjensä mukaises-
ti. Suomen nykymuotoisessa järjestelmässä 
markkinoiden vapaa kilpailu on viime kädes-

sä oppikirjojen laadun tae; huonolaatuinen 
oppikirja vaihdetaan parempaan toisen kus-
tantajan tarjoamaan vastaavaan teokseen. 
Järjestelmä jättää opettajille suuren vastuun. 
Jos oppikirja sisältää vain yksittäisiä kohtia 
tai osuuksia, jotka ovat tulkinnanvaraisia, 
muutoin laadukasta oppikirjaa tuskin vaihde-
taan. 

Yhteiskuntaopissa pyritään antamaan op-
pilaille valmiudet itsenäiseen ja kriittiseen 
ajatteluun. Kriittinen keskustelu myös oppi-
kirjojen sisällöstä on tervetullutta, mikäli sel-
laiselle nousee aihetta. Se on eduksi kaikille 
osapuolille.

Artikkelin tausta
Nykypäivän ja Verkkouutisten yhteistoimitus 
sai lukiolaiselta uutisvihjeen yhteiskuntaopin 
oppikirjassa esitetystä väitteestä. Nykypäivä 
ja Verkkouutiset ovat kokoomuksen äänen-
kannattajia. Verkkouutiset teki asiasta uuti-
sen (9.1.). Oppikirjan tekijät lähettivät oman 
kannanottonsa, joka julkaistiin Verkkouutisis-
sa (10.1.). Nykypäivä teki asiasta laajemman 
juttukokonaisuuden (3/2012). Tutkijoiden si-
taatit on alun perin julkaistu Nykypäivä-leh-
den artikkelissa.

Lauri Rapelin väitöskirja Tietääkö kansa? 
– Kansalaisten politiikkatietämys teoreettises-
sa ja empiirisessä tarkastelussa sekä Yhteis-
kuntatutkimus 2008 ovat luettavissa inter-
netissä oikeusministeriön ja Turun yliopiston 
sivujen kautta. Artikkelissa käsitelty väite 
esitetään Otavan vuonna 2011 julkaisemassa 
Forum 1: Uusi yhteiskuntatieto -oppikirjassa 
sivulla 92.

Kirjoittaja on Nykypäivä-lehden toimittaja ja 
poliittisen historian jatko-opiskelija.
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TURVALLISUUS – ENNEN, NYT JA TULEVAISUUDESSA

HYOL ry:n kevätpäivät Tampreella 14.-15.4.2012 

Lauantai 14.4.2012, Saarioinen Oy:n audiorio, Järvensivuntie 1 
 

9.00-  Ilmoittautuminen, oppimateriaalinäyttely ja tervetuliaiskahvit 
10.00  Kevätpäivien avaus

 HYOL:n puheenjohtaja Jari Aalto
 opetusministeri Jukka Gustafsson 

10.30  Turvallisuusympäristön muutokset
 erikoistutkija Kari Laitinen, Poliisihallinto 

11.30  yritysluento aiheena tuotekehittely, Juvenes Oy 
12.00  Ruokailu 
13.00  Sodankäynnin uudet muodot 

 johtamisen professori Aki Huhtinen, Maanpuolustuskorkeakoulu 
14.00  Työelämä osaksi koulua ja koulu osaksi työelämää

  kaupan alan koulu-coach Tuulikki Kirjavainen, TAT 
14.30  Kahvit ja oppimateriaalinäyttely 
15.00  Koulujen turvallisuus

	 dosentti	Pirjo	Jukarainen,	Rauhan	ja	konfliktintutkimuskeskus,	Treen	yliopisto 
18.00  halukkaille mahdollisuus tutustua Tampere 1918 - näyttelyyn Vapriikissa 
19.00-   Iltajuhla museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5 (Tampellan alue)

 illallinen 
 vuoden historianopettajan julkistaminen
 ohjelmaa, esiintymässä Aimo Pamaus ja Luodinkestävät liivit

Sunnuntai 15.4.2012 
9.00  Kulttuurikierrokset (sisältävät ruokailun).  
Kokoontuminen Vanhan kirkon edessä Keskustorilla. Max. 30/osallistujaa/kierros.

Saunasta saunaan 
Jugendpolku (Tuomiokirkko, Paloasema ja Ylioppilastalo)
Turvallisuus kautta aikojen (Poliisimuseo ja Vakoilumuseo)
Taistelu Näsilinnasta 1918 –kiertokävely. Oppaana Timo Malmi, joka on kirjoittanut 
mm. kirjan Rynnäkkö läpi Tampereen.

12.00  Claes Olssonin Taistelu Näsilinnasta 1918 -elokuva elokuvateatteri Niagarassa
13.30  Ohjaaja Claes Olsson kertoo miten historialliset faktat tallentuvat filmille

14.00  HYOL:n kevätliittokokous ja kahvit

Kevätpäivien osallistumismaksu, joka sisältää kaikki ohjelmassa mainitut luennot, elokuvan, 
kulttuurikierroksen, iltatilaisuuden, ruokailut ja kahvit, on HYOL:n jäsenille 100 euroa.HYOL 
ry:n opiskelijajäseniltä osallistumismaksu on 50 euroa, muilta 150 euroa. Ilmoittautuneille 
lähetetään lasku ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Ilmoittautuminen 30.3.2012 mennessä osoitteessa www.hyol.fi
Mukaan kevätpäiville otetaan 120 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tavataan Tampereella!

•
•
•
•
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sanoen toivomme lukion historian kurssei-
hin vähemmän sisältöjä ja enemmän aikaa. 
Emme halua enää johdattaa opiskelijoita 
huohottaen halki vuosisatojen vaan haluam-
me, että he itse hankkivat tietoa ja arvioivat 
sitä kriittisesti. Opiskelijat eivät vain lue kir-
jan tekstiä ulkoa, vaan tekevät omia perus-
teltuja ja jäsenneltyjä tulkintoja

Historia ei ole yksi totuus vaan raken-
tuu eri tulkinnoista, jotka eroavat toisistaan 
ajallisesti ja paikallisesti. Lukiossa voisim-
me keskittyä erityisesti näihin tulkintoihin ja 
niiden syntyyn politiikassa, museoissa sekä 
mediassa. Juhana Maattoman hovineitojen 
unelmien kurssi olisikin nimeltään Historian 
politiikka, jossa käsiteltäisiin historian yhteis-
kunnallista käyttöä menneinä aikoina ja ny-
kyisyydessä. Miten mielenkiintoista olisikaan 
tutkia kulttuuristen stereotypioiden muotou-
tumista ja sitä, miten niitä edelleen pidetään 
yllä. Tarkoituksenamme ei olisi kuitenkaan 
heittää kronologiaa ja narratiivia romukop-
paan. Myös lukiolaiset tarvitsevat apua suur-
ten linjojen hahmottamisessa, mutta tämän 
tulisi tapahtua niin, että tapahtumien merki-
tystä ja asettumista historian jatkumoon on 
oikeasti aikaa pohtia.

Haluamme myös herättää keskustelua 
arvioinnista. Olisiko tutkielman liittäminen 
osaksi reaalikokeen arviointia täysin mahdo-
tonta? Kuka edes tarvitsee koulun jälkeises-
sä elämässä reaalikoevastauksen tyyppistä 

Lukion historian opetussuunnitelma tode-
taan, että ”opetuksen lähtökohtana ovat 

historian luonne tieteenalana ja sen tiedon 
muodostamisen perusteet”. Me, jotka so-
vellamme opetussuunnitelmaa käytännössä, 
tiedämme, ettei todellisuus voisi olla tästä 
ihanteesta kauempana. Tietopainotteiset ja 
eri teemoista täyteen ahdetut kurssit estävät 
tehokkaasti opiskelijan historiallisen ajatte-
lun kehittymisen. Esimerkiksi Kansainväliset 
suhteet -kurssi käsittää parisenkymmentä 
eri aihetta, jotka käydään kovalla kiireel-
lä läpi. Kun reaalikokeenkin arviointi mittaa 
lähinnä sitä, kuinka monta eri syytä kokelas 
muistaa jollekin historian ilmiölle, ei opetta-
japarka voi muuta kuin tuskastuttaa jälleen 
uudet opiskelijapolvet muistiinpanoilla toisen 
maailmansodan syistä. Kurssisisältöjen pai-
nottuessa tietoainekseen heitämme hyvästit 
sille oikealle historiatieteelle, joka olisi opis-
kelijasta todennäköisesti kiinnostavampaa, 
motivoivampaa ja saattaisi jopa jättää pi-
demmälle kuin seuraavaan kurssikokeeseen 
ulottuvan muistijäljen.

Juhana Maattoman hovineidot ehdotta-
vat, että historianopetuksessa otetaan vih-
doin askel menneisyydestä nykyisyyteen! 
Lopetetaan tiedon kaataminen opiskelijoiden 
päähän ja siirrytään opiskelemaan sitä, mikä 
jo nykyisessä opetussuunnitelmassa maini-
taan: tiedon kriittistä pohdintaa ja tulkintaa 
sekä ilmiöiden moniperspektiivisyyttä. Toisin 

Huohottaen halki vuosisatojen

Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka ha-
luavat julkaista Kleiossa pakinoita, kommentteja tai 
vaikkapa runoja.

JUHANA MAATTOMAN PERILLISET



tiedon jäsentelyä? Tai voisiko ylioppilastut-
kintoon liittää IB-historian tyyppisen, taitoja 
mittaavan lähdeanalyysitehtävän? Hyviä esi-
merkkejä lähdetehtävistä osana päättöarvi-
ointia on useista eri maista.

Isossa-Britanniassa secondary schoolin 
historia nähdään paljolti muuna kuin pelkän 
kronologian opettamisena. Jo 13-vuotias op-
pilas on tottunut tulkitsemaan Henrik VIII:n 
muotokuvan symboliikkaa ja merkitystä ai-
kansa poliittisena viestinä. Me lukion histo-
rian opettajat taas törmäämme valitettavan 
usein reaalikoevastauksiin, joissa ei osata 
tunnistaa edes kylmän sodan osapuolten 
alkeellisinta poliittista propagandaa. Tällä 
kritiikittömällä suhtautumisella lähteisiin on 
laajempiakin haitallisia vaikutuksia: poliitti-
set argumentit esimerkiksi talouspolitiikan 
toivottavasta suunnasta otetaan totuutena 

eikä vain yhden toimijan näkemyksenä. Jot-
ta tukisimme opiskelijoiden yhteiskunnallisen 
ajattelukyvyn merkitystä ja aktiivista kansa-
laisuutta, tarvitsemme syvällistä, koko ope-
tussuunnitelman läpäisevää historian taito-
jen opiskelua.

Historialla olisi paljon annettavaa lukio-
laiselle, jos vain luopuisimme ajatuksesta, 
että meidän on raapaistava mahdollisimman 
monien, mielestämme merkityksellisten his-
torian ilmiöiden pintaa. Rohkea askel oikean 
historiatieteen suuntaan palkitsee meidät 
vuorovaikutteisemmilla, elävämmillä tunneil-
la sekä motivoituneimmilla opiskelijoilla, jot-
ka tunnistavat historian hyödyllisyyden myös 
koulun ovien ulkopuolella.

 
Juhana Maattoman hovineidot

51KLEIO 1/2012

KESKUSTELUA



52

ARVOSTELUJA

52 KLEIO 1/2012

Antiikin historian  
runsaudensarvi

Paavo Castrén:  
UUsi antiikin historia,  
639 s., otava 2011 

antiikki on edelleen tärkeä osa-alue 
koulun historianopetuksessa. to-
sin sen merkitys on vähentynyt esi-
merkiksi omiin kouluvuosiini 1950-
luvulla verrattuna. Uskon kuitenkin, 
että jokainen ammattikuntamme 
jäsen on antiikin historian ystävä. 
tästä aikakaudesta on kirjoitettu 
lukematon määrä kirjoja, ja siksi on 
yllättävää, että klassisen filologian 
emeritusprofessori Castrénin kirja 
on ensimmäinen alkujaan suomek-
si kirjoitettu teos. kirjan tekijäksi 
Castrén onkin erittäin sopiva henki-
lö, sillä professorin aseman lisäksi 
hän on toiminut suomen ateenan 
instituutin johtajana ja on tunnettu 
Pompeji -tutkija.

Massiivisen kirjan lukemisen 
aloittaa miltei juhlallisin tuntein. 
onko käsillä teos, joka avaa aivan 
uusia näköaloja fantastiseen aika-
kauteen. tätähän ainakin neuvok-
kaat markkinointihenkilöt lupasivat. 
Mitä pitemmälle kirjaa lukee, sitä 
epämääräisemmäksi muuttuu 
tunnelma. kirjan asiatietojen run-
saus ja monipuolisuus tekevät 
vaikutuksen. Professori hallitsee 
todella alansa. toisaalta yhä voi-
makkaammin nousee esille ajatus 
siitä, että nämä asiat olen lukenut 
jo aikaisemminkin, jopa vanhasta 
kunnon Grimbergistä kaukaisessa 
lapsuudessani. Mikä on kirjan mai-
nostettu tuore näkökulma? En sitä 
huomannut, mutta ehkä syy on lu-
kijan hoksottimissa. 

kirjassa on yksi suuri heikko-
us, jota ei voi olla huomaamatta 
heti. se on kuvitus, tai oikeastaan 
kuvituksen puute. kuvitus rajoittuu 
muutamaan värikuvan ryhmään, 
jotka eivät edes ole synkronissa 
tekstin kanssa. toisaalta kirjassa on 

erittäin runsaasti kaavakuvia raken-
nuksista ja karttoja. Lähes kaikkien 
anti on melko vähäinen. Mustaval-
koinen kartta, jossa on esim. 70 
pistettä, ja niiden nimet erillisessä 
luettelossa, ei ole helposti aukeava. 
täyteen ahdetut piirrokset eri foru-
meista eivät ole kovin antoisia. toi-
saalta jotkut piirrokset temppeleistä 
ja taloista tukevat tekstiä hyvin. 
Jonkinlaisesta huolimattomuudesta 
kuvituksen suhteen kertoo sekin, 
että kirjan alussa ilmoitetaan, että 
esilehdillä on kuuluisa Justinianus-
ta hovilaisineen esittävä ravennan 
san vitale-kirkon mosaiikki. En 
löytänyt kirjastani kyseisiä esilehtiä 
enkä Justinianusta,

Pitkä matka halki antiikin vai-
heiden on jaettu lähes neljään-
kymmeneen alalukuun. kreikan 
osalta jaksot ovat pitempiä, mutta 
rooman kohdalla selostetaan jopa 
yksityisten keisareiden aikakausia 
omina lukuinaan, muidenkin kuin 
Caesarin tai augustuksen. kukin 
alaluku sisältää poliittisten vaihei-
den lisäksi esittelyn aikakauden 
arkkitehtuurista, talouselämästä 
ja eri taidemuodoista, sekä us-
konnoista. näin yksityiskohtainen 
käsittelytapa tuntuu hivenen puu-
duttavalta, ja onko esimerkiksi kir-
jallisuuden osalta aiheellista tuoda 
esiin nimiä, jotka ovat lähes täysin 

outoja asioista jotain tietävällekin 
lukijalle. kirjoittajan rima olisi saa-
nut olla vähän korkeammalla, jotta 
täysin merkityksettömien nimien 
esiinmarssia olisi hivenen hillitty. 
arvelen, että käsillä oleva kirja kul-
keutunee yliopiston kurssikirjaksi. 
tunnen suurta myötätuntoa tulevia 
historian opiskelijoita kohtaan. Eri 
alalukuja tukevat erilaiset tietoiskut, 
esimerkiksi avioliitosta, rahaoloista 
tai armeijasta. Monien lukujen osal-
ta nämä tietoiskut ovat hedelmälli-
sintä antia.

teos noudattaa tiukkaa krono-
logiaa. tarina alkaa aigeianmeren 
pronssikaudesta noin 3000 ekr..

asianmukaisessa järjestykses-
sä seuraavat minolainen ja myken-
eläinen kulttuuri ja italian rautakau-
tiset kulttuurit. Myöhemmin saavat 
kreikan klassiseen aikaan johtanut 
kehitys ja rooman nousu suurinta 
huomiota. keskeiselle sijalle nou-
see myös kreikan kulttuurin vahva 
vaikutus roomalaisten ajatteluun ja 
kulttuuriin. rooman yhteiskunnan 
syvälle juurtunut säätyrakenne, 
joka tuntui kautta keisariajankin, 
on taitavasti kuvattu. ikuisuuskysy-
mykseen rooman tuhon syistä ei 
Castrén anna suoranaista vastaus-
ta, vaikka kuvaileekin tapahtumia 
200 – 400-l. jkr. laajasti.

tekijän mielestä voi jopa sanoa, 
että 300-luku oli suurta kukois-
tuskautta. kirjan lopussa Länsi-
rooman jo tuhouduttua Castrén 
esittelee ikään kuin saatteeksi 
keskiaikaan Bysantin ensimmäis-
ten keisareiden ajat. aivan lopuksi 
esitellään katolinen kirkko ja kan-
sainvaelluksissa syntyneet ger-
maanivaltiot myöhäisantiikin peril-
lisinä. Castrén päättää teoksensa 
tunnetun tutkijan lausahdukseen, 
jonka mukaan roomalainen sivili-
saatio ei kuollut omia aikojaan. se 
murhattiin.

kas siinäpä pohdittavaa lukion 
alkukurssien tunneille.
                                                        

     viLho kULJU
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Lännen lokari

siLJa PitkänEn & viLLE-JUha-
ni sUtinEn:  
värssyJä siELtä Ja tääLtä. 
hiski saLoMaan ELäMä Ja 
LaULUt.  
397 s., tEos 2011. 

hiski salomaa (alk. hiskias Möttö) 
(1891 – 1957) on monille sama 
asia kuin amerikansuomalainen 
levylaulu. hiski salomaa ei kui-
tenkaan ollut eniten levyttäneiden 
amerikansuomalaisten laulajien 
joukossa eikä edes suosituimpien 
laulajien joukossa. amerikansuo-
malaiset levyttivät noin 500 savi-
kiekkoa eli 78 kierroksen äänilevyä. 
hiski salomaan osuus niistä oli 
vaivaiset 18 levypuolta, jotka hän 
äänitti vuosina 1927–1931. Mo-
net muut laulajat levyttivät monin 
verroin enemmän ja olivat aika-
naan paljon suositumpia, mm. Leo 
kauppi, hannes saari ja laulava 
hanuristi viola turpeinen. 

hiski salomaa nousi suomessa 
kuuluisuuteen varsinaisesti vasta 
sodan jälkeen, vaikka hänen le-
vyjään oli myyty suomessakin ja 
hän oli myös lähetellyt levyjään 
suomeen. tunnettu tapaus oli, kun 
yleisradion pääjohtaja hella Wuoli-
joki rikkoi omin käsin Metsäradiossa 
liikaa soitetun Lännen lokari -levyn. 
1970-luvun vasemmistosuuntauk-
sen aikana vasemmisto omi hiski 
salomaan yhden ainoan työväen-
henkisen laulun, vapauden kaiho 
perusteella. amerikansuomalaiset 
levyttivät yhdysvalloissa 1920-lu-
vulla paljon aatteellisempiakin työ-
väenlauluja aina vapaata venäjää 
myöten. Laulajista ainakin Leo 
kauppi ja kuuno sevander toteut-
tivat sosialismia myös käytännös-
sä siirtymällä neuvosto-karjalaan. 
kauppi koki kohtalonsa stalinin 
vainoissa, ja sevander toimi vuo-
sikymmeniä Petroskoin suomalai-
sessa teatterissa.

hiski salomaan poliittiset nä-
kemykset olivat erikoisia. hän kävi 
Duluthissa työväenopiston ja kuului 

”tuplajuulaisiin” eli iWW:een (teolli-
suustyöntekijöiden ammattijärjestö). 
työväenhenkisyys edesauttoi salo-
maan esiintymisiä sekä maltillisem-
pien että radikaalimpien sosialistien 

”haaleilla”. haaleilla järjestettiin juuri 
työväenjärjestöjen huvitilaisuuksia. 
suomesta yhdysvaltoihin kiertueen 
tehneellä J. alfred tannerilla oli 
vaikeuksia, koska hän ei ensimmäi-
sellä amerikan kiertueella pystynyt 
todistamaan työväenhenkisyyttään 
ja sitä, ettei ollut vuonna 1918 val-
koisten puolella. toisella kiertueella 
hänellä oli mukanaan sosialistisen 
nuorisoliiton todistus työväenhen-
kisyydestään. vaaleissa salomaa 
äänesti tilanteen mukaan sekä 
demokraatteja että republikaaneja. 
Jälkimmäiset olivat olleet ensim-
mäiseen maailmansotaan liittymis-
tä vastaan. hiski salomaa kärsi 
lyhyen vankeustuomionkin kieltäy-
dyttyään ensimmäisen maailman-
sodan kutsunnoista.

tässä elämäkerrassa tutkaillaan 
hiski salomaan vaiheita, hänen 
elämäänsä ja siihen liittyviä hen-
kilöitä, hänen tekemiensä laulujen 
sanoitusten pohjalta. Melkoisia yh-
täläisyyksiä löytyykin. Lähes kaikki 
hiski salomaan kappaleet olivat 

hänen itsensä tekemiä, ainakin 
sanoittamia. tosin esim. Elisa-vals-
sin sanoma on erikoisesti tulkittu, 
mutta en ole asiantuntija. vaikka 
Elisa-valssi oli kappaleen vapau-
den kaiho kääntöpuolella, onko 
sillä välttämättä tietoista poliittista 
sanomaa? Miksei laulu voisi olla 

”tavallinen” venäläisaiheinen kaiho-
valssi ilman sen kummempia yhte-
yksiä amerikansuomalaisten muut-
toliikkeeseen neuvosto-karjalaan, 
vaikka yhteys kieltämättä mielen-
kiintoinen olisikin. venäläisaiheisia 
lauluja levytettiin paljon myös yh-
dysvalloissa, voidaan puhua jopa 
slaavilaisnostalgiasta.

hiski salomaan levytysura 
päättyi vuonna 1931 lamaan. siir-
tolaislevyjen teko muutenkin lähes 
lopetettiin. koko levytysuran ajan 
hiski salomaalla oli myös ”oikea” 
työ räätälinä. varsinkin 1930-lu-
vun laman jälkeen salomaalla oli 
vaikeuksia löytää pysyvämpää työ-
paikkaa. hän toimi pääosin räätä-
linä, mutta myös kanafarmarina ja 
ravintoloitsijana. ikääntyvä entinen 
muusikko alkoi kaivata vaimonsa 
kanssa suomeen ja sotien jälkeen 
hän vierailikin maassa monta ker-
taa. Muuttosuunnitelmat suomeen 
ja ravintolan perustaminen turkuun 
eivät ehtineet toteutua. Ensin kuoli 
vaimo, ja kolmisen vuotta myö-
hemmin heinäkuussa 1957 hiski. 
Molemmat on haudattu vaimon ko-
tiseudulle vehmaalle. Juuri varsi-
nais-suomessa salomaat viettivät 
aikaansa monien suomen-vierai-
lujen aikana. toki hiski kävi myös 
kotiseudullaan kangasniemellä ja 
teki Puulajärvestä valssinkin, jota 
ei kuitenkaan koskaan levyttänyt.

Pasi PULJU



Rauhanvälityksen 
kauppamatkustajan 
vaiheet 

katri MErikaLLio, taPani 
rUokanEn:  
MatkaLLa, Martti 
ahtisaarEn tarina,  
655 s., otava 2011.

vuonna 2008 saatu nobelin pal-
kinto nosti presidentti ahtisaaren 
arvostuksen kotimaassakin uudel-
le tasolle. siksi ei ole yllättävää, 
että sankaridiplomaatista laadittiin 
mittava elämäkerta pikavauhtia. 
kirjan tekijöistä on suomen kuva-
lehden toimittaja katri Merikallio 
kirjoittanut jo aikaisemmin kirjan 
ahtisaaren achehin rauhansovitte-
lusta.  toinen kirjoittaja, suomen 
kuvalehden päätoimittaja, on seu-
rannut politiikkaa näköalapaikalta 
jo pitkää.

Merkittävässä asemassa ole-
van ja edelleen elävän henkilön 
elämäkerran laatiminen on ongel-
mallista. omien sympatioiden ja 
antipatioiden hallitseminen on mel-
koinen painolasti. tässä suhteessa 
ahtisaaren elämäkerran laatijat 
ovat onnistuneet kohtuullisen hyvin. 
tosin puolustuksella on verratto-
masti useammin puheenvuoro kuin 
syyttäjällä. Esimerkiksi minulle jäi 
epäselväksi tukholman kuuluisan 
laastarin todellinen syy, vaikka asi-
aa melko laajasti selitettiinkin.

Elämäkerran tärkeimpänä teh-
tävänä on päähenkilön vaiheiden 
ohella myös hänen persoonal-
lisuutensa valaiseminen. kirjan 
sivuilta kuvastuu henkilö, joka on 
luja suomalainen patriootti, mutta 
samalla tuntee vastuunsa koko 
maailmasta. ahtisaaren henkilöku-
vaan sisältyy joviaali ja ystävällinen 
keskustelija, mutta toisaalta luja ja 
määrätietoinen neuvottelija, joka 
ei epäröi vetää lankoja hyvinkin 
tiukalle. ahtisaaren suuri vahvuus 
on kirjan mukaan hänen kykynsä 

kyetä ymmärtämään täysin erilaisia 
ihmisiä ja heidän mielipiteitään. te-
kijät tuovat myös ansiokkaasti esille 
rouva Eeva ahtisaaren panoksen 
miehensä elämäntyön kannusta-
vana taustavoimana. ahtisaaren 
avioliitosta ei varmasti kirjoiteta 
näytelmiä, kuten esimerkiksi kek-
kosen naisista.

kirjoittajat ovat jakaneet tehtä-
vänsä siten, että Merikallio kuvaa 
ahtisaaren vaiheet ennen presi-
denttikautta ja ruokanen presi-
denttikauden. Merikallio on esitellyt 
vielä presidenttikauden jälkeisen 
toiminnan. kirjan lähteistä kiinnittää 
erityisesti huomiota haastateltavien 
henkilöiden vaikuttavan suuri mää-
rä ja edustavuus.

Perinteisen elämäkerran tapaan 
tarina alkaa lapsuudesta viipurista 
ja karjalan kannaksen maaseudul-
ta. Evakkovuodet eri puolilla suo-
mea jättivät pieneen Marttiin lähte-
mättömän vaikutuksen. varsinaiset 
kasvuvuotensa ahtisaari koki kuo-
piossa ja oulussa. aliupseeriper-
heen elämä ei varmasti ollut mi-
tenkään leveää, mutta lapsuutensa 
kuvissa ahtisaari vaikuttaa siistiltä 
ja hyvinvoivalta. Martti oli pitkään 
perheen ainoa lapsi, kunnes odo-
tettu pikkusisko syntyi. varsinaiset 
kouluvuotensa ahtisaari vietti ou-
lussa, jossa hän myös valmistui 

kansakoulunopettajaksi.
ahtisaaren opettajanura jäi vain 

vuoden mittaiseksi. ruotsalaisen 
järjestön kautta nuori opettaja 
siirtyi Pakistaniin ja lyhyen helsin-
gissä vietetyn virkamiesjakson jäl-
keen sDP:n jäsenkirjan ottaneelle 
nuorelle miehelle avautui unelma-
paikka tansanian suurlähettiläänä 
1970-luvun alussa. vasemmistolai-
sen nuoren opettajan nimittäminen 
näin painavaan virkaan herätti il-
man muuta sekavia tunteita ulkomi-
nisteriössä. seuraavat vuosikym-
menet olivat ahtisaarelle melkoista 
tähdenlentoa. yk:n namibian val-
tuutettuna hänen onnistui toisella 
yrittämällä junailla maa itsenäiseksi 
vuonna 1990. Edellinen yritys vuo-
sikymmentä aikaisemmin oli epä-
onnistunut ahtisaaresta riippumat-
tomista syistä. namibian projektien 
aikana ahtisaari yk:n alipääsihtee-
rinä nousi todelliseksi vaikuttajaksi 
maailmanjärjestössä. 

Maineensa nostamana ahtisaari 
pääsi sDP:n presidenttiehdokkaak-
si ja suorassa kansanvaalissa presi-
dentiksi. Poliittisen eliitin ja suurelta 
osin myös median oli mahdotonta 
hyväksyä uutta presidenttiä. koko 
kautensa ajan ahtisaari sai kärsiä 
väheksymistä ja jopa pilkkaa, vaik-
ka hänellä oli yritystä esimerkiksi 
työttömyyden vähentämiseen ja 
viennin edistämiseen. sorsalaiset 
sDP:n sisällä iskivät vuoden 2000 
vaaleissa keppihevosenaan jäsen-
äänestys, johon istuva presidentti 
ei halunnut alistua. innokas tarja 
halonen korvasi ahtisaaren, ja ka-
levi sorsan mielestä sDP:n kunnia 
oli palautettu. Presidentin tehtä-
vistä vapautuminen mahdollisti 
ahtisaarelle rauhanvälitystehtävien 
jatkamisen.  kaikenhan sitten kruu-
nasi odotettu vuoden 2008 nobel.

ahtisaaren elämäkerta on antoi-
sa ja helppolukuinen kuvaus suo-
men kansainvälisesti kuuluisimman 
valtiomiehen elämästä.

 viLho kULJU
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Realistinen kauko-
partiokirja
Mikko PorvaLi:  
oPEraatio hokki, PääMaJan 
vaiEttU kaUkoPartio,  
237 s., atEna 2011.

kaukopartioiden toiminnasta 
kertovat teokset ovat selvästi 
yleisin sotakirjallisuutemme laji. 
Esimerkiksi sotakamreeri raimo 
Lehväslaihon kohdalla voi puhua 
suoranaisesta kirjojen tehtailusta. 
yleensä näille kirjoille on tyypil-
listä faktan ja fiktion sekoittaminen. 
sankari on usein vähän rähjäinen, 
mutta suurinyrkkinen entinen 
maatyöläinen, joka on kaukopar-
tioissa osoittanut loistavat sissin 
lahjansa. keksitty replikointi on 
usein kömpelöä tai paatoksell-
ista. tärkeän teeman muodostavat 
myös kuseskelun ja piereskelyn 
eri variaatioiden kuvaukset. siksi 
onkin poikkeuksellista, että tähän 
lajiin kuuluva kirja asetetaan 
tieto-Finlandia -ehdokkaaksi. 
      operaatio hokin kirjoittaja ei 
ole ammattihistorioitsija, vaan 
rikoskomisario, joka on aikaisem-
min julkaissut jatkosodan tiedust-
elutehtäviä käsitelleen teoksen 
vakoojakoulu. Esipuheessaan 
tekijä korostaa, että kyseessä ei 
ole romaani, vaan historiateos, 
jonka runkona on alkuperäinen 
partiopäiväkirja. operaatio hok-
kiin osallistuneista miehistä oli 
elossa ja tekijän haastateltavissa 
vain kaksi, joista vielä toinen kuoli 
keväällä 2010. näiden veteraan-
ien haastatteluilla oli suuri merki-
tys kirjan luotettavuuden kannalta. 
         operaatio hokki liittyy kiinteäs-
ti elokuussa 1944 kenraali raappa-
nan johdolla ilomantsissa käytyihin 
korpitaisteluihin. kaukopartioita 
ohjannut Erillinen Pataljoona 4 pani 
kaikki voimansa liikkeelle tukeak-
seen raappanan voitokasta taiste-
lua. neljä Mannerheim-ristin ritaria 

lähetettiin tehtäviinsä itä-karjalan 
korpiin. yksi näistä kuuluisuuksista 
oli kapteeni ilmari honkanen, jon-
ka helmikuussa 1942 tekemä isku 
Petrovski Jamin huoltokeskukseen 
aiheutti viholliselle tuntuvat tappiot. 
honkaselle retki toi Mannerheim-
ristin. huoltokeskuksessa oli myös 
sairaala, jonka olemassaolon suo-
malaiset tajusivat liian myöhään. 
tästä johtui, että honkanen oli 
venäläisten silmissä sotarikollinen. 
Lähtiessään uudelle retkelle elo-
kuussa 1944 honkanen teki sen 
kirjaimellisesti henkensä kaupalla.

honkaselle koottiin 50 miehen 
ryhmä eri joukko-osastoista. Jou-
kossa oli kokeneita kaukopartio-
miehiä, mutta myös ensikertalaisia. 
kaikki olivat kuitenkin motivoitu-
neita ja taistelukykyisiä. honkasen 
tehtävä oli vaativa, sillä hänen piti 
hyökätä Petroskoin ratapihalle ja 
vaikeuttaa ilomantsissa henges-
tään taistelevien divisioonien huol-
toa. osasto piti lennättää vesita-
soilla säämäjärvelle, 50 kilometrin 
päähän kohteesta. ongelmia ilmeni 
alusta lähtien. Partion jälkimmäistä 
erää kuljettaneista vesitasoista 
toinen teki pakkolaskun korpeen 
lähes rintamalinjalle. osa miehistä 
pääsi suomalaisten puolelle, osa 
kaatui ja yksi jäi vangiksi.

Partion kutistuminen 35 mieheen 
pakotti muuttamaan suunnitelmia. 

ratapihalle iskemisestä oli luovut-
tava, ja partio sai tehtäväkseen rä-
jäyttää Petroskoin - suojärven rata 
mahdollisimman monessa kohdas-
sa. tehtävä suoritettiin, ja rata kat-
kaistiin useasta kohdasta. venäläi-
set eivät katselleet tällaisia tihutöitä 
jouten, vaan partion takaa-ajoa tii-
vistettiin.   kymmenien kilometrien 
marssit vaikeassa maastossa teki-
vät venäläisten saarrostusyritykset 
kuitenkin turhiksi. 

Partion huono onni lentokonei-
den suhteen jatkui, sillä huoltokone 
syöksyi maahan humalaisen len-
täjän erehdyksen vuoksi. Partion 
toiminnan kannalta oli kohtalokas-
ta, että konehaaverissa hävisivät 
räjähdysainetäydennykset.  Lisää 
huolia tuotti kapteeni honkasen 
nilkan tulehtuminen, joka teki par-
tionjohtajan liikkumisen vaikeaksi. 
kun partio lisäksi sai radioviestin, 
jossa sille ilmoitettiin, että sen oli 
käveltävä kotiin, sillä lentokyytiä 
ei järjestyisi, olivat hyvät neuvot 
tarpeen. Partion kakkosmiehen 
johdolla valtaosa lähti kohti kotia. 
kapteeni honkanen jäi muutaman 
paarinkantajan seurassa vesitasol-
le sopivaksi arvioidun järven ran-
nalle. kun partion pääosa lopulta 
pääsi omien linjojen taakse, tilanne 
oli täysin muuttunut. aselepo val-
litsi. Mielenkiintoista on se, miten 
eri tavalla mukana olleet muistavat 
linjojen ylityksen. kapteeni honka-
nen odotti lentokonetta itä-karjalan 
korvessa. Periaatteessa suomalai-
sella koneella ei ollut mitään asiaa 
neuvostoliiton alueelle aselevon 
vallitessa, mutta rohkea lentäjä 
haki kapteenin pois. seurauksia 
tästä määräysten uhmaamisesta 
ei ollut.

honkasen partion retki painui 
lähes unholaan, ja sitä käsiteltiin 
vain ohimennen muutamissa kau-
kopartiokirjoissa, silloinkin epätäy-
dellisesti ja jopa virheellisesti. hon-
kasen partion retki on kertomisen 
arvoinen tarina.
                                viLho kULJU
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nykyään lienee Länsi-Euroopas-
sa yhtä helppo saada islamofobin 
leima kuin kekkosen suomessa oli 
päästä neuvostovastaisen kirjoihin. 
sivistyneistön jäsenetkin ovat vain 
ihmisiä. he eivät näytä minään 
aikakautena pystyvän täyttämään 
tasapuolisesti velvollisuuttaan 
tarkastella kriittisesti kaikkia aate-
suuntia. silti kiusallisten kysymys-
ten esittäminen on välttämätöntä, 
jos pyritään todelliseen vuoropu-
heluun kulttuurien välillä.

ranskalainen Philippe simonnot 
on entinen oikeustaloustieteen pro-
fessori ja Le Monde -lehden toimit-
taja. simonnot ei ole muslimi eikä 
juutalainen hän päätti silti laatia 
tutkielman muslimien juutalaisvas-
taisuudesta, vaikka monet hänen 
ystävistäänkin varoittivat niin tulen-
arkaan aiheeseen tarttumisesta. si-
monnot selvästikin nauttii myyttien 
kaatamisesta. Ensimmäiseksi hän 
osoittaa perättömäksi väitteen, että 
muslimit eivät syyllisty antisemitis-
miin. se käy helposti esittelemällä 
aineistoa islamilaisissa maissa toi-
mivien viestimien kotisivuilta.

israelin leimaaminen kaiken ter-
rorismin ja muunkin pahan äidiksi 
tai tuhon vannominen sionisteille 
ei välttämättä vielä täytä antisemi-
tismin tunnusmerkistöä. hitlerin 
ylistäminen juutalaisten tappami-
sesta sekä juutalaisten julistaminen 
synnynnäisiksi valehtelijoiksi ja 
murhaajiksi sen sijaan on kiistatta 
rasismia. Juutalaisten luonnehtimi-

nen ihmishahmoon naamioituneiksi 
sioiksi ja apinoiksi on jo törkeim-
män luokan vihapuhetta. tämmöis-
tä kieltä eivät suinkaan käytä vain 
hämäräperäiset kiihkoilijat vaan 
myös arvostettujen sanomalehtien 
pääkirjoitusten laatijat.

seuraavaksi simonnot käy tutki-
maan väitettä, että muslimit oppivat 
antisemitismin vasta 1800-luvulla 
länsimaiden kristityiltä. simonnot 
pyrkii pureutumaan islamin edel-
leen huonosti tunnettuun varhais-
historiaan ja siirtyy pitkäksi ajaksi 
Medinan ympäristön keitaille. siellä 
Muhammad vielä pienine joukkoi-
neen kohtasi perimätiedon mukaan 
kolme vanhaa juutalaista heimoa. 
ryhmät solmivat välillä liittoja ja 
välillä sotivat. Lopulta Muhammed 
kannattajineen tuhosi juutalaishei-
moista kaksi mutta antoi haibarin 
keitaan miespuolistenkin asukkai-
den jäädä henkiin. Juutalaiset jou-
tuivat kuitenkin vastedes antamaan 
puolet sadostaan voittajille.

näiden tarinoiden historiallinen 
tausta on siinä, että arabien valloi-
tusretket itä-rooman alueelle tus-
kin olisivat menestyneet, jos uuden 
uskonsa innostamat hyökkääjät 
eivät olisi saaneet tukea itäroo-
malaisten vainoamilta juutalaisilta. 
haibarilaisten henkensä pitimiksi 
hyväksymistä ehdoista johdettiin 

sittemmin yksijumalisille toisuskoi-
sille suotu dhimmin asema. siihen 
liittyi suojelu vain nimellisesti, sillä 
dhimmillä ei tosipaikan tullen ollut 
mitään oikeuksia. tästä aiemman 
liittolaisen alistamisesta kumpusi 
simonnot’n mukaan juutalaisiin 
islamilaisissa yhteiskunnissa koh-
distunut vuosisatainen halveksinta. 
haibarin järjestelyä ylistetään yhä 
radikaalien islamistien iskulauseis-
sa.

Euroopassa 1800-luvulla syn-
tynyt moderni antisemitismi teki 
tuhojaan myös turkin valtakunnan 
alueella. Lännestä tulleet antisemi-
tistit saivat Lähi-idässä aikaan pog-
romeja levittämällä tekaisemiaan 
kauhujuttuja siitä, miten juutalaiset 
muka käyttävät toisuskoisten verta 
uhritoimituksissaan. kun täysipäi-
set eurooppalaiset puuttuivat näi-
hin vainoihin, väitteet juutalaisten 
maailmanlaajuisesta salaliitosta 
sen kuin voimistuivat.

Lännessä syntyi 1800-luvulla 
myös uudenlaiseen kristinuskon 
tulkintaan perustuva välineellinen 
juutalaismyönteisyys. Monen joh-
tavan brittipoliitikon suosima ajatus 
Palestiinan luovuttamisesta juu-
talaisten kotimaaksi pohjautui itse 
asiassa käsitykseen, että juutalais-
ten paluu omaan maahansa oli sel-
keä lopun ajan merkki. simonnot’n 
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mukaan juuri tällainen kristittyjen 
sionismi synnytti lokakuussa 1917 
annetun Balfourin julistuksen. vas-
ta brittihallituksen tuki juutalaisvalti-
olle antoi theodor hertzlin puheille 
uskottavuutta juutalaisten keskuu-
dessa.

Joka tapauksessa hanke juuta-
laisten kotimaan perustamisesta 
Palestiinaan teki Lähi-idässä jo 
asuvista juutalaisista uudella tavoin 
epäilyttäviä islamilaisten naapuri-
ensa silmissä. Moni sionismin torju-
nutkin juutalainen joutui kokemaan 
väkivaltaa. Philippe simonnot ei ar-
mahda mitään konfliktin osapuolta. 
niinpä hän kirjoittaa perusteellisesti 
ja tuomitsevasti arabien karkottami-
sesta, jonka Palestiinan sionistit pa-
nivat toimeen ennen israelin valtion 
julistamista. simonnot luonnehtii 
näitä toimia etniseksi puhdistuk-
seksi. simonnot’n halu muistuttaa 
kaikkien syntisyydestä vie hänet 
kirjansa lopulla melkoisesti syrjään 
aiheesta. teoksensa viimeisessä 
luvussa kirjoittaja selostaa tarkoin, 
miten israel sai atomipommin ra-
kentamiseen tarvitsemansa tiedot 
ranskalta.

Martin Gilbertin kirja juutalais-
ten kohtaloista muslimien parissa 
täydentää simonnot’n esitystä 
tehokkaimmin käsitellessään vai-
noja, joiden kohteeksi arabimaiden 
ikimuistoiset juutalaisyhteisöt jou-
tuivat israelin valtion perustamisen 
jälkeen. kirjoittaja on sama Martin 
Gilbert, joka tunnetaan ennen muu-
ta Winston Churchillista laatimansa 
massiivisen elämäkerran ansiosta. 
Gilbert on laatinut monia tutkimuk-
sia myös juutalaisten historiasta ja 
muistuttaa esipuheessaan kuulu-
vansa tähän uskontokuntaan.

Gilbert ei käytä käsitettä ”etni-
nen puhdistus” mutta muistuttaa 
kummankin osapuolen panneen 
toimeen joukkokarkotuksia. israelin 
perustamisvaiheessa uhrien luku 
meni jokseenkin tasan: sionistit 
ajoivat kodeistaan 726 000 pales-

tiinalaista, kun taas 850 000 isla-
milaisten maiden juutalaista joutui 
pakenemaan ulkomaille.

vähälukuiseksi supistunut juu-
talaisväestö koettiin edelleen va-
kavaksi turvallisuuden horjuttajaksi 
monessa arabimaassa. Esimerkiksi 
syyriassa katsottiin kuuden päivän 
sodan jälkeen tarpeelliseksi evätä 
maan juutalaisilta asukkailta pää-
sy julkisen vallan tai rahalaitosten 
palvelukseen, kuuden vuoden kan-
sakoulua laajempi koulutus, radion 
ja puhelimen hallussapito sekä kir-
jeenvaihto ulkomaille. Ennen muu-
ta juutalaisilta kiellettiin maasta 
poistuminen, jotta he eivät pääsisi 
kasvattamaan israelin voimavaroja. 
kuten sittemmin on nähty, syyrian 
hallitus saattaa kotoista uhkaa ais-
tiessaan tarttua apartheidia järeäm-
piinkin keinoihin.

Gilbertin näkökulma on laajempi 
kuin simonnot’n. Brittitutkija kertoo 
myös niistä lukuista juutalaisista, 
jotka vuosisatojen saatossa kohosi-
vat tärkeisiin tehtäviin islamilaisissa 
yhteiskunnissa. Gilbertin mukaan 
muslimit eivät ole koskaan olleet 
juutalaisia kohtaan yhtä suopeita 
mutta eivät myöskään yhtä julmia 
kuin kristityt. Juutalaiset eivät ole 
koskaan nauttineet islamilaisissa 
yhteiskunnissa sellaista yhdenver-
taisuutta, joka vallitsee nykyään 
länsimaissa. toisaalta muslimit 
eivät ole juutalaisia vainotessaan 
koskaan yltäneet holokaustin ta-
solle.

tiMo soUkoLa
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Loppu on tuttua synkkää natsi-
historiaa. heydrichin pienestä mün-
cheniläisestä yksiköstä kasvoi kol-
mannessa valtakunnassa mahtava 
valtakunnan turvallisuuden päätoi-
misto (reichssicherheitshauptamt 
eli rsha), jolle alistettiin koko 
saksan poliisi. himmler ja heydrich 
tekivät natsien keskinäisessä valta-
pelissä välillä lyhytnäköisiä siirtoja. 
saksan aloitettua hyökkäyssotansa 
ss:n johtokaksikko kuitenkin ansi-
oitui joukkotuhonnan järjestämiss-
sä ja kasvatti tuntuvasti mahtiaan.

hitler nimitti syyskuussa 1941 
heydrichin käskynhaltijakseen 
(reichsprotektor) Böömiin ja Mää-
riin. kaikkien aiempien tehtävien-
sä ohessa heydrichin tuli lopettaa 
tšekkien niskurointi saksalaisten 
miehitysvaltaa kohtaan. Järjestel-
mällisten joukkoteloitusten avulla 
hän pääsi muutamassa kuukau-
dessa lähelle tavoitetta. heydrich 
saattoi sen jälkeen keskittyä rsha:
n päällikön tehtäviin, joista tärkeim-
mäksi nousi kaikkien saksalaisten 
valtaan joutuneiden juutalaisten 
murhaaminen.

heydrich selosti suunnitelmaa 
saksan korkeimmille hallintomie-
hille kokouksessa, joka pidettiin 
Berliinin lounaisnurkassa 20. tam-
mikuuta 1942. Wannseen rannal-
la seisovassa huvilassa rsha:
n päällikkö teki selväksi, että juuri 
hän johtaisi hanketta. vain puoli-
toista tuntia kestäneen Wannseen 
konferenssin pöytäkirja antoi vuo-
sikymmeniä myöhemmin käsikirjoi-
tuksen kahteen televisioelokuvaan. 
heydrichin kuolemasta sen sijaan 
tehtiin hollywoodissa kaksi teatteri-
elokuvaa sodan vielä kestäessä.

Lontoossa päätettiin syksyllä 
1941 salamurhata Böömin ja Mää-
rin käskynhaltija. Britannian hallitus 
oletti tämmöisen tempauksen vir-
kistävän aseellista vastarintaa sak-
san miehittämissä maissa. Eduard 
Benešin johtama tšekkoslovakian 
pakolaishallitus tarjosi apuaan 

heltä. heydrich eteni kolmannen 
valtakunnan huippuvirkoihin hein-
rich himmlerin vanavedessä. kum-
pikin miehistä kuului saksalaisen 
sivistysporvariston kasvatteihin. 
heitä ei suistanut kansallissosialis-
miin remmillä räiskivä isä eikä län-
sirintaman juoksuhautahelvetti.

saksilaisessa muusikkoper-
heessä varttunut reinhard heyd-
rich ei ehtinyt asevelvollisuusikään 
ennen keisari-saksan romahdusta. 
hän kuitenkin mieli sotilasuralle ja 
onnistui pääsemään kadetiksi Wei-
marin saksan merivoimiin. Moni-
puolisista lahjoistaan erinomaisen 
tietoisen nuoren meriupseerin ura 
sai äkkilopun keväällä 1931, kun 
kunniatuomioistuin havaitsi hänen 
kihlautuneen kahden naisen kans-
sa samaan aikaan.

Jäljelle jäänyt morsian oli vakau-
muksellinen kansallissosialisti ja 
välitti sulholleen työpaikkahaastat-
telun Münchenissä. natsipuolueen 
suojelumiehistön (schutzstaffel eli 
ss) päällikkö heinrich himmler oli 
perustamassa tiedusteluyksikköä 
(sicherheitsdienst eli sD), jonka 
johtamisen hän uskoi tiedustelu-
upseeriksi olettamansa heydrichin 
tehtäväksi. heydrich oli itse asiassa 
palvellut viestiupseerina, mutta ah-
kerasti lukemiensa vakoiluromaa-
nien opastamana hän suunnitteli 
organisaation ss:n urkkijakunnalle.

Teurastajan tarina

roBErt GErWarth: 
hitLEr’s hanGMan. thE LiFE 
oF hEyDriCh. 
LonDon: yaLE UnivErsity 
PrEss, 2011. 393 s.

 
Monet holokaustin johtavat toi-
meenpanijat yrittivät sodan jäl-
keen panna koko kansanmurhan 
reinhard heydrichin syyksi. tätä 
demonista tahtoihmistä ei kuulem-
ma kukaan kyennyt vastustamaan. 
natsien joukkotuhonta oli kuiten-
kin vielä kesken, kun  heydrich 
joutui attentaatin uhriksi. Ei hän 
myöskään yksin vastannut holo-
kaustin suunnittelemisesta vaikka 
johtikin puhetta Wannseen konfe-
renssissa. niin suurta heydrichin 
syyllisyys silti oli, että häntä sopii 
tieteellisessäkin elämäkerrassa 
mainiosti luonnehtia pyöveliksi. 
      heydrichista tuli kansallissosia-
listi myöhään ja oikeastaan sattu-
man vuoksi. tästä huolimatta hän 
rupesi lujasti uskomaan hitlerin ja 
himmlerin oppeihin eriarvoisista 
roduista ja heikompien hävittämi-
sestä. heydrich hankkiutui kansan-
murhan avainasemiin ennen muuta 
saadakseen mahdollisimman pal-
jon valtaa. silti joukkotuhonta oli 
hänelle kiistatta mieleistä puuhaa. 
     robert Gerwarth on saksalais-
syntyinen mutta anglosaksiseen 
yliopistomaailmaan kotoutunut 
historiantutkija. nykyisin hän toimii 
Dublinin University Collegen pro-
fessorina. Gerwarth on kirjoittanut 
heydrich-elämäkertansa englannik-
si ja sujuvaan anglosaksiseen tyyliin. 
kiinnostus holokaustia ja muita nat-
sien rikoksia kohtaan on aina vain 
suurinta saksassa. niinpä Gerwart-
hin kirjan saksannos ehti ilmestyä 
muutama viikko ennen alkuteosta. 
       natsien järjestelmässä todel-
linen valta ei perustunut muodolli-
seen asemaan vaan säteili esimie-
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operaatioon, jotta Britannia ei 
mahdollisessa hitlerin kanssa 
solmimassaan erillisrauhassa luo-
vuttaisi sudeettimaata saksalle. 
kolme ryhmää brittien kouluttamia 
tšekkisissejä pudotettiin laskuvar-
joilla Böömiin joulukuussa 1941. 
ainakin varsinaiseen tappotyöhön 
valittu kaksikko tiesi lähteneensä 
itsemurhakomennukselle.

Pitkään odotettu tilaisuus heyd-
richin surmaamiseen tuli vasta 
27. toukokuuta 1942. iskuryhmän 
tulenavaus epäonnistui, mutta yri-
tyksen havainnut heydrich mää-
räsi kuskinsa pysäyttämään auton. 
se oli  kohtalokas erehdys, sillä 
toinen sisseistä pääsi heittämään 
käsikranaatin. sirpaleet repivät au-
tosta kappaleita, jotka tunkeutuivat 
käskynhaltijan vatsaan. Prahaan 
lennätetty himmlerin henkilääkäri 
ei mahtanut mitään puhjenneelle 
tulehdukselle, vaan heydrich me-
nehtyi kahdeksan tuskallista päivää 
myöhemmin.

robert Gerwarth ei pidä atten-
taattia erityisen onnellisena ratkai-
suna ainakaan tšekkien kannalta. 
saksalaisten kosto ei suinkaan 
rajoittunut tunnettuun Lidicen kylän 
asukkaiden joukkomurhaan. te-
loituksia ja vangitsemisia jatkettiin, 
kunnes Böömin ja Määrin vasta-
rinta oli tukahdutettu jäännöksettö-
mästi. Prahan iskusta koitui myös 
sittemmin saksan liittotasavallassa 
tyrmistystä herättänyt seuraus, että 
heydrichin vaimo onnistui saamaan 
itselleen kenraalinlesken eläkkeen. 
tuomioistuin totesi hänen miehen-
sä syyllistyneen sotarikoksiin mutta 
yhtä kaikki kaatuneen taistelussa.

tiMo soUkoLa
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