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Saako kesällä kikyillä?

Riitta Mikkola

Vuoden 2017 puolella olen 
lukenut turhautuneen iro-

nisia kiky-päivityksiä somesta. 
Kollegat kirjoittavat kuusi tuntia 
opetettuaan ja kolme tuntia ki-
kyiltyään konkreettisesti koke-
vansa, miten Suomi on nyt saa-
tu nousukiitoon. Kun aivot eivät 
toimi mutta hermot ovat sitäkin 
kireämmällä, on työteho var-
masti korkeimmillaan. Tällaises-
sa kikytyksessä ei ulkopuolelta 
katsottuna tunnu olevan järkeä, 
mutta meille opettajille se on 
kummallisen kafkamaisella lo-
giikalla ihan kirkasta ja selvää.

Omassa kotikaupungissamme Espoossa 
vuoden kikyt on tarkkaan määritelty. Kevään 
aikana on kikyttävä 10 tuntia, tulevan syksyn 
kikyttelyyn on varattu 12 tuntia. Rehtoreiden 
tehtävänä on raportoida ylemmälle taholle 
kikyillyt tunnit ja aiheet. Kikyämisen on ta-
pahduttava työpäivinä, se ei saa tapahtua 
viikonloppuna eikä oppituntien aikana. Käy-
tännössä opettajat kikyilevät siis iltapäivisin 
neljästä eteenpäin, koska myös opettajan 
kesäkeskeytyksen aikana kikyttäminen on 
kielletty.

Olen laskenut viimeisen puolen vuoden 
aikana työtuntejani. Viikossa työskentelen yli 
40 mutta yleensä alle 50 tuntia. En usko ole-
vani mitenkään erityinen opettaja työtuntieni 
suhteen, sillä moni historian ja yhteiskunta-
opin opettaja vetää ties mitä projekteja ja 
kokeilee monenlaisia uusia juttuja. Työviikot 

venyvät siis pitkiksi ja kikyily pi-
dentää jo näitä ennestään pitkiä 
viikkoja.

Meillä Suomessa tuntuu ole-
van kouluissa on-off-meininki. 
Lukukausien aikana tehdään pit-
kiä päiviä, väsytään ja paletaan 
loppuun. Sen sijaan kesäloma, 
jonka virallinen nimi on opetta-
jan kesäkeskeytys, on pyhitet-
ty lomailulle niin tiukasti, ettei 
silloin voi edes päivää tai kahta 
pohtia kollegojen kanssa ope-
tussuunnitelmaa, kehittää ope-
tusta tai suunnitella monialaisia 
opintoja.

Esitän nyt poliittisesti epäkorrektin ehdo-
tuksen. Ehdotan, että opettajien kikytykset 
siirrettäisiin kesäkuun alkuun ja elokuuhun 
ennen töiden alkua. Opettajat voisivat ker-
rankin rauhassa miettiä, pohtia, kehittää, ky-
seenalaistaa, keskustella, nauttia, iloita, op-
pia – muutamia keskeisiä positiivisia asioita 
mainitakseni. Monissa maissa opettajat jää-
vät vielä tekemään töitä oppilaiden lähdet-
tyä lomalle ja samoin aloittavat yhteissuun-
nittelun jo ennen opiskelijoiden tuloa. Olisiko 
tässä asiassa opittavaa muilta? Vai perustuu-
ko opettajan työn motivaatio, hohdokkuus 
ja pisatulokset yhä vanhaan opettajan työn 
kolmeen peruspilariin: kesä-, heinä- ja elo-
kuuhun?

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja ja HYOL:n 
hallituksen jäsen.
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Inspiration av en 100-åring 

Petter Wallenius

Jag tänkte denna gång redo-
göra för en 100-årig vän som 

jag träffar fyra gånger om året. 
Vännen har alltid hittat hem till 
mig sedan slutet av 80-talet var 
än jag haft min hemadress. Jag 
tror också att några av er, bästa 
läsare, har samma bekantskap. 
Huruvida du läser 100-åringen 
från pärm till pärm är en annan 
historia. Vännen jag talar om 
är Historisk Tidskrift för Finland 
som länge inspirerat mig. 

I det senaste numret av 
HTF, 2016:4, är temat bildning, 
ett begrepp vars innebörd fö-
rändrats en hel del över åren. I början av 
1800-talet betydde sann bildning närmast ett 
moraliskt ansvar för den nationella kulturen 
snarare än en bestämd kunskapsnivå. Idag 
är en bildad medborgare inte enbart allmän-
bildad utan även kultiverad och civiliserad. 
Förenklat skulle man kunna säga att det är 
en beläst och nyfiken person som kan bete 
sig i sällskap och gärna på flera språk. 

Ett annat tema som lyfts upp i tidskriften 
är de strider som blossade upp mellan His-
toriallinen Aikakauskirja (HAik, gr 1903) och 
HTF. På 1970-talet gick det till och med så 
långt att professorn i Finland historia, Eino 
Jutikkala, försökte påverka myndigheter-
na att de inte skulle bevilja statsbidrag till 
HTF. Enligt professor emeritus Max Engman 
handlar detta tidskriftskäbbel om en genera-
tionskonflikt om nationens historiebild. HTF:s 
artiklar hade inte tilltalat Jutikkalas Finlands-
bild. Frispråkighet och frän kritik av gamla 
sanningar har sällan stått högt i kurs bland 
äldre akademiska auktoriteter. 

Få se hur många genera-
tionskonflikter Finlandsbilden 
får uppleva detta märkesår. Jag 
tror snarare på att det är konst-
närerna än historikerna som 
står för de nya Finlandsbilderna. 
Konstnärerna är ofta mer fris-
pråkiga och mindre bundna till 
källorna än historikerna. I den 
här diskussionen hoppas även 
jag kunna inspirera och invol-
vera ungdomar till att kritisera 
och omvärdera vedertagna san-
ningar. Då är det önskvärt att 
jag inte beter mig som en äldre 
auktoritet ifall den rådande Fin-

landsbilden blir kantstött. 
I hopp om att få tal del av nya infallsvinklar 

på republiken första 100 år köpte jag Jörn 
Donners bok  SuomiFinland. Dessvärre gjorde 
smädeskriften mig smått besviken. Den lyfter 
snarare fram en gammal mans tankar av ”re-
publikens uppgång och smygande förfall” och 
en sammanfattning över diverse personliga 
krämpor och sjukdomar. Han är även kritisk 
till att 70-åringar sällan blir tillfrågade om 
vad de tycker om samhället. Samtidigt tycker 
jag att allas vår Donner får mer synlighet än 
någon annan 84-åring i republiken. 

Tillbaka till vännen. Historisk Tidskrift för 
Finland är en av de få länkar jag har till en 
akademisk diskurs. Utan den skulle jag inte 
ha någon regelbunden läskontakt med histo-
rikerskrået. Min yrkesidentitet skulle nog lida 
ifall jag inte läste såväl historiska texter som 
skönlitteratur och memoarer. Jag läser, alltså 
finns jag.    
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HYOL toimii

Kirsi Ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
KEVÄTLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 23.4.2017 kello 12.00
Oulun Lyseon lukiossa (Kajaaninkatu 3, 90100 Oulu).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätliittokokousasiat.
Hallitus

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

hålles söndagen den 23 april 2017 kl 12.00
i Oulun Lyseon lukio (Kajaaninkatu 3, 90100 Uleåborg).

Vid mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.
Styrelsen

HYOL:n kevätpäivät pidetään Oulussa 22.-
23. huhtikuuta. Merihenkisten päivien 

ohjelma on nähtävissä tämän lehden sivulla 
17. Päiville voi ilmoittautua HYOL:n verkkosi-
vuilla maaliskuun loppuun mennessä. 

Olemme aiemmasta ilmoituksesta poike-
ten päättäneet järjestää yksipäiväisen kesä-
kurssin Helsingissä. Kesäkurssin ajankohta 
on 6.6. ja sen ohjelma valmistuu pian. 

Alkusyksystä pidetään myös jälleen Ta-
lous tutuksi -koulutuksia. Koulutustilaisuudet 
järjestetään Turussa 31.8., Jyväskylässä 4.9. 
ja Helsingissä 12.9. Koulutuspäivien teema-
na on Talous ja teknologia. Ilmoittautuminen 
Talous tutuksi -koulutuksiin käynnistyy lop-
pukeväällä. 

Syyspäivät pidetään Suomi 100 -teemalla 
Helsingissä 18.-19.11.2017. 

HYOL teki alkuvuodesta 2017 jäsenistön 
toiveesta ensimmäistä kertaa yhteiskun-
taopin preliminäärikokeen, jota tilattiinkin 
erittäin vilkkaasti. Valitettavasti joidenkin 
tilaajien kohdalla preliminäärikokeen toimit-
tamisessa oli hankaluuksia. Koetamme kehit-
tää toimitustapaa ennen syksyä.

HYOL laatii tuttuun tapaan arviointityön 
tueksi sekä historian että yhteiskuntaopin 
ylioppilaskokeisiin pisteytysehdotukset. His-
torian pisteytysehdotus laaditaan tavalliseen 
tapaan koepäivän (15.3.) iltana. 

Ensimmäistä kertaan sähköisenä pidet-
tävän yhteiskuntaopin kokeen pisteytyseh-
dotus laaditaan poikkeuksellisesti vasta koe-
päivää seuraavana päivänä (lauantai 25.3.). 
Näin toimitaan siksi, että tilanne on uusi 
myös pisteytysehdotuksen laatijoille.

HYOL ja Euroopan parlamentin Suomen 
tiedotustoimisto ovat käynnistäneet Suo-
messa yläkouluille, lukioille ja ammatillisille 
oppilaitoksille suunnatun Ambassador School 
-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksen on li-
sätä koulujen tietoisuutta Euroopan unionista 
ja tuoda nuoria lähemmäs unionin toimintaa 
ja poliittista keskustelua. Opettajat saavat 
myös valmiita oppimateriaaleja, jotka tar-
joavat käytännön ideoita jankkeen toteutta-
miseksi omassa oppilaitoksessa. Lisätietoja 
hankkeesta löytyy HYOL:n verkkosivuilta.
 
Kirjoittaja on HYOL:n toiminnanjohtaja.
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Katajainen Suomen kansa 
Siniristi Pohjolassa 

Vapaa Ruotsin kruunun alta 
Sylistä itäisen karhun 

 
Kova hinta isänmaalla 

veljensurma lunnainansa 
Uusi nousu, kaukokaipuu 
Kulttuuri kantaja tulen 

 
Tulimyrsky maailmalla 
Punalippu, hakaristi 

Viimein kansa yhtenäinen 
Talvisodan karkaisema 

 
Kekkonen ja Paasikivi 
Yhteistyö ja avunanto 
Nöyryys alku viisauden  

Eessä tosiasioiden 
 

Kaatuu muuri Saksanmaalla 
Uusi lippu Pietarissa 

Vaikeuksiin Suomi-neito 
Laman aika kotimaassa 

Murskavoitto kaukalossa 
Euroviisukarkeloissa 

Suomi nousuun kännyköillä 
Voimalla vihaisen linnun 

 
Vihdoin vaihtuu vuosituhat 

Tarja ajan airuena 
Uudet aatteet Euroopassa 

Suomeen siitä ristiriita 
 

Moni kansa kauhuissansa 
Vainolaista pakosalla 

Eikö auta suomalainen 
Rajat eestä sulkenevi? 

 
Omatunto nousu Suomen 

Valinnoilla kova hinta  
Kurja elää kunniatta 

Korkeempi ei kaiku laulun
 

Opittu on moni läksy 
Sata vuotta kokemusta 
Tuokoon järki siunausta 

Rannoilla tuhannen järven

Suomen itsenäisyydelle

Runon kirjoittaja Aki Halme on espoolaisen Karakallion koulun   
matemaattisten aineiden lehtori.  
Maailman hevonen -kuvan on tehnyt Karakallion koulun oppilas Heta Vesa.

SUOMI 100
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Kontrafaktuaalisen historian harrastajat 
puhuvat usein katalyyttisistä tapahtu-

mista, merkitykseltään niin perustavaa laa-
tua oleviin ja seurauksiltaan kauaskantoi-
siin tapahtumiin, että jos ne olisivat jääneet 
tapahtumatta tai tapahtuneet toisin, koko 
myöhempi kehitys olisi muodostunut toisen-
laiseksi. Tällaisia tapahtumia olivat vaikka-
pa Westphalenin rauha 1648, höyrykoneen 
keksiminen 1700-luvun jälkipuoliskolla, Wall 
Streetin vuoden 1929 pörssiromahdus ja 
kommunismin kukistuminen Itä-Euroopassa 
1989.  

Korvaamattomat suomalaiset?
 
Suomen historian katalyyttisten tapahtumien 
etsiminen tarjoaa kiehtovan ajatuskokeen, 
joka samalla pakottaa meidät pohtimaan 
kansallisen historiamme käännekohtia. En-
simmäisten joukossa tulevat mieleen ainakin 
naisille ja työväestölle äänioikeuden tuonut 
eduskuntauudistus 1905-1906, sisällissota 
1918, talven 1939-40 ja kesän 1944 torjun-
tavoitot sekä vuoden 1994 ratkaisu liittyä 
Euroopan Unionin jäseneksi. Prosessien ja 
tapahtumien ohella mietittäväksemme tulee 
myös yksilöiden merkitys. Onko Suomen his-
toriassa korvaamattomia yksilöitä, henkilöi-
tä, joiden syntymättä jääminen olisi muutta-
nut koko maan historian toisenlaiseksi? 

Yksilöiden merkityksestä historiassa on 
väitelty pitkään. Suurmieshistorian isäksi 
nimetty Thomas Carlyle totesi 1840-luvul-
la, että ”pohjimmiltaan maailmanhistoria on 
vain kokoelma suurmiesten elämäkertoja”. 
Sosiologi Herbert Spencer piti ajatusta lap-
sellisena ja korosti, että myös suurmiehet 
ovat ennen kaikkea aikakautensa ja yhteis-

kuntiensa tuotteita. Rakenteiden voimaa ra-
dikaaleimmin painottavat väittävät, että jos 
Adolf Hitleriä ei olisi ollut, Saksan 1920- ja 
1930-lukujen olosuhteet olisivat nostaneet 
maan johtoon jonkun toisen samanlaisen yk-
silön.

Suomen historiassa kaksi yksilöä nousee 
yli muiden: marsalkka C.G.E. Mannerheim 
ja presidentti Urho Kekkonen. Mannerheimin 
merkitys perustuu yhtäältä hänen keskeiseen 
asemaansa maan historian kriisikohdissa 
vuoden 1918 sisällissodan sekä toisen maail-
mansodan aikana, toisaalta hänelle jo elinai-
kanaan muodostuneeseen kansallisen ikonin 
asemaan. Kekkosen kohdalla kyse on hänen 
ennätyspitkästä presidenttikaudestaan ja 
lähtemättömästä vaikutuksestaan sodanjäl-
keiseen puolueettomuuspolitiikkaan. Suo-
men alkuvuosikymmenten suurin saavutus, 
säilyminen itsenäisenä ja demokraattisena 
valtiona sotien ja kriisien keskellä, henkilöi-
tyy eniten juuri Mannerheimiin. Sodanjälkei-
sen kauden merkittävimmässä aikaansaan-
noksessa, tasa-arvoisen ja yhteisvastuullisen 
pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ra-
kentamisessa, merkittävin yksilörooli oli Kek-
kosen. 

Ihmetekojen kesä 1944
 
Kun YLE järjesti vuonna 2004 yleisöäänes-
tyksen suurimmasta suomalaisesta, Man-
nerheim voitti ja Kekkonen tuli kolmanneksi. 
Heidän väliinsä kiilasi maan johdossa lyhem-
män mutta sitäkin dramaattisemman kauden 
palvellut Risto Ryti, joka sinetöi sankariuten-
sa kesällä 1944 uhraamalla uransa ja tule-
vaisuutensa Saksalle annetulla lupauksella 
sodan jatkamisesta vastineeksi Saksan elin-

Onni suojelee suurmiehiä  
heiltä itseltään 

Markku Jokisipilä 
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tärkeän avun jatkumisesta. Viime kädessä 
sama asia nosti kaikki kolme äänestyksen 
kärkeen: päättäväinen ja taitava toiminta 
Suomen valtiollisen itsenäisyyden ja suvere-
niteetin puolustamiseksi. Kesä 1944 kytkee 
nämä kolme suurta mielenkiintoisella tavalla 
toisiinsa. Mannerheim painosti vastahakoista 
Rytiä antamaan lupauksen, pohjustaen näin 
omaa asemaansa ylipäällikkönä ja Rytin seu-
raajana. Kekkonen taas oli oikeusministerinä 
primus motor Suomen oikeusperiaatteiden 
vastaisessa taannehtivassa sotasyyllisyys-
prosessissa, jossa Ryti tuomittiin 10 vuodeksi 
vankeuteen painavimpana syytekohtana ni-
menomaan Rytin-Ribbentropin sopimus.

Se, että pienen Suomen onnistui selviytyä 
toisesta maailmansodasta suvereenina ja de-
mokraattisena valtiona joutumatta missään 
vaiheessa miehitetyksi, on hämmästyttävä 
saavutus. Kaikkien muiden vähänkään vas-
taavassa geopoliittisessa asemassa olleiden 
eurooppalaisvaltioiden kohtalo oli huomat-
tavasti synkempi. Kaiken muun ohella saa-
vutukseen vaadittiin myös runsaasti hyvää 
tuuria. Suomi tasapainotteli sodasta rauhaan 
niin kapeaa lautaa pitkin, että yksikin harha-
askel olisi saattanut muuttaa lopputuloksen 
huomattavasti huonommaksi. Kesällä 1944 
niin Mannerheim, Ryti kuin Kekkonenkin oli-
vat lähellä ottaa tällaisen harha-askeleen, 
mutta maan onneksi he eivät saaneet tah-
toaan läpi. Mikäli olisi käynyt toisin, heitä 
saatettaisiin suurimpien suomalaisten sijaan 
muistella ensimmäisen suomalaisen demo-
kratian haudankaivajina.

Painetta joka suunnalta
 
Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karja-
lan kannaksella 9.6.1944. Se oli neljäs puna-
armeijan vuoden 1944 aikana itärintamalla 
toteuttamasta kymmenestä strategisesta is-
kusta. Kolme ensimmäistä olivat johtaneet 
saksalaisten linjojen rikkijauhautumiseen ja 
massiivisiin perääntymisiin Leningradissa, 
Ukrainassa ja Krimillä. Tunnelmat Mikkelin 
päämajassa häilyivät pessimismin ja paniikin 
välimaastossa. Neuvostoarmeijalla oli ilma-
herruus ja mahtava ylivoima niin tykistössä, 
panssarivaunuissa kuin miehissäkin. Vetäyty-

minen karkasi ajoittain hallitsemattomaksi ja 
alkoi näyttää siltä, että puna-armeija kolkut-
telisi pian sisä-Suomen portteja.

Joukkoja alettiin divisioona kerrallaan siir-
tää Itä-Karjalasta Kannaksen romahduksen 
partaalla olevan puolustuksen tueksi ja 16.6. 
Mannerheim määräsi vetäytymisen koko alu-
eelta. Unelma Suur-Suomesta katosi histori-
an roskatynnyriin. Siirrot helpottivat tilannet-
ta jonkin verran, mutta rintamaa ei vieläkään 
saatu vakiinnutettua. Kovin paine kohdistui 
Viipuriin, josta suomalaiset vetäytyivät 20.6. 
Suomen hallitus pyysi Moskovalta rauhan-
neuvotteluja, mutta sai vastauksen, että se 
olisi mahdollista vain, jos Suomi ilmoittaisi 
olevansa valmis antautumaan ja pyytämään 
rauhaa. Tämä oli lähellä ehdottoman antau-
tumisen vaatimusta. 

Niin kuin tässä ei vielä olisi ollut tarpeeksi, 
saapui 22.6. Helsinkiin Saksan ulkoministeri 
Joachim von Ribbentrop vaatimaan Suomelta 
vuosikaudet himoitsemaansa liittosopimusta, 
jolta siihen saakka oli erityisesti ulkoministeri 
Henrik Ramsayn diplomaattisen taidon ansi-
osta vältytty. Ribbentrop edellytti Suomelta 
nyt yksiselitteistä ja koko maailmalle julkis-
tettavaa lupausta, ettei se tekisi erillisrauhaa 
Neuvostoliiton kanssa ilman Saksan hyväk-
syntää. Tällaista hyväksyntää ei tietenkään 
koskaan olisi ollut saatavissa, koska Hitler oli 
jo aikoja sitten päättänyt taistella katkeraan 
loppuun ja viedä mukanaan Götterdämme-
rungin syövereihin myös liittolaisensa. Ellei 
Suomi tällaista lupausta antaisi, ei Saksa 
enää antaisi sille sotilaallista tukea, ilmoitti 
Ribbentrop.

Hallitusmuotokiista keskellä sotaa
 
Suomi oli historiansa vaikeimmassa tilantees-
sa sitten talvisodan loppuviikkojen. Rytistä, 
Mannerheimista ja hallituksen ulkoasiainva-
liokunnasta koostunut sisärengas ei päässyt 
yksimielisyyteen siitä, miten tulisi toimia. 
Mannerheim oli sillä kannalla, että keskuste-
luyhteys Moskovaan oli katkaistava ja yritet-
tävä saada lisää sotilaallista apua Saksalta. 
Ryti ja sosialidemokraattinen valtiovarainmi-
nisteri Väinö Tanner uskoivat, ettei Neuvos-
toliiton antautumisvaatimus välttämättä ollut 
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tarkoitettu kirjaimellisesti ja halusivat jatkaa 
kontaktia. Pääministeri Edwin Linkomies ja 
ulkoministeri Henrik Ramsay eivät uskoneet 
Moskovasta olevan saatavissa mitään parem-
paa, mutta yhtä lailla heitä epäilytti maan 
kohtalon entistä tiukempi sitominen Saksaan. 

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen sisären-
gas katsoi, että Saksan vaatima sitoumus oli 
annettava. Erityisesti 
vaa’assa painoi Man-
nerheimin käsitys 
siitä, ettei Suomen 
itsenäisyyden säily-
misen takaavaa rau-
haa ollut Moskovasta saatavissa niin kauan 
kuin perääntyminen jatkui. Siksi hän priori-
soi armeijan taistelukyvyn ja –tahdon vah-
vistamisen kaiken muun edelle. Hän vaati 
hallitusta antamaan Ribbentropin vaatiman 
lupauksen ja vaatimaan Saksalta vastineek-
si lisättyä ase- ja joukkoapua. Hallituksen 
saaminen lupauksen antamista tukemaan oli 
kuitenkin kaikkea muuta kuin läpihuutojuttu. 
Sosialidemokraatit, hallituksen suurin ryhmä, 
vastusti minkäänlaisten lupausten tekemistä 
Saksalle. Sisärengas tarvitsi kaiken poliit-
tisen luovuutensa keksiäkseen tavan, jolla 
lupaus oli annettavissa niin, etteivät sosiali-
demokraatit lähtisi hallituksensa. Ratkaisuk-
si tuli presidentin omissa nimissään Hitlerille 
antama erillisrauhan kieltävä lupaus.

Oli kuitenkin hyvin kyseenalaista, voisi-
ko presidentti näin toimia lakia rikkomatta. 
Hallitusmuodon 33 §:n mukaan sodasta ja 
rauhasta päätti presidentti eduskunnan suos-
tumuksella. Ryti katsoi, ettei presidentti voisi 
tällaisessa asiassa ohittaa eduskuntaa. Man-
nerheim taas vastusti asian eduskuntaan vie-
mistä. Sen lopputulos olisi epävarma eivätkä 
eduskunnalle kerrotut asiat pysyisi salassa. 
Jos eduskunta suostumuksensa antaisi, se 
tekisi kannanilmaisusta presidentin antamaa 
ilmoitusta huomattavasti sitovamman ja vai-
keammin purettavan. 

Kekkonen hallitusta kaatamassa
 
Tässä vaiheessa myös Kekkonen, joka oli 
yksi rauhanopposition johtavista nimistä, oli 
saanut vihiä hallituksen suunnitelmista. Hän 

piti kohti tuhoaan syöksymässä olleelle Sak-
salle annettavia lupauksia typerimpänä ja 
vaarallisimpana mahdollisena politiikkana. 
Hän kiersi eduskunnassa puhumassa halli-
tuksen suunnitelmaa vastaan ja valamassa 
taisteluhenkeä rauhanopposition edustajiin. 
Jos hallituksen esitys häviäisi äänestyksessä, 
merkitsisi se epäluottamuslausetta ja halli-

tuksen kaatumista. 
Tällöin uusi hallitus 
olisi muodostettava 
hallitusta vastaan ää-
nestäneiden piiristä. 
Kekkosella oli siten 

pelissä myös vahvoja henkilökohtaisia motii-
veja eli pyrkimys nousta takaisin hallituksen 
riveihin.

Kriisin ollessa kuumimmillaan niin halli-
tus kuin eduskuntakin joutuivat viikonlop-
putöihin. Hallitus päätti sunnuntaina 25.6. 
äänin 10 puolesta, viisi vastaan, yksi tyhjä, 
että sitoumus oli annettava ja asia esitettävä 
eduskunnalle. Maan poliittiset piirit valmis-
tautuivat siihen, että seuraavana aamuna 
eduskunta äänestäisi hallituksen esityksestä 
valtuuttaa presidentti Ryti antamaan Hitle-
rille lupaus sodan jatkamisesta. Ryti oli va-
kuuttunut siitä, että eduskunta ymmärtäisi 
tilanteen vakavuuden ja asettuisi tukemaan 
hallitusta, kunhan tilanne sille selitettäisiin. 
Kekkonen sen sijaan oli iltaan mennessä var-
mistunut laskelmissaan siitä, että hallituksen 
esitys tulisi häviämään.

Tässä kohtaa Mannerheim soitti pääminis-
terille ja tiedusteli, olisiko osa sosialidemo-
kraateista taivuteltavissa äänestämään tyh-
jää sopimuksen läpimenon varmistamiseksi. 
Toisena vaihtoehtona hän esitti, että ratkaisu 
hyväksyttäisiin vain parin äänen enemmistöl-
lä mahdollisimman vajaalukuisessa eduskun-
nassa, jolloin myöhemmin voitaisiin kiistää 
kyseessä olleen kansan todellinen tahto. Kun 
Linkomies ei voinut luvata kumpaakaan, soitti 
Mannerheim Rytille ja uhkasi eroavansa, jos 
asia vietäisiin eduskuntaan. Vähän myöhem-
min Rytille soitti Linkomies, joka esitti saman 
uhkauksen. Myös hän oli laskenut, että hal-
lituksella oli suuri riski hävitä äänestys, eikä 
hän halunnut antaa asioiden suurhyökkäyk-
sen käynnissä ollessa ajautua hallituskriisiin. 

”Kekkosen tavoitteleman tien päässä olisi 
luultavimmin seissyt vähintään Suomen de-
mokraattinen tasavalta, mahdollisesti jopa 
Suomen sosialistinen neuvostotasavalta.”
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Linkomiehen vielä luvattua hankkia presi-
dentin omissa nimissään toimimista tukevat 
oikeusasiantuntijoiden lausunnot Ryti taipui. 

Seuraavana aamuna rauhanopposition 
kansanedustajat tyrmistyivät kuulleessaan, 
ettei mitään hallituksen ilmoitusta olisikaan 
tulossa. Kekkonen ryhtyi kuumeisesti val-
mistelemaan välikysymystä ja keräämään 
sille allekirjoittajia pakottaakseen hallituksen 
paljastamaan korttinsa. Tällä kertaa hänel-
lä kuitenkin loppuivat kesken niin aika kuin 
hallituksen tietoiseen kaatamiseen halukkaat 
liittolaisetkin. 26.6. hallitus hyväksyi presi-
dentin kirjeen sanamuodon ja kirje luovutet-
tiin Ribbentropille. Erillissotateesin lopullises-
ti romuttanut Rytin-Ribbentropin –sopimus 
oli syntynyt.              

Ryti, Kekkonen ja Mannerheim demo-
kraattisen Suomen haudankaivajina 
 
Jos Ryti olisi saanut tahtonsa läpi, sopimus 
olisi viety eduskuntaan, jossa se Kekkosen 
ja Linkomiehen laskelmien mukaisesti olisi 
hävinnyt äänestyksen. Tämä olisi johtanut 
ketjureaktioon, jossa Suomen edellytykset 
menestykselliseen torjuntataisteluun olisivat 
nopeasti romahtaneet. Uuden toimintaky-
kyisen ja uskottavan hallituksen muodosta-
minen olisi ollut hyvin vaikeaa. Jos se olisi 
onnistunutkin, olisi lähellä toteutumista ollut 
Linkomiehen pelko siitä, että uusi rauhanop-
positiota edustanut ministeristö olisi taipu-
nut Neuvostoliiton vaatimaan ilmoitukseen 
valmiudesta antautua. Taistelun jatkaminen 
olisikin käynyt vaikeaksi, sillä poliittinen kriisi 
rintaman takana olisi lamaannuttanut armei-
jan ja todennäköisesti romahduttanut sen 
taistelutahdon, jolloin puna-armeijalle olisi 
auennut tie Helsinkiin saakka. Rytin jalo ta-
voite, hallitusmuodon kirjaimen ja demokra-
tian kunnioittaminen, olisi vienyt katastrofiin.

Mikäli asiat olisivat menneet Kekkosen 
toiveiden mukaan, lopputulos ei olisi ollut 
piiruakaan parempi, koska niin hallituksen 
esityksestä äänestäminen kuin välikysy-
myksen toteutuminenkin olisivat kaataneet 

hallituksen. Kekkosen vallanhalusta ja itse-
luottamuksesta kertoo paljon, että hän oli 
maan ollessa moninkertaisesti puun ja kuo-
ren välissä valmis hallituksen kaatopuuhiin. 
Vaikka hän saattoi vilpittömästi uskoa rau-
hanopposition kykenevän irrottamaan maan 
Saksan vanavedestä ja tekemään rauhan 
Neuvostoliiton kanssa, oli selvää, ettei tällai-
sia mahdollisuuksia ollut. Kekkosen tavoitte-
leman tien päässä olisi luultavimmin seissyt 
vähintään Suomen demokraattinen tasaval-
ta, mahdollisesti jopa Suomen sosialistinen 
neuvostotasavalta. Todennäköisemmin kuin 
tämän kommunistisen Suomen johtopaikoil-
ta, Kekkonen olisi löytänyt itsensä vankileiri-
en saaristosta.

Mannerheimin linjalla vahingot olisivat 
olleet vähäisimmät, mutta varsin tuntuvat 
sielläkin. Hänen ensimmäinen vaihtoehton-
sa oli keplotella sopimus läpi tietoisesti va-
jaaksi jätetystä eduskunnasta, mikä de jure 
ei olisi vähentänyt kannanilmaisun sitovuutta 
lainkaan. Sopimuksesta irtautuminen myö-
hemmin sillä verukkeella, ettei kyseessä ol-
lut aito kansan tahto, olisi ollut eduskunnan 
asemaa ja arvovaltaa halventavaa sekä teh-
nyt valtavaa vahinkoa ylimmän valtioelimen 
uskottavuudelle. Sinänsä kuvaavaa Manner-
heimin parlamentaariseen demokratiaan vie-
roksuvasti suhtautuneelle ajattelulle on, että 
hän näki eduskunnan lähinnä ylimääräisenä 
kiusana ja tehokkaan päätöksenteon jarruna. 
Jos Ryti olisi pitänyt päänsä ja Mannerheim 
toteuttanut erouhkauksensa, olisi hallituk-
sen luottamuksesta 26.6. aamulla äänestet-
ty tilanteessa, jossa armeija olisi ollut ilman 
ylipäällikköä ja kansakunta ilman ikonista 
keulahahmoaan. Mannerheim olisi saanut 
kouriintuntuvan, mutta varsin epämiellyttä-
vän todistuksen omasta korvaamattomuu-
destaan maan ajautuessa sekä poliittiseen 
että sotilaalliseen kaaokseen. Historiaan hän 
olisi jäänyt rivistä pahimmalla mahdollisella 
hetkellä poistuneena rintamakarkurina.

Kirjoittaja on Turun yliopiston eduskuntatut-
kimuksen keskuksen johtaja.
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Voidaan sanoa, että jokainen aikakausi 
kirjoittaa omat urheilusankarinsa. Miten 

urheilusankaruuden tulkinnat ovat sitten elä-
neet ajan mukana?

Itsenäisyyden alkuvuosina urheilusanka-
ruus oli miehistä. Tukholman 1912 ja Ant-
werpenin 1920 menestyjässä Hannes Ko-
lehmaisessa kuvastui J. L. Runebergin ja Z. 
Topeliuksen kansallisromanttinen sankaruus. 
Pyykkärinä perheensä elättäneen leskiäidin 
poika ylsi kovalla työllä maailman huipulle. 
Kolehmainen esitettiin ihanteellisena urheilu-
sankarina, joka omisti voittonsa isänmaalle.

Paavo Nurmen Suomi taas esitettiin nuo-
rekkaana ja nykyaikaisena tasavaltana. Vaa-
timattomien olojen sankari teki kellontarkkaa 
työtä kilparadoilla. Aikalaiset pitivät Nurmea 
liki ihmiskoneena, joka murskasi ennätyksen 
toisensa jälkeen.

Naisurheilijoilla ei ollut tilaa loistaa ennen 
toista maailmansotaa. Suomi-neitojen siro 
joukkovoima sai näkyä voimistelunäytöksis-
sä. Vaaleiden valiovoimistelijoiden joukkue 
esiintyi kutsuttuna myös Berliinin stadionilla 
1936 olympiakisojen aikana.

Aasialaista alkuvoimaa vai sisua?
 
Suomalaisten urheilumenestystä peilattiin 
maailmansotien välillä rotuteorioihin, joita 
suosittiin jo ennen Adolf Hitlerin valtaannou-
sua Saksassa. Ruotsin Idrottsbladet otsikoi 
kesällä 1930 Matti Järvisen maailmanennä-
tysuutisensa: ”Mongolien päivä stadionilla”. 
Tummatukkainen Järvinen näytti pyöreine 
silmälaseineen hiukan japanilaiselta. Otsikko 
raivostutti Suomessa, jossa oli tehty kovasti 
eroa suomenkielisten väitettyihin mongoli-
juuriin.

Englannissa ja Yhdysvalloissa uskottiin 
1920-luvulla yleisesti suomalaisen juoksu-

menestyksen perustuvan aasialaiseen alku-
voimaan. Tämä närkästytti suomalaisia, jot-
ka halusivat korostaa urheiluvoittojen avulla 
kuuluvansa sivistyneeseen länteen. 

Suomalaiset hakivat menestyksen seli-
tystä sisusta. Urheilu suuntasi metsäläisen 
pahan sisun kansakuntaa rakentavaksi voi-
maksi. Sotavuosina sisu selitti suomalaisten 
sotilaiden ylivertaisuuden neuvostotaistelijoi-
hin verrattuna. Koko armeija oli suuri maa-
joukkue. Uho laimentui Saksan sotamenes-
tyksen käännyttyä.

Sotien ja suurten ikäluokkien sankarit
 
Hiihto nousi 1950-luvulla korostamaan suo-
malaisuutta, kun menestys juoksuradoilla 
ehtyi. Hiihdon suurhetkiä elettiin 1952, kun 
Veikko Hakulinen ja Eero Kolehmainen ylsi-
vät kaksoisvoittoon Oslon olympialaisten 50 
kilometrillä. Lydia Videman, Mirja Hietamies 
ja Siiri Rantanen saavuttivat kolmoisvoiton 
kisojen 10 kilometrin hiihdossa. 

Sotavuosien jälkeen suomalaisia puhutte-
livat toisenlaiset sankarit kuin itsenäisyyden 
alussa. Lontoon olympialaisissa 1948 kei-
häskultaa saanut Tapio Rautavaara oli sota-
veteraanien ja jälleenrakennusvuosien tee-
se-itsemiehen ruumiillistuma. Urheilijana ja 
viihdetaiteilijana Tapsa osasi ottaa yleisönsä 
stadissa ja salomailla. Melontakultaa Helsin-
gin olympialaissa voittanut Sylvi Saimo edus-
ti Karjalasta lähtemään joutuneita ja maa-
seudun sitkeitä naisia.

Suomalaisen kestävyysjuoksun palautti-
vat maailman huipulle sodan kokeneen suku-
polven ja suurten ikäluokkien sankarit Juha 
Väätäinen, Lasse Virén, Pekka Vasala ja Ta-
pio Kantanen. Juoksusaavutukset merkitsi-
vät suuren muuton kaupunkien lähiöihin tai 
Ruotsiin kokeneille vertauskuvallista paluuta 

Urheilusankarit rakentavat Suomi-kuvaa

Jouko Kokkonen
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vanhan ajan harmoniseen Suomeen.
Kiistellympi sankari tuli Keijo Rosbergis-

ta, joka voitti formula 1 -luokan maailman-
mestaruuden 1982. Keken epäsuomalainen 
markkinointihenkisyys herätti voimakasta 
torjuntaa. Oma tietään kulkeneen Rosbergin 
menestyksen selitykseksi löytyi onneksi suo-
malainen sisu, jonka voimalla Keke oli puske-
nut kohti unelmaansa.

Kiekkoleijonien menestys alleviivaa 
tiimityötä
 
Joukkuelajit syrjäyttivät yksilöurheilun suo-
malaisuuden kuvaajana jälkiteollisessa yh-
teiskunnassa. Suomen 1995 voittama jääkie-
kon maailmanmestaruus vauhditti osaltaan 
joukkueurheilun suosiota. Mestaruus oli 
enemmän kuin urheilua. Voiton väitettiin nos-
taneen Suomen 1990-luvun syvästä lamasta 
ja pyyhkäisseen pois suomalaisten ruotsalai-
sia kohtaan tunteneen alemmuudentunteen.

Mestaruus ja sitä seurannut jääkiekkome-
nestys ovat sopineet tiimityötä korostavaan 
ajanhenkeen. Jääkiekko edustaa työvoiman 
liikkuvuutta ja työntekijän sopeutumista eri 
rooleihin. Jari Kurri, Teemu Selänne ja Saku 
Koivu on nähty esimerkillisinä joukkueurheili-
joina. Jalkapallossa samalle tasolle ovat yltä-
neet Jari Litmanen ja Sami Hyypiä.

Keke Rosbergin jälkeen menestyneet for-
mulakuljettajat ovat olleet lahjakkaita yksi-

löitä ja kansainvälisten tiimien jäseniä. Stan-
dardiurheilupuheen hylänneet Mika Häkkinen 
ja Kimi Räikkönen ovat toimineet suomalai-
sen omalaatuisuuden lähettiläinä globalisoi-
tuvassa maailmassa. 

Joukkueurheilun asemaa on vahvistanut 
suurlajien, hiihdon ja yleisurheilun hiipu-
minen. Hiihdon arvostukseen vaikutti myös 
Lahden 2001 MM-kisojen doping-selvittely. 
Dopingista kiinnijääneiden sankareiden syök-
sy antisankareiksi oli jyrkkä. Sinivalkoiset sil-
mälaput putosivat. Urheilu menetti kansallis-
romanttisen kiiltonsa.

Naiset nousevat miesten rinnalle
 
Naisten urheilun arvostus nousi 1970-luvul-
la. Ensimmäinen vuoden urheilijaksi valittu 
nainen oli 1973 pikajuoksija Mona-Lisa Pur-
siainen. Nainen voitti 2008-2012 viisi ker-
taa peräkkäin vuoden urheilijaäänestyksen: 
haulikkoampuja Satu Mäkelä-Nummela, hiih-
täjä Aino-Kaisa Saarinen, suunnistaja Minna 
Kauppi, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen 
ja purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén. Heidän 
lajinsa kertovat niin naisurheilun kuin koko 
suomalaisen urheilukulttuurin kirjon laajen-
tumisesta.
 
Kirjoittaja on FT, toimituspäällikkö
itsenäisyys100.fi

Hannes Kolehmainen ja Viron Jüri Lossman Antwerpenin olympiamara-
tonin maalissa. Kolehmainen oli vuosikymmeniin ainoa suomalaisurheili-
ja, joka sai siniristilipun hartioilleen. Samaa kunniaa ei saanut osakseen 
edes Paavo Nurmi. Kuva: Suomen Urheilumuseo.
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Saksan ulkoministeri Joachim von Rib-
bentrop ja Neuvostoliiton ulkoministeri 

Vjatšeslav Molotov allekirjoittivat Moskovas-
sa 23. elokuuta 1939 maiden välisen hyök-
käämättömyyssopimuksen. Sopimus on 
jäänyt historiaan Molotovin–Ribbentropin so-
pimuksena. Sen salaisessa lisäpöytäkirjassa 
Saksa ja Neuvostoliitto sopivat etupiirijaosta. 
Sopimuksen seurauksena Suomi joutui talvi-
sotaan ja Viro neuvostovallan alle yli viidek-
sikymmeneksi vuodeksi. 

Viron poliittinen ja sotilaallinen johto sai 
ensitiedot Molotovin–Ribbentropin sopimuk-
sen lisäpöytäkirjasta maan Ranskan lähe-
tystöltä 25. elokuuta. Sen raportin mukaan 
”Venäjän ja Saksan välillä on vielä salainen 
lisäsopimus, jonka mukaan Venäjä on saanut 
täysin vapaat kädet toimiakseen Baltian val-
tioita vastaan. Puhutaan myös sopimuksesta 
Puolan jakamiseksi Saksan ja Venäjän kes-
ken”. Lontoon lähettilään raportissa puoles-
taan kerrottiin Suomen lähettilään edellisenä 
päivänä vakuuttaneen, että varmasti ”on ole-
massa salainen venäläis-saksalainen lisäpöy-
täkirja”.  

Presidentti Konstantin Pätsin johtamassa 
Virossa oli voimassa lehdistösensuuri. Molo-
tovin–Ribbentropin sopimuksesta ei julkisuu-
dessa kirjoitettu, vaikka tietoa tai oletuksia 
siitä liikkui. Kansalaisia enemmänkin huoles-
tutti ja pelotti lokakuussa maahan saapuneet 
ja tukikohtiin, ”baaseihin”, asettuneet neu-
vostojoukot.  Virallisen tahon tehtäväksi jäi 
vaikeassa tilanteessa ylläpitää optimismia ja 
kaikin tavoin rauhoitella kansalaisten huoles-
tuneita mielialoja.

Viron hallitus jäi seuraamaan tilannetta ja 
odottamaan tapahtumien kehitystä. Se kat-
soi Saksan ja Venäjän välisen sodan olevan 

väistämätön. Virossa uskottiin, että on tär-
keintä voittaa aikaa. 

Itsenäisyyden menetys 
 
Toinen maailmasota syttyi 1.9.1939, kun 
Saksa hyökkäsi Puolaan. Neuvostoliitto puo-
lestaan miehitti Puolan itäosaa 17. syyskuuta 
alkaen. Syyskuun 28. päivänä solmitulla lisä-
sopimuksella Liettua siirrettiin Neuvostoliiton 
etupiiriin ja vastaavasti rajaa Puolan alueella 
muutettiin Saksan hyväksi. Samana päivänä 
Neuvostoliitto esitti uhkavaatimukset Baltian 
maille ja vaati näitä luovuttamaan sotilastu-
kikohtia alueiltaan.

Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen käyn-
nistyi 30. marraskuuta. Sataviisi päivää 
kestänyt talvisota päättyi Suomen alueluo-
vutuksiin. Baltian maiden liittäminen Neuvos-
toliittoon käynnistyi kesäkuun puolivälissä 
1940, ja Romania joutui taipumaan Bessa-
rabian ja Pohjois-Bukovinan luovuttamiseen 
Neuvostoliitolle.

Viro, Latvia ja Liettua menettivät toisen 
maailmansodan seurauksena ainoina Euroo-
pan valtioina itsenäisyytensä. Neuvostoliit-
to sai haltuunsa Baltian maat, jotka sille oli 
Molotovin–Ribbentropin sopimuksessa luvat-
tu. Neuvostoliitto kielsi sopimuksen salaisen 
lisäpöytäkirjan olemassaolon aina vuoteen 
1989 saakka.

Ulkovirolaiset muistavat sopimuksen 
 
Neuvosto-Virossa Molotovin–Ribbentropin 
sopimuksesta ei toisen maailmansodan jäl-
keen kirjoitettu saati puhuttu julkisesti. Viral-
linen historiankirjoitus ei sitä tuntenut. Ulko-
virolaisten keskuudessa sopimus muistettiin 

Viro ja Suomi Molotovin-Ribbentropin 
sopimuksen etupiirijaossa 

Jari P. Havia
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ja sen katsottiin aiheuttaneen Viron tasaval-
lan lopun ja itsenäisyyden menetyksen. Aika 
ajoin sopimus tuli esiin myös Baltian maiden 
vapaustaistelijoiden julistuksissa. 

Yhdysvaltojen ja Kanadan virolaisjärjes-
töt toimivat aktiivisesti sopimuksen julkis-
tamiseksi ja mitätöimiseksi. Kanadalaisten 
aloitteesta ulkovirolaiset viettivät elokuun 
23. päivää ”mustan nauhan” eli surunauhan 
päivänä. 

MRP–AEG-ryhmä perustetaan
 
Entinen poliittinen vanki Tiit Madisson osal-
listui 14.6.1987 Riiassa mielenosoitukseen, 
jossa muisteltiin 46 vuotta aiemmin alkaneita 
kyydityksiä. Joukko latvialaisia, liettualaisia 
ja virolaisia entisiä poliittisia vankeja kokoon-
tui tapahtuman jälkeen suunnittelemaan sil-
le jatkoa. Seuraava mielenosoitus päätettiin 
järjestää samanaikaisesti Vilnassa, Riiassa ja 
Tallinnassa 23. elokuuta.

Tallinnan mielenosoituksen järjestämis-
ryhmään tulivat ensi vaiheessa mukaan Tiit 
Madissonin lisäksi entiset poliittiset vangit 
Heiki Ahonen, Jan Kõrb ja Lagle Parek. Näin 
käynnistynyt Molotovin–Ribbentropin sopi-
muksen julkistamisen Viron ryhmä (Molotov-
Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp 
MRP-AEG) julkaisi 15. elokuuta ensimmäisen 
tiedotteensa, jossa se kutsui kansalaisia Raa-
tihuoneentorille 23. elokuuta klo 12 muista-
maan Hitlerin ja Stalinin välillä solmitun sopi-
muksen vuoksi kuolleita virolaisia. 

Tallinnan Raatihuoneentorilla pidettä-
västä mielenosoituksesta levisi tieto suusta 
suuhun ja siitä informoi myös radioasema 
Ameerika Hääl eli Voice of America. Torilla 
kokoontumista ei kuitenkaan sallittu. Arviolta 
parituhatta henkilöä siirtyi Toompean lähelle 
Hirvipuistoon, jossa jatkettiin kokoontumis-
ta. Avauspuheenvuoron piti Tiit Madisson ja 
lyhyehköjä puheenvuoroja käyttivät myös 
Heiki Ahonen, Erik Udam, Willy Rooda, Lagle 
Parek, Jüri Mikk, Kalju Mätik ja Platon Afa-
nasjev, moskovalainen kirjallisuustieteilijä.  
Runon muodossa kokoontumista tervehtivät 
Merle Jääger ja Raivo Raave.

Hirvipuiston kokoontuminen sujui rau-
hallisissa merkeissä Viron KGB:n valvovien 

silmien alla. Paikalla otettiin joukoittain valo-
kuvia, joista osa päätyi KGB:n kuva-arkistos-
ta kirjaan ”Ärkamisaeg läbi KGB fotosilma” 
(2005).

Neuvosto-Viron johdolle Hirvipuiston ko-
koontuminen oli hankala tapaus. Viron kom-
munistisen puolueen keskuskomitea tuomitsi 
mielenosoituksen vanhaan tyyliin neuvosto-
vastaisena, ulkomailta johdettuna yrityksenä 
sekaantua Neuvosto-Viron sisäisiin asioihin. 
Kokoontumisen järjestäjiä kohdeltiin tylysti. 
Seurasi kuulusteluja, seurantaa ja lyhytaikai-
sia pidätyksiä. Pääsyyllisiksi katsotut Tiit Ma-
disson ja Heiki Ahonen ajettiin maanpakoon 
Ruotsiin.

KGB:n toimintatapoihin kuului soluttau-
tuminen toisinajattelijoiden ryhmiin. Epäsel-
viksi kuvatuissa olosuhteissa MRP–AEG-ryh-
mään liittynyt Willy Rooda, oikealta nimeltään 
Villu Rooda, paljastui KGB:n apuriksi. 

Hirvipuiston kokoontuminen jäi histo-
riaan
 
Hirvipuiston kokoontumisella on suuri mer-
kitys Viron itsenäisyyden palauttamisessa. 
Kyseessä oli ensimmäinen laaja poliittinen 
mielenosoitus miehitetyssä Virossa.

Hirvipuiston muistotaulu.
Kuva: Hannu Oittinen/ Tallinna-kustannus.
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Kokoontuminen toi Molotovin–Ribbentro-
pin sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan en-
simmäistä kertaa laajemman yleisön tietoon 
samoin kuin totuuden Neuvostoliiton ohjaa-
mista vallankaappauksista Baltian maissa ke-
säkuussa 1940. Keskustelut Viron historian 
valkoisista aukoista alkoivat, ja pelko sorto-
elimiä kohtaan väheni.

Molotovin–Ribbentropin sopimuksen jul-
kistamisen Viron ryhmä jatkoi onnistuneen 
ensi esiintymisensä jälkeen toimintaa usein 
yhdessä Viron muinaismuistoyhdistyksen 
kanssa. Helmikuun 2. päivänä 1988 ne jär-
jestivät mielenosoituksen Tartossa Tarton 
rauhan vuosipäivän johdosta. Vuonna 1920 
solmitussa rauhansopimuksessa Neuvosto-
Venäjä tunnusti Viron tasavallan itsenäisyy-
den ikuisiksi ajoiksi. Koirin ja pampuin varus-
tetut miliisit yrittivät estää ja häiritä Tartossa 
ja myös muilla paikkakunnilla pidettyjä ko-
koontumisia.

Viron tasavallan perustamisen 70-vuo-
tispäivää muistettiin 24. helmikuuta muun 
muassa Tallinnassa, Tartossa, Pärnussa ja 
Võrussa. Tallinnassa kansalaisia kokoontui 
Tammsaaren puiston muistomerkille. Miliisit 
ja KGB eivät enää puuttuneet tapahtumiin 

väkivaltaisesti. 
Heinäkuun 1.–12. päivinä Viron SNT:n 

korkeimman oikeuden luona MRP–AEG-ryh-
män organisoima ihmisjoukko vaati poliit-
tisten vankien Mart Niklusin, Sivert Žoldinin 
ja Enn Tarton vapauttamista. Vapauttamista 
tukevan anomuksen allekirjoittivat tuhannet 
virolaiset. Tuomiot kumottiin. Viron SNT:n 
viimeinen poliittinen vanki Enn Tarto vapau-
tettiin lokakuussa ja hän saapui Tarttoon var-
hain aamulla 17. lokakuuta.

Molotovin–Ribbentropin sopimuksen jul-
kistamisen Viron ryhmän toiminta kesti vain 
reilun vuoden. Se järjesti vielä tapahtumia 
23. elokuuta 1988. Viimeinen tiedote, ”MRP-
AEG Infobülletään nr. 23”, julkaistiin saman 
vuoden syyskuussa. Ryhmän jäsenistä useat 
jatkoivat politiikassa Viron kansan riippumat-
tomuuden puolueen ERSP:n riveissä.

Kirjoittaja on tietokirjailija ja Suomi-Viro-
seuran puheenjohtaja.
 
Artikkeli pohjautuu Havian ja Hannu Oittisen 
kirjaan ”Ratkaisun vuodet. Naapurimme Viron 
tie itsenäisyyden palauttamiseen” (Tallinna-
kustannus, 2016).

Hirvipuiston kokoontumisessa 23.8.1988 vaadittiin mm. poliittisten vankien vapauttamista.
Kuva: Tunne Kelam/ Tallinna-kustannus.
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HYOL:n merelliset kevätpäivät Oulussa

Perjantaina 21.4.2017
20.00 alkaen Karaoke Riston tahdissa (Karaokeaitta, Rantakatu 22)
              
Lauantai 22.4.2017
9.00 Lähtö linja-autolla Hailuotoon 
 Matkalla HYOL:n puheenjohtaja Jari Aalto kertoo ajankohtaiskuulumiset 
 
11.30 Hailuodon varhaishistoria (Luotsihotelli)
  Dosentti, FT Kirsti Paavola
 
12.00 Lounas ja kahvit

12.45 Hailuotolainen kaukokalastus Ruotsin puoleisilla pyyntipaikoilla Haminan 
          rauhan jälkeen.
  FM, väitöskirjatutkija Outi Korhonen
 
13.15 Isoviha Hailuodossa
 Hailuotoseuran paikallisopas Kalevi Tönkyrä
 
15.00 Lautta takaisin mantereelle

18.00 Oulun kaupungin vastaanotto (Oulun kaupungintalon juhlasali, Kirkkokatu 2)
 
20.00 Iltatilaisuus Vanhalla Paloasemalla (Kauppurienkatu 24 A)
 Antti Aho Talvisodan perinneyhdistyksestä luennoi Talvisotateemaan liittyen

 Ruokailu
 Vuoden historian ja yhteiskuntaopin opettajan julkistaminen
  Illanvietto bändin tahdissa

Sunnuntai 23.4.2017
10.00 Kahvit ja Oulun Lyseon lukion esittely
           Toimittaja Erkki Hujanen esittelee sanomalehti Kalevaa
          
12.00 HYOL ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous
 
13.00 Kevätpäivien päätös 

Ilmoittautuminen kevätpäiville 31.3. mennessä HYOL:n kotisivuilla.
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Arkeologit avaavat Suomen esihistoriaa ja 
keskiaikaa laajasti teoksessa Muinaisuu-

temme jäljet, joka ilmestyi Gaudeamuksen 
kustantamana kirjamarkkinoille jo syksyllä 
2015. Teos on mitä otollisin lukemisto, kun 
ympäristö innostaa samoilemaan ja tutustu-
maan muinaisjäännöksiimme luonnossa. Ko-
timaata matkaillessa voi poiketa museoissa 
itse havainnoimassa paikallisia esinelöytöjä. 
Tiiliskivimäistä opusta ei kuitenkaan voi nie-
laista yhtenä suupalana, vaan sitä kannattaa 
maistella, pureskella ja palata aina uudelleen 
pohtimaan kohteita erilaisista näkökulmista. 
Kirjoittajakaarti on Suomen arkeologian etu-
riviä. Maamme esineellinen muinaistutkimus 
on harpannut aimo annoksen eteenpäin vii-
me vuosikymmeninä, ja se näkyy uudessa 
teoksessa. Luonnontieteet ovat saanet lisää 
painoarvoa – arkeologia on kurottautunut 
poikkitieteen arvokkaille kentille, ja keskiai-
ka on otettu täysivaltaiseksi osaksi Suomen 
arkeologista menneisyyttä. Arkeologia etsii 
ihmistä aineellisen kulttuurin takaa.

Teoksen Muinaisuutemme jäljet: Suomen 
esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajal-
le kansi on oranssi ja hätkähdyttävä. Siinä 
ikään kuin menneisyyden auringonnousu 
nostaa Kiuruveden ihmisenmuotoisen reikä-
kiven muinaisuudesta lukijan eteen. Kuva vii-
tannee muinaisuuttamme nousuun ja maam-
me kulttuurilliseen kehitykseen ammoisesta 
menneisyyden aamuhämärästä, esihistorias-
ta kohti historiallista aikaa. 

Matti Huurteen 9000 vuotta Suomen 
esihistoriaa, 1970-luvulla ilmestynyt suo-
menkielinen teos, palveli yhden sukupolven 
suomalaisia esihistorian käsikirjana. Suomen 
historiaa käsittelevät kirjasarjat tai yksittäiset 
historiateokset ovat kuitenkin usein toimineet 
monille maamme muinaisuuden ainoina läh-
deteoksina. Göran Burenhultin toimittama ja 

näyttävä Arkeologi i Norden (Arkeologia Poh-
jolassa) ilmestyi Ruotsissa kahdessa osassa 
jo vuonna 1999. Siinä, muutoin erittäin an-
siokkaassa teoksessa, Suomen menneisyys 
on kuitenkin jäänyt hyvin heikoille kantimille, 
puuttellisten ja vanhentuneiden tietojen va-
raan. Suomen menneisyys on itsessään laaja 
ja arkeologia monitieteistynyt sekä arkeolo-
gikunta erikoistunut niin, ettei nuoremman 
sukupoleven yksittäinen edustaja Suomessa 
ole vielä ilmeisesti rohjennut yksin tarttua 
koko muinaisuuttamme koskevan yleiskuva-
uksen luomiseen. 

Uudelle teokselle oli siis Suomessa jo pit-
kään ollut tilaustarve. Koneen säätiö lähti 
rahoittamaan arvokasta hanketta. Museovi-
raston kuvat itsessään ovat jo hinnakkaita 
laajan teoksen kokoamisessa. Tämä suurelle 
yleisölle ja arkeologeille suunnattu kirja on 
jopa vertaisarvioitu. Teos on hienosti kuvitet-
tu ja tietoikkunat valaisevat eri kirjoittajien 
toimesta yksittäisiä kysymyksiä. Sisäkansis-
ta löytyvät Suomen aikakausien selitykset 
kauniisti ikään kuin punamullalla kallioon 
maalattuna, keskiajalta sinivihreänä, mutta 
teksti on pientä ja värityksestä johtuen lukija 
joutuu ponnistamaan näkökykyään. Teoksen 
kartat ovat havainnolisia, ja ilmiöiden levintä 
tulee selkeästi esille. Ilmasto ja sen muutok-
set sekä vaikutukset on otettu kiitettävästi 
esille. Kirjassa on kattava indeksi.

Usean arkeologin kirjoittajama teos on 
jaettu aikajärjestystä noudattavaksi kokonai-
suudeksi: kivikauteen, pronssi- ja varhais-
metallikauteen, rautakauteen ja keskiaikaan. 
Johdanto-osuus selvittää maallikkolukijalle 
valaisevasti arkeologian taustoja, mikä tie-
teen alan avaamisessa on paikallaan. Tuos-
sa osiossa paikannimitutkimuksen merkitys 
löytöpaikkoja jäljitettäessä olisi ollut myös 
kiinnostavaa. Ajoitusmenetelmiä yleensä oli-

Maamme muinaisuutta tutkimassa

Minna Silver
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si voinut niin ikään avata enemmän helposti 
hahmotettavan tietoikkunan muodossa luon-
nontieteellisten ajoitusten, tyyppitutkimus-
ten (typologia) ja kerrostumatutkimusten 
(stratigrafian) valossa. Olisi ollut toivottavaa 
myös, että vierasperäiset sanat paleoliittinen 
(vanhempi kivikausi), mesoliittinen (keskinen 
kivikausi) ja neoliittinen (nuorempi kivikausi) 
olisi avattu suuremmalle lukijakunnalle, sa-
moin kuin nykyihmisen kehityskaavaa. 

Petri Halinen käsittelee kivikautta – 
maamme pisintä nykyihmisen asuttamaa 
jaksoa monipuolisesti ja asiantuntevasti. 
Tehtävä on ollut haastava ja toiseksi kirjoit-
tajaksi olisi sopinut Tuija Rankama. Lappi on 
kuteinkin otettu oikeutetusti ja painokkaas-
ti hyvin mukaan. Kiistelty Susiluola Pohjan-
maan Karijoella vanhemman kivikauden ja 
neandertalilaisihmisen asuinpaikkana saa 
oman tietoikkunan, ja lukijalle annetaan oi-
keutettu näkökulma kohteen ongelmallisuu-
desta. Ruotsalaisen Göran Burenhultin mai-
nittu kokoomateos puolestaan piti Susiluolan 
asutusta jo melko selviönä. 

Metsästäjä-keräilijöiden elinkeinot, joi-
hin viitataan pyyntikulttuureina, ja leiripiirit 
valaisevat liikkuvien yhteisöjen elämää me-
soliittisella (8850–5200 eaa.) ja neoliittisella 
(5200-1900/1700 eaa.) kivikaudella. Esineis-
tö on upeaa, ja eläinhahmot viittaavat selke-
ästi ihmisen ympäristön kehittyneeseen ha-
vainnointikykyyn. Kyse on vuosituhansien yli 
paljolti leiripiireistä tai leireistä, kun asumuk-
set eivät ole pysyviä, vaan perustuvat vuo-
tuiskiertoon. Keskiseltä kivikaudelta maas-
tamme tunnetaan kupolimaisia asumuksia. 
Neoliittisella kivikaudella alkaa esiintyä suo-
rakaiteenmuotoisia sekä väliakaisia että kiin-
teitä asumuksia. Muutos pyöreästä tai soike-
asta asumuksenpohjastan suorakaiteeseen 
on kansainvälisesti eri kulttuureissa tulkittu 
siirtymisenä pysyvämpään asumismuotoon 
ja ruokaatuottavaan talouteen.

Suomalaisten saapuminen Suomeen nou-
dattaa nykyarkeologian jatkuvuusteorian 
mukaista näkökulmaa. Se syntyi 1970-luvul-
la, kun vanha näkemys virolaisvaikutteises-
ta maahanmuutosta rautakaudella syrjäytyi. 
Nuoremman kivikauden kampakeraaminen 
jakso on näyttäytynyt jatkuvuusteoriassa 

merkittävänä suomalaisasutuksen kulttuuril-
lisena viitteenä -- viitteitä on etsitty jopa var-
haisemmista, keskisen kivikauden, ajoista. 

Keramiikka on kuitenkin saanut Suomen 
kivikauden tutkimuksessa aineistokokonai-
suuksista keskeisen sijan kulttuurillisia il-
miötä tarkasteltaessa. Tämä on tieteellinen 
valintakysymys, jossa esineellisen jäämistön 
säilyvyys toimii tulkinnan perustana. Kam-
pakeramiikan alkujuuret ovat idässä Volgan 
mutkassa, jonne suomalaisten juuretkin on 
jäljitetty. Kampakeramiikan koristelun kehi-
tys on ajoittava tekijä, mikä tulee taulukkona 
esille mutta kehitys kuvin olisi havainnollis-
ta. Arkeologiahan nimittäin peilaa näkyvää ja 
käsinkosketeltavaa kulttuuria. Perimätieteet 
on kuitenkin otettu avuksi, ja genetiikalla 
valaistaan suomalaisten alkuperäkysymystä. 
Suomen happamassa maaperässä ei tuol-
ta aikakaudelta ole säilynyt ihmisluuranko-
ja, vaan perimää etsitään muilla tavoin ge-
neettisillä tutkimuksilla. Ensimmäiset merkit 
maanviljelyksestä Suomessa jäljitetään ny-
kyään nuoremmalle kivikaudelle.

Halinen osaa kirjoittaa elävästi ja selvit-
tää valaisevasti kivikauden ilmiöitä. Selvästi 
huomaa, että uskontoarkeologia viehättää 
kirjoittajaa. Kalliomaalauksia ja hautausta-
poja on selitetty perinpohjasesti, ja puna-
multa sekä haudoista paljastuneet meripih-
kakorut ovat ehkä suhteettomasti saaneet 
toisiin ilmiöihin verrattuna alaa. Punamullan 
vertauskuvallsita, ehkä veren värin elämää 
tuottavaa, merkitystä haudoissa ja ilmiön 
yleismaailmallisuutta ei kuitenkaan pohdita. 

Kampakeraaminen kulttuuri käsitellään 
perinpohjaisesti, neoliittisen vasarakirves-
kulttuurin katsaus jää nuoremman kivikau-
den ajanjaksoista niukemmalle huomiolle. 
Vasarakirveskulttuurin eli nuorakeraamisen 
kulttuurin tulo käsitellään vasta sen jälkeen, 
kun sen elinkeinot ja rituaalit on eritelty. 
Tämä Keski-Euroopan indoeurooppalaisen 
kulttuurin vaikutus on ollut aikaisempaa 
luultua merkittävämpi, ja jatkuvuusteoria ei 
juurikaan ole aikaisemmin ottanut eurooppa-
laisen sotakirveskulttuuriin tai nauhakeraa-
miseen kulttuuriin liittyvää jaksoa tarpeeksi 
pohdinnan kohteeksi. Sen aikana Suomes-
sa tapahtuu asuinpaikkojen ja elinkeinojen 
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muutos laajemmin maatalouteen. 
On mahdollista, että perimässämme juuri 

keskieurooppalaiset merkit ovat tuolta ajalta. 
Laktoosi-intoleranssin on uskottu juontuvan 
vasarakirveskulttuurin perimästä, mutta suo-
malaisten herkistyminen johtunee myös val-
lalla olevista korkeapastoroiduista tuotteis-
ta. Vasarakirveskulttuurin ajalta tunnetaan 
Suomen kivikaudelle ainutlaatuinen hautaus, 
nimittäin Ahvenanmaan Jomalan Jettbölen 
kyyrypolviasentoinen luuranko. Kyyrypolvi-
asento näyttäytyy laajana hautauskäytäntö-
nä ja saattaa viitata sikiöasentoon - vainaja 
ikään kuin palaa siinä maan kotuun. Joma-
lan savi-idolit eli saviset pienoispatsaissa, 
on myös sikiönmuotoisia hahmoja. Ne ovat 
mielenkiintoinen osa mahdollista hedelmäl-
lisyyskulttia. Antropologinen aineisto Joma-
lasta viittaa ruumiden silvontaa, ehkä jopa 
kannibalismiin eli ihmissyöntiin. Yhden idolin 
asussa pääsee myös lähemmäksi kivikauti-
sen ihmisen vaatetusta – nahka, hapsut ja 
sulat lienevät palvelleet koristeina muistutta-
en Siperian šamaanien pukuja.

Mika Lavento johdattaa lukijan metalli-
kausiin, jotka alkavat noin 1900-1800 eaa. 
Metallin käsittelyn vallankumouksellisuus ih-

misen menneisyydessä on ollut ratkaisevaa. 
Lavento näkee Suomen metallikausissa muu-
toksen kätkölöytöjen yleistymisenä mutta ei 
viittaa varallisuuteen ja sen kasvuun. Laven-
to ei mainitse Lähi-itää kuparin ja pronssin 
käsittelyn varhaisena kehtona jo nuorem-
malla kivikaudella sekä Eurasian roolia sen 
levinnässä mutta selvittää muutoin havain-
nollisesti kuparin käsittelytaidon kehitystä. 
Siinä pronssin tuottamisen menetelmä jää 
kuitenkin huomiotta. Luonnonvaraisen ar-
seenipronssin käyttöönotto tai sulatusmene-
telmällä valmistettu pronssi joko arseenia tai 
tinaa lisäämällä olivat merkittäviä muutoksia. 
Niillä oli strateginen merkitys asevalmistuk-
sessa ja kulttuurien leviämisessä. Miekat 
ovat uusi asemuoto, ja tyypeille löytyy Keski-
Euroopasta vastineita.

Lavento mainitsee oikeutetusti, että aika-
kaudet ovat jossakin määrin keinotekoisia, 
Suomessakin ne limittyvät ja metallia alet-
tiin käsitellä jo ns. nuoremmalla kivikaudel-
la. Suomi jakaantuu pronssikaudella kahteen 
kulttuuripiiriin: rannikon pronssikauteen ja 
sisämaan varhaismetallikauteen, joiden ajoi-
tus vaihtelee (1900-1800 eaa.-300 jaa.). 
Perinteisen kahtiajaon rinnalle on uuden tut-
kimuksen myötä saatu vaihtelua ja pieniä 
alueellisia kokonaisuuksia. Tuo idän- ja län-
nenvälisyys tulee kuitenkin selkeästi pronssi-
kaudellla esille ja korostuu tekstissä ansiok-
kaasti. 

Pronssikaudella Skandinaviassa tavatut 
luonnonkivistä ladotut röykkiöhautaukset 
nousevat rannikoille, kukkuloille ja vuorille. 
Auringonpalvonta näkyy skandinaavisissa 
kalliopiirroksissa. Porin Nakkilan Rieskaron-
mäen talo seuraa skadinaavisia malleja, sa-
moin Pohjanmaan keittokuopat. Olkakirves 
yhdistyy niin ikään läntiseen perinteeseen. 
Akozino-Mälartyypin putkikirves puolestaan 
sulauttaa idän ja lännen vaikutuksen yh-
teen. Valinmuotit ilmaisevat paikallista val-
mistusta. Tekstiilikeramiikka, jossa saveen 
on painettu tekstiilikuvioita, ja seimantyypin 
kirveet puolestaan kuuluvat itäisiin vaikuttei-
siin. Kaupankäynti itään oli vilkasta. Lavento 
on omimmillaan yksityiskohtaisessa esine-
tyyppien käsittelyssä: tekstiilikeramiikka ja 
tasavartaiset nuolenkärjet näyttäytyvät lei-

Kivikauden muinaisesineitä: vasarakirves ja taltta. 
Kuva: Porvoon Museo.
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mallisina varhaisen metallikauden kiinnos-
tuksenkohteina.

Pronssikauden ihmisen vaatetuksesta 
saadaan jo kivikauteen nähden enemmän irti 
nappien ja skandinaavisten asuvastineiden 
avulla. Tanskasta olisi ollut mielenkiintosita 
hankkia kuvitusta ajan vaatetuksesta. Korut 
ovat osa sonnustautumista, ja kaularenkaat 
uusi korumuoto. Koristekuviot tunnetaan 
yhtenä ajoituksen muotona pronssikautisis-
sa esineissä. Niistä olisi toivonut kuvitusta, 
kuten tunnettuja spiraaleja ja laineita, jotka 
ovat nimenomaan pronssikautisen maailman 
kuvakieltä. Kiinnostus henkilökohtaiseen hy-
gieniaan näkyy uudella tavalla partaveitsien 
ja pinsettien ilmestymisessä löytöaineistoon.

Noin 500 eaa. alkaa Suomessa raudan 
esiinmarssi. Raudan valmistus oli yksi uusi 
teknologinen edistysaskel. Rauta ja hevonen 
kuuluivat hurrilaisten ja heettien voimapoli-
tiikkaan. Lähi-idän alueella raudan valmis-
tuksessa kysymys oli vuorimalmista. Järvi- ja 
suomamalmin osuus puolestaan oli Suomen 
kehitykselle keskeinen. Sami Raninen ja 
Anna Wessman ottavat haltuunsa Lavennon 
johdattamana rautakauden käsittelyn. He 
osaavat nuoresta tutkijaiästään huolimat-
ta hyvin sijoittaa Suomen kansainväliseen 
kehitykseen ja kehyksiin. Suomi ei elä eikä 
ole elänyt tyhjiössä. Vaikka maahamme ovat 
vaikuttaneet sekä Skandinavia että Venäjän 
alueet, kuva on monipuolisempi. 

Rautakausi antaakin enemmän lähteille 
vaihtelua ja uskallusta tulkintoihin. Se tuo 
monimuotoisen suomalaisen kulttuurin jo 
esille, ja kalevalainen maailma raottuu esi-
neistössä. Teoksen indeksistä ei kuitenkaan 
löydy Kalevalaa. Kansalliseepoksen mieltäisi 
yhtenä uskomuksia valottavana keskeisenä 
lähteenä niin kuin kansanrunoutta yleensä-
kin. Rajankäynntiä kirjallisiin lähteisiin olisi 
voinut esitellä esimerkiksi tietoikkunan muo-
dossa. Lavento kuitenkin pohtii saamelais-
kielten merkitystä ja alkukysymystä, jonka 
mukaan kielitieteilijät katsovat nykyisin kan-
tasaamen ajoittuvan ajanlaksun vaihteen 
tienoille. Alkuperäiskansana heidän roolinsa 
onkin huomion arvoinen.

Esiroomalaisella rautakaudella (500 eaa.–
0/50 jaa.) näkyy kulttuurin jatkuvuus rannik-

koalueilla. Kiviröykkiöiden rinnalle ilmestyy 
uusi hautamuoto: tarhakalmistot. Yhteydet 
Baltianmaihin esittäytyvät mm. tarhakal-
mistojen kivirakennelmissa ja esineistössä, 
kuten sarjarengaskoruina sekä ns. Morbyn 
keramiikan vastineina. Uutena arkeologisena 
kohdemuotona rannikolle ilmestyvät myös 
muinaisilinnat. Kirjoittajat otaksuvat, että 
muinaislinnoilla on saattanut asutuksen li-
säksi olla uskonnollista merkitystä. Suomen 
yhteydet klassilliseen maailmaan ovat olleet 
arvoituksellisia. Antiikin 4. vuosisadalla eaa. 
eläneen kreikkalaisen Pytheaan Ultima Thule 
on kirjallinen maininta, jota on jäljitetty Poh-
jolaan. Sitä ja bjarmien arvoitusta Raninen ja 
Wessman eivät kuitenkaan sivua. 

Nuorempi roomalainen rautakausi (0/50–
150/200 jaa.) tuo Suomen näkyvämmin 
osaksi Keski-Euroopan kehitystä. Polttohau-
taus levisi tuolloin eri puolille. Raninen ja 
Wessman eivät silti roomalaisuuden vaiku-
tuksesta huolimatta viittaa roomalaishistori-
oitsija Tacituksen 1. vuosisadan mainintoihin 
fenneistä, vaikka ne ovat harvoja kirjallisia 
viitteitä Pohjolaan ja alueellemme. Fennien 
tunnistaminen on vaihdellut saamelaisista 
suomalaisiin. Ranisen ja Wessmanin mukaan 
Rooman valtakuntaan nähden Suomi asettui, 
ei periferiaan eli takamaihin, vaan marginaa-
liin - rajankäyntialaueeseen. Tämä on valai-
seva huomio. 

Baltian kautta levittäytyi paikallisesineis-
töön roomalaisia piirteitä. Suomesta esille 
tulleet roomalaiset tuontiesineet ovat sil-
miinpistävä, joskin harvalukuinen, kokonai-
suus ylellisyystuotteita. Viinikauhat olivat 
ilmeisesti osa sosiaalista asemaa korosta-
vaa aineistoa. Sotilassoljet levisivät, samoin 
keihäsmuodot ja miekkatyypit Rooman kes-
kuksesta Pohjolaan. Roomalaisrahatkin kul-
keutuivat Suomeen, mutta niillä ei ollut kau-
pallista merkitystä. 

Puolasta Suomeen vaikutti Wielbarkin 
kulttuuri ja goottiheimojen levittäytyminen. 
Lounaisrannikolle levisi ns. germaanivyöhy-
ke. Kalmistot sijoittuvat jokivarsiin ja ovat 
tyypillisesti runsaslöytöisiä. Virolaiset esi-
neet, kuten emalikoristeiset hevosenken-
käsoljet ulottuvat vähitellen myös sisämaa-
han Kansainvaellukset (375/400–550/600 
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jaa.) toivat uusia piirteitä, ja merovingiaika 
(550/575–800/825 jaa.) germaanisen tyy-
lin. Mysteerinen Isonkyrön Levänluhdan vai-
najista koostunut suolöytö on askarruttanut 
arkeologeja vuosikymmeniä. Ihmisuhrausten 
lisäksi aikaisemmin on esitetty Justinianuk-
sen ruttoon kuolleiden hautaamista. Wess-
manin uudempi ansiokas ympäristöarkeolo-
ginen tulkinta perustuu näkemykseen, että 
paikka olisi muinoin ollut lampi ja että siihen 
nimenomaan luututkimuksen perusteella olisi 
haudattu naisia ja lapsia. Teoksen indeksis-
tä puuttuu viittaus Levänluhtaa koskevaan 
tekstiosuuteen, ja Isonkyrön kohdalla löytyy 
vain viittaus Levänluhtaan kartalla.

Merovingiaikana ilmaantunut germaani-
nen kuvamaailma ja koristelutyyli raottavat 
hyvin maamme yhteyksiä Britteinsaarille Itä-
Angliaan ja Ruotsiin. Germaaninen eläinku-
viotyyli kertoo myös kristinuskon välillisestä 
vaikutuksesta, josta on merkkejä jo kansain-
vaellusajalta. Wessman ja Raninen jättävät 
kuitenkin germaanisen tyylin yhteydet esine-
koristelujen erittelyssä vain Sutton Hoon lai-
vahautauksen varaan, vaikka sen ohella uusi 
Staffordshiren aarrekätkö Englannissa, Upp-
salan kuningaskummut sekä Vendelin Vals-
gärden venehautaukset Ruotsissa tarjoavat 
todella näyttävää vertailumateriaalia. Myös 
kysymykset sosiaalisesta organisaatiosta ja 
valtiomuodostuksesta ovat jatkuneet Euran 
arvomiekan ja käräjäympyröiden kohdalla, 
mitä olisi voinut sivuta vaikka valtiomuodos-
tusta muutoin myöhemmin käsitelläänkin vii-
kinkiajan yhteydessä. Hevonen kuuluu tuos-
sa vaiheessa Suomen kotieläimistöön.

 Euran runsaat kalmistot ovat tuoneet 
tutkimuksen kannalta arvokasta tietoa Suo-
men rautakauden yhteisöstä viikinkiajal-
la (800/825–1025/1100 jaa.). Raninen ja 
Wessman kiinnittävät rautakauden kohdalla 
huomiota yhteisörakenteeseen, sukupuoli-
rooleihin, ja lapsetkin saavat oman osuuten-
sa. Aineistot kertovat kyläyhteisöjen järjes-
täytymisestä. Runsaslöytöiset hauta-antimet 
ovat laajentaneet kuvaa jopa muinaispuvuis-
ta. Sellaisen ennalistuksen olisi toivonut kuu-
luvan kirjan kuvitukseen, koska se on tuttua 
kansallispukuperinteesssämme ja suuren 
yleisön mielenkiinnonkohteita. Rautakauden 
tekstiilien värimaailmakin on tunnettua.

Valtiomuodostusta käsitellään kiinnos-
tavasti Ruotsin synnyn yhteydessä, ja siinä 
Uppsalan kuningaskummut otetaan nyt tar-
kasteluun. Mälarilla Tukholman edustalla Bir-
kan viikinkiaikaisen kauppapaikan ja nykyisin 
Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Staraja Ladogan 
verkostot ovat viikinkiajan kaupan keskiössä. 
Ne olivat muinaiskaupunkeja, jotka yhdistivät 
viikinkien Idäntietä. Arabialaisvaikutteet levi-
sivät rahojen ja lasimassahelmien muodssa. 
Teoksen tarjoama hieno kartta viikinkiretkis-
tä antaa uteliaalle tutkimista. 

Rautakauden kuva peltoviljelystä ja kas-
kiviljelystä on tutkimusten perusteella mo-
nipuolistunut. Jopa leipiä, joita laitettiin 
vainajien mukana hautoihin, on säilynyt Ah-
venanmaalta. Pitkätalo oli rautakaudelle tyy-
pillinen asuin- ja karjasuoja. Savitiivisteet 
kertovat risujen käytöstä rakennusaineena, 
ja hirsitalojen kohdalla hyödynnettiin salvos-
tekniikkaa – tekniikka, joka tunnettiin maas-
samme jo kivikaudella.

Kristinusko levisi maahamme vähitellen. 
Esineistössä vaikutteet kuitenkin ilmenevät 
jo varhain ennen ristiretkiaikaa (1025/1100–
1150/1300 jaa.) ja järjestelmällistä lähetys-
työtä, kuten jo germaanisen eläinornamen-
tiikan yhteydessä mainittiin. Selkeimmin 
vaikutus näkyy hautaustavan muutoksena 
ja leimallisesti kristillisten esineiden yleisty-
misenä. Hautaussuunnat, ruumishautaus ja 
hauta-antimista luopuminen kuuluivat kristil-
lisyyden merkkeihin. Ranisen ja Wessmanin 
tietämys rautakaudesta on suorastaan häm-
mästyttävää sekä teksti erittäin jouhevaa, Muinainen hautaröykkiö. Kuva: Minna Silver.
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mutta ajan kirjallisten lähteisiin viittaukset, 
ajan keskeisenä poikkitieteellisenä aineisto-
na, olisivat olleet toivottavia. Ehkä kirjoittajat 
halusivat vain rajautua materiaaliseen kult-
tuuriin, mutta aineellisen ja kirjallisen jää-
mistön vuoropuhelu avaa kokonaisvaltaisesti 
ihmisen menneisyyttä.

Suurin uudenlainen ja yksittäinen panos 
menneisyytemme yleisesitykseen on Georg 
Haggrénin teokseen kirjoittama keskiaika-
osuus. Se on urotyö. Suomen arkeologiaan 
keskiajan tutkimus on verrattain uusi tulo-
kas, joka on viime vuosikymmeninä kuiten-
kin myös vallannut suuren yleisön suosion eri 
puolilla Suomea järjestettävien keskiaikapäi-
vien, markkinoiden ja roolipelien muodossa. 
Historiallisen ajan kaivaukset ja kaupunkiar-
keologia ovat yleistyneet, ja Haggrén esit-
telee niiden menetelmiä osuudessaan heti 
alkajaisiksi. Turku on tunnetusti Suomen en-
simmäinen ja suurin keskiaikainen kaupunki. 
Se, että Turku oli Ruotsin valtakunnan suu-
rimpia keskiaikaisia kaupunkeja, tulee aina-
kin maallikolle uutena tietona. Turku onkin 
ollut Suomessa keskiajan alan tutkimuksessa 
edelläkävijä, ja Helsingissä ala kehittyi vas-
ta vähitellen arkeologian opiskelijoiden har-
rastuksen pohjalta tutkimuksen vaikiintues-
sa viimeisen parin vuosikymmenen aikana. 
Kirjalliset lähteet keskiajalla Pohjolassa sekä 
Venäjällä välittävät lisätietoa. Vanhat kartat 
ovat suuri apu asutuksen hahmottamisessa. 

Kirkko ja lähetystyö olivat aktiivisia val-
lan levittäjiä, mihin talonpojat ottivat kantaa. 
Ristiretket kuuluivat katolisen kirkon kan-
sainväliseen ohjelmaan. Vastarintaa ilmeni 
uuden uskonnon levittäytyessä. Piispa Hen-
rikin surma on yksi tapaus, jonka historial-
lisuudesta ollaan kuitenkin montaa mieltä. 
Nuijasota myöhemmin oli myös vastaisku 
valtarakenteille. Kirkkoa tai valloittajia vas-
taan suunnattua kapinointiin Haggrén ei kui-
tenkaan juuri viittaa. Suomesta tuli Ruotsin 
Itämaa. Kari Tarkiasen Sveriges Österland 
–teoksen tavoin Haggrén luotaa ruotsalais-
asutuksen varhain tapahtunutta leviämistä 
Suomen rannikolle. 

Keskiaika toi näkyvästi sääty-yhteiskun-
nan rälssilaitoksineen. Valtiovallan läänityk-
set tulevat esille linnoissa ja kartanoissa, 

joita Haggrénkin on kaivanut. Turun linna 
muodostui tärkeimmäksi keskuslinnaksi. 
Kirkkoläänitykset jäävät Haggrénin katsauk-
sessa käsittelemättä. 

Kuusiston linna Piikkiössä on piispan istui-
men raunioitunut muisto. Pappilat ja luostarit 
ovat jättäneet jälkiä, joista varhaisia pappi-
loita ei ole Suomen alueella vielä kattavasti 
tutkittu. Kirkot Naantalissa ja Kökarissa ovat 
sen sijaan muistoja luostariajoilta. Turusssa 
oli dominikaaniluostari. Uskonpuhdistus lo-
petti luostarilaitoksen, ja kirjoitettu suomi sai 
jalansijaa. Rakennusten puuosien puulusto-
ajoitukset ovat tarkentaneet monien keskiai-
kaisten kohteiden ajoitusta Suomessa. 

Markus Hiekkasen kirkkotutkimukset ovat 
tuoneet lisäantia, ja Knut Draken sekä Hag-
grénin monet kaivaukset valaisseet linnoja 
sekä kyläpaikkoja. Useat kohteet ovat Hag-
grénin mukaan vaikuttavia. Hän on selvästi 
haltioitunut tutkimastaan aikakaudesta. Ra-
kennusten monumentaalisuus onkin silmiin-
pistävä muutos siirryttäesssä rautakaudesta 
keskiakaikaan. Osittain uusi monumentaali-
suus on vallan propagandaa, mihin Haggrén 
ei kuitenkaan viittaa. Tieverkosto luotiin val-
lan palvelukseen.

Kappale ”esineellinen kulttuuri” avaa 
museoiden kätköistä uutta nähtävää: raha-
aarteita, tuontikeramiikkaa, lasia ja nahka-
kenkiä. Ruotsista on saatu kuvia kirjallisista 
dokumenteista. Luostareiden kirjoista, kuten 
Naantalin luostarin yrttikirjasta, olisi ollut 
mielenkiintoista saada myös kuva.

Koko teos on arvokas ja kiitettävän koko-
naisvaltainen panos Suomen menneisyyden 
hahmottamisessa uusien tutkimustulosten 
valossa. Kukaan suomalaistutkija ei var-
maankaan olisi pystynyt parempaan. Se, että 
kirjoittajia on monta, on ollut osittain etu. 
Laajempi näkökulma kivi- ja pronssikauteen 
yleismaailmallisesti olisi tuonut ehkä parem-
min lukijalle esiin eri ilmiöiden yleismaailmal-
lisuutta sekä Suomen paikan ihmiskunnan 
sekä Euroopan muinaisuudessa. Elimme vielä 
kivikautta, kun Lähi-idässä ja Välimerellä ku-
koisti jo pronssikauden korkeakulttuuri. 

Kirjoittaja on arkeologi ja historioitsija, joka 
on toiminut arkeologian apulaisprofessorina.
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Oli maaliskuun 30. päivä vuonna 2015. 
Nousin Milwaukeessa linja-autoon, jon-

ka tarkoituksena oli viedä minut Hancockiin, 
Michiganin yläniemimaalle, amerikansuoma-
laisten ydinalueille. Tuskin edes ehdin kun-
nolla asettua istuimelleni, kun jo nukahdin 
sikeään uneen.

Havahduin hereille kun matkaa Hancockiin 
oli jäljellä vielä noin tunnin verran. Katsoin 
ulos ikkunasta ja hetken aikaa epäilin, olinko 
sittenkään matkustanut Amerikkaan. L’Ansen 
lahtea peitti vielä jää, joten yhtä hyvin olisin 
voinut katsella ikkunasta jäätynyttä Saimaa-
ta. Maisemaan alkoi ilmestyä asuintaloja, 
joiden pihoissa liehui Suomen lippuja ja au-
tojen puskureihin oli liimailtu tarroja, joissa 
oli joko Suomen lippu tai niissä luki ”sisu”. 
Tämän myötä minulle valkeni, että suoma-
laisten vaikutus alueella on vahva.

Saavuin Hancockiin ja minua vastassa oli 
tuleva vuokraisäntäni Rik Koski. Rik toivot-
ti minut tervetulleeksi, suomeksi, jota tosin 
puhuu vain muutaman sanan ja murtaen. 
Jatkoimme saman tien matkaa aamiaiselle, 
kanavan toiselle puolelle Houghtoniin, Suomi 
Café:n.

Aamiaisen jälkeen Rik ajelutti minua het-
ken ympäri Hancockia ja esitteli tätä reilun 
4 000 asukkaan unista pikkukaupunkia. Rik 
on kolmannen polven amerikansuomalaisia. 
Hänen isoisänsä saapui Amerikkaan vuon-
na 1913 Merikarvialta ja päätyi työskente-
lemään Wisconsiniin rautakaivoksille, ennen 
maanviljelijäksi ryhtymistään.

Kuparisaaren suomalaiset 

Syy miksi olin matkannut tänne, suomalaisit-
tain sanottuna Jumalan selän taakse, oli se, 
että olin saanut CIMO:n kautta työharjoitte-
lupaikan amerikansuomalaisessa sanomaleh-

dessä, The Finnish American Reporterissa. 
Lehti toimii amerikansuomalaisen kulttuu-
rikeskuksen The Finnish-American Heritage 
Centerin yhteydessä, joka taas on osa Finlan-
dia yliopistoa, Yhdysvaltojen ainoata suoma-
laisten perustamaa yliopistoa. Suomalaisten 
aikanaan Kuparisaareksi nimeämä Kewee-
nawin niemimaa oli Amerikkaan muuttanei-
den suomalaisten siirtolaisten ydinalueita. 
Hancockin asukkaista suomalaistaustaisia on 
keskimäärin 32,2%.

Suomalaiset siirtolaiset tulivat aikanaan 
alueelle työskennelläkseen alueen kuparikai-
voksissa. Ensimmäiset alueelle jääneet suo-
malaiset saapuivat lähteiden mukaan vuonna 
1865 Norjan Kaavuonolta, vaikka kertoman 
mukaan jo vuonna 1864 olisi joukko suoma-
laisia ollut matkalla Hancockiin, mutta värvät-
ty Pohjoisvaltioiden joukkoihin taistelemaan 
Yhdysvaltain sisällissodassa. Ensimmäiset 
alueelle saapuneet suomalaiset olivat siis 
kveenejä. Voimakkaimmillaan siirtolaisuus 
alueelle oli 1870-luvulta aina 1900-luvun al-
kupuolelle saakka. Alueelle saapui suomalai-
sia Pohjois-Norjan lisäksi Lapista, Kuusamon 
alueelta ja Pohjanmaalta. Myös saamelaiset 
olivat näkyvästi edustettuina. 

Kaivostoiminta Kuparisaarella alkoi hiipua 
1900-luvun kuluessa ja Quincyn kaivos, joka 
oli alueen suurin, lopetti toimintansa vuonna 
1945. Pienimuotoinen kaivostoiminta jatkui 
vielä läpi 1970-luvun. Kuparin kysynnän las-
ku ja kaivostoiminnan alasajo tekivät Kewee-
nawin niemimaasta muuttotappioalueen. 

Kaivostoiminnan loputtua ihmisiä suunta-
si varsinkin Detroitin alueelle kasvavan au-
toteollisuuden houkuttelemina. Suomalaisia 
jäi alueelle prosentuaalisesti eniten ja monet 
suomalaiset perustivat maatiloja, vaikka alue 
ei kovin viljavaa seutua ole. Ilmeisesti suo-
malaisille oman tilan omistaminen oli tärkeä 

Amerikansuomalaisten jalanjäljillä

Vesa Randelin
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asia ja se lienee yksi keskeisimpiä syitä, että 
suomalaissukuisten asukkaiden osuus alueel-
la on tänäkin päivänä merkittävä.

Amerikansuomalaisuuden olemus 

Amerikansuomalaiset eivät omien sanojensa 
mukaan ole amerikkalaisia. Esimieheni, He-
ritage Centerin johtaja Jim Kurtin mukaan 
amerikansuomalaiset saattavat jopa louk-
kaantua, jos heitä kutsutaan amerikkalaisik-
si. Amerikansuomalaisille on siis muodostu-
nut aivan omanlainen kulttuurinsa, jota he 
haluavat tuoda esiin aina mahdollisuuksien 
mukaan. 

Suomen kieli on säilynyt monin paikoin 
jopa yllättävän hyvin. Varsinkin vanhemmat 
ihmiset osasivat sujuvaakin suomea. Esi-
merkkinä hyvästä kielitaidosta voinen maini-
ta vuokraisäntäni Rikin isän Martinin. Yllätyin 
siitä kuinka sujuvaa suomea Martin puhui 
enkä osannut poimia keskustelusta mitään, 
mikä olisi paljastanut hänet amerikansuoma-
laiseksi.

Sauna on oleellinen osa amerikansuoma-
laista kulttuuria ja saunaikävästä en Han-
cockissa asuessani joutunut koskaan kärsi-
mään. Kuparisaarella ovat saunattomat talot 
melko harvinaisia. Rikin talo oli ostettaessa 
saunaton, mutta remontoidessaan taloa oli 
hän päättänyt rakentaa kellariin myös sau-
nan. Parhaimmat löylyt joista Keweenawin 
alueella pääsin muutamaan otteeseen naut-
timaan, löytyivät Hepokosken perheen idylli-

sestä pihasaunasta. 
Suomalaisuus ja amerikansuomalaisten 

kulttuurinen ylpeys näkyy myös erilaisissa 
tapahtumissa. Finnish-American Heritage 
Centerissä ja Finlandia yliopistossa järjes-
tetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia. 
Merkittävin alueen suomalaisten juhlapäivä 
on Heikinpäivä, jota vuodesta 1999 asti on 
järjestetty aina 19. helmikuuta. Heikinpäi-
vä Hancockissa pohjaa osin suomalaiseen 
kansanperinteeseen kyseisen päivän osalta. 
Tapahtuma sisältää mäenlaskua, paraatin ja 
yleisölle avoimen avantouintitapahtuman. 
Vuosittain valitaan myös Hankooki Heikki, 
joka on arvonimi ja joka myönnetään aina 
henkilölle tai henkilöille, jotka ovat edistäneet 
suomalaisuutta ja suomalaisia kulttuuriperin-
teitä alueella näkyvästi. Toinen, laajemmin 
vietetty juhlapäivä on amerikansuomalaisten 
Pyhän Patrickin päivän vastine Pyhän Urhon 
päivä, jota on alettu viettää amerikansuoma-
laisen kulttuurin päivänä.

Amerikansuomalaisuus on paljon enem-
män mitä meille tv-dokumenteissa ja muissa 
lähteissä kerrotaan, se on jotain mikä täytyy 
itse kokea ymmärtääkseen sen kunnolla. Ku-
parisaarella asuessaan monesti unohti asu-
vansa ulkomailla. Se on melkein kuin toinen 
Suomi. 

Kirjoittaja on valmistunut filosofian mais-
teriksi vuonna 2014 pääaineenaan yleinen 
historia. Hän opiskelee tällä hetkellä aineen-
opettajan pedagogisia opintoja.

Hanka homestead; museoitu amerikansuomalainen pientila.
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Vuonna 2016 Suomessa rekisteröitiin neljä 
puoluetta. Yksi niistä on jo aiemmin puo-

luerekisterissä ollut Piraattipuolue ja kolme 
on kokonaan uutta puoluetta: Suomen Eläin-
oikeuspuolue, Liberaalipuolue ja Kansalais-
puolue. Vuoden 2017 tammikuussa puolue-
rekisteriin tuli kaksi puoluetta: Feministinen 
puolue ja Itsenäisyyspuolue, joka on aiem-
min ollut puoluerekisterissä.

Kysyimme uusilta puolueilta puolueiden 
perustamisesta ja tavoitteista. Saimme vas-
taukset Eläinoikeus-, Liberaali-, Kansalais- ja 
Itsenäisyyspuolueelta.

1. Mikä on motivoinut perustamaan puo-
lueen?
2. Kuinka vaikeaa puolueen perustaminen 
oli?
3. Millaisia tavoitteita puolueellanne on?
4. Millaisin toimin pyritte tavoitteisiinne?
5. Millaisten ihmisten uskotte äänestävän 
puoluettanne?
6. Millaisena näette toimintanne vaikutta-
vuuden?

Suomen Eläinoikeuspuolue
      

 
1. Kipinä puolueen perustamiselle lähti eläin-

ten heikosta asemasta suomalaisessa yh-
teiskunnassa yhdessä eläinpuolueiden me-
nestyksellisen perustamisen kanssa muissa 
maissa. Katsoimme, että eläinsuojelu- ja 
eläinoikeusjärjestöjen rinnalle tarvitaan poli-
tiikan keskiöönkin eläinten äänenkantaja.
2. Puolueen perustamiseksi tehtiin töitä har-
tiavoimin suhteellisen pienellä porukalla puo-
lentoista vuoden ajan. Vaikeutena oli lähinnä 
ihmisten tavoittaminen: 5000 kannattajakor-
tin kerääminen kaduilta ja toreilta vaati pit-
käjänteistä vapaaehtoistyötä sateessa, pak-
kasessa ja paisteessa. Menestyksen myötä 
jäsenistömme ja aktiiviemme määrä on kui-
tenkin kasvanut mukavaa tahtia, ja ihmisten 
kiinnostus eläinpoliittisia teemoja kohtaan on 
herännyt Suomessakin ihan uudella tavalla.
3. Pyrimme tuomaan eläinten näkökulman 
kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon, mis-
sä eläinten oloihin ja oikeuksiin vaikutetaan. 
Lähtökohtanamme on eläinten itseisarvo ja 
oikeus omaan elämäänsä. Tiedämme kuiten-
kin yhteiskuntamme nykytilan, joten emme 
odota muutoksen kaikkia elollisia kunnioitta-
vaan yhteiskuntaan tapahtuvan hetkessä.
4. Osallistumalla yhteiskunnalliseen keskus-
teluun ja poliittiseen päätöksentekoon, mu-
kaan lukien näiden valmistelu.
5. Jäsenistämme löytyy eläinten ystäviä lai-
dasta laitaan: ekovegaaneista aina fleksaa-
viin koiraharrastajiin, mutta myös ihmis-
oikeuksia, kehitys- tai ympäristöpoliittisia 
kysymyksiä painottavia kannattajia. Näistä 
ihmisryhmistä uskon suuren osan äänestäjis-
tämmekin löytyvän.
6. Ruokailutottumusten muutokset, eläinten 
oikeudet, ilmastonmuutos ja ihmisen toimin-
nan muut vaikutukset elinympäristöömme 
ovat lähitulevaisuuden keskeisiä poliittisia 

Suomen puoluekenttä monipuolistuu
Uudet puolueet esittäytyvät

Riitta Mikkola
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teemoja, joihin liittyvien ongelmien ratkai-
semiseksi Suomen Eläinoikeuspuolueella on 
varmasti annettavaa. Vaikkemme toistaiseksi 
vielä olekaan suoraan mukana päätöksente-
ossa, uskomme jo nyt pystyvämme toimi-
maan poliittisena kirittäjänä muille puolueille 
tuomalla oman kantamme näihin aiheisiin 
mukaan keskusteluun.
 
Saana-Maria Majatie, EOP:n puheenjohtaja 
ja tiedottaja.

Liberaalipuolue - Vapaus valita

 
             
1. Suomesta on jo pitkään puuttunut puolue, 
joka kannattaa vapautta sekä arvo- että ta-
louskysymyksissä. Nykyiset eduskuntapuolu-
eet eivät kykene uudistuksiin, eikä sillä ole 
juuri merkitystä, mitkä puolueet ovat halli-
tuksessa. Kyselyiden mukaan nykyisin ennä-
tyksellisen suuri määrä ihmisiä ei tiedä, mitä 
puoluetta voisivat vaaleissa äänestää, joten 
uudelle puolueelle tuntuisi olevan kysyntää.
2. Puolueen perustamiseksi on kerättävä 
5000 käsin täytettyä ja allekirjoitettua pape-
rista kannattajakorttia. Niiden kerääminen oli 
työlästä ja suurin osa pienpuoluehankkeista 
kariutuukin kannattajakorttien keräämiseen. 
Mainostuksesta ja some-kampanjoinnista 
huolimatta saimme postitse ainoastaan noin 
200 korttia, joten suurin osa oli kerättävä 
jalkautumalla ihmisten pariin kaduille ja ta-
pahtumiin.
3. Kolme suurta ongelmaa Suomessa ovat 
kankeat työmarkkinat, byrokraattinen sosi-

aaliturva ja liian laajalle levittäytynyt julkinen 
sektori, joka vaatii korkean veroasteen. Työ-
markkinat ovat jäässä, sosiaaliturva ei koh-
distu sitä tarvitseville ja julkisia varoja käyte-
tään vääriin asioihin. Julkisen sektorin tulee 
keskittyä vain ydintehtäviinsä, kuten ihmis-
oikeuksien, oikeusvaltion ja turvallisuuden 
takaamiseen, sekä heikompiosaisten tukemi-
seen. Tällä hetkellä julkisia varoja käytetään 
heikoin perustein esimerkiksi yritystukiaisiin 
ja muihin tarpeettomiin tulonsiirtoihin.
4. Tarpeettomasta sääntelystä on luovutta-
va. Julkisen sektorin kokoa on pienennettävä 
luopumalla tarpeettomista toiminnoista. Työ-
ehtosopimusten yleissitovuudesta on luovut-
tava työmarkkinoiden joustavuuden lisäämi-
seksi. Samalla sosiaaliturvaa on muutettava 
perustulomaisempaan suuntaan, jossa taa-
taan nykyistä sujuvammin perustoimeentulo 
yllättävissä elämäntilanteissa.
Jotta näitä tavoitteita päästäisiin edistä-
mään, Liberaalipuolue järjestää tapahtumia, 
tekee kannanottoja ja harjoittaa tiedotustoi-
mintaa. Tavallisesta yhdistyksestä puolueen 
erottaa kuitenkin oikeus asettaa ehdokkaita 
- varsinaisena tavoitteena on saada Suomes-
sa järjestettävissä vaaleissa ehdokkaita läpi. 
Nyt keväällä Liberaalipuolue osallistuu en-
simmäistä kertaa kuntavaaleihin. 
5. Liberaalipuoluetta kannattavat todennä-
köisesti ihmiset, jotka haluavat elää elämään-
sä haluamallaan tavalla ilman, että valtio ja 
virkamiehet puuttuvat jokaiseen yksityiskoh-
taan. Tällaisia ihmisiä löytyy varmasti kaikis-
ta ikä- ja yhteiskuntaluokista. Vapausaatteen 
lisäksi toinen kärkiteemamme on tietoon pe-
rustuva avoin päätöksenteko nykyisen etu-
ryhmäperusteisen päätöksenteon sijaan. Täl-
lekin ajatukselle löytyy varmasti kannatusta.
6. Uuden pienpuolueen merkitys päätöksen-
teossa on alkuvaiheessa pieni. Pienpuolueen 
roolina onkin sellaisten asioiden nostaminen 
keskusteluun, joista valtapuolueet eivät ha-
lua tai osaa puhua. Lisäksi Liberaalipuolueen 
merkitys on tarjota toiminta-alusta ja ver-
taistukea ihmisille, jotka haluavat Suomeen 
nykyistä vapaamman yhteiskunnan.
 
Juhani Kähärä, Liberaalipuolueen puheen-
johtaja.
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Kansalaispuolue

1. Se että en kyennyt enää vaikuttamaan 
Keskustan kautta tärkeimpinä pitämieni ta-
voitteiden edistämiseen.
2. Kannattajakorttien kerääminen oli työläs-
tä, kun niitä ei voi allekirjoittaa sähköisesti.
3. Suomen itsenäisyyden ja puolueettomuu-
den turvaaminen, hallittu maahanmuuttopo-
litiikka ja koko maata tasapuolisesti kehittävä 
aluepolitiikka.
4. Suoran ja edustuksellisen demokratian 
kautta. Keskitymme ennen muuta eduskun-
tavaaleihin ja pyrimme sitä kautta hallitus-
puolueeksi.
5. Kaikenlaisten. Kokoamme yhteen samoin 
ajattelevia yli puoluerajojen ja sitoutumatto-
mien suomalaisten keskuudessa.
6. Suurena. Kannatus ratkaisee, mutta pelk-
kä Kansalaispuolueen olemassaolo pakottaa 
muut puolueet ottamaan sen tavoitteet huo-
mioon.
 
Paavo Väyrynen, Kansalaispuolueen puheen-
johtaja.

Itsenäisyyspuolue

1. Selkeä tarve rakentavalle uudistusliikkeel-
le.
2. Vaadittava 5000 kannattajakortin kerää-
minen on tehty työlääksi, kun sitä ei voi teh-
dä sähköisesti. Kortteihin oli sinänsä helppoa 
saada allekirjoituksia.
3. Toiminnallisesti päätavoite on nousta edus-
kuntaan seuraavissa eduskuntavaaleissa.
Asiatavoitteista keskeisiä ovat: Suomen 
oman rahan ja valtiollisen itsenäisyyden pa-
lauttaminen, siis ero eurosta ja Euroopan 
unionista. Ne tarvitaan kaikkia koskevan hy-
vinvoinnin ja aidon demokratian perustaksi. 
Myös puolueettomuuspolitiikkaan siirtyminen 
on tärkeä tavoite. Samoin suoran demokra-
tian, siis sitovien kansanäänestysten käyt-
töönotto. IPU katsoo, että tarvitaan talous-
järjestelmän uudistamista sellaiseksi, että 
talouskasvun pakosta luovutaan ja keskity-
tään kaikkien pärjäämisestä huolehtimiseen. 
On löydettävä tasapaino ihmisen tarpeiden ja 
luonnon kestokyvyn välille.
4. Viemällä tieto puolueesta ja sen keskeisis-
tä tavoitteista kaikille kansalaisille.
5. Hyvin monenlaisten ja eri-ikäisten. Liik-
kuvia äänestäjiä on yhä enemmän. Nuorten 
keskuudessa puolueuskollisuutta on yhä vä-
hemmän.
6. Tähän asti Itsenäisyyspuolueen toimin-
nalla on ollut lähinnä välillistä vaikutusta. 
Tulevalla vuosikymmenellä Suomen puo-
luekartta mullistuu. Joko Itsenäisyyspuo-
lue tai jokin muu, joka ajaa samanlaisia 
tavoitteita, nousee merkittäväksi tekijäksi. 
 
Antti Pesonen, Itsenäisyyspuolueen puheen-
johtaja.
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Suomen satavuotissyntymäpäivät tarjoa-
vat suomalaisille koululaisille ja opetta-

jille loistavan syyn juhlia ja rikkoa koulun ar-
kea. ”Tänä vuonna tehdään jotakin hienoa!”, 
lienee yleinen fiilis kouluissa. Odotukset ovat 
katossa, mutta ovatko ideat hukassa? Olen 
muutaman juoksulenkin aikana pohtinut, mi-
ten juhlavuotta voisi omassa koulussani juh-
lia. Punainen lanka on yhä löytämättä. On-
kohan lankakerä liian iso? Sen purkamiseen 
tuntuu olevan hankala päästä käsiksi.

Luulen, että viimeistään helmikuussa 
opettajien yhteissuunnittelutilaisuuksissa 
katseet kääntyvät koulun historian opettajien 
suuntaan. ”Mitäs kivaa ja mielenkiintoista te 
aiotte järjestää?”. Tiedän toki, että ei tämä 
ole yhden opettajan tai oppiaineen juhla-
vuosi, mutta silti koen ainakin itse hienoisia 
paineita juhlavuoden takia. Nyt on näytön 
paikka. Viime syksynä vinkkasin koulumme 
rehtorille, että Suomi 100 voisi olla hyvä 
teema monialaiselle oppimiskokonaisuudelle 
koulussamme ja koko kaupungissa vuonna 
2017. Viesti meni perille, ja näin tapahtui. 
Monialainen oppimiskokonaisuus sopii juh-
lavuoteen erittäin hyvin, sillä uusi OPS vel-
voittaa jakamaan töitä eri opettajien ja op-
piaineiden kesken. Siispä vihje numero yksi: 
Perusta kouluusi Suomi 100 -työryhmä ja ota 
siihen mukaan myös oppilaiden edustaja.

Milloin juhlitaan?
 
Olen huomannut, että kun ikää tulee, juhli-
misen tahti harvenee ja juhlimiskunto heik-
kenee. Jaksaako vanha maakaan koko lu-
kuvuotta juhlia? Jokainen opettaja tietää, 
että tunnin mittainen yhteinen juhla tai yksi 
teemapäivä koko koululle teettää valtavan 
määrän etukäteistyötä. Juhlitaanko siis hilli-
tyn tasaisesti läpi vuoden vai rysäytetäänkö 

oikein kunnolla joulukuussa?
Itsenäisyyspäivä 6.12.2017 on keskiviik-

ko. Omassa koulussani tulen ehdottamaan, 
että maanantai tai tiistai päivät sopisivat hy-
vin juhlapäiväksi, jolloin ei mentäisi normaa-
lin lukujärjestyksen mukaisesti. 

Lisäksi haluaisin, että syksyn eri kou-
lukuukausille olisi oma Suomi-teema, jos-
sa juhlavuosi tulisi esille eri oppiaineissa ja 
erilaisina tapahtumina. Esimerkiksi elokuun 
teema voisi olla luonto ja ympäristö, syys-
kuun urheilu ja liikunta, lokakuun taide ja 
kulttuuri, marraskuun historia ja vaikuttami-
nen ja joulukuun vaikkapa ruoka ja juoma. 
Vihje numero kaksi: Erottakaa koulussa juhla 
ja arki. Juhla ei tunnu juhlalta, jos ei ole vä-
lillä vähän arkeakin.

Mitä tavoitellaan, sitä tehdään
 
Mikä on juhlavuoden perimmäinen tavoite 
kouluissa? Ainakin juhlavuosi tarjoaa hienon 
mahdollisuuden esitellä oppilaille Suomea eri 
näkökulmista. Kyse ei ole ainoastaan Suo-
men historian juhlavuodesta, vaan maata 
tulisi esitellä mahdollisimman monipuolisesti. 
Vihje numero kolme onkin seuraava: Pohti-
kaa mitä tavoittelette ja pitäkää sitä koulus-
sanne juhlavuoden punaisena lankana. 

Opettajan ja koulun on hyvä unelmoida. 
Suomi 100 -sivusto antaa hyviä virikkeitä 
unelmoimiselle. Aivoriihen avainsanoja työ-
ryhmälle voisivat olla: museot, elokuvat, vie-
railijat, konsertit, symbolit, puheet, valoku-
vat, luonto, musiikki, kirjat, sukuni historia, 
näytelmät, konsertit, maisemat, muotoilu, 
taideteokset, historia, juhlat, henkilöt, elä-
mykset ja teot, ruokakulttuuri, nähtävyydet, 
urheilu, ihmiset, tavat ja perinteet, tulevai-
suus jne. 

Minä unelmoin, että juhlavuoden puit-

Paineita juhlavuodesta? Kyllä!

Jari Pönni
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teissa kaikki koulumme noin neljäsataa op-
pilasta pääsevät käymään kerran museossa, 
teatterissa, taidenäyttelyssä, konsertissa ja 
elokuvissa. Koulun sijainnista ja käytettävis-
sä olevasta rahasta johtuen osa unelmista 
voi jäädä toteutumatta. Haaveilen myös, että 
kouluumme tulisi eri alojen vierailijoita ja pu-
hujia enemmän kuin tavallisena lukuvuotena. 

Työt koulussa voisi jakaa niin, että tietyt 
aineryhmät ja opettajat vastaisivat yhdestä 
syksyn teemakuukaudesta, jolloin ideatkin 
monipuolistuvat. Talvisodan henkeä pitää vil-
jellä laajemminkin - opettajakaveria ei jätetä. 
Hienoa olisi, jos historian opettajat jakaisivat 
juhlavuoden ideoita HYOL:n Facebook-sivuil-
la, Facebook-ryhmässä tai paikalliskerhojen 
sisällä sähköpostin tai muiden viestintäka-
navien kautta. Viimeinen eli neljäs vinkki on 
uuden OPS:n hengen mukainen: Tärkeintä ei 
ole lopputulos, vaan mielenkiintoinen proses-
si!

Tässä oppilaille ja opettajille pohdittavak-
si mitä meidän suomalaisten tulisi nähdä ja 
kokea Suomesta elämämme aikana. Kaikkea 
ei ehdi yhdessä vuodessa. Suomalaisuuden 
100 vahvaa elämystä, mitä ne voisivat olla?

Suomi Top 10 x 10 = 100 elämystä Suomesta
• 10 Luonnonihmettä/maisemaa
• 10 Kirjaa
• 10 Biisiä /levyä
• 10 Taideteosta
• 10 Historiallisesti merkittävää paikkaa
• 10 Ruokaa
• 10 Elokuvaa
• 10 Rakennusta
• 10 Urheilulajia tai -tapahtumaa
• 10 Kulttuurielämystä

Kirjoittaja on lohjalaisen Harjun koulun his-
torian ja yhteiskuntaopin opettaja.

Kuvassa on Harjun koulun historiankerhon valmistama Suomi 100-vuotta aikajana, jonka kuvat on leikelty 
käytöstä poistuneista oppikirjoista. Punaiset laput ovat aina yksi vuosikymmen maamme historiassa.
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Kleio halusi selvittää, miten Suo-
men itsenäisyyden satavuotisjuhlia 

eri puolilla maata ja erilaisissa kouluis-
sa vietetään. Kysyimme pirkanmaalaises-
sa yhtenäiskoulussa opettavalta opetta-
jalta sekä  pohjalaisen ja espoolaisen 
yläkoulun opettajalta seuraavat kysymykset: 
 
1. Miten Suomi 100 -juhlavuosi näkyy kou-
lussasi?
2. Kuka / ketkä juhlavuoden suunnittelusta 
vastaavat?
3. Miten itse haluaisit 100-vuotisjuhlia viet-
tää?

 
Anna-Mari Nummi-
nen 

1. Meillä on perustettu 
Suomi 100- työryhmä 
valmistelemaan juhlia 
ja tapahtumia teeman 
ympärille. Koulum-
me monialaiset op-
pimiskokonaisuudet 
käsittelevät Suomea. 
Alkutalveamme väritti Erasmus-viikko, jossa 
kansainvälisyys ja suomalaisuus iskivät eri 
tapahtumien muodossa kättä. Koulussamme 
myös järjestettiin logo-kilpailu. Kilpailun ide-
ana on se, että kilpailun voittaneella logolla 
merkittäisiin kaikki Suomi100-teeman alle 
kuuluvat työt. 
 
2. Jokainen opettaja saa tietenkin vapauden 
tehdä teeman ympärillä niin paljon kuin ha-
luaa. Koko koulua koskevista järjestelyistä 
vastaa työryhmä. Koulussamme on myös 
niin sanotut Solut, joilla on vapaus järjestää 
tapahtumia ja toimintaa itsenäisesti, halua-

Elina Arkkola

1 . Ko u l u s s a m m e 
vieraili tammikuulla 
eduskunnan vara-
puhemies kerto-
massa eduskunnan 
toiminnasta. Sekä 
ve te raan ipä i vää 
että kansallisten 
herättäjien merkki-
päiviä vietetään tänä vuonna normaalia juh-
lavammin. Syksyn monialaisen oppimisko-
konaisuuden teemana on Suomi 100 vuotta 
ja viikko huipentuu juhlatanssiaisiin. Myös 

Suomi 100 kouluissa

Kirsi Ruhanen

mallaan tavalla. Omassa solussani on ollut 
puhetta esim. Aikajanan toteuttamisesta 
käytävälle. 
 
3. Teema kantaa läpäisyperiaatteella kaikissa 
oppiaineissa. Esimerkiksi ympäristötiedon, 
äidinkielen ja tvt-opetuksen yhteisenä pro-
jektina kirjoitamme kirjeitä ja sähköposteja 
kaveriluokallemme Vaasaan. Näin lapset op-
pivat erilaisia kirjoittamiseen liittyviä taitoja 
ja kuulevat millaista koulunkäynti on toisaalla 
Suomessa.

Saan myös pitää valinnaisainekurssin Vi-
deo- ja valokuvaus, jolla olemme jo käsitel-
leet ja tehneet itse vanhoja valokuvia. Kuvis-
ta olisi tarkoitus pitää vielä näyttely. 

Toivon, että juhlavuosi avaisi lasten ja 
nuorten silmät näkemään, kuinka pitkän tien 
Suomi on kulkenut ja että elämä nykyisenlai-
sessa Suomessa ei ole itsestäänselvyys.
 
Numminen työskentelee Metsäkylän Yhte-
näiskoulussa Ylöjärvellä.
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koulussamme olevat maahanmuuttajaoppi-
laat osallistuvat omalta osaltaan juhlavuoden 
toteuttamiseen. 
 
2. Juhlavuoden suunnittelusta vastaa pääosin 
koulun juhlatiimi yhdessä oppilaiden kanssa. 
Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa ovat 
mukana kaikki oppiaineet, joten myös jokai-
nen koulun opettaja osallistuu suunnitteluun 
omalla tavallaan. 

3. Itse haluan viettää 100-vuotisjuhlia paitsi 
perinteisesti ja isänmaallisesti myös nuorek-
kaasti. Haluan kunnioittaa menneitä sukupol-
via ja heidän työtään itsenäisyytemme hy-
väksi. Haluan myös korostaa sitä, että oma 
aikamme ja sen saavutukset ovat tärkeä osa 
100-vuotiasta Suomea. 

Arkkola työskentelee Alahärmän yläkoulussa 
Kauhavalla.
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Marja Manninen 

1. Koulussamme on 
aktiivinen oppilas-
kunta, joka järjestää 
paljon tapahtumia. 
Olemme historian ja 
yhteiskuntaopin opet-
tajien kanssa tehneet 
yhteistyötä oppilas-
kunnan kanssa. Tam-
mikuussa koulussamme vieraili kaksi kansan-
edustajaa, joiden vierailusta oppilasryhmä 
teki esittelyvideon. Maaliskuussa meillä on 
oppilaiden toimintapäivä, joka sisältää kil-
pailun suomalaisista juhlatraditioista. Huh-

tikuun lopussa kouluumme tulee kansain-
välisiä Erasmus-vieraita. Heidän kanssaan 
tutustumme markkinointiin ja lobbaukseen 
Suomessa.

Meillä on ollut mahdollisuus tehdä yhteis-
työtä Ylen Suomi 1917 -projektin kanssa. 
Oppilaitamme on haastateltu ja he olivat mu-
kana syksyllä esitettävän draaman kuvauk-
sissa avustajina. Syksyllä aiomme osallistua 
Olivia-sarjan reaaliaikaiseen työskentelyyn.

Syksypuolella jatkamme juhlimista. Jou-
lukuussa pidämme itsenäisyysjuhlan, mutta 
varmasti syksyllä tapahtuu muutakin.
 
2. Teemme kaikkien opettajien kanssa yh-
teistyötä. Oppilaskunnan hallitus on aktii-
visesti mukana, sen lisäksi kaikki opettajat 
osallistuvat jollakin tavalla.

3.Opetuksessani aion viettää juhlavuotta 
enemmän mikrohistorian tasolla. Oppilaani 
saavat tutustua itsenäisyyden sataan vuo-
teen sukunsa kokemusten kautta.

Henkilökohtaisesti vietän juhlavuotta lu-
kemalla erityisesti suomalaista kirjallisuutta. 
Sataan kirjaan en tosin tule lukuvauhdilla-
ni pääsemään.

 Erinomainen lahja satavuotiaalle Suo-
melle olisi päämäärätietoinen ja käytännölli-
nen toiminta kestävän kehityksen puolesta. 
Jokainen voi omalta osaltaan tarkistaa kulu-
tuskäyttäytymistään ja olla mukana vaikut-
tamassa siihen, että vielä seuraavan sadan 
vuoden päästäkin voidaan nauttia monimuo-
toisesta suomalaisesta luonnosta.

Manninen on espoolaisen Karakallion koulun 
historian ja yhteiskuntaopin opettaja.
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Yleltä tulee syksyllä 2017 nuorille suunnat-
tu tarinallinen nettikokonaisuus olivia_17. 

Siinä päähenkilö Olivia tarvitsee apuasi jou-
duttuaan pulaan. 

Suomi vuonna 1917 ja kaksi unelmoivaa 
teiniä. Kauppiaan tytär Olivia ja hänen paras 
ystävänsä Iita, perheen piika, kokevat itse-
näistymisen keskellä Helsinkiä. Maa on myl-
lerryksessä, mutta niin ovat tytötkin kaikkine 
nuoren naisen ongelmineen ja unelmineen. 
Kaduilla näkee poliittista kiihkoa, väkivaltaa 
ja myös puhtaiden sattumusten aiheuttamia 
tilanteita. Kenen kanssa nuoret jakaisivat 
tuntonsa? 

Intohimoisesti valokuvausta harrastavan 
Olivian kamerasta syntyy yhteys nykypäi-
vän ja vuoden 1917 välillä. Olivia tarvitsee 
yleisön apua päästäkseen kotiin, puhdistaak-
seen maineensa ja pelastaakseen parhaan 
ystävänsä Iitan. Matkallaan Olivia pyytää 
apua tehtävien suorittamiseen ja moraalisten 
valintojen tekemiseen seuraajiltaan. Olivia 
puhuu suoraan juuri sinulle. Olivia vloggaa, 
julkaisee kuvia Instagramissa, lähettää vies-
tejä -  ja tarinaa seuraavat nuoret pohtivat 
Olivian ongelmia ja sitä kautta myös omaa 
elämäänsä ja elämänvaihettaan. 

Tarinan tavoitteena on herättää tunteita 
ja kiinnostusta: historia on täynnä samanlai-
sia ihmisiä kuin minä itse. Se vie yleisönsä 
ajassa taaksepäin puhumaan tytölle, joka eli 
sata vuotta sitten, mutta asioista joilla on oi-
keasti väliä - niin kuin rakkaudesta, ystävyy-
destä ja menettämisen pelosta. Oliviaa seu-
raamalla joutuu miettimään mitä erilaisista 
valinnoista seuraa. 

Tavoitteena on luoda yhteisöllinen koke-
mus ja ystävyyssuhde tämän päivän nuorten 
ja sata vuotta sitten eläneiden nuorten välil-
le. Olivian ja Iitan tarina perustuu 1910-lu-
vulla eläneiden tyttöjen päiväkirjoihin ja to-
dellisiin historian tapahtumiin. Olivia joutuu 

pohtimaan suhtautumistaan isänsä mustan 
pörssin kauppaan, ihastumistaan punakaarti-
laiseen Juhoon ja sitä, miltä tuntuu, kun tuttu 
maailma ympärillä alkaa jakaantua erilaisiin 
leireihin.

Kokemuksellinen tarina julkaistaan syk-
syllä 2017. Seuraamalla meitä saat käyttöö-
si vuotta 1917 koskevaa materiaalia pitkin 
vuotta. Kohderyhmänä ovat yläkoulu- ja lu-
kioikäiset nuoret.

Näissä säännöllisissä uutiskirjeissä jaam-
me tietoa projektin etenemisestä ja muuta 
vuotta 1917 koskevaa materiaalia, jota voit 
käyttää vapaasti opetuksessasi. Jos haluat 
vinkata uutiskirjeestä jollekin, listallemme 
voi liittyä lähettämällä viestin osoitteeseen 
suomi1917@yle.fi.

Olivian tarinan lisäksi TV1 lähettää lop-
puvuodesta myös kolmiosaisen draamado-
kumentin nimeltään Seitsemäntoista, joka 
käsittelee itsenäistymisvuoden tapahtumia. 

Lue lisää Ylen juhlavuoden muusta ohjel-
matarjonnasta: http://yle.fi/aihe/ylen-suo-
mi-100-ohjelmisto

Koe millaista oli nuorten elämä  
100 vuotta sitten
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Tervetuloa kertomaan Suomen  
itsenäisyydestä

Jouko Kokkonen

Svinhufvud - Suomen itsenäisyyden teki-
jät ja vaiheet -sivustolle (itsenäisyys100.

fi) liitetään kevään 2017 aikana oppilaitoso-
sio. Siinä julkaistaan Suomen itsenäistymis-
vaiheita 1917-1920 sekä Suomen historian 
käännekohtia paikallisesta näkökulmasta kä-
sitteleviä opiskelijatöitä. Työt voivat olla ai-
kaisemmin tehtyjä tai erityisesti tätä osiota 
varten toteutettavia.

Osioon toivotaan erityisesti paikallis- ja 
henkilöhistoriasta kertoviin lähteisiin perus-
tuvia töitä, jotka voi toteuttaa oppiainerajat 
ylittäen. Toteutustapana voi olla esimerkiksi 
kirjoitelma, diaesitys, lyhytelokuva tai ääni-
tallenne. Aihetta on mahdollista lähestyä esi-
merkiksi ilmiöpohjaisesti useamman oppiai-
neen tarjoamin keinoin ja näkökulmin.

Työ voi rakentua esimerkiksi arjen, talou-
den, sivistyksen, urheilun, politiikan, sotien 
ja lehdistön näkökulmista. Lähtökohdaksi so-
veltuu yksi tai useampi historiallisesta tapah-
tumasta kertova henkilö, asiakirja, esine, kir-
je, laulu, lehtileike, maalaus, muistomerkki, 
patsas, rakennus, tai valokuva. Myös muisti-
tietoa voi käyttää.

Koulun palvelimelle tai pilvipalveluun tal-
lennettavan opiskelijatyön linkittää julkaisu-
vaiheessa itsenäisyys100.fi -sivustolle ohjaa-
va opettaja, joka saa tätä varten tarvittavat 
tunnukset itselleen ja opiskelijoille. Tallenta-
minen tapahtuu täyttämällä yksinkertainen 
lomake, jolle lisätään otsikko, työn lyhyt esit-
tely, 3-5 asiasanaa hakutoimintoa varten ja 
tarvittavat linkit. Itsenäisyys100.fi -sivuston 
toimittaja tarkistaa työn ja tekee lopullisen 
julkaisupäätöksen. 

Toimittaja on yhteydessä opettajaan, 
mikäli työ ei sisältönsä tai toteutustapansa 
vuoksi sovellu sellaisenaan sivustolle. Itse-
näisyys100.fi-sivustolla on myös oikeus olla 
julkaisematta tarjottu työ, jolloin kaikki sii-
hen liittyvä aineisto poistetaan sivuston käyt-
tämältä palvelimelta.

Käytettyjen aineistojen tekijänoikeuksien 
varmistamisesta huolehtivat aina opiskeli-
ja ja ohjaava opettaja yhteistyössä oppilai-
toksensa kanssa. Valmiin työn tekijänoikeus 
säilyy opiskelijatöiden tekijöillä, jotka anta-
vat Helsingin Suomalaiselle Klubille oikeuden 
sen julkaisemiseen ylläpitämällään sivustolla. 
Klubilla on oikeus käyttää opiskelijatöitä si-
säisessä viestinnässään ja opiskelijatyöosion 
markkinoinnissa.

Työt julkaistaan opiskelijoiden sekä oh-
jaavan opettajan nimillä. Myös käytetyt tie-
tolähteet on syytä esitellä. Opettajaa pyyde-
tään lisäksi kuvaamaan kirjallisesti lyhyesti 
opiskelu- ja toteutusprosessi erillisessä tie-
dostossa - miten työ eteni ideasta toteutuk-
seen ja valmistui.

Ohjaava opettaja sitoutuu näihin käyt-
töehtoihin tilatessaan käyttäjätunnukset. 
Opiskelijan katsotaan hyväksyneen ehdot 
antaessaan työnsä opettajalle lähetettäväksi 
julkaistavaksi.

Lisätietoja antaa itsenäisyys100.fi -si-
vuston toimituspäällikkö, FT Jouko Kokko-
nen, jouko.kokkonen@elisanet.fi, p. 040-
7530740.
 
Kirjoittaja on FT, toimituspäällikkö
itsenäisyys100.fi
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Tuomiokirkon kappelista syöksyvä foto-
nisuihku heijastaa Senaatintorin laidalle 

hennosti keinuvan männyn. Sarah Polyakovin 
videoteos on osa Suomen Pankin rahamuse-
on suurnäyttelyä ”Mistä Suomi elää vuonna 
2067?”. Suomi 100 -vuoden juhlanäyttely on 
toteutettu yhteistyössä Vantaan Vaskivuoren 
lukion sekä Helsingin kuvataidelukion kans-
sa. Näyttely on laajin vaihtuva näyttely raha-
museon 14-vuotisessa historiassa.

Itsenäisyyden juhlavuoden näyttelyssä 
vastuu sisällöstä annettiin rahamuseon pää-
kohderyhmälle, toisen asteen opiskelijoil-
le. Nuoret taiteilijat tuottivat taidenäyttelyn 
teokset kurssitöinään. Lukiot olivat jo ennes-
tään tuttuja vieraita rahamuseossa. Talous-
kurssilaiset ovat käyneet ahkerasti ammen-
tamassa oppia rahasta, eurojärjestelmästä 
ja keskuspankkitoiminnasta museon opaste-
tuilla kierroksilla. Taidenäyttelyn yhteinen to-
teuttaminen olikin askel uuteen yhteistyöhön 
koulujen ja museon välillä. Rahamuseo pyr-
kii valistamaan yleisöä siitä, miten rahajär-
jestelmät toimivat ja miksi vakaa rahanarvo 
on ensisijaisen tärkeä tekijä toimivassa yh-
teiskunnassa. Yhteiskunnallisena instanssina 
kantaa Suomen Pankki vastuuta olla mukana 
sivistyksellisessä toiminnassa. Näitä valista-
via tahoja tuskin voi olla liikaa. Kuten OAJ:n 
puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi hiljat-
tain puheessaan: ”Opettajia tarvitaan nyt 
enemmän kuin koskaan”.

Näyttelyn nimi ”Mistä Suomi elää vuonna 
2067?” toimii kattona näyttelyn teossarjois-
sa käsiteltäville aiheille. Suomen Pankissa 
kiinnostuttiin siitä, millaiseksi tämän päi-
vän lukiolaiset näkevät oman sukupolvensa 
maailman muotoutuvan. Teosten aiheet kä-
sittelevät tulevaisuutta ja myös nykypäivää. 
Taiteilijat ovat luoneet tirkistysaukkoja, joista 
voimme tarkastella miltä näyttävät tulevai-

suuden suomalaiset, minkälaisia ammatteja 
yhteiskunta pitää sisällään sekä millaisten 
tuotteiden varaan suomalainen vientitalous 
on rakentunut. Näyttelyn teoksista löytyy 
myös hahmotelmia siitä miten ajankohtai-
set tulevaisuuden kysymykset tulevat rat-
keamaan. Nuoret tuovat esille tulevaisuuden 
skenaarioita, joissa he spekuloivat mm. vir-
tuaalitodellisuuden roolia.

Veistokset, maalaukset, piirrokset, valo-
kuvat ja videoteokset verhoavat rahamuseon 
poikkitaiteelliseen syleilyynsä. Tuloksena on 
häkellyttävä kattaus taidokkaasti tuotettua 
nykytaidetta. Taideteoksista välittyvät aja-
tukset heijastavat nuorten taiteilijoiden nä-
kemystä tämän päivän suomalaisesta yhteis-
kunnasta. Kokonaisuudessaan teokset ovat 
taidokkaasti toteutettuja sekä tunnerikkaita. 
Teosten edessä katsoja saa hymyillä, nauraa, 
herkistyä sekä vajota mietteisiin.

Kokemuksen kautta
 
Petteri Granat on historian ja yhteiskunta-
opin opettaja Vaskivuoren lukiosta. Rahamu-
seossa Granat on tuttu kasvo taloustiedon 
kurssilaistensa kanssa. Hänen roolinsa näyt-
telyprojektissa oli toimia välittäjänä koulun 
ja museon välillä, sekä toimia taustalla tuki-
henkilönä ja antaa tarvittavaa konsultaatiota 
sisältöä tuottaville oppilailleen. Granat hah-
motteli taiteilijoille mm. kehityskulkua siitä, 
kuinka yhteiskuntamme on ottanut nykyisen 
muotonsa. 

Yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden 
kursseilla käsitelty sisältö oli mukana tuke-
massa oppilaita, kun nämä hahmottelivat 
yhteyksiä tämän päivän ja tulevaisuuden 
yhteiskuntien välillä. Ilmiöiden tarkastelu 
on kuitenkin vaatinut nuorilta omakohtaista 
tiedon hankintaa. Tiedon hankinnan ja tie-

Näyttävä tulevaisuus syntyy yhteistyöllä

Matias Castrén



SUOMI 100

KLEIO 1/2017 37

don käyttämisen opetus on nouseva trendi 
koulutuksessa aina lukioista korkeakoului-
hin. ”Kyllä voi ajatella, että tämän kaltaiset 
projektit altistavat nuoria tilanteiseen, jossa 
joudutaan itse hankkimaan ja punnitsemaan 
löydettyä tietoa”. Granat kuitenkin tyrmää 
ajatuksen valtavasta harppauksesta opetuk-
sessa, jossa siirryttäisiin voimakkaasti koh-
ti omakohtaista tiedon hankintaa. ”Oppilaat 
ovat erilaisia ja oppivat eri metodein. Nuoret 
ovat ensin yhdeksän vuotta harjoitelleet tie-
tynlaista tapaa oppia ja opiskella, joten ei ole 
ihme, että heissä syntyy vastustusta täysin 
uusia tapoja kohtaan”.

Projektin pohjimmainen päämäärä on kui-
tenkin saada oppilaille positiivisia kokemuksia 
käytännön tekemisestä. Granat katsoo, että 
”learning by doing” -tekeminen on hyvä osa 
lukioikäisten nuorten koulunkäyntiä. Teke-
mällä ei kuitenkaan voida korvata perinteistä 
opetusta, jossa opintojen sisältöjä käydään 
läpi seikkaperäisen mekaanisesti. ”Nuoret 
ovat tässä iässä abstraktin ja käsitteellisen 
ajattelun kehittymisvaiheessa. Yhteiskunnal-
liset asiat, filosofiset käsitteet sekä taloustie-
don mekanismit eivät välttämättä näyttäydy 

kovin konkreettisina”. Granat esittää, että 
käytännön tekeminen, jossa sivutaan käsit-
teellisiä aiheita voi toimia rakentava sysäyk-
senä jonkin ajattelun syntymiselle.

Onnistumisen voi määritellä oppilaiden 
kasvoilta. ”On tärkeää nähdä, kuinka ylpeitä 
opiskelijat ovat itsestään. Silloin opettajakin 
tietää, että nyt olemme onnistuneet”. Pette-
ri Granat myös kannustaa aloitteellisuuteen 
kollegoitaan, jotka harkitsevat vastaavanlai-
sia projekteja ulkoisten tahojen kanssa. Gra-
natilla on ollut erityisen hyviä kokemuksia 
tapauksista, joissa yhteistyö on ollut pitkäai-
kaista eikä rajoittunut vain yhteen projektiin.

Lukioiden ja Suomen Pankin rahamuse-
on yhteistyön synnyttämiä tunnelmia voikin 
käydä aistimassa Rahamuseossa koko itse-
näisyyden juhlavuoden loppuun asti. Kaikki 
näyttelyn teokset ovat myös nähtävillä Raha-
museon verkkosivuilla.

Lisätietoja ks. http://www.rahamuseo.fi/
fi/nayttelyt/mista-suomi-elaa-2067/

Kirjoittaja on korkeakouluharjoittelija Suo-
men Pankin rahamuseossa ja valtiotieteen 
kandidaatti.

 
Kuvan taustalla Vaskivuoren opiskelijoiden tekemä improvisaationäytelmä Highway to future. Vasemalla on 
Petteri Granat, keskellä videolla näytteleviä oppilaita vaskivuoresta ja oikealla elokuvan ohjaaja Nora Raikamo.
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Heinäkuussa 2016 vietimme kaksi viikkoa 
Keniassa, Awasin alueen kahdeksassa 

peruskoulussa. Osallistuimme Opettajat il-
man rajoja -järjestön World Teachers -oh-
jelmaan, joka on hollantilaisen Edukansin ja 
Kirkon ulkomaanavun kolmivuotinen projekti. 
Noin 40 eurooppalaista opettajaa eri koulu-
tusasteilta tuki Keniassa aktiivisen oppimisen 
ja opettamisen menetelmien käyttöönottoa. 
Teimme havaintoja yhteiskuntatieteellis-
ten aineiden sekä uskonnon opettamisesta. 
Matkan aikana opimme paljon myös omasta 
opettajuudestamme.

Ryhmän turvin aihe haltuun

“The person has to be a Kenyan citizen”, sa-
noo opettaja. “The person has to be a Kenyan 
citizen”, toistavat oppilaat tottuneesti yhdes-
tä suusta. Menossa on kahdeksasluokkalais-
ten yhteiskuntaopin tunti, jonka aiheena on 
äänioikeus Keniassa. Työparini on projektissa 
mukana toista kertaa. Hän oli juuri palannut 
töihin sairastettuaan malarian. Tavoittee-
namme on kehittää opetusta osallistavam-
maksi toistavan opetuksen sijaan. 

Aloitimme käsitteiden avaamisesta ja 
keskustelulla aiheesta. Selittäessä sanojen 
merkitykset tarkentuivat. Oppilaat osasivat 
kertoa, että seuraavana vuonna Keniassa jär-
jestetään useat vaalit. 

Oppilaat harjoittelivat ryhmätyötä tu-
tustumalla ryhmissä kriteereihin, joita vaa-
ditaan, että henkilö pääsee äänestämään. 
Näistä he valitsivat mielestään tärkeimmät. 

Haasteena oli resurssien niukkuus. Ryh-
mätyö ja ryhmissä keskusteleminen olivat 
oppilaille vieraita. Kaapeista löytyneiden 
muutaman kirjan tukemina saimme ryhmät 

muodostettua, ja oppilaat ryhtyivät töihin. 
Lopuksi kokosimme yhteen oppilaiden valin-
toja keskustellen ja taululla. Oppilaat perus-
telivat vastauksiaan ja me voimme todeta,  
olivatko he ymmärtäneet oppimaansa.

Tunnin jälkeen keskustelimme oppitun-
nista opettajaparini kanssa. Hänen mielestä 
ryhmätyöskentelystä oli hyötyä oppilaille, 
mutta se vaatii harjoitusta. Kävi myös ilmi, 
ettei vaaleja juuri huomioida koulussa niiden 
ollessa käynnissä, vaan opetussuunnitelma 
ja kirja sitovat opettajia. Esimerkiksi varjo-
vaalit ja poliitikkojen vierailu koululla olivat 
vieraita ajatuksia. 

Oppilaan kokemusmaailma  
lähtökohdaksi
 
Hämyisen luokan liitutaululle piirtyy “Vaaleis-
sa valitaan ne henkilöt, jotka päättävät opet-
tajien palkkojen suuruuden”. Viidenkymme-
nen oppilaan kynät suhisevat. Sitten ryhmä 
toistaa kuorossa. Terävä havainto näin opet-
tajan näkökulmasta, ajattelen. Ajatukseni 
palaa takaisin ahtaaseen luokkahuoneeseen 
keskelle Kenian maaseutua. Yleisesti käytös-
sä olevassa opetusmenetelmässä oli kaiku-
ja vuosikymmenten takaa. Yhteiskuntaopin 
tunnin tavoitteena oli selventää, mitä demo-
kratia merkitsee. Kohderyhmä oli neljäs luok-
ka. Sama luokkataso, joka meilläkin nykyisin 
aloittaa yhteiskuntaopin opiskelun. 

Oli ollut ensimmäinen seurantatun-
ti uuden parini, 19-vuotiaan lukion penkiltä 
opettamaan siirtyneen nuorukaisen, kans-
sa. Hän haaveili pääsystä opettajakoulutuk-
seen, mutta ensin hän rakentaisi perinteiden 
mukaisesti oman savimajan vanhempiensa 
tontille. Edessä oli opettajankoulutuksen pi-

Suomalaista opettajaosaamista Kenian 
auringon alla

Eini Aho, Jenni Koivumäki ja Annika Nieminen
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kakurssi ja opetuskokeilu demokratiasta toi-
minnallisin menetelmin.

Mentoroinnin kulmakiveksi muodostui 
opettajuuden peruselementtien selvittämi-
nen: Miksi opetan, mitä tavoittelen? Parini 
halusi lisätä oppilaiden ymmärrystä maail-
masta. Opetuskokeiluun liittyen pohdimme, 
mitä demokratia voisi tarkoittaa 9-vuotiaan 
todellisuudessa? Olisiko arjessa demokrati-
aa havainnollistavia esimerkkejä? Miten niitä 
voisi luoda? Suomalaisessa koulussa ajatus 
vaikutusmahdollisuuksista on läsnä päivit-
täin, pienissä teoissa. Oppilaskunnan halli-
tuksen vaalit demonstroivat virallisia vaali-
käytänteitä. Kenian oppilaiden passiivisuus ja 
opettajajohtoinen traditio tarjosivat pähkinän 
purtavaksi.

Päädyimme integroimaan yhteiskuntatie-
don liikuntaan ja matematiikkaan. Oppilaat 
saisivat äänestämällä päättää itse, miten 
koulun pihalla liikutaan.

Haasteita oli. Opetuksen kielenä oli eng-
lanti eikä oppilaiden äidinkieli luo. Oppilailta 
ei oltu koskaan ennen kysytty mielipidettä. 
Ymmärrys siitä, että voi valita vain yhden 
tavan ei uponnut, vielä vähemmän se, että 
valinta tehtiin ihan itse. Lopulta ryhmät syn-
tyivät ja oppilaat pohtivat “Missä ryhmässä 
on eniten lapsia?” “Miten luulette, että me 
nyt liikumme?” Enemmistöpäätöksen turvin 
pihalla pompittiin kuin sammakot.

Demokratia merkityssisältöineen tuskin 
tarkentui, mutta työparini suhtautuminen 
opetukseen muuttui. Seuraavalla tunnilla 
hän otti lähtökohdaksi tiedon rakentamisen 
lasten havaintojen pohjalta. Ryhmissä oppi-
laat työstivät liikkumistavoista, -välineistä ja 

tarkoituksista käsitekartan ”moving around”. 
Lopuksi havainnoille annettiin virallinen mää-
re, “transportation”. OPS sisällöt oli katettu 
35 minuutissa oppilaslähtöisesti.

Koulun ja yhteisön vuorovaikutus  
tukemaan oppimista

Opettaja pyytää Sharonia aloittamaan lau-
lun, joka osoittautuu ylistyslauluksi. Muut yh-
tyvät kuoroon ja luokka on täynnä sanomaa 
Pelastajasta. Keniassa uskonnon opetus oli 
tunnustuksellista ja Herraa ylistettiin tämän 
tuosta.

Tuntien rakenne oli tarkka; aloituslaulu, 
tarina oppikirjasta, Raamatun teksti, johon 
tarina viittasi ja kysymykset. Aiheina olivat 
Raamatun opetukset sekä eettiset kysymyk-
set, kuten usko, luottamus ja epäitsekkyys. 
Ajatuksia herättäviä teemoja, mutta kenialai-
seen tapaan opetuksessa ei jäänyt tilaa las-
ten omalle ajattelulle tai mielipiteille.

Keskustelin opettajan kanssa käsitteiden, 
kuten oikeudenmukaisuus, avaamisesta. Hän 
totesi, että voisimme kysyä lapsilta käsittei-
den merkitystä. Näin teimme. Totesimme, 
että käsitteet vaativat selittämistä. Käsittei-
den avaamisen ja ymmärtämisen jälkeen oli 
helpompi kokeilla toiminnallisia menetelmiä, 
kuten ajatuskarttaa, ryhmätöitä ja draamaa.

Lapset ymmärtävät Raamattua yllättävän 
hyvin. He osasivat vastata vaikeisiin kysy-
myksiin Raamatun luvun jälkeen. Luettu-
amme viidestä leivästä ja kahdesta kalasta, 
opettaja kysyi, mikä oli tarinan opetus. Sil-
mät kirkkaina lapset vastasivat, että huoleh-
tia ei tarvitse, koska Jumala pitää huolen ih-
misistä. Raamatun tarinoita luetaan paljon ja 
kirkossa käydään sunnuntaisin, joten tarinat 
ja niiden selitykset ovat tuttuja. 

“Lapsenusko” näkyi ja tuntui koulun ilma-
piirissä. Kysyin, opetetaanko koulussa muita 
uskontoja. Vastaus oli ei, sillä se aiheuttai-
si ongelmia vanhempien kanssa. He halua-
vat kristinuskon opetusta ja muut uskonnot 
koetaan uhkana. Tämä on kiinnostavaa, sillä 
kristinusko elää sekä islamin että luonnon-
uskontojen rinnalla. Ehkä kyse ei ole aino-
astaan vanhempien mielipiteestä. Yhdellä 
tunnilla aiheena oli perinteiset afrikkalaiset 

Oppilaiden ajattelu aktivoitui ja osallistumisaste 
kasvoi, kun kysymykset muotoiltiin lasten koke-
musmaailman mukaisiksi.
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uskomukset kuolemanjälkeisestä elämästä. 
Tunnilla käytiin läpi erilaiset luonnonuskon-
tojen tavat ja rituaalit ja niitä pohdittiin us-
konnon valossa. Lapset tunsivat perinteiset 
uskomukset ja tavat hyvin, mutta liittivät ne 
kristinuskoon. Uskonto määrittää kenialaista 
identiteettiä vahvasti. Tämän takia uskonnon 
opetus on tärkeää, vaikkakin variaatiota voisi 
olla enemmän.

Suomalaisten pedagogien vahvuudet 
ja haasteet arjessa

Suomalaisten opettajien on luontevaa tuoda 
oppilaslähtöistä otetta opetukseen. Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajina olemme tot-
tuneita virittelemään keskustelua luokassa. 
Taito saada oppilaat miettimään syvällisesti 
ja ilmaisemaan mielipiteitään on jotain, mitä 
kenialainen koulujärjestelmä tarvitsee. Sa-
moin taito tuoda opetettava aines osaksi ny-
kypäivän tapahtumia ja lähemmäs oppilaita. 

Kielen ja kulttuurin integroivan opetuksen 
haasteet olivat ilmeisiä Keniassa. S2-oppilai-
den opettajat törmäävät tähän myös meillä, 
sillä suomi ei ole kaikkien oppilaiden kotikieli, 
ja kulttuuriperintökin voi haastaa ymmärrys-
tä. Yhteiskuntaopin tunneilla tulee olla joh-
donmukainen, tarkka ja luottaa oppilaiden 
havaintoihin toiminnan ja keskustelun perus-
tana. Näin lisäämme ymmärrystä ja tuemme 
kielellisten haasteiden voittamiseksi.

Tuntien suunnittelu ja niiden reflektointi 
vieraassa kulttuurikontekstissa olivat oivalli-
sia keinoja miettiä omaa opettajuutta. Pro-
jektiin osallistuminen oli parasta opettajan-
koulutusta sitten harjoittelujen, samalla kun 
kehitimme konkreettisesti kenialaista ope-
tusta.  

Kirjoittajat ovat opiskellet historian opet-
tajiksi, mutta ajautuneet paitsi historian 
opetuksen pariin myös alakoulun maailmaan 
sekä kotouttamaan maahanmuuttajia.

Muistiinpanojen äärellä.
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Sanomalehdissä kirjoitetaan Euroopan 
unionista lähes joka päivä. Unionilla on 

oma roolinsa, olipa kyse pankkien pelasta-
misesta, talouspolitiikasta, maahanmuutos-
ta, eläkkeistä, elintarviketurvasta, energias-
ta tai siitä, ryhdytäänkö toimiin kriisialueilla 
aivan Euroopan unionin rajojen ulkopuolella 
kuten Ukrainassa. Koska Euroopan unionilla 
on merkittävä vaikutus ihmisten jokapäiväi-
seen elämään ja tietoon perustuva kriittinen 
kansalaisuus on demokratian perusta, Eu-
roopan parlamentti on käynnistänyt Ambas-
sador School -ohjelman (EPAS) tukeakseen 
koulujen EU-aiheista kansalaiskasvatusta.

Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten 
ymmärrystä Euroopan unionista siten, että 
he perehtyvät aiheeseen aktiivisesti ja työs-
tävät heitä kiinnostavia projekteja kouluissa. 
Ohjelma käynnistyi vuonna 2011 pilottiko-
keiluna Alankomaissa, ja se on nyt laajene-
massa koko Euroopan kattavaksi. 

Ambassador School -ohjelmassa oppilaat 
oppivat Euroopan unionista sekä erityises-
ti Euroopan parlamentin demokraattisesta 
päätösvallasta. Ambassador School -ohjel-
maan kuuluu opetusmoduuleja, joita opet-
tajat voivat käyttää tukena hankkeen toteu-
tuksessa. Opetusmoduulit auttavat oppilaita 
ja opettajia tunnistamaan EU:n roolin heidän 
jokapäiväisessä elämässään. Ohjelmaan 
osallistuvat koulut voivat myös saada Euroo-
pan parlamentin Ambassador School -koulun 
virallisen aseman, jos ne toteuttavat Euroop-
pa-projektejaan ja jakavat kokemuksiaan ja 
parhaita käytäntöjään toisilleen tämän oh-
jeistuksen antamassa merkityksessä.

Ohjelman toivotaan osoittavan opettajil-
le ja opiskelijoille, että Euroopan unioni on 
heidän unioninsa ja että heillä on todellista 

sananvaltaa siihen, mihin suuntaan unionia 
kehitetään. 

EU-maat ovat päättäneet siirtää merkit-
tävän osan päätöksenteosta yhteisesti so-
vittavaksi Euroopan tasolla. Siksi Euroopan 
unionissa yhdessä tehdyt päätökset vaikutta-
vat esimerkiksi jäsenmaiden lainsäädäntöön. 
Vuonna 2009 voimaan tullut EU-maiden vä-
linen Lissabonin sopimus on vahvistanut ja 
laajentanut Euroopan parlamentin lainsää-
däntövaltaa. Suorissa vaaleissa kansalaisten 
valitsemat parlamentin jäsenet neuvottelevat 
ja muokkaavat lakien sisältöjä yhdessä jäsen-
valtioiden hallituksia edustavan ministerineu-
voston kanssa.  Vuoden 2014 vaalien jälkeen 
unionin toimeenpanevan elimen, Euroopan 
komission, puheenjohtajaksi valittiin parla-
menttivaaleissa suurimman edustajamäärän 
saaneen poliittisen puolueen kärkiehdokas.

Euroopan parlamentin Ambassador School 
-ohjelma pyrkii tukemaan kouluja niiden pyr-
kimyksessään antaa selkeä ja ajanmukainen 
kuva Euroopan unionista. Ohjelmaa varten 
tullaan tuottamaan erilaisia opetusmoduu-
leja, jotka antavat mahdollisuuksia tukea 
vuorovaikutteisesti nuorten tiedonhakua uni-
onin vaikutuksesta sekä yhteiskuntaan ylei-
sesti että heidän jokapäiväiseen elämäänsä 
erityisesti. Tavoitteena on tukea kansalais-
kasvatusta ja vahvistaa perustaa unionin 
toiminnan ymmärtämiselle ja siitä keskuste-
lemiselle kouluissa.

Lisätietoja hankkeesta antaa Karoliina 
Paavilainen projektivastaava@hyol.fi tai 050 
337 4143.

Kirjoittaja on Ambassador School -projekti-
vastaava Suomessa.

Ambassador School -hanke

Karoliina Paavilainen
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JUHANA MAATTOMAN PERILLISET
Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista 
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.

SuomiFinland 10 000 vuotta

Juhana on pitkän linjan kansalaisena ja 
historioitsijana ollut kovasti hämmästynyt 

SuomiFinland 100 -juhlavuodesta. Ei sillä, 
etteikö juhlia kannattaisi järjestää. Juha-
na on aina valmiina hyviin bileisiin ja ottaa 
innokkaasti osaa tähänkin juhlintaan. Silti 
Juhanan päässä kiertää ajatus: miksi kym-
menen tuhannen vuoden jatkumosta juhli-
taan nyt vain viimeistä sataa vuotta? Ei kai 
kukaan 70 vuotta täyttävä ilmoita juhlivansa 
elämäänsä välillä 65 – 70 vuotta? 

Juhanan oman kotipaikan lähellä on kivi-
kautinen asuinpaikka, jossa oli yhtäjaksoi-
nen asutus kivikaudella yli neljäntuhannen 
vuoden ajan. Tämän jälkeenkin Juhanan ko-
tiseutu on ollut asuttuna yhtäjaksoisesti tä-
hän päivään asti. Täällä on kalastettu, met-
sästetty, viljelty maata, valmistettu teollisia 
tuotteita ja palveltu toisia ihmisiä tuhansien 
vuosien ajan.

Miksi siis tämä viimeisen sadan vuoden 
korostaminen? Koska itsenäisyys, sanovat 
Juhanan nuoret ystävät työmaalla. Ja Juhana 
käy taas miettimään sen minkä pystyy pää. 
Oliko kivi-, pronssi- tai rautakauden suoma-
laisella perässään ruotsalainen tai venäläi-
nen, kun hän keihäällään hyljettä pyydysti? 
Seurasiko jokaista auran vetoa virkamies 
vieraan vallan? Ja onko nykyajan Juhana nyt 
jollakin muotoa itsenäisempi, kun virasto 
vyöryttää ohjetta ohjeen perään ja Juhana 
tekee, kun tehdä pitää?

Itsenäisyys on ruohonjuuritason työtä te-
kevälle komealta kuulostava käsite. Juhana 
tajuaa toki pitkät linjat ja perspektiivit. Val-
tion itsenäisyydellä on vaikutuksensa myös 
yksilöön – Juhanaankin. Viimeisen sadan 
vuoden aikana on Suomessa osattu toimia 
monessa kohtaa oikein, mikä näkyy konk-

reettisesti myös tätä kirjoittaessa. Juhanan 
sormet saavat tanssia näppiksellä vapaas-
ti vailla muuta ennakkosensuuria kuin oma 
mieli. Silti vieläkin tekee mieli jupista.

Ajan ja aikakauden kahleista vapautunut 
Juhana on taipuvainen vetämään pitkiä linjo-
ja. Kansallisvaltiot ovat vasta nykyajan kek-
sintö. Suomen kymmenen tuhannen vuoden 
historiaa ei voi sillä kumota, että itsenäistä 
valtiota ei nykymuodossa olisikaan olemas-
sa. Viimeisen sadan vuoden juhlimisesta tu-
lee väistämättä mieleen se, että aikaisempia 
vuosituhansia ei juhlita. Eikö niiden ihmisil-
lä ole arvoa? Onko sillä mitään merkitystä, 
että Juhanan kodin vieressä asuttiin tuhan-
sia vuosia? Kai siitä jäi jäljelle muutakin kuin 
hiekasta nousseita esineitä? Mitä jos nämä 
ihmiset ovatkin olleet ratkaiseva tekijä Suo-
men synnylle. 

Jupinasta huolimatta Juhana pyrkii aina 
saamaan aikaan kompromissin. Itsenäisen 
Suomen satavuotista taivalta ei kannata jät-
tää juhlimatta. Samalla olisi mukava ottaa 
juhliin mukaan varhaisemmatkin suomalai-
set. Juhana päätyy ehdottamaan juhlavuo-
delle uutta ja informatiivisempaa nimeä. 
Mikä voisi siis olla parempi nimi kuin tuo nyt 
valittu? Juhana antaa muutamia ehdotuksia: 

Suomi 100 vuotta – Suomi 10 000 vuot-
ta. Ehdotus on virallista nimeä parempi, jos 
käsitteen Suomi voi jotenkin määritellä. Otsi-
kon selkeys ja samalla epämääräisyys kieh-
too Juhanaa.

Suomi 100 vuotta – Suomenniemi 10 000 
vuotta. Hyvä, mutta pitäisikö kuitenkin antaa 
jotakin arvoa alueen ihmisille? 

Suomi 100 vuotta – joku jengi 10 000 
vuotta – suomalaisugrilaiset ainakin 5000 
vuotta – suomenruotsalaiset ehkä 1000 vuot-
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ta jne. Tämä ehdotus antaisi ihmisille enem-
män arvoa. Toisaalta ehdotuksessa ikävästi 
erotellaan ihmisiä kielen mukaan. Ehdotus on 
lisäksi ilmaisullisesti hieman kankea ja jättää 
mm. viimeisen 30 vuoden aikaisen maahan-
muuton pois.

Itsenäinen Suomen valtio siinä mieles-
sä kuin kansallisvaltioaate sen määrää 100 
vuotta. Tämä on hyvä, mutta hieman kuivak-
ka. Otsikko hieman taittaa intoa juhlimiselta.

Juhlavuosi on jo pitkällä ja Juhana on 
nimispekulaatioissaan arviolta viisi vuot-
ta myöhässä. Suurena humanistina Juhana 

antaa kaikille vapaat kädet juhlia itsenäis-
tä Suomea valitsemallaan tavalla. Virallinen 
Suomi on muuten luonut hienot nettisivut 
itsenäisen Suomen satavuotisjuhlien ympä-
rille. Osoitteessa http://suomifinland100.fi/ 
on kaikenlaista monipuolista aineistoa asi-
asta sillä idealla, että kaikki voivat osallistua 
ja ehdottaa ohjelmaa. Sivustolla käytyään 
Juhana Maaton lopulta rauhoittuu ja antaa 
myös itselleen luvan juhlia itsenäistä Suomea 
juhanamaisella tavalla.

Juhana Maaton.

Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi 

Väinö Tannerin säätiö on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen opettajastipendin toimeli-
aalle ja uutta luovalle historian ja yhteiskuntaopin opettajalle. Väinö Tannerin säätiön 
tavoitteena on, että stipendin saanut opettaja pystyy kehittämään ammattitaitoaan 
inspiroivassa ja historiallisesti antoisassa ympäristössä.
 
Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi sisältää Italian Mazzanossa sijaitsevan kir-
jailijakodin käyttöoikeuden heinäkuun 2017 ajaksi sekä yhden hengen matkakulut 
Italiaan. Kirjailijakodissa on majoitustiloja myös esimerkiksi stipendiaatin perheen-
jäsenille.  

Tannerin säätiön kirjailijakoti sijaitsee Mazzano Romanon kaupungissa noin 40 km 
Roomasta pohjoiseen. Mazzanon lähiympäristössä on paljon pieniä keskiaikaisia kau-
punkeja, jotka ovat käynnin arvoisia.

Valittavan stipendiaatin on hallittava vähintään italian kielen alkeet. 

Vapaamuotoiset hakemukset sekä todistukset italian kielen alkeiden hallinnasta on 
toimitettava HYOL:n toimistoon (kirsi.ruhanen@hyol.fi ) viimeistään 19.3.2017. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Stipendin saajan valitsee Väinö Tannerin säätiön 
hallitus. Tanner-stipendin saajalle ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Stipendiä hakevan tulee olla Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n 
jäsen.
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Ilmastonmuutos vaikuttaa hyvin merkit-
tävällä tavalla ihmisten toimintaan ja 

luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tule-
vaisuudessa. Kaikilla koulussa opetettavilla 
oppiaineilla on annettavaa ilmastokasvatuk-
sessa, mutta etenkin yhteiskuntaopin rooli on 
siinä erityisen keskeinen. Mitä ilmastokasva-
tus on ja mitä annettavaa juuri sinulla voisi 
sille olla?

Mitä on ilmastokasvatus?
 
Ilmastokasvatus on ympäristökasvatuksen 
osa-alue, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen, osal-
listumisen vahvistaminen sekä vaikuttamisen 
taitojen harjoittelu niin yhteiskunnallisel-
la kuin arjen ja omien valintojenkin tasolla. 
Ilmastonmuutos-ilmiön syvällisen ymmär-
tämisen lisäksi keskeistä on käyttäytymisen 
ja toiminnan muutokset eli toimet ilmaston-
muutokseen vaikuttamiseksi.

Opetussuunnitelmat velvoittavat nyt en-
simmäistä kertaa opettajat käsittelemään 
aihetta koulussa. Erityisesti sen opettami-
nen on maantieteen ja biologian opettajien 

vastuulla, mutta OPS:n yhteisen arvopohjan 
mukaisesti koko kouluyhteisön tulee kasvat-
taa oppilaista ilmastonmuutoksen vakavuu-
den ymmärtäviä kansalaisia, jotka osaavat 
toimia sen hidastamiseksi. Kaikilla on tässä 
annettavaa: kemiassa opetellaan kaasujen 
rakenteita, äidinkielen ja musiikin tunneilla 
mietitään vaikuttavia ilmastoviestinnän kei-
noja, kotitaloudessa kokataan kasvisaterioita 
ja uskonnossa pohditaan eettisiä kysymyk-
siä.

Open ilmasto-opas opettajien tukena
 
Koulun ilmastokasvatukseen on jo olemassa 
monenlaista apua. Oppikirjojen ohella laajaa 
taustatukea tarjoaa nyt myös Open ilmasto-
opas. Se on aineenopettajille tehty avoin ja 
ilmainen nettisivu, joka kuvaa ilmastonmuu-
tos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan op-
piaineen näkökulmasta erikseen. Lisäksi opas 
tarjoaa tehtäväideoita, vinkkejä monialai-
seen oppimiseen ja yleistietoa ilmastonmuu-
toksesta ja ilmastokasvatuksesta.

Monet opettajat kokevat yhä, ettei ilmas-
tonmuutos aiheena liity heidän opettamansa 
aiheen asioihin ja Open ilmasto-oppaassa 
tämä käsitys pyritään kumoamaan. Oppaas-
ta löytyy jokaisen aineen opettajalle selkeä 
esitys siitä, miten juuri hän voi käsitellä ai-
hetta opetuksessaan. Materiaali antaa hy-
vät lähtökohdat myös aiheen monialaiseen 
käsittelyyn: kun aineenopettaja ymmärtää 
paremmin oman roolinsa aiheen käsittelyssä, 
helpottuu yhteistyö myös muiden aineiden 
opettajien kanssa.

Materiaali julkaistiin elokuussa 2016 Maj 
ja Tor Nesslingin säätiön tuella ja vuonna 
2017 sen tekijä, ympäristökasvattaja Pinja 
Sipari kiertää kouluttamassa opettajia ilmas-

Minäkö ilmastokasvattaja?
Ilmastonmuutos historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa

Pinja Sipari

Ilmastonmuutos on yhteiskunnallinen ongelma ja 
ilmastopolitiikka on mm. energiapolitiikkaa.  
Kuvaaja: Steve Oliver.
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tokasvatuksesta ja oppaan käytöstä. Jutun 
lopusta löydät linkin ohjeisiin siitä, miten voit 
tilata Open ilmastokoulutuksen teidän kou-
luunne.

Ilmastonmuutos on yhteiskunnallinen 
ongelma
 
Ilmastotutkijoiden keskuudessa vallitsee jopa 
harvinaisen suuri yksimielisyys siitä, että ny-
kyinen ilmastonmuutos on ihmisen aiheutta-
ma. Yksi selitys toisinaan sotkuiselta tuntu-
vaan ilmastokeskusteluun voi olla puutteessa 
ymmärtää erilaisten tietokäsitysten eroja, 
jolloin ilmastotutkimuksen luonnontieteelli-
set tutkimustulokset saatetaan tulkita arvo-
sidonnaisempina kuin ne ovat. Vaikka ilmas-
topolitiikka on täynnä arvo-, näkökulma-, ja 
kontekstisidonnaisia mielipiteitä ja toimia, 
eivät merenpinnan nousu, alailmakehän kes-
kilämpötilojen nousu ja vuoristojäätiköiden 
kutistuminen ole mielipidekysymyksiä. Ai-
heeseen liittyvään juupas-eipäs -väittelyyn ei 
siis ole koulussakaan tarvetta.

Jokaisella oppiaineella on omaa tärkeää 
annettavaa ilmastokeskustelun ymmärtä-
miseen ja siihen osallistumiseen. Historian 
tapahtumien ymmärtäminen auttaa meitä 
hahmottamaan nykytilannetta paremmin. 
Vaikka ihmislajin olemassaoloaika on maa-
pallon koko ilmastohistorian näkökulmasta 
vain pieni hetki, on il-
maston muuttuminen 
ehtinyt aiheuttaa suuria 
muutoksia yhteiskun-
nillekin. Nykyisen, ihmi-
sen aiheuttaman ilmas-
tonmuutoksen historia 
on vasta lyhyt ja se on 
sisäänkirjoitettuna teol-
lisen vallankumouksen, 
kulutusyhteiskunnan 
nousun ja energiapoli-
tiikan historiaan.

Ennen kaikkea il-
mastonmuutos onkin 
yhteiskunnallinen on-
gelma. Ihmiset ovat 
aiheuttaneet sen yh-
teisellä toiminnallaan ja 

yhteistoiminta on myös ainut tapa ratkaista 
se. Politiikka, markkinat, teknologia ja kan-
salaistoiminta ovat kietoutuneet yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi, joka aiheuttaa ilmastopääs-
töjä ja kehittää ratkaisuja ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi. Ilmastoon vaikutetaan 
kaikilla politiikan tasoilla ja monipuolisella 
keinovalikoimalla lainsäädännöstä tukiin, ve-
rotukseen ja päästökauppaan. Myös mark-
kinatalous vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja 
ilmastonmuutos markkinatalouteen. Sidos-
ryhmien joukko on hyvin laaja teollisuuden 
ja yritysmaailman edustajista kansalaistoimi-
joihin ja ilmastonmuutos on myös merkittävä 
ihmisoikeuskysymys.

Lisää historian ja yhteiskuntaopin ilmas-
tonmuutokseen liittyvistä näkökulmista voit 
lukea suoraan Open ilmasto-oppaasta. Tu-
tustu samalla myös tarjolla oleviin valmiisiin 
tehtäviin! http://openilmasto-opas.fi/

Tilaa ilmainen opettajien ilmastokoulutus: 
http://openilmasto-opas.fi/tilaa-kouluusi-
ilmainen-opettajien-ilmastokoulutus/

Ilmastokasvattajat -ryhmä Face-
bookissa: https://www.facebook.com/
groups/1676462429233075/
 
Kirjoittaja on ympäristökasvattaja ja Open 
ilmasto-oppaan tekijä.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii yhteiskunnallisen muutoksen. 
Kuvaaja: Joe Brusky.
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Kallion lukio toteutti vuosina 2014-2016  
yhdessä italialaisen Liceo Ugo Foscolon 

kanssa Erasmus+ KA2 –projektin Discover 
Two Cities. Projektin ideana oli opiskella his-
toriaa, kulttuuria ja arkkitehtuuria autentti-
sessa ympäristössä mobiililaitteiden avulla. 

Projektin yhteydessä käytettiin Action 
Track -sovellusta. Sitä on esitelty tarkemmin 
jo Kleiossa 3/2015 otsikolla Ulos pelaamaan!. 
Sovelluksen avulla voidaan karttapohjalle 
luoda erilaisia tehtäviä, jotka aktivoituvat 
kun pelaaja saapuu kohteeseen. Peli vaatii 
toimiakseen nettiyhteyden.

Projektin yhteydessä rakennettiin peli itse 
asiassa kolmeen kohteeseen: Albano Lazia-
leen Rooman kupeessa, jossa yhteistyökou-
lumme sijaitsee sekä lisäksi Roomaan ja Hel-
sinkiin. Rooman peli oli näistä laajin, ja se 
sisälsi yli 70 erilaista tehtävää opiskelijoille. 
Tätä peliä pelattiin 4 päivän ajan Kallion lu-
kion opiskelijoiden vieraillessa Roomassa ke-
väällä 2015. Albanon peli oli tarkoitettu yh-
den iltapäivän mittaiseksi ja samoin Helsingin 
peli pelattiin päivässä.

Pelin tarkoituksena 
oli saada opiskelijat ak-
tivoitumaan ja ottamaan 
itselleen suurempi rooli 
oppimisessa, mikä onnis-
tuikin hyvin. Opiskelijat 
valmistivat itse peliin liit-
tyviä tehtäviä ja joutui-
vat sen vuoksi tekemään 
jonkin verran pohjatyötä 
liittyen sekä omaan ko-
tikaupunkiinsa että vie-
railukohteeseen. Laajaan 
Rooma-peliin kollegani 
Aija Viita Rooman tun-
tijana teki suuren osan 
tehtävistä. 

Itse pelin aikana opiskelijoiden osallisuus 
oli vielä suurempaa. Opiskelijoista muodos-
tetuille ryhmille annettiin mukaan iPadit ja 
peli aktivoitiin. Opiskelijat kulkivat itsenäi-
sesti eri puolilla Roomaa suorittamassa teh-
täviä ja opettajat saattoivat omalta laitteel-
taan seurata pelin etenemistä. Halutessaan 
opettaja voi lähettää chat-viestejä opiskeli-
joille kesken pelin. Opettajan näkökulmas-
ta erityisen ilahduttavaa oli se, että pelistä 
innostuivat ja siinä menestyivät erityisesti 
sellaiset opiskelijat, jotka eivät aina luokka-
huoneessa näyttäydy kaikkein innokkaimpina 
tai aktiivisimpina. Pelaaminen tarjoaa koke-
muksellista oppimista, etenkin silloin, kun se 
toteutetaan autenttisessa ympäristössä. Mei-
dän pelissämme ei ollut tiukkoja rajoituksia 
tai pakollista reittiä, jota seurata. Lukiolaiset 
olivat aktiivisia ja itseohjautuvia valiten itse 
ryhmäänsä kiinnostavat tehtävät.

Kokonaisuutena projekti ja pelaami-
nen onnistuivat erinomaisesti. Roomassa ja 
Helsingissä mobiiliverkko toimi ongelmitta. 

Erasmus+ -tuella saatiin 
hankittua sekä tablet-
laitteita että niihin pre-
paid sim-kortteja. Vaikka 
etukäteen pelkäsimme 
taskuvarkaita tai muita 
vastaavia ongelmia Roo-
massa, osoittautui huoli 
tällä kertaa turhaksi. Li-
sätietoja projektista löy-
tyy blogista discover2ci-
ties.blogspot.fi.
 
Kirjoittaja on historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja 
Kallion lukiossa Helsin-
gissä.

Historiaa mobiililaitteella

Niina Väntänen



Yläkoulun Forum huomioi suurten  
historiallisten muutosten lisäksi tavallisen 
ihmisen arjen historian pyörteissä ja tempaa 
oppilaat mukaansa pohtimaan ja tutkimaan. 
Opettajan digiopetusaineiston tuella on 
helppo rakentaa toiminnallisia oppitunteja. 

Oppikirjailijat: Eenariina Hämäläinen,  
Antti Kohi, Anna-Mari Numminen,  
Olli Poutiainen, Kimmo Päivärinta,  
Ira Viheriälehto, Vesa Vihervä

Innostavia 
oppitunteja!

• Uusille käyttäjille  
   Forum 7 digiopetusaineisto
• Kaikille käyttäjille Forum 7,  
   8 ja 9 opettajan opas ja  
   tehtävien ratkaisut 

otava.fi

Uudistuu 
vuodeksi 

2019!

UUSI OPS
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Mikaelin killassa viihdytään

Vilho Kulju

Työvuosina tuli toimittua monenlaisissa 
yhdistyksissä. Kalenteri oli usein täynnä. 

Eläkkeellä ollessani olen tietoisesti vähentä-
nyt touhujani. Jäljelle ovat jääneet vain oman 
kouluni kokoontumiset, tornionlaaksolaisten 
kotiseutuyhdistys Väylä ja HYOL:n senioriyh-
distys Mikaelin kilta. Näitä kolmea yhdistää 
se, että kaikkien jäsenet ovat minulle tuttuja 
vuosikymmenien takaa. Yli kolmestakymme-
nestä yhteisestä vuodesta opettajainhuo-
neessa jää taatusti ystävyys, joka jatkuu 
eläkevuosinakin. Monet Väylän jäsenet ovat 
lapsuudenystäviä 1940- ja 1950-lukujen pie-
nestä puutalojen Torniosta. Sama tuttuus 
tuntuu myös Mikaelin killassa. Harvoin ve-
teraanin tarvitsee pohtia sitä, kuka tuo uusi 
tulokas on? Olen joskus pohtinut sitä, miltä 
alueelta killan jäsenet ovat. Suurin osa on 
linjan Kouvola -  Tampere – Turku eteläpuo-
lelta, mutta ei Mikaelin kilta ole pelkkien pää-
kaupunkiseutulaisten yhteisö. 

Tilaisuuksia järjestettäessä joutuu pohti-
maan sitä, kuinka paljon väkeä tulee. Omalla 
kohdallani karmein tapaus oli se, kun van-
taalainen poliittinen yhdistys kutsui europar-
lamentaarikon tilaisuuteensa. Paikalle eksyi 
vain kolme ihmistä. Lieventävänä asianhaa-
rana oli tosin se, että samaan aikaan tele-
visiosta tulivat missikisat. Mutta kyllä minua 
hävetti. Vastaavaa tilannetta ei voi tapahtua 
Mikaelin killassa, sillä kokoontumiset pide-
tään tiistaisin kello 12.30. Yleensä killan ko-
kouksissa on paikalla 30 – 50 senioria.

Mikaelin kilta on rakenteeltaan erittäin 
kevyt. Jäsenyys on tarkoitettu eläkkeellä 
oleville historian ja yhteiskuntaopin opetta-
jille. Toisinaan jäsenet tuovat myös puoliso-
jaan kokoukseen, ja sehän sopii oikein hyvin. 
Käytännössä kiltaa pyörittää kolmijäseninen 
toimikunta. Viime vuosituhannen lopulta läh-
tien tämän trion muodostivat Maija Saksala, 

Leo Suuronen ja Jorma Rytkönen. Vajaat pari 
vuotta sitten vetovastuun otti uusi troikka: 
Reino Hotti, Seija Kulp ja Pirkko Veiranto. Hy-
vin on uusi ryhmä kyennyt jatkamaan edel-
täjiensä perintöä. Mikaelin kilta kokoontuu 
kahdesti syksyllä ja kolmesti keväällä. Ko-
koontumispaikkana on Hotelli Arthur Helsin-
gin Kaisaniemessä.

Kokoontumisen työjärjestys on täysin va-
kiintunut. Ensin syödään lounas, jolloin on 
tilaisuus kertoa kuulumisia ja arvioida maa-
ilman menoa. Joskus myös muistellaan niitä 
killan jäseniä, joille on tullut kutsu yläkerran 
viimeiseen todistusten jakoon. Tilaisuuden 
huipennus on noin 45 minuutin alustus, jon-
ka pitäjäksi on usein saatu aivan huippunimi, 
esimerkiksi viime aikoina ovat killassa vie-
railleet professorit Jukka Kekkonen, Markku 
Kuisma ja Timo Vihavainen. Olen ollut huo-
maavinani, että eturivinkin alustajat tuntevat 
kunnioitusta historian tietämystä kohtaan, 
jota killan jäsenet edustavat. ”Noille ei kan-
nata puhua aivan triviaaleja asioita”.

Alustuksen jälkeen varataan aikaa kysy-
myksille ja keskustelulle. Keskustelu ja ky-
symykset paljastavat sen, että killan väki 
todella hallitsee historian ja osaa tehdä siitä 
osuvia kysymyksiä. Huomaan itsekin usein 
tempautuvani mukaan keskusteluun, joskus 
ehkä liikaakin. Mutta mitäpä koira voi kirpuil-
leen.

Hyvä kollega: jos olet jäämässä eläkkeelle 
tai jo jäänyt, niin ilmoita asiasta liiton toimis-
toon. Saat edullisella 30 euron jäsenmaksulla 
Kleion ja henkilökohtaisen kutsun Mikaelin 
kiltaan. Olen varma, että tutussa porukassa 
viihdyt ja saat melkoisesti myös päivitystä 
tietoihisi.
 
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva historian 
opettaja.



Lukion Forum saa opiskelijan pohtimaan nykyajan 
ilmiöitä ja niiden taustoja. Sarja opettaa ajattelun 
ja tulkinnan taitoja aktivoivalla ja tutkivalla otteella. 
Opettajaa Forum tukee monin tavoin. Digiopetus
aineistossa on tehtäviä, työtapoja ja näkökulmia 
opetuksen toteuttamiseen. Arviointia helpottavat 
digikokeet, joiden tehtävistä voi valita mieleisensä.  

Historia opettaa!

otava.fi

Myös 
digikirjana!

Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys  
keväällä 2017 

Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi  
keväällä 2018

Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat  
syksyksi 2017

Tulossa 

Käyttäjäetu

Historia

Yhteiskuntaoppi

Forum kurssikohtaiset  
digiopetusaineistot!
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Satakunnan historian ja yhteiskuntaopin 
opettajat ry aloitti itsenäisyytemme 

100-vuotisjuhlavuoden vieton komealla ta-
valla: yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa vietettiin 
Porin teatterin suurproduktion Tuntemat-
toman sotilaan ensi-illan yhteydessä tam-
mikuun lopussa. Paikalla oli juhlaväkeä eri 
puolilta maakuntaa lähes yhtä paljon kuin 
yhdistyksellä on ”virallista ikää” - yhteensä 
24 henkeä. Yhdistys on toki paljon vanhem-
pi, veteraaniopettajat Raimo Kostensalo ja 
Jorma Pätynen muistelivat yhdistyksen toi-
mineen jo 1970-luvun alussa heidän aloitta-
essaan työuriaan Porissa. 1990-luvun alussa 
yhdistys rekisteröitiin virallisesti Porissa pi-
dettyjä HYOL:n kevätpäiviä varten. Sinänsä 

hauska kuriositeetti, että yhdistyksen tark-
kaa ikää tuskin tietää kukaan historianopet-
taja – suutarin lapset voivat todellakin kulkea 
ilman kenkiä.

Kerhon toimintaa
 
Yhdistyksessämme on jäseniä kolmisenkym-
mentä, ja toimialueena on Satakunta (pois 
lukien Rauman seutu, jossa on oma kerho). 
Toki välimme Raumankin suuntaan ovat hy-
vät – mm. viime vuonna lobbasimme hyvällä 
yhteistyöllä Poriin erään oppikirjakustantajan 
esittelyn, kun Pori oli pudotettu kymmenen 
suurimman kaupungin joukosta, eikä kir-
jaesittelyä enää olisi säästösyistä tarjottu 

Satakunnassa aloitettiin juhlavuosi  
Tuntemattoman sotilaan kanssa
Heikki Honkanen

”Poika” pihisee Christian Lindroosin ohjaamassa Tuntemattomassa sotilaassa. Kuva: Porin teatteri.
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”Suomen Top10:n” ulkopuolelle. 
Keväisin olemme vuosittaisessa stipendi-

kokouksessa jakaneet stipendejä peruskou-
lun ja lukion historiaan ja yhteiskuntaoppiin 
harrastuneisuutta osoittaneille ansioituneille 
oppilaille. Syksyisin yhdistys on puolestaan 
ollut jo yli 20 vuotta järjestämässä yhteis-
työssä maakuntalehti Satakunnan Kansan 
kanssa levikkialueen lukiolaisille tarkoitet-
tua Satakunnan historiatietokilpailua. Tänä 
vuonna kilpailun aiheena on itseoikeutetusti 
itsenäisen Suomen satavuotias historia. 

Olemme myös pyrkineet järjestämään so-
pivan tilaisuuden tullen retkiä sekä lähiseu-
dulle että hieman kauemmas. Viime vuosien 
kohteina ovat olleet mm. Satakunnan muse-
on vaihtuvat näyttelyt, Noormarkun Ahlströ-
min alueen Villa Mairea sekä Ahlström-yhti-
öiden historiaan keskittyvä Voyage-museo 
ja Mouhijärven Villa Royalin Egyptin aarteet 
-näyttely.

Porin teatterin suurproduktio  
Tuntematon sotilas
 
Porin teatterin päänäyttämö (maamme van-

hin suomenkielinen teatterirakennus) on nyt 
peruskorjauksessa, mutta vuonna 2009 lo-
petetun Porin oluttehtaan Annankadun van-
haan varastohalliin on loihdittu oivat puitteet 
Tuntemattomalle sotilaalle. Ohjaus ja roolitus 
olivat mielestäni kansallisellakin mittapuulla 
onnistuneita, ja historianopettajat seuralaisi-
neen olivat ylipäätään näkemäänsä tutun pe-
rinteiseen Linnan tekstin tulkintaan tyytyväi-
siä. Pesukoneita ja videoita ei tässä versiossa 
näkynyt, mutta laaja ja koruton tila mahdol-
listi poikkeuksellisen näyttävät lavastukset 
runsaine erikoisefekteineen. 

Näytökset jatkuvat koko kevään touko-
kuun puoliväliin asti, jonka jälkeen uniikki 
teatteritila puretaan uudisrakennusten tieltä. 
Suosittelen lämpimästi lukijoille ja paikallis-
kerhoille kevätretkeä Poriin Tuntemattoman 
merkeissä – eturivissä kannattanee käyttää 
rajumpien tulitusten aikana jaossa olevia 
kuulosuojaimia.    

Kirjoittaja on Satakunnan historian ja yh-
teiskuntaopin opettajat ry:n puheenjohtaja.
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Lisää näkökulmia 
islamiin

Joonas Maristo & Andrei 
Sergejeff (toim.): Aikamme 
monta islamia. Gaudeamus 
2015.
 
Aikamme monta islamia on 15 
artikkelin kokoelmateos, jonka kir-
joittajat esittelevät islamin moninai-
sia ilmenemismuotoja eri puolilla 
maailmaa. Kokoelmateos ilmestyi 
hyvällä hetkellä, sillä islamista pu-
hutaan tänä päivänä paljon ja sen 
käsittely uusista näkökulmista on 
varsin tervetullutta.

Kirja alkaa Jaakko Hämeen-
Anttilan johdantoartikkelilla, joka 
muun muassa avaa islamiin liit-
tyviä keskeisiä käsitteitä. Muut 
artikkelit käsittelevät esimerkiksi 
uskonnollisia vähemmistöjä, eri 
maiden uskonnollisia yhteisöjä 
sekä poliittisen islamin kehitystä. 
Osa kirjassa esitellyistä islamin 
muodoista oli itselleni lähes täy-
sin entuudestaan tuntemattomia. 
Mukana on esimerkiksi artikkelit 
Kiinan hui-yhteisöstä, Suomen ta-
taareista, Gambian muslimeista ja 
Yhdysvaltojen mustien islaminus-
kosta. Toisaalta kirja kertoo myös 
Turkin ja Iranin nykykehityksestä 
sekä Hamasin ja Taliban-liikkeen 
synnystä. Lisäväriä tuovat pitkin 
kirjaa sijoitellut tietolaatikot, jotka 
keskittyvät johonkin uskontoon liit-
tyvään teemaan.

Teos osoittaa ansiokkaasti is-
lamin moninaisuuden. Kirjan viesti 
tuntuu olevan, että maailmassa on 
monia erilaisia islamin muotoja, 
jotka toteuttavat uskonnon opillisia 
periaatteita omilla tavoillaan. Län-
simailla on paljon yksipuolisia kä-
sityksiä islamista ja tänä päivänä 
monet islamiin liitetyt ennakkoluu-
lot ovat syntyneet ISIS:n kaltais-
ten hirmuliikkeiden kautta. Länsi-

Reformaatio  
Pohjolassa 

Pohjoinen reformaatio, 
toimittanut Meri Heinonen 
ja Marika Räsänen. Turku 
Centre for Medieval and 
Early Modern Studies & 
Turun Historiallinen Yh-
distys. Turku 2016.

TUCEMEMS eli Turku Centre for 
Medieval and Early Modern Stu-
dies on Turun yliopiston rahoittama 
monitieteellinen tutkimuskeskus. 
Reformaation 500-vuotisen synty-
mäpäivän merkeissä se on yhdes-
sä Turun Historiallisen Yhdistyksen 
kanssa julkaissut laajan teoksen 
Pohjoinen reformaatio. Yli 30 kir-
joittajaa tarkastelee reformaation 
ilmenemistä Suomessa, mutta mu-
kana on katsauksia myös Ruotsin 
valtakunnan ulkopuolelta, Saksas-
ta, Tsekistä ja Englannista.   

Teoksen näkökulmat ovat mo-
ninaiset. Minkälaista oli ennen 
reformaatiota ja miten se muutti 
hallintoa, verotusta, rangaistuksia, 
suomea ja ruotsia, virsiä, sanon-
toja ja sananlaskuja, kaakeliuuni-
en koristuksia, avioliittoa, pappien 
äpärälasten, oikeutettujen köyhien 
ja ansaitsemattomien kerjäläisten 
asemaa, Turun lukuisten palojen 
muokkaamaa kaupunkikuvaa, 
kirkkotilaa, rituaaleja, taidetta, ah-
neiden piispojen taloutta ja riitoja 
turkulaisten porvareiden kanssa, 
Turun dominikaaneja ja muita 
”paavinvallan pesäkkeitä”, arkea, 
ihanteita, seksuaalisuutta, hurs-
kautta ja harhaoppeja? Näkökulma 
on välillä pienissä ja yksityisissä 
asioissa, mutta kokonaiskuva aika-
kaudesta hahmottuu selkeäksi.

Reformaation vaikutukset 
ulottuivat koko yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin. Pohjoinen piirre oli 
muutoksen hitaus ja se, että refor-
maatio alkoi ylhäältä, hallitsijoiden 

ja pappien toimesta. Kirkko menetti 
arvoesineensä, maaomaisuutensa 
ja suurimman osan verotuloistaan. 
Pappien selibaattisäännöstä luo-
vuttiin nopeasti. Olaus Petri sol-
mi avioliiton jo 1525. Virallisesti 
Ruotsi hyväksyi pappien avioliitot 
1536. Harmoninen perhe-elämä ja 
siveellinen sukupuolielämä tulivat 
tavoitteeksi. Säädökset ja oikeus-
käytäntö kovenivat. Rikosta alet-
tiin pitää rikkomuksena Jumalaa 
kohtaan. Uusi häpeärangaistuksen 
muoto oli piiskaus, jonka saattoi 
saada esimerkiksi huoruudesta. 
Tekijä saattoi joutua kärsimään 
piiskausrangaistuksen rovastikun-
nan kaikkien kirkkojen ovilla, mikä 
tiesi useita piiskauskierroksia.  

Tavallinen kansa eli kuten en-
nenkin. Pyhimyksiä ei enää saanut 
kunnioittaa, mutta pyhimyskalente-
ri rytmitti elämää ja määräsi, milloin 
oli aika pitää markkinat ja käräjät, 
milloin oli juhla, milloin arki. Kan-
san verorasitus ei helpottunut, ja 
lisäksi tulipalot, kulkutaudit ja kato-
vuodet vaativat ponnisteluja.

Kirja on kiinnostavasti kirjoitet-
tu. Kappaleet ovat napakoita, kor-
keintaan muutaman sivun mittaisia 
ja sopivat hyvin oppilaiden ryhmä-
töiden materiaaliksi. Tekstien jouk-
koon on tuotu runsaasti kuvia, kart-
toja ja tilastoja. Monet kuvista ovat 
tuttuja, osa poimittu wikimediasta, 
mutta mukana on myös kirjoittajien 
itse ottamia kuvia ja piirtämiä kart-
toja. 

Komea kirja on painava, minkä 
takia sitä ei tule sujauttaneeksi rep-
puun matkalukemiseksi, mutta sen 
parissa viihtyy ja viisastuu. 

 
Ulla Koiranen
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eurooppalaisessa keskustelussa 
islam typistyy fundamentalismiksi. 
Sen sijaan yhtä ajasta ja paikas-
ta riippumatonta “aitoa” islamia ei 
ole olemassakaan, vaan kulttuuri, 
politiikka, traditiot ja historia ovat 
vaikuttaneet islamin tulkintojen 
muodostumiseen. Myös monet 
islamiin liitetyt negatiiviset ilmiöt 
eivät uskontotieteilijöiden mukaan 
edes kuulu islamiin, vaan ne ovat 
uskontoakin vanhempia vuosisa-
taisia perinteitä.

Toisaalta tässä piilee myös 
problematiikkaa. Uskonto, poliitti-
nen islam ja kulttuuritraditiot pitäisi 
siis pystyä erottamaan länsimai-
sessa julkisessa keskustelussa 
toisistaan. Kuitenkin teoksesta 
jää päällimmäiseksi ajatus, että 
erilaiset islamin tulkinnat syntyvät 
kulttuurisissa, historiallisissa ja 
poliittisissa konteksteissaan. Tätä 
uskonnon, kulttuurin ja politiikan 
yhteenkietoutumisen ja erottelun 
ongelmallisuutta ja ristiriitaisuutta 
olisi kirjassa voitu avata enem-
mänkin. 

 
Hanna Ylönen 

 
 

Man måste ha  
drömmar och gula 
gardiner

Tom of Finland -elokuva, 
ohjaus Dome Karukoski, 
ensi-ilta 24.2.2017.

I filmen Tom of Finland lever män-
niskor i en tid utan facit – en facit 
som fortfarande inte har skrivits. 
Förföljelserna i ett efterkrigstida 
Finland är sorliga nog och till den 
grad att inget avvikande tål dagsl-
jus.  Genom att idag synliggöra be-
tydelsen av tolerans skriver vi vår 
historia så som vi vill läsa den. 

Det konstnärliga attraktionsvär-
det hittar vi i Touko Laaksonens 
teckningar som illustrerar hans 
homoerotiska drömvärld. Dessa 
upplevs heliga för just honom själv, 
vilket framgår då han lyckas pub-
licera ett axplock ur sin portfolio 
hos en förläggare, som delar hans 
värdegrund. 

Beröringspunkten i filmen blir 
de visuella minnesbilder, som ås-
kådaren uppfattar i form av såväl 
blickar som symboler för budskap. 
Symbolerna har planterats skick-
ligt genom hela filmen parallellt 
med de selektiva repliker som ger 
styrka åt det interaktiva mötet. Att 
gul färg på gardiner är en färg för 
fegisar, visar sig genom filmen 
vara helt fel; i en tygaffär säger pa-
ret Touko och Veli (Lauri Tilkanen, 
som gör en fascinerande roll som 
dansare) ”ja” till varandra. 

Pekka Strangs tolkning av Tou-
ko Laaksonen är rekorderlig och 
hans varma relation till sin lilla-
syster Kaija (Jessica Grabowsky) 
är värd ett omnämnande.  Pekka 
Strang har i en tv-intervju för pro-
grammet Efter nio (1.9.2016) så 
vackert sagt: ”Skönheten är i bet-
raktarens öga. Snuskheten är i bet-
raktarens hjärna”.

Musiken i filmen gav många 
sidospår och bihandlingar ett lyft. 
Även om avsaknaden av nationellt 
musikinslag förblev blygsamt, dri-
ver denna biografiska film till ett 
engagemang. Man kan tycka att 
ens rötter får en annan dimension 
och drömmer om att hitta dessa. I 
en tv-intervju har regissören Dome 
Karukoski drömlikt uttryckt: ”Män-
niskan är hemmet”.  Konstnären 
Touko Laaksonen drömde om att 
spela piano och rita. Som Tom of 
Finland förverkligade han sig själv 
och gjorde skillnad.

Gun-Britt Karlsson
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Virheitä, mokia, tuna-
rointia
 
Vesa Sisättö: Tuhansien 
mokien maa. Tunaroin-
nin Suomen historia. SKS 
2016.

Suomi 100 -juhlavuotta viete-
tään monin tavoin. Suurimmaksi 
osaksi juhlinnassa on Suomen ja 
suomalaisuuden hyvien puolien 
käsittelyä. Siksi Vesa Sisätön kirja 
suomalaisten virheistä historiassa 
on raikas vastapaino liian positiivi-
seksi uhkaavasti muuttuvalle juhla-
vuoden viettämiselle.

Sisätön kirjassa esitellään Suo-
men tuhatvuotisen historian 50 
mokaa. Teoksen voi lukea kannes-
ta kanteen, mutta siitä voi halutes-
saan poimia herkullisimmat virheet 
ajanjakson tai teeman mukaan. 
Kirjassa ensimmäinen virhe on se, 
kun Suomi asutetaan. Ruotsin ja 
Venäjän ajan kautta tullaan itsenäi-
syyteen. Teos loppuu pohdintaan 
nykyajasta: Olkiluodosta, Talvivaa-
rasta ja Länsimetrosta.

Mokat esitellään lyhyinä yksit-
täisinä tarinoina. Mukaan on otettu 
hyvin erilaisia virheitä: jatkosodan 
syttyminen ja Kojon Euroviisu-
osallistuminen eivät ole täysin 
yhteismitallisia. Mokien erilaisuus 
onkin kirjan vahvuus, sillä se tuo 
lukemiseen vaihtelua. Näkökulmat 
muuttuvat vauhdilla, kun sodasta 
siirrytään alkoholinjuontiin ja suo-
mettumisesta Aku Ankkaan. 

Mitä virheitä kirja sitten esit-
telee? Sisättö kertoo esipuhees-
saan, että mokien valinta on ollut 
vaikea prosessi. Mukaan ovat 
päässeet mm. Helsingin perusta-
minen väärään paikkaan, August 
Alhqvistin Seitsemän veljeksen 
lyttäys, sisällissota, Mäntsälän ka-
pina, Turun tauti, soiden ojittami-
nen, 70-luvun joukko-oppivillitys, 
tasakatot, Kekkosen liian pitkä ura, 

80-luvun lopun kasinokapitalismi ja 
Postin muuttaminen Itellaksi. 

Kirjan esipuheessa on paljon 
kiinnostavaa pohdintaa mokailus-
ta. Sisättö mm. luokittelee mokat 
neljään kategoriaan: Hupsis (inhi-
milliset virheet), Tunarointi (tekijät 
eivät ole tehtäviensä tasalla), Ylpe-
ästi päin mäntyä (suurisuuntaiset 
epäonnistuneet hankkeet) ja Pa-
himmat virheet (ihmisoikeuslouk-
kaukset). Kirjassa on niitä kaikkia, 
mutta pahimmista virheistä käsitel-
lään vain vanhempia tapauksia.

Koska mokien esittelyt ovat 
melko lyhyitä, kirja sopii myös 
opetuskäyttöön. Jatkosodan aloit-
taminen esitellään mokana ja sen 
jälkeen kerrotaan sodan aikaiset 
ja sodasta seuranneet huonot 
asiat. Artikkeli on hyvä pohjustus 
keskustelulle sodasta, sen syistä 
ja Suomen johtavien poliitikkojen 
valinnanmahdollisuuksista sodan 
aikana. Kun tehdyt valinnat ky-
seenalaistetaan, voidaan pohtia 
erilaisia vaihtoehtoja.

Viihdyin kirjaa lukiessa. Tuntui 
siltä, että kypsä ihminen voi käsi-
tellä mokiaan ja joskus oppiakin 
niistä jotain. Kirjan kirjoittaminen 
kansakunnan virheistä tuntui myös 
suomalaiselle tutulta. Mutta voitai-
siinko Ruotsissa julkaista tällainen 
kirja. Kiinnostaisiko se ketään?

 
Riitta Mikkola

”Paha-Saku” vai 
”hyvä-Saku”?

Mirja Turunen, Koska koti-
maa meidät lähetti. SS-mies 
Sakari Haikala Hitlerin 
erikoisjoukoissa, Docen-
do 2016.

Mirja Turunen, joka tuli tunnetuk-
si Kouvolan seudun sisällissotaa 
kuvaavalla Veripellot-tutkimuksel-
laan, on nyt tarttunut Waffen-SS-
miehen henkilöhistoriaan. Teos 
nojaa ns. uuden sotahistorian nä-
kemyksiin ja on kirjoitettu ”koke-
mushistoriana”, jossa keskeistä on 
henkilön oma kokemus, ei todelli-
nen tapahtumahistoria. Veteraania 
haastattelemalla Turunen hahmot-
taa menneisyyttä nykyajan linssien 
läpi omalaatuisen, värikkään ja im-
pulsiivisen yksilön kertomana.

Talvisodan tyrmistyksen jäl-
keen, jatkosodan alla ja aikana 
Suomesta hakeutui 1400 nuorta 
miestä Hitlerin valioarmeijaan Waf-
fen-SS:n koulutukseen ja sitä kaut-
ta itärintaman salamasotaan Ukrai-
naan ja Kaukasukselle saakka.

Sakari Haikala oli Saksaan läh-
tiessään 17-vuotias. Ryssäviha oli 
vahvaa, Saksaa ihailtiin ja Pant-
tipataljoonan panoksen toivottiin 
auttavan Suomea. Haikala esittää 
suorasukaisia muistelmia koulu-
tuskauden kasarmien kurista, vii-
nanhuuruisista kanttiineista ja bor-
delleista sekä itärintaman oloista, 
jotka ensin järkyttivät, mutta joihin 
pian turtui. Avainkokemus anka-
rana nälkätalvena oli saksalaisten 
ruokavaraston ryöstäminen, jossa 
Haikala sanoi olleensa törkeänä 
ykkösrosvona. Kuolemantuomion 
sijasta saksalainen kenttäoikeus 
alkoikin kehua suomalaisten so-
tilaallisia ominaisuuksia, ja nämä 
saivat vain muodolliset tuomiot. 

Väkevä hetki Haikalalle oli myös 
poterossa Tšetšenian porteilla 
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sen öljykenttiä. Tämän vaaran tor-
jumiseksi Stalin suostui rauhaan, 
joka toteutti minimitavoitteet. Liian 
myöhään Isännälle selvisi, että hän 
oli yliarvioinut lännen uhan. Tämä 
erehdys oli suuri onni Suomelle.

Välirauhaa 1944 koskevassa 
osissa on vähemmän uutta. Jo 
Teheranissa syksyllä 1943 Sta-
lin esitti länsivaltojen johtajille ne 
Suomen rauhanehdot, jotka myös 
suunnilleen toteutuivat. Kevään 
1948 tarkastelu paljastaa sen, että 
Stalinille oli tärkeintä vakiinnuttaa 
Suomikin valtapiiriinsä. YYA-sopi-
mus poikkesi kansandemokratioi-
den sopimuksesta, mutta löyhem-
pikin sopimus riitti. Kevään 1948 
kuuluisissa kaappaushuhuissa oli 
sikäli perää, että Kreml valmensi 
suomalaisia kommunisteja aktiivi-
seen toimintaan siltä varalta, jos 
YYA-sopimusta ei syntyisi, mutta 
sehän syntyi ”Paasikiven diktaat-
tina” eikä aktivistiryhmiä tarvittu. 
Suppea osio 1950-luvun alun ti-
lanteesta kertoo lähinnä sen, että 
Suomi oli Kremlin kannalta erityis-
tapaus, jonka kohtelusta ei ollut 
vielä vakiintunut selkeää linjaa.

Rentolan kirja sai Jäntin palkin-
non ansioistaan historiantutkimuk-
sena. Mielestäni hyvin ansaitusti.
                                                                                                                               

Vilho Kulju

Stalin osasi pysähtyä
 
Kimmo Rentola: Stalin ja 
Suomen kohtalo, Otava 
2016.
Professori Kimmo Rentola on luo-
nut vahvan maineen Suomen ää-
rivasemmiston ja tiedustelutoimin-
nan tutkijana. 

Rentolan uutta kirjaa lukies-
saan kokee oudon elämyksen. 
Onko todella mahdollista lukea 
kuvauksia Stalinin keskusteluista 
lähimpien miestensä kanssa tai 
Berijan vakoiluraportteja Isännäl-
le? Mutta Rentolan kirjan vahvuus 
on juuri siinä, että hän on saanut 
käyttöönsä uutta venäläistä arkis-
toaineistoa ja käyttää sitä  tehok-
kaasti. Hän tarkastelee Suomen 
tilannetta ulkoa käsin, etenkin 
Kremlistä, mutta myös Lontoosta 
ja Tukholmasta. Suomi on nyt oi-
kealla paikallaan eli kohteena, ei 
asioita hallitsevana tekijänä. 

Kirja muodostuu kolmesta 
osasta: talvisodasta, vuoden 1944 
välirauhaan johtaneesta kehityk-
sestä ja keväästä 1948. Lopussa 
on vielä katsaus Suomen tilantees-
ta 1950-luvun alussa. Kaikissa osi-
oissa Rentola tuo esiin uutta tietoa.

Talvisodan osalta tuntuu kuin 
seuraisi näytelmää. Stalin oli päät-
tänyt ulosmitata Molotov-Ribbent-
rop-sopimuksen tuoneen saaliin 
täysimääräisenä. Syksyllä 1939 
tilanne näytti hyvältä. Britit eivät 
olleet kiinnostuneita Suomen aut-
tamisesta, eivät ruotsalaisetkaan. 
Suomessa vallitsi pessimistinen 
mieliala. Ei muuta kuin nukkehal-
litusta perustamaan. Talvisota oli 
Stalinille suunnaton pettymys ja 
suomalaisten vastarinta yllätys. 
Tärkein uusi näkökulma teokses-
sa talvisodan osalta on se, että 
Stalinia ei niinkään huolestuttanut 
pohjoinen suunta, vaan se että län-
sivallat pommittaisivat Kaukasuk-

kesken taistelun, kun saksalainen 
SS-upseeri näki kuolemansa en-
teet ja purki pettymystään Hitleriin. 
Negatiivisin kokemus liittyi omiin 
maanmiehiin, jotka ennen kotiutta-
mista antoivat poliittista koulutusta 
tulevan ”Uuden Euroopan” varal-
le. Haikala hätkähti saadessaan 
selville, että natsien tappolistoilla 
olivat myös hänen vapaamuura-
rivanhempiensa nimet. Hän sai 
tietää jo koulutusvaiheen aikana 
juutalaisvainoista, jotka tuntuivat 
suomalaisista käsittämättömiltä. 
”Puolustelevaa muistikulttuuria” 
edustava Haikala korostaa Wiking-
divisioonansa komentajan Felix 
Steinerin olleen yksi harvoista, 
joka ei saanut sotarikossyytteitä.  

Sotien jälkeen Haikala ei taus-
taansa peitellyt. Vaikka häntä 
haukuttiin ”Hitlerin verikoiraksi” tai 
”natsisiaksi”, miehestä sukeutui 
yllättäen Israelin ystävä, veturin-
kuljettaja, joka harrasti taidevalo-
kuvausta, demari, pasifisti ja Yrjö 
Kallisen ihailija, joksikin aikaa 
jopa maolainen. Vielä yli yhdek-
sänkymppisenä Haikala julistaa: 
”Suomi ei olisi säilyttänyt itsenäi-
syyttään ilman Hitleriä. Meidän 
etu oli, että natsi-Saksa pysyi pys-
tyssä mahdollisimman pitkään.” 

Juha Forsberg



Innosta 
oppimaan –
se tarttuu!

Tutustu uutuuksiimme ja ilmoittaudu kevään 
esittelytilaisuuksiin:  nyt.sanomapro.fi

ABC

ABC

Löydä sinulle sopivin oppimateriaali!

Klassinen
Arvostat muodoltaan klassisia,  
painettuja oppimateriaaleja. 

Joustava
Poimit opetukseesi painettujen  
ja digitaalisten oppimateriaalien 
parhaat puolet.

Digitaalinen
Kuulut digiloikkaajiin ja  
hyödynnät toimivia uutuuksia.


