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ja hyväntuulinen opettaja.” Siksi on tärkeää 
tehdä sitä, mikä on itselle tärkeää ja mistä 
itse nauttii. Jos yrittäjyyskasvatus on sydä-
men asia, se säilyköön. Jos tutkielmien teet-
täminen on työn suola, sitä tulee jatkaa. Jos 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjaaminen 
on tärkeintä mitä tietää, siitä ei tule luopua.

Mutta jos on jatkuvasti väsynyt ja stres-
saantunut ja sen seurauksena känisee koto-
na puolisolle ja koulussa lapsille, jostain on 
luovuttava. Psykologi Pirkko Lahden mukaan 
vahvan ihmisen tunnistaa siitä, että hänellä 
on taito luopua asioista. Kannattaa muistaa, 
että luopuminen ei ole vain jonkin poisjättä-
mistä vaan se tuo myös tilaa jollekin muulle. 
Kaikelle ei tarvitse sanoa kyllä. Joillekin asi-
oille on terveellistä sanoa ei.

Vuosikokouksessa tuli esille aivan konk-
reettinen ehdotus lukion opettajille: Laitta-
kaa kokeisiin vain yksi essee. Ylioppilaskirjoi-
tuksia ei voi rajata mutta omia kokeitaan voi. 
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Turun kevätpäivillä oli leppoisa tunnelma. 
Aurinko paistoi, kevät tervehti meitä ja 

Turku näytti parhaita puoliaan. Ohjelma oli 
mielenkiintoinen ja opettajat hyvällä tuulella. 
Kiitos siis järjestäjille hyvistä päivistä ja osal-
listujille mukavasta tunnelmasta!

Vuosiliittokokoukseen osallistui lähes 
neljäkymmentä opettajaa. Sääntömääräiset 
asiat saatiin hoidettua – liitto on toiminut 
ja raha-asiat ovat kunnossa. Jossain kohtaa 
toimintakertomuksen käsittelyä tapahtui kui-
tenkin odotettu ilmiö: alettiin puhua opetus-
velvollisuuksista. Pandoran lipas aukesi.

Moni opettaja tekee työtä jaksamisensa 
rajoilla. Varsinkin lukioissa työmäärä on ai-
nereaalin myötä lisääntynyt. Palkka ei ole 
noussut työmäärän myötä. Opetamme yhä 
samoilla ikiaikaisilla opetusvelvollisuuksilla 
kuin vuosikymmeniä sitten, vaikka maailma 
ei ole enää ollenkaan sama kuin vuosikym-
meniä sitten.

En käsittele nyt opetusvelvollisuuksia. Ken 
haluaa niistä lukea, voi lukea vastineeni edel-
lisen Kleion ”Hullu paljon työtä tekee” -kirjoi-
tukseen. Käsittelen työmäärää ja sen rajaa-
mista. Asia on tärkeä, sillä fakta on, että jos 
pöydällä on liikaa tavaraa, reunoilta tippuu.

Työn rajaaminen ei ole helppoa. Suuri 
osa meistä tekee tätä työtä omasta halus-
taan suurella sydämellä. Opetamme, koska 
pidämme opettamiamme asioita tärkeinä ja 
mielenkiintoisina. Teemme projekteja, koska 
näemme, miten ne tuottavat tulosta. Osal-
listumme kilpailuihin, koska huomaamme, 
miten oppilaamme innostuvat. Lähdemme 
opintoretkille, koska ne ovat itsellekin terve-
tullutta vaihtelua luokkatyöskentelyyn.

Mukavasta ei pidä karsia. Luokanopettaja-
siskoni on opettanut minulle: ”Parasta, mitä 
opettaja voi oppilailleen antaa, on levännyt 

Jotain rajaa?

Riitta Mikkola
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Kokeiden korjaus on tuskin kovin monelle se 
kaikkein tärkein sydämen asia. Rajataan siis 
sitä.

Opettajana olemisessa on paljon hienoa. 
Vaalitaan hyviä asioita ja rajataan huonot 
asiat pois. Pirkko Lahti on todennut opetta-
jan työssä olevan paljon jaksamista edistäviä 
seikkoja. Voin allekirjoittaa hänen näkemyk-
sensä. Opettaja pysyy nuorena, kun on koko 
ajan tekemisissä nuorten kanssa. Hänen 
elämässään on säännöllinen päivärytmi. Työ 
on itsenäistä ja työn tulokset näkyvät konk-
reettisesti, kun oppilaat oppivat. Eikä kevään 
korvalla voi unohtaa viimeistä psykologin 
mainitsemaa hyvää puolta: pitkät lomat.

Siksi toivotankin oikein rentouttavaa lo-
maa kaikille! Älkää vain ehtikö joka paik-
kaan.

Ps. Jos joku kuitenkin haluaa lukea lomal-
laan, tässä kuluneen vuoden suositukset:

Paul Auster: Näkymätön
Olli Jalonen: Poikakirja
Heini Junkkaala: Kristuksen morsian 
Jaan Kross: Wikmanin pojat
Tuomas Kyrö: Mielensäpahoittajan kirja
Orhan Pamuk: Viattomuuden museo
Jose Saramago: Kertomus sokeudesta
Osmo Soininvaara: Sata-komitea. Miksi  

     asioista päättäminen on niin vaikeaa?
Suomalaisen arjen suuri tarina
Boel Westin: Tove Jansson. Sanat, kuvat,      

     elämä

April är de förlovade utvärderingarnas tid. 
Strax före och efter denna ljuva vårmå-

nad har mina elever i årskurs 9 råkat ut för 
tre stycken tuffa utvärderingar i fem ämnen 
i nämnd ordning: matematik, historia och 
samhällslära samt biologi och geografi. Det 
är bara för mycket! Mot slutet av den 24 si-
dor långa utvärderingen i historia och sam-
hällslära (3 x 45 min utan rast) var det inte 
många elever som tog frågorna på allvar. Nu 
borde vi vuxna verkligen ta årskurs nio i förs-
var. Det är dags att säga nej till för många ut-
värderingar. Om inte någon annan så borde i 
alla fall utbildningsanordnaren se till att inte 
vissa skolor utvärderas för mycket. Kvalite-
ten på utvärderingarna lider liksom eleverna 
i åk 9. Även lärarna knorrar av att de måste 
jobba en dag extra utan ersättning med kor-
rigeringarna.      

Våra nior är stressade redan som det är 
med vårens prov och GEA. Det märks tydligt 
eftersom fler föräldrar de senaste åren börjat 
ta kontakt och undrat hur deras barn skulle 
kunna höja sina vitsord så att de kan komma 
in i rätt sorts skola. Detta är både bra och 
dåligt. Bra för att de bryr sig om sitt barn. 
Dåligt för att det kan få lärare att ge vika för 
föräldrar som vill höja barns (prov)vitsord. 
Detta kan leda till att det är de aktiva fö-
räldrarna som höjer sitt barns vitsord. Så får 
det givetvis inte bli. Hur går det då med den 
jämlika skolan? Även här är det dags att säga 
nej till alltför aktiva föräldrar. 

Glöm inte att tacka de aktiva föräldrarna 
för deras intresse för skolan – utan ironi i 
rösten.   

Vårdagarna i början av april drog 76 lärare 

Dags att säga nej! 

PetteR Wallenius
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till Åbo. Programmet liksom vädret var riktigt 
fint. Besökte bl.a. museet ”Ett hem” första 
gången. Ett museum jag gått förbi i nästan 
10 år utan att besöka. På förbundsmötet i ar-
betarinstitutet med ca 35 deltagare diskute-
rades även gränser för hur mycket vi lärare 
i historia skall jobba extra. Det höjdes röster 
för att vi borde sätta ett pris på valdebatter, 
extra morgonsamlingar, mm. ”Det är ju ändå 
vi hissalärare som fixar en hel del extra pro-
gram till skolan och som har en stor arbets-
börda i.o.m uskens utformning!” Irritationen 
verkar att denna vår att vara ovanligt stor ute 
på fältet. Ersättningen för korrigeringarna av 

studentexamen lyftes stark fram. Många ville 
även att Förbundet för lärarna i historia och 
samhällslära starkare tar ställning mot den 
ojämna usken, ”när nu inte OAJ gör något!”. 
Några pläderade t.o.m. för att skriva ut sig 
ur facket. 

Jag tror att vår yrkeskår är funtad till att 
säga ja till extra arbeten som i vissa fall fak-
tiskt är riktigt roliga att göra och som kan 
skapa ett mervärde i skolsamfundet. Jag tror 
ändå att det i faktiskt är dags att i vissa fall 
klart säga - Nej! Pröva på det. 

Glöm inte att njuta av våren! 

Sportlovet på Lemlax 2011
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Tunisiasta ja Egyptistä alkanut arabikan-
sannousu on kevään kuukausien aikana le-

vinnyt laajalle sekä Afrikan että Aasian puo-
leiseen arabimaailmaan. Niin sanottu MENA-
alue eli Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka on pitkään 
ollut kansainvälisissä arvioinneissa kaikkein 
vähiten demokraattinen alue maailmassa. 
1970-luvulla alkanut demokratia-aalto, joka 
on vahvistanut selvästi demokratiaa eteläi-
sessä ja itäisessä Euroopassa ja latinalaises-
sa Amerikassa, ei ennen vuodenvaihteessa 
alkanutta kehitystä ole juurikaan tuntunut 
arabimaailmassa. Alueella on toki nykyään 
säännöllisesti vaaleja lähes jokaisessa maas-
sa, mutta vaalit eivät ole aidosti kilpailtuja 
eivätkä rehellisiä. Lakiasäätävillä elimillä ei 
myöskään ole itsenäistä asemaa suhteessa 
toimeenpanovaltaan, jota laaja turvallisuus-
koneisto tukee. 

Näistä syistä kansannousujen rajuus tuli 
laajalti yllätyksenä sekä alueella että sen ul-
kopuolella. Useissa alueen maassa on viiden 
viime vuoden aikana kylläkin ollut runsaasti 
lakkoja ja mielenosoituksia. Tähän saakka 
mielenosoittajien vaateet ovat kuitenkin ol-
leet pääosin taloudellisia. Esimerkiksi Egyp-
tissä niiden taustalla on ollut talouden libe-
ralisoiminen ja siihen liittyvät sosiaalisten ja 
taloudellisten turvarakenteiden leikkaukset. 
Tulevaisuutta ennakoi kuitenkin se, että vuo-
den 2008 huhtikuun kuudennen päivän yleis-
lakon yhteydessä taloudellisten vaateiden 
ohella esitettiin myös selviä poliittisia vaati-
muksia. Vuoden 2010 lopulla Tunisiasta alka-
neen laajan protestiaallon myötä nämä poliit-
tiset vaateet ovat nyt nousseet keskiöön.

Alkuvuoden tapahtumat osoittavat sel-
västi, kuinka vahvasti Pohjois-Afrikan ja Lähi-

idän arabiankieliset maat ovat edelleen yh-
teydessä toisiinsa. Tunisiasta alkanut kehitys 
levisi nopeasti Arabian niemimaalle saakka. 
Perustellusti on korostettu arabiankielisten 
satelliittikanavien ja sosiaalisen median roo-
lia eräänlaisina katalysaattoreina, jotka levit-
tävät tietoa tapahtumista. Tietyssä mielessä 
niiden roolia voi verrata Nasserin ”Arabien 
ääni” (saut al-’arab) –radiokanavaan, joka 
vaikutti vallankumouksellisen arabinationa-
lismin leviämiseen 1950- ja 60-luvuilla. 

Vaikka meillä ei vielä ole tarvittavaa etäi-
syyttä pohtia kehityksen lopullista merkitys-
tä, voimme jo nyt tehdä alustavia arvioita tä-
mänhetkisen tilanteen perusteella. On selvää, 
että ammottavan demokratiavajeen ohella 
arabimaailman poliittisen ekonomian pe-
rustekijöillä on merkitystä kansannousujen 
taustalla. Alueen poliittista taloutta hallitse-
vat kolme merkittävää tekijää: vähän vettä, 
paljon öljyä ja voimakas väestönkasvu. Kaik-
ki nämä liittyvät tavalla tai toisella nykyiseen 
kriisiin. Erityisen väestönkasvun merkitys 
lienee suuri. 

MENA-alueella on tällä hetkellä reilusti yli 
400 miljoonaa asukasta, mikä on yli neljä ker-
taa enemmän kuin 1950-luvun lopulla. Vain 
Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa väestön-
kasvu on nopeampaa. Vaikka väestönkasvu 
on laskenut nopeasti viimeisen viidentoista 
vuoden aikana, se tulee säilymään pitkään 
korkeana johtuen muun muassa siitä, että 
hedelmällisessä iässä olevien naisten määrä 
on suuri. Positiivisempien arvioiden mukaan 
alueella tulee olemaan yli 560 miljoonaa asu-
kasta vuoteen 2025 mennessä; synkemmät 
arviot puhuvat reilusti yli 600 miljoonasta 
asukkaasta. 

Pohjois-Afrikka herätti uinuvan 
arabimaailman

Hannu Juusola
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Väestön ikärakenne ja ennen kaikkea 
nuorten suuri absoluuttinen määrä laittavat 
yhteiskuntien perusrakenteet kovalle koetuk-
selle. Ongelmat liittyvät esimerkiksi koulutuk-
seen, työmarkkinoihin, elintarviketuotantoon 
ja veden kulutukseen. Työmarkkinoille vuo-
sittain tulevien uusien työnhakijoiden määrä 
tulee säilymään korkeimpana maailmassa 
ainakin vuoteen 2020 asti. Yksinkertaistettu-
na tämä tarkoittaa sitä, että alueen talouksi-
en pitäisi pystyä luomaan uusia työpaikkoja 
noin neljä kertaa enemmän kuin Yhdysvalto-
jen, jotta edes nykyinen työttömyysaste pys-
tyttäisiin säilyttämään. Kun ottaa huomioon 
alueen yksityisen sektorin heikon kehittynei-
syyden, tehtävä on käytännössä mahdoton. 

Nopean väestönkasvun ohella painetta 
työmarkkinoita kohtaan lisää naisten kas-
vava osallistuminen työmarkkinoille. Arabi-
maailmassa ollaan tilanteessa, joka on ilmi-
selvästi tulenarka yhteiskuntarauhan kannal-
ta. Yleisesti vaarallisena pidetään tilannetta, 
jossa kaupungit täyttyvät hyvin koulutetuista 
mutta työttömistä ja naimattomista nuorista 
miehistä. Esimerkiksi Marokon suurten kau-
punkien työttömistä 80 % on naimattomia. 
Kun myös työpaikoista kilpailevien naisten 
määrä samanaikaisesti kasvaa, on miehiin 
kohdistuva psykologinen ja sosiaalinen paine 
suuri korostetun patriarkaalisessa kulttuuris-
sa. 

Vaikka kansannousujen taustalla eri mais-
sa on paljon samoja sosiaalisia ja taloudellisia 
tekijöitä, alueen maat ovat toisaalta varsin 
erilaisia keskenään. Ainakin toistaiseksi kriisi 
on kohdannut vakavammin ”tasavaltoja” kuin 
kuningaskuntia, vaikka jälkimmäiset eivät ole 
ainakaan sen demokraattisempia. Merkitystä 
voi olla ainakin sillä, että harva olettaa tradi-
tionaalisten arabikuningaskuntien olevan de-
mokraattisia. Niissä hallitsijasuvun valta on 
peräisin pikemminkin Jumalalta kuin kansalta. 
Sen sijaan periaatteessa kansanvaltaan pe-
rustuvien järjestelmien uskottavuutta jäyhää 
suunnaton ristiriita ihanteen ja todellisuuden 
välillä. Tämä on ilmeistä Egyptin, Tunisian ja 
Syyrian kaltaisissa tasavalloissa tai Libyan 
utopistisessa ”massojen valtiossa”. 

Ei varmaankaan ole sattuma, että kan-
sannousujen kärjessä ovat olleet Tunisia ja 

Egypti. Kumpikin niistä oli uudistusten kär-
jessä jo osmani-imperiumin osina 1800-lu-
vulla. Kuvaavaa on se, että Tunisiassa sää-
dettiin ensimmäisenä muslimimaailmassa 
eräänlainen perustuslaki jo vuonna 1861, ja 
itsenäinen Tunisian valtio kielsi polygamian 
vuonna 1957 vain vuosi maan itsenäistymi-
sen jälkeen. Mikään muu arabivaltio ei ole 
mennyt yhtä pitkälle polygamian rajoittami-
sessa. Myös Egyptillä on alueellisilla standar-
deilla pitkät perinteet modernisaation ja de-
mokraattisten uudistusten alalla. Oikeastaan 
koko arabimaailman modernisaatio sai al-
kunsa Muhammad Alin Egyptistä 1800-luvun 
alussa. Merkittävää on myös se, että sotien-
välinen Egypti oli vaalien vapauden ja avoi-
men poliittisen kilpailun osalta ehkä parasta 
aikaa koko alueen historiassa.

Kun arvioidaan alueen valtioiden mah-
dollisuuksia toimivan liberaalin demokratian 
kehittymisen kannalta, huomio kiinnittyykin 
valtioiden erilaisuuteen. Tätä tukevat myös 
globaalit paralleelit demokratisoitumisesta. 
Kuvaavaa on esimerkiksi neuvostoblokin pii-
riin kuuluneiden valtioiden kehitys Neuvosto-
liiton hajoamisen jälkeen. Lähtökohdaltaan 
ne olivat kaikki epädemokraattisia valtioi-
ta, mutta ovat sittemmin kehittyneet varsin 
eri tahtia. Olennaista näyttää olleen kansa-
laisyhteiskuntien vahvuus ja positiivisten 
historiallisten muistojen olemassaolo. Siellä, 
missä oli historiallisia ”muistoja” demokraat-
tisesta ajanjaksosta ja kehittynyt kansa-
laisyhteiskunta, demokratia on juurtunut pal-
jon paremmin kuin päinvastaisissa tapauksis-
sa. Vastaava kehitys on hyvin todennäköistä 
myös arabimaailmassa. Niinpä juuri Tunisian 
ja Egyptin kaltaisten maiden mahdollisuudet 
positiiviseen kehitykseen ovat suurimmat. 
Niiden mahdollisuuksia parantaa myös pitkä 
historia alueellisena kokonaisuutena ja suh-
teellinen etnis-uskonnollinen yhtenäisyys. 

Valitettavasti Libya edustaa huomattavan 
erilaista tapausta. Siellä valtion yhtenäisyys 
on pitkälle perustunut johtajan persoonaan 
ja henkilökohtaiin verkostoihin. Kansalaisyh-
teiskunta, kansallinen identiteetti ja itse asi-
assa lähes kaikki modernilta valtiolta edel-
lytettävät rakenteet ovat pitkälle luomatta. 
Tätä korostaa vielä suuret välimatkat harvai-
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nasutussa maassa, joka alueellisena kokonai-
suutena on Italian siirtomaakauden luomus. 
Myös suuret öljyvarat ja demokratia ovat 
yleensä toistensa poissulkevia vaihtoehtoja, 
mikäli öljyä ei ole löydetty vasta demokratian 
vakiintumisen jälkeen. Kuten yksi asiantunti-
ja sanoi hiljan BBC:n haastattelussa, Gadda-
fi on ruumiillistuma siitä kirouksesta, jonka 
öljy on arabimaailmalle aiheuttanut. Kaikista 
näistä syistä johtuen Libyan demokraattinen 
kehitys lyhyellä aikavälillä ei ole kovin to-
dennäköistä. Kaikkialla vahvan islamistisen 
liikkeen sitominen mukaan demokraattiseen 
järjestelmään tulee myös olemaan haaste.

Vähintäänkin symbolisesti on joka tapauk-
sessa merkittävää, että arabit ovat ylittäneet 
pelon kynnyksen ja lopultakin nousseet yk-
sinvaltiaitaan vastaan. Arabimaissa on nou-

semassa esiin uusi koulutettu nuoriso, joka 
uskoo demokratiaan ja käyttää läntistä tek-
nologiaa poliittisen liikehdinnän apuna. Jotta 
länsi tulisi toimeen arabimaailman ”Twitter-
nuorten” ja islamistien kanssa, sen on sekä 
kuunneltava näitä voimia että muutettava 
politiikkaansa. Tähän mennessä Yhdysvalto-
jen ja sitä tukevan EU:n Lähi-idän politiikan 
tavoitteena on ollut halvan öljyn turvattu 
saatavuus, alueen ”vakaus” ja Israelin tur-
vallisuus. Nyt olisi aika asettaa sellaisia ta-
voitteita, jotka vastaisivat paremmin myös 
Lähi-idän asukkaiden omia toiveita. 

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston seemiläis-
ten kielten ja kulttuurien professori, joka toi-
mi viimeiset kaksi vuotta Suomen Lähi-idän 
instituutin johtajana Damaskoksessa.

Mielenosoitus Egyptissä 25.1.2011. (Lähde:Wikimedia Commons)
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Neljä vuosikymmentä jatkunut Yhdysval-
tojen ja Neuvostoliiton maailmanlaajui-

nen kamppailu ylivallasta kosketti Saharan 
eteläpuolista Afrikkaa vain välillisesti, mutta 
perusteellisesti. Afrikka ei ollut kylmän sodan 
keskeisiä alueita, eivätkä valtataistelun syyt ja 
tavoitteet liittyneet suoranaisesti afrikkalaisiin. 
Eurooppalaisen siirtomaavallan purkautuminen 
1950–1960-luvuilla kymmeniksi uusiksi itse-
näisiksi valtioiksi Afrikan mantereella tarjosi 
kuitenkin supervalloille oivan tilaisuuden vai-
kutusvaltansa levittämiseen. 

Neuvostoliittolaiset vetosivat itsenäisyys-
liikkeille tarjoamaansa moraaliseen ja aseelli-
seen tukeen, sekä entisten siirtomaamahtien 
Ison-Britannian ja Ranskan asemaan Yhdysval-
tojen liittolaisina. Sosialismin luvattiin johtavan 
pikaiseen vaurastumiseen ilman pääomia, sekä 
katkaisevan Afrikan taloudellisen riippuvuuden 
länsimaista. Lisäksi tarjottiin rahaa ja asiantun-
tijoita, sekä aseita, joilla puolustautua ”lännen 
imperialisteja” vastaan ja levittää vallankumo-
usta edelleen.

Yhdysvaltojen etuna oli ylivoimainen teolli-
nen tuotantokyky, joka mahdollisti vastapuolta 
houkuttelevammat taloudelliset ja sotilaalliset 
tukipaketit. Läntinen liberaali-demokratia sen 
sijaan koki takaiskun Afrikan vasta itsenäis-
tyneiden maiden siirtyessä yleensä pian yk-
sipuoluevaltaan tai sotilasdiktatuuriin uusien 
vallanpitäjien yrittäessä pitää hätäisesti kootut, 
etnisesti ja uskonnollisesti pirstoutuneet, sekä 
syvän alueellisen eriarvoisuuden riivaamat val-
tionsa koossa. Demokratian kannatuksen mu-
rentuessa yhdysvaltalaiset päätyivät tukemaan 
myös totalitaarisia hallituksia, jos ne vain tor-
juivat sosialismin ja Neuvostoliiton avun. 

Kylmä sota ei näin ulottunut Saharan ete-

läpuoliseen Afrikkaan niinkään ideologisena 
kamppailuna, kuin kilpailuna enemmän tai vä-
hemmän itsevaltaisten johtajien kannatukses-
ta. Esiintymällä joko sosialismin tukijana tai 
sen vastustajana he saattoivat nojautua jom-
paan kumpaan supervaltaan ja joskus jopa pe-
lata niitä toisiaan vastaan. Järjestelmä pahensi 
Afrikan nuorten valtioiden korruptiota, sillä ul-
komailta usein salaisesti saapuneet varat voi-
tiin ohjata diktaattorien ja heidän tukijoidensa 
tileille pönkittämään eliitin vallankäyttöä. 

Afrikka myös täyttyi asevarastoista, joiden 
oikeuttamiseksi asevoimat paisuttelivat sisäi-
siä ja ulkoisia uhkakuvia lisäten mantereen 
yleistä epävakautta. Ehkäpä selkein esimerkki 
tästä koettiin vuosina 1977–78 Neuvostoliiton 
aseistaman Somalian diktaattorin hyökätessä 
naapurimaahan Etiopiaan tukeakseen paikal-
lista somalien vapautusliikettä. Etiopian soti-
lasjuntta oli jo aiemmin havitellut siirtymistä 
sosialistiseen leiriin ja sodan alettua se saikin 
neuvostoliittolaiset taakseen, jolloin Soma-
lia puolestaan kääntyi Yhdysvaltojen puoleen. 
Verinen sota päättyi somalialaisten tappioon 
Etiopian saatua avukseen kuubalaisia taistelu-
joukkoja.

Diktatuurista demokratiaan
Kylmän sodan äkillinen ja odottamaton päätty-
minen Neuvostoliiton ja sen valtapiirin romah-
dukseen 1990-luvun alussa aiheutti suuren 
mullistuksen myös Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa. Sosialismin nimeen vannoneilta dik-
tatuureilta katosi tukija, ja jäljelle jäi vain epä-
onnistuneiksi osoittautuneiden sosialististen 
talouskokeilujen köyhdyttämä kansantalous. 
Länsimaihin nojautuneille itsevaltiaille ei aina 

Saharan eteläpuolinen Afrikka ja kylmän 
sodan päättyminen

Risto MaRJoMaa
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käynyt juuri paremmin, sillä maailmanlaajui-
sen valtataistelun päätyttyä Yhdysvalloilla liit-
tolaisineen ei enää ollut entiseen tapaan syytä 
tukea ideologisesti kiusallisiksi muuttuneita 
suojattejaan Afrikassa.

Ulkoisen tuen kaikotessa afrikkalaisdik-
taattorit kohtasivat samalla kasvavaa sisäistä 
vastarintaa. Itsenäisyyden myötä valtavasti 
kohentunut koulutustaso, sekä siirtomaaher-
roilta vapautuneiden talous- ja hallintotehtä-
vien täyttäminen afrikkalaisilla oli luonut man-
tereelle uuden koulutetun keskiluokan, joka 
vaati nyt Itä-Euroopan demokratialiikkeen in-
noittamana poliittisia vapauksia. Tyytymättö-
myys ulottui myös syvemmälle kansan riveihin 
1980-luvulla alkaneen Afrikan yleisen talousla-
man ja sen myötä laskeneen elintason vuoksi. 
Ulkomaisten rahavirtojen katkettua diktaat-
torien kyky palkita kannattajiaan heikkeni, ja 
monissa maissa heidän oli painostuksen edes-
sä luvattava järjestää vapaat vaalit. Osa kukis-
tui väkivaltaisiin kansannousuihin.

Kylmän sodan päättyminen poisti myös 
Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioiden väle-
jä kiristäneen suurvaltablokkien valtataistelua 
myötäilleen vihanpidon. Kalliita asejärjestel-
miä ei enää tarvinnut oikeuttaa olemalla jat-
kuvasti valmis sotaan ja aiemmin aseistukseen 
kuluneita resursseja voitiin osoittaa muuhun 
käyttöön. Erityisen tärkeää oli Etelä-Afrikan 
siirtyminen 1994 vaaleilla valittuun enemmis-
tövaltaan. Valkoisen vähemmistön hallitsema 
apartheid-valtio ja sitä ympäröivät enemmän 
tai vähemmän sosialistiset maat olivat vuosi-
kymmenien ajan tukeneet sisällissotien osa-
puolia Rhodesiassa (Zimbabwe), Angolassa, 
Mosambikissa sekä Etelä-Afrikan hallinnoi-
massa Lounais-Afrikassa (Namibia) levittäen 
väkivaltaa maanosan koko eteläosaan.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa koet-
tiin 1990-luvulla todellinen monipuoluevaalien 
vyöry. Valtio toisensa jälkeen palasi ainakin 
nimellisesti demokratiaan ja yksipuoluevalta 
purettiin. Sosialistiset hallintomallit katosi-
vat kokonaan. Afrikan yhtäisyysjärjestö OAU 
(Organisation of African Unity) luopui 1997 
kannastaan, jonka mukaan sen jäsenmaiden 
sisäiset olot olivat niiden oma asia, ja julisti 
kieltäytyvänsä jatkossa tunnustamasta val-
lankaappaajia. Järjestöä vuodesta 2002 seu-

rannut ja aiempaa syvempään yhteistyöhön 
pyrkivä Afrikan unioni on jatkanut samoilla 
linjoilla, vaikkakin periaatteen toteuttaminen 
käytännössä on osoittautunut vaikeaksi.

Vaaleista väkivaltaan
Afrikkalainen demokratialiike muistutti 1990-
luvulla monessa suhteessa itsenäisyysliiket-
tä kolme vuosikymmentä aikaisemmin. Mo-
lemmat otettiin kansalaisten parissa innolla 
vastaan ja niihin liitettiin suuria odotuksia 
nopeasta elintason noususta. Pelkkä vaalien 
järjestäminen ei tälläkään kertaa kuitenkaan 
yksinään taannut taloudellista vaurastumista. 
Monipuoluevaaleja merkittävämpi vaikutus oli 
tässä suhteessa 1990-luvun alun maailmanta-
louden lamakaudella, joka merkitsi pikemmin-
kin afrikkalaisten elinolojen heikkenemisen 
jatkumista. 

Vapauduttuaan sosialististen maiden kil-
pailusta läntiset lainanantajat, erityisesti Maa-
ilmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto 
(IMF) esittivät aiempaa tiukempia vaatimuksia 
ylivelkaantuneiden afrikkalaisten valtiontalo-
uksien tasapainottamisesta julkisia menoja 
karsimalla. Riippumatta siitä kuinka kansan-
taloudellisesti järkevää tällainen toiminta ehkä 
pitkällä aikavälillä oli, sen ajoitus oli huono. 
Työpaikkojen ja palveluiden leikkaaminen 
pahensi laman vaikutuksia ja heikensi enti-
sestään paikallisia elinolosuhteita. Läntisten 
lainanantajien ote afrikkalaisvaltioiden hallin-
nosta kiristyi ja köyhimmissä maissa talouspo-
litiikka päätyi käytännössä ulkopuolisiin käsiin 
vieden uskottavuutta uusilta demokraattisesti 
valituilta hallituksilta.

Vallan siirtyminen kotimaisilta diktaatto-
reilta läntisille pankkilaitoksille nakersi demo-
kratian suosiota afrikkalaisten silmissä, mutta 
vieläkin perustavampi ongelma sisältyi afrik-
kalaisvaltioiden monikansalliseen luonteeseen. 
Jakaessaan mannerta 1800–1900 –lukujen 
taitteessa siirtomaikseen eurooppalaiset ve-
tivät valtaustensa rajat keskinäisen kilpailun 
tuloksena piittaamatta paikallisista poliittisista, 
kielellisistä, kulttuurisista tai edes maantie-
teellisistä yhteyksistä. Lippu pystytettiin sinne 
minne ehdittiin, joskus jopa saman kaupungin 
eri osiin. Afrikan uusien valtioiden itsenäisty-
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essä niiden rajat noudattivat tätä keinotekois-
ta jakoa, johon ei uskallettu puuttua loput-
tomien rajariitojen ja keskinäisten sotien pe-
lossa. Vuonna 1963 perustettu OAU jähmetti 
rajat paikoilleen kieltäytymällä tunnustamasta 
niiden muutoksia.

Mielivaltaisesti vedettyjen rajojen seu-
rauksena vain harvassa Saharan eteläpuolisen 
Afrikan valtiossa mikään kansa muodostaa 
enemmistöä. Monet jakautuvat kymmeniin et-
nisiin ryhmiin, jotka poikkeavat kulttuuriltaan, 
uskonnoltaan ja perinteiltään täysin toisistaan. 
Tällaisissa oloissa ihmisten voi olettaa äänestä-
vän vaaleissa oman kansansa edustajia, mikä 
tekee puolueista alueellisesti jakautuneita et-
nisiä etujärjestöjä. Edustuksellinen demokratia 
ei toimi, kun äänestäjillä ei ole todellisia vaih-
toehtoja valittavanaan ja enemmistövallasta 
tulee helposti vähemmistökansojen sortoko-
neisto. Samalla aiemmin hyvinkin joustavat 
etniset ja uskonnolliset erot selkeytyvät jaka-
en ihmisiä entistä vahvemmin eri leireihin.

Demokratian muuttuessa kansojen tai us-
kontokuntien vastakkainasetteluksi panokset 
kovenevat. Vaalitappio ei enää merkitse vain 
puolueen, vaan myös sen taustalla olevan kan-
sanryhmän tappiota. Vapaista vaaleista on mo-
nessa afrikkalaisessa maassa tullut loputtomi-
en vilppisyytösten leimaamia väkivaltaisia yh-
teenottoja, jotka ovat pahimmillaan johtaneet 
sisällissotaan. Näin kävi 2000-luvun alussa 
esimerkiksi Norsunluurannikolla, joka kylmän 
sodan aikana pysyi vakauden ja talouskasvun 
länsiafrikkalaisena mallimaana itsevaltaisen 
diktaattorin alaisuudessa.

Manner tienristeyksessä
Afrikan uusia demokratioita kohdanneet on-
gelmat ovat pitkälti olleet samoja, joilla to-
talitaaristen hallitusten perustamista kylmän 
sodan aikana usein perusteltiin. Vapaat vaalit 
monikansallisissa valtioissa, joilla ei ole min-
käänlaista demokratian perinnettä johtivat 
diktaattorien mukaan vain eripuraan, väkival-
taan ja separatismiin. Näin on heidän valtansa 
kaaduttua usein myös käynyt. Somaliassa ja 
Kongon demokraattisessa tasavallassa pakko-
vallan purkautumista seurasi 1990-luvulla kai-
ken valtiovallan katoaminen ja yleinen kaaos.

Toisaalta voi kyseenalaistaa tarjosiko tota-
litarismi ongelmaan pysyvää ratkaisua. Polii-
sivalta ja vapaan ajattelun kieltäminen eivät 
kylmän sodan vuosikymmeninä johtaneet yh-
tenäisten kansakuntien syntyyn. Pikemminkin 
kävi päinvastoin, sillä tuhoisinta väkivalta on 
kylmän sodan päätyttyä usein ollut juuri siellä, 
missä totalitaariset järjestelmät olivat kaikkein 
tukahduttavimpia. Monikansallisen valtion 
ongelmien ratkaisemisen sijasta diktaattorit 
näyttävät vain siirtäneen niitä eteenpäin aihe-
uttaen samalla mittaamatonta inhimillistä ja 
taloudellista tuhoa maissaan.

Valtion täydellinen romahtaminen Somali-
assa ja osin myös Kongon demokraattisessa 
tasavallassa oli osaltaan seurausta diktaattori-
en sinnikkäästä valtaan takertumisesta, jonka 
seurauksena heidät oli syrjäytettävä väkival-
loin. Aseelliset kapinaliikkeet tottuvat luonnos-
taan sanelemaan tahtonsa turvautuen väkival-
taan vastustusta kohdatessaan. Näin niiden 
on vaikeaa neuvotella keskenään vallanjaosta 
keskusvallan kukistuttua. Pitkään jatkuneissa 
sisällissodissa kapinalliset luovat omia vallan-
käytön mallejaan, joissa sota uhkaa muuttua 
itseisarvoksi. Äärimmäisissä tapauksissa kapi-
najohtajat muuttuvat sotaherroiksi, jotka eivät 
enää edes tavoittele lopullista voittoa, vaan 
elävät sodan kustannuksella.

Kylmän sodan päättymistä seurannut de-
mokratialiike on epävakauden ja väkivallan 
lisäksi johtanut kuitenkin myös merkittäviin 
positiivisiin tuloksiin. Aiempaa avoimempi 
tiedonvälitys, kansalaisten poliittisen tietoi-
suuden kasvu, sekä paikallisten kansalaisjär-
jestöjen merkittävä vahvistuminen ovat muut-
taneet afrikkalaisten asenteita ja uskoa vai-
kutusmahdollisuuksiinsa. Jotkin valtiot, kuten 
Etelä-Afrikka ja Ghana, ovat vaikeista sisäisis-
tä jakolinjoista huolimatta luovineet kohti va-
kaampaa monipuoluejärjestelmää kohtuullisen 
talouskasvun oloissa. Afrikkalaiset etsivät yhä 
tietään kohti sellaista poliittista järjestelmää, 
joka takaisi ihmisarvoisen elämän myös moni-
kansallisessa valtiossa.

Kirjoittaja on Afrikan tutkimuksen dosentti 
Helsingin yliopistossa.



Kiinassa kylmä sota loppui 1970-luvulla. 
Kiinalla oli ollut osansa kylmän sodan 

suurvaltakyräilyn alkuun sysänneissä ta-
pahtumissa, kun Kiinan vallankumous näytti 
vahvistavan yhdysvaltalaista dominoteoriaa 
kommunismin leviämisestä ja kun Kiina liit-
tyi Korean sotaan yhdysvaltalaisjohtoisten 
YK-joukkojen lähestyessä Kiinan rajaa. Kiina 
kuitenkin irtautui kylmästä sodasta NATO:a 
ja Varsovanliittoa aikaisemmin.

1970-luvulla Kiinan kansantasavalta sekä 
solmi ystävällismieliset suhteet johtaviin län-
simaihin että aloitti talousuudistukset, jotka 
johtivat suunnitelmataloudesta luopumiseen 
ja markkinamekanismien asteittaiseen käyt-
töönottoon.

Aivan yksioikoista kylmän sodan loppu-
hetken määrittely ei tietenkään ole. Kiinan 
kansantasavalta oli katkaissut suhteensa 
Neuvostoliittoon jo vuonna 1960. Tätäkin 
hetkeä voisi pitää taitekohtana, koska Kiina 
ei enää kuulunut kummankaan suurvallan 
liittolaisten joukkoon ja siten ollut mukana 
kylmän sodan jakolinjoissa. Kiina tosin tuki 
rajanaapuriaan Vietnamia sodassa Yhdysval-
toja vastaan, siinä määrin kuin Neuvostoliiton 
vaikutus Vietnamissa tämän mahdollisti. Toi-
saalta jos kylmä sota nähdään ideologioiden 
taisteluna, Kiinan sosialismi oli Neuvostoliit-
toa radikaalimpaa suurine harppauksineen ja 
kulttuurivallankumouksineen. Tämä ideologi-
nen ero yhdessä Unkarin kansannousun tu-
kahduttamisen ja Stalinin uudelleenarvioin-
nin kanssa selittää maiden välirikon.

Toisaalta 1970-luku ei paikannut kaikkia 
kylmän sodan aiheuttamia haavoja. Diplo-
maattisuhteet Neuvostoliittoon elvytettiin 

vasta vuonna 1989. Taustalla olivat Neuvos-
toliiton sisäiset uudistukset, joten sen kan-
nalta suhteiden palauttaminen Kiinaan oli osa 
kylmän sodan päättävää prosessia. Etelä-Ko-
rean kanssa Kiina solmi diplomaattisuhteet 
vasta vuonna 1993. Kylmän sodan eräs ra-
jalinja kulki kommunistipuolueen johtaman 
Kiinan kansantasavallan ja Taiwanin saarelle 
paenneen Kiinan tasavallan hallituksen välil-
lä. Tämä raja on yhä olemassa.

1970-luvun käännös
1970-luvun alussa Kiina oli diplomaattises-
ti ja kaupallisesti eristetty ja eristäytynyt. 
Se rakensi talouttaan kuin jättimäinen val-
lankumouksen tukikohta, jonka kaltaisista 
kommunistit olivat aikanaan toteuttaneet 
vallankumouksensa. Kuten vallankumouk-
sessa, talous perustui omavaraisuusideaaliin 
ja runsaan työvoiman käyttöön paikkaamaan 
resurssien ja koneistuksen puutetta. 1970-
luvun alkuun mennessä joillekin kommu-
nistijohtajille oli käynyt selväksi, ettei tämä 
riittänyt kommunismin lupaaman yleisen hy-
vinvoinnin tuottamiseen. 

Rajakahakat Neuvostoliiton kanssa puo-
lestaan osoittivat, kuinka epämukavaa oli 
olla huonoissa väleissä molempiin suurval-
toihin, joista toinen oli rajanaapuri ja toisen 
joukot sotivat eteläisessä naapurimaassa. Ul-
koista uhkaa toivottiin vähennettävän, kun 
lämmitettiin suhteet toiseen suurvaltaan. 
Kiina valitsi suurvalloista kaukaisemman, Yh-
dysvallat.

Vietnamin sota selittää vain osin Yhdys-
valtojen halun tunnustaa Kiinan kansantasa-

Eristyksestä maailmanmahdiksi

Kiinan oma tie kylmästä sodasta rauhanomaiseen rinnakkaiseloon 
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valta. Tähän asti Yhdysvallat oli tunnustanut 
vain Kiinan sisällissodassa hävinneen natio-
nalistihallituksen Taiwanilla. Kun nationalis-
tien tavoittelema manner-Kiinan takaisinval-
taus osoittautui ajan kuluessa yhä epätoden-
näköisemmäksi, maailman väkirikkaimman 
valtion pitäminen Yhdistyneiden kansakun-
tien ja muiden diplomaattisten mekanismien 
ulkopuolella alkoi olla haitta. Nationalistien 
liittolaisena Yhdysvallat oli taannut tähän 
asti, että Kiinan tasavalta edusti ainoana Kii-
naa kansainvälisissä elimissä.

1970-luvun lopulla Kiinan talouspolitii-
kassa alettiin täydentää suunnitelmatalout-
ta markkinoilla. Maaseudulla kollektivisointi 
purettiin muutamassa vuodessa sen jälkeen, 
kun köyhät viljelijät Anhuin maakunnassa 
olivat jakaneet kyliensä maat taas perhevil-
jelmiksi vuonna 1979. Maakunnan uudistus-
mielinen johto salasi tapahtuneen, kunnes 
saattoi esitellä perheviljelmämallin tuotan-
nolliset saavutukset kansalliselle johdolle. 

Kiinan talousuudistukset vaikuttivat kyl-
män sodan loppumiseen välillisesti, kun Neu-
vostoliitossa Mihail Gorbatshovin kaltaiset 
uudistajat näkivät Kiinan mallin menestyk-
sen. Neuvostoliitossa ja sittemmin Venäjäl-
lä ei tosin seurattu Kiinan mallin vähittäistä 
ja kokeilevaa kulkua. Siinä edettiin puolue-
johtaja Deng Xiaopingin sanojen mukaisesti 

”ylittäen virta kiviä tunnustellen”. 
Kiinassakaan ei vältetty ongelmia, kuten 

inflaatiota, tuloerojen kasvua ja korruptioti-
laisuuksien lisääntymistä. 1980-luvulla tyy-
tymättömyys näihin talousuudistusten seura-
uksiin johti useisiin laajoihin mielenosoituk-
siin, joista suurimmat osuivat keväälle 1989. 
Mielenosoitusten väkivaltainen tukahdutus 

Kiinassa näytti Itä-Euroopan johtajille kovien 
otteiden haitat juuri, kun heidän omat väki-
joukkonsa lähtivät kaduille.

Nouseva Kiina
Kiinan talousuudistukset ovat pitäneet yllä 
jo kolmenkymmenen vuoden ajan ilmiömäis-
tä talouskasvua osin alhaisesta lähtötasosta 
johtuen. Kiinasta on tullut voima maailman-
markkinoilla. Sen ostot näkyvät esimerkiksi 
ruoka-aineiden, öljyn ja teräksen kysynnän, 
ja siten hinnan, nostajana. Viime vuonna se 
ohitti Japanin maailman toiseksi suurimman 
talouden paikalta. Ylijäämäinen valtiontalous 
ja asema kansainvälisen teollisuustuotannon 
keskittymänä pitävät talouden vahvana. Kun 
maailma ajautui finanssikriisiin vuonna 2008, 
Kiina oli maailmantalouden vakauttaja. 

Aiempaan varsin tasa-arvoiseen tulo-
jakoon verrattuna tuloerot ovat kasvaneet. 
Talouskasvun hyödyt ovat kuitenkin jakautu-
neet lähes koko väestölle. Asumisväljyys on 
kasvanut. Koteihin ilmestyivät 1980-luvul-
la televisiot ja jääkaapit, 2000-luvulla omat 
autot. Köyhien lomamatkailu suuntautuu 
lähimaakuntiin, kun taas kaupunkilaiskeski-
luokka suuntaa jo ulkomaille. Valtavasta vä-
estöstä johtuen keskimääräinen tulotaso on 
kansainvälisesti ottaen vaatimaton, mutta 
ostovoimaa kuitenkin on.

Talousuudistusten vaikutus Kiinan kehi-
tykseen näkyy monin tavoin. YK:n inhimil-
lisen kehityksen indeksillä mitaten Kiina on 
edennyt 30 vuodessa sijalta 101 sijalle 81. 
Tämä nousu on kuitenkin pääosin saavutettu 
tulojen kasvun kautta. Indeksin kaksi muuta 
mittaria, koulutustaso ja elinikäodote, nou-
sivat lähelle nykyistä tasoaan jo sosialismin 

Koulutukseen osallistuminen,  
% kouluikäisistä

Eliniänodote,  
vuotta

Ostovoimakorjattu BKT,  
mrd RMB

BKT / capita, 
RMB

1952 49,2 35 (v.1949) 67,9 119

1965 84,7 59,6 171,6 240

1980 93,9 67,9 451,8 460

1990 97,8 68,6 1 854,8 1 634

2005 100 72,4 18 386,8 14 040

Kiinan kehitys lukuina kylmän sodan aikana ja sen jälkeen
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alkuvuosikymmeninä Mao Zedongin johdolla. 
Pienin taloudellisin panoksin Kiina onnistui 
tuolloin tuomaan perusterveydenhuollon ja 
koulutuksen yleisesti saataville. Suuressa 
osassa Maon ajan saavutuksissa oli myös 
tasa-arvopolitiikka. Kun vielä 1940-luvun 
lopulla kaupunkilaistytöistäkin 60 % jäi jul-
kisen koulutuksen ulkopuolelle, 1970-luvun 
puolivälissä jo 80 % heistä kävi vähintään 
keskikoulun. Talousuudistusten edellyttämää 
koulutettua työvoimaa oli tarjolla näiden ai-
empien panostusten ansiosta. 

Kylmän sodan jaoista luopuminen merkitsi 
ulkopoliittisesti Kiinalle sekä suuntautumista 
kansainvälisille markkinoille että luopumis-
ta ideologisista painotuksista diplomatiassa. 
Vielä 1990-luvun ajan Kiinan hallitus tuki 
muita sosialistimaita osoittaakseen, etteivät 
Itä-Euroopan muutokset merkinneet sosi-
alismin loppua. Sittemmin vaikkapa Korean 
niemimaalla Kiina panostaa kauppasuhteisiin 
Etelä-Korean kanssa enemmän kuin Pohjois-
Koreaan, jonka Kiina toivoo lähinnä välttävän 
alueellista tasapainoa järkyttävän romahduk-
sen.

Kylmän sodan tapaan Kiina yhä identifi-
oituu kehitysmaiden rintamaan. Tuolloin Kii-
na piti omaa vallankumousmalliaan sopiva-
na kehitysmaille ja löysi niistä kumppaneita 
silloinkin, kun maailma oli revennyt kahteen 
etupiiriin. Kiina katsoo jakavansa sekä sa-
manlaisia kehitysongelmia että länsimaisen 
imperialismin aiheuttaman nöyryytyksen 
kolmannen maailman kanssa. Tulkinnan 
ongelmana kuitenkin on, että Kiinan nopea 
kehitys on nostanut elintason osassa maata 
länsimaiden rinnalle (vaikka kehitysmaata-

solla olevia alueita on niitäkin) ja että Kiinan 
suhde kehitysmaihin on vähemmän tasa-ar-
voinen kuin Kiina itse haluaa nähdä. Kiina 
itsekin hyödyntää kehitysmaiden raaka-ai-
neresursseja oman kehityksensä hyväksi ja 
on vuositasolla, vaikkakaan ei historiallisesti, 
länsivaltojen veroinen kasvihuonekaasujen 
tupruttelija.

Omissa silmissään Kiina on jälleen saa-
vuttamassa sille väkimääränsä ja pitkän his-
toriansa oikeuttaman mahtiaseman, jonka 
länsimainen imperialismi siltä 1800-luvulla 
vei. Parissa vuosikymmenessä Kiina on on-
nistunut muuttamaan maailmantalouden pai-
nopistettä yhä vahvemmin Tyynen valtame-
ren ympärille. Poliittisesti se on ollut mukana 
laajentamassa maailmanjärjestelmän eliittiä. 
Esimerkiksi vanhojen suurten teollisuusmai-
den G8:n rinnalle on noussut G20, johon 
kuuluvat myös nousevat taloudet Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa.

Kiinalla on ollut omat diplomaattiset sa-
nasotansa Yhdysvaltojen kanssa ja Yhdys-
valtain sisäpolitiikassa Kiinan nousun uhalla 
pelotellaan. Tästä huolimatta Kiina on onnis-
tunut kasvattamaan poliittista, taloudellis-
ta ja sotilaallista painoarvoaan ajautumatta 
vastakkainasetteluun, jollainen leimasi Neu-
vostoliiton ja Yhdysvaltojen valtakilpailua. 
Globaalien kytkösten sitoessa Kiinan ja Yh-
dysvaltojen talouksia yhä riippuvaisemmiksi 
toisistaan, on epätodennäköistä, että maiden 
välillä ajauduttaisiin uuteen kylmään sotaan.

Kirjoittaja on Itä-Aasian tutkimuksen 
dosentti Helsingin yliopistossa.

1949  vallankumous 
1950-53  Korean sota
1962  välirikko Neuvostoliiton kanssa
1969  rajakahakat Neuvostoliiton kanssa Ussur-joella 
1971  Kiinan kansantasavalta pääsee edustamaan Kiinaa YK:ssa 
1972  Kiina ja Yhdysvallat normalisoivat suhteensa
1978  talousuudistukset alkavat
1989  Kiina solmii uudestaan diplomaattisuhteet Neuvostoliittoon

Kiina ja kylmän sodan vuosiluvut
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Ti 7.6.2011

9.00	 Oppimateriaalinäyttely	ja	aamukahvi	(IS-VET	Oy)

10.00	 Kurssin	avaus
Najat Ouakrim-Soivio, HYOL ry:n varapuheenjohtaja

10.15	 Ilmaisuvapauden	rajat
Risto Uimonen, Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja

11.30	 Näin	syntyy	vaalimainos	–	esimerkkinä	Vihreiden	Uusi	Suomi	-kampanja
Alex Nieminen, Mainostoimisto N2

12.30	 Omakustanteinen	lounas	ja	siirtyminen	työpajoille

14.00–		 Mediatyöpajat
1.	 Hufvudstadsbladetin	toimitukseen	tutustuminen	(på	svenska)
2.	 Helsingin	Sanomien	Piste	(max	30	osallistujaa)
3.	 Päivälehtimuseo		
4.	 A-studion	toimituksessa	vierailu	

18.00–	 Iltatilaisuus

Ke 8.6.2011

9.00	 Kuvakokoelmat.fi	-palvelu
Mikko Teräsvirta, Kansallismuseo

9.30	 Kolmas	ulottuvuus	–	Dokumentteja	maailmalta		-palvelun	käyttö	opetuksessa
Iikka Vehkalahti, vastaava tuottaja, YLE

10.15	 Miten	kuva	valikoituu	median	käytöön	ja	miten	sitä	voidaan	tulkita
Martti Kainulainen, STT:n kuvatoimiston valokuvaaja

11.15	 Omakustanteinen	lounas

12.30	 Mikä	meni	medialta	pieleen	eduskuntavaaleissa?
Unto Hämäläinen, toimittaja, Helsingin Sanomat

13.30		 Iltapäiväkahvit	(Gaudeamus)	

14.00 Elokuvaa historian tunnille	 Elokuvaa	historian	tunnille
Hanna Laurinsalo, Elokuvakontakti

15.00	 Kurssin	päätös

Kurssin	hinta	on	HYOL:n	jäsenille	100	euroa,	HYOL:n	opiskelijajäsenille	50	euroa.
Ilmoittautuminen	kurssille	HYOL:n	nettisivuilla	31.5.	mennessä.

MEDIAKASVATUS.NYT HYOL:n	kesäkuun	kurssi	7.-8.6.2011
Paikka:	Kaisaniemen	ala-aste,	Helsinki



Suomea pidetään ystävällisenä ja vieraan-
varaisena maana niissä maissa, jossa 

meidät ylipäätään tunnetaan. Heikon tunnet-
tuuden ja monen mielestä hankalan ja kau-
kaisen sijainnin ansiosta maatamme ei kui-
tenkaan voi lukea suurten matkailumaiden 
joukkoon.

Kansainvälisessä vertailussa pienet mat-
kustajavirrat ovat meille sisäisesti kuitenkin 
varsin merkittävä tulonlähde. Ulkomaiset 
matkustajat toivat maahan v. 2010 lähes 2,2 
miljardia euroa. Kun vielä huomioidaan mat-
kailualan suuri merkitys työllistäjänä sekä 
positiiviset vaikutukset mtkailuun välillises-
ti liittyvien alojen tuotteiden ja palveluiden 
myyntiin, on tärkeää, että toimialan kehityk-
sestä pidetään huolta myös jatkossa. 

Ulkomainen matkailu Suomeen on kas-
vanut koko 2000-luvun ajan vakaasti. Viime 
vuonna maassamme vieraili lähes 6,2 miljoo-
naa ulkomaista matkailijaa, mikä on 63 % 
enemmän kuin vuonna 2000. Tästä kasvusta 
saamme kiittää pääosin itäisiä naapureitam-
me. Venäläisten matkustajien vuosittainen 
kävijämäärä Suomessa on vuodesta 2000 
kasvanut peräti 1,8-kertaiseksi. Viime vuon-
na venäläiset muodostivat kaikista ulkomai-
sista matkailijoista maassamme jo 41 %.

Jos joskus suhtautuminen venäläisiin mat-
kailijoihin Suomessa on ollut jokseenkin vara-
uksellista, on asennemuutos viimeistään nyt 
paikallaan. Venäjän talouden vahvistuminen 
ja tulotason nousu ovat lisänneet erityisesti 
vapaa-ajan lomamatkoja Suomeen. Lisäksi 
viime kesänä voimaantullut Venäjän tullin 
aiempaa väljempi tulli- ja verovapaussäädös 
vaikutti jo loppuvuodesta positiivisesti venä-
läisten ostosmatkailuun Suomeen. Yksinään 
jo Pietarin alueella on yli 12 miljoonan po-

tentiaalisen matkailijan muodostama väestö, 
joten kasvua on odotettavissa myös tuleville 
vuosille.

Viime vuosien taloudellisen taantuman 
myötä mannerten välinen kaukomatkai-
lu menetti maailman laajuisesti suosiotaan 
ja lyhyempi kestoiset matkat lähikohteisiin 
vastaavasti lisääntyivät. Globaalina trendinä 
näkyvä ympäristötietoisuuden kasvu saat-
taa tulevina vuosina myös osaltaan vahvis-
taa matkailua lähimarkkinoille. Tässä valossa 
Suomen läheisyys ja helppo saavutettavuus 
Venäjältä käsin on meille ehdoton vahvuus. 

Uusi, nopea junayhteys Pietarin ja Helsin-
gin välillä tuo venäläisiä matkailijoita entistä 
enemmän pääkaupunkiin, mutta kokonai-
suudessaan venäläisten tuoma matkailutulo 
jakaantuu maamme eri osiin tasaisemmin 
kuin muiden ulkomaisten matkailijoiden tuo-
ma hyöty. Pelkästään Etelä-Karjalan alueella 
vieraili viime vuonna 1,1 miljoonaa venäläis-
matkailijaa, jotka käyttivät yli 259 miljoonaa 
euroa alueen erilaisiin palveluihin ja tuot-
teisiin. Venäläisten matkailijoiden merkitys 
maamme alueellisen kehityksen tasapainot-
tajana on siis merkittävä.

Koska suuri osa venäläisistä matkailijoista 
tulee lähialueilta, on matka Suomeen usein 
vain muutaman päivän mittainen. Lisäksi 
monilla on täällä ystäviä ja sukulaisia, joiden 
luona yövytään. Tästä johtuen venäläismat-
kailun suurimmat hyötyjät eivät välttämättä 
löydykään matkailusektorin yrityksistä (ho-
tellit tai muut majoituspalvelut), vaan kaup-
pa ja muut palvelut vievät suuremman siivun 
venäläisten rahankäytöstä. Venäläisten yksi 
suosituimmista ajanvietteistä Suomessa on-
kin shoppailu. Eikä venäläinen matkailija pi-
histele, vaan vaatii laatua ja on valmis siitä 

Venäläinen matkailija on odotettu vieras

kRistiina HietasaaRi teksti

kiRsi RuHanen kuva
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maksamaan.
Kun listataan vielä lisää venäläisturismin 

tuomia hyötyjä Suomen taloudelle, on yksi 
etu venäläisen ja suomalaisen kalenterei-
den eroavaisuudessa. Matkailun kannalta 
tärkeimmät juhlapyhät ja lomakaudet osu-
vat sopivasti limittäin, mikä tasaa matkailu-
tuotteiden ja -palveluiden kysyntää. Monet 
matkailualan yritykset ovat onnistuneet pi-
dentämään sesonkiaan ja vahvistamaan ym-
pärivuotista toimintaansa juuri venäläisten 
matkailijoiden ansioista.

Venäjän tilastokeskuksen Rosstatin mu-
kaan Suomi oli viime vuonna venäläisten 
suosituin ulkomaanmatkakohde. Missään 
muualla Suomeen ei myöskään suhtaudu-

ta matkailukohteena yhtä positiivisesti kuin 
itänaapurissa. Täällä jo vierailleet kertovat 
aktiivisesti kokemuksistaan ystävilleen ja 
tuttavilleen ja sana leviää sosiaalisen median 
kautta nopeasti myös tuttavapiiriä laajem-
malle kuulijakunnalle. Toivotetaan siis jatkos-
sakin venäläisturistit tervetulleeksi maaham-
me, palvellaan heitä hyvin ja laadukkaasti. 
Venäläismatkailija on meille arvokas vieras.

Lähteinä käytetty Tilastokeskuksen Rajahaas-
tattelututkimusta 2010 sekä Tutkimus- ja Ana-
lysointikeskus TAK Oy:n Rajatutkimusta 2010. 

Kirjoittaja työskentelee tutkimus- ja kehitys-
johtajana Matkailun edistämiskeskuksessa.
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Suomalaiset turistit ihastelevat Turun tuomiokirkkoa Petri Kähkösen opastuksella.
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Vihreiden varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi 
pöyhi suomalaisia oppilaitoksia toteamalla 

maaliskuussa 2011 ”Voisin ottaa vaarini ja pu-
dottaa hänet nykyluokkaan. Se pärjäisi siellä 
ihan hyvin, koska mikään ei ole muuttunut.” 
Samassa haastattelussa Jyrki Kasvin mielestä 

”nykykoulu tuottaa oppilaita kuin meetwursti-
pötköjä.”

Kasvi on osin oikeassa, osin väärässä. Eu-
roopan komission digitaalista kilpailukykyä 
mittaavassa raportissa Suomi on tietoyhteis-
kunnan kehittämisessä edelläkävijä ja yksi 
parhaista maista Euroopassa. Suomi on muun 
muassa ensimmäinen maa maailmassa, joka 
määritteli yhden megan (1Mbit/s) nettiyh-
teyden yleispalveluksi 1.7.2010 alkaen. Lain 
muutoksen jälkeen jokaisella kansalaisella ja 
yrityksellä on oikeus saada yhden megan laa-
jakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai 
yrityksen sijaintipaikkaan.

Teknologian käyttö kouluissa ei ole johtanut 
pedagogiseen muutokseen odotetulla tavalla. 
Monien opettajien tapa tarkastella opetusta 
ja oppimista on peräisin joukkoviestintäyh-
teiskunnasta ja sen tavoista toimia. Kuitenkin 
oppitunneilla istuvat oppilaat edustavat, kuten 
Herkman (2007) toteaa, ”ihan jotain muuta”.

Lukio-opetuksen kehittämistä pohtinut 
työryhmä muotoilee asian muistiossaan (s.34) 

”moderni oppimisympäristö-ajattelu tuo esille 
perinteisestä luokkaan sijoittuvasta, opettaja-
johtoisesta opetuksesta poikkeavia opetus- ja 
opiskelumenetelmiä sekä korostaa oppimis-
ta tapahtuvan myös koulutilojen ulkopuolel-
la. Oppimisympäristö-ajattelussa painotetaan 
opiskelijan omaa aktiivisuutta ja itseohjautu-

vuutta, ongelmakeskeistä ja opetusta eheyt-
tävää lähestymistapaa (oppiainekeskeisyyden 
sijaan), opiskeluprosessin kokonaisvaltaisuut-
ta ja pitkäkestoisuutta sekä opettajan roolin 
muutosta tiedon jakajasta oppimisen ohjaa-
jaksi ja oppimisympäristön suunnittelijaksi.”

Sosiaalinen media koeympäristönä
Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja 
Juhani Lokki ounasteli Opettaja-lehden (no. 
11/2011) haastattelussa, että tietokoneita 
käytettäisiin ”ensimmäiseksi äidinkielen tai es-
seemäisten reaaliaineiden, kuten historian ja 
psykologian, ainereaalikokeessa”. Hyvä näin. 
Kansainvälisessä SITES-tutkimuksessa kävi 
ilmi, että perusasteen 8.-luokkien oppilaista 
noin 35 % käytti tietotekniikkaa säännöllisesti 
yhteiskunnallisissa aineissa, vieraissa kielissä 
ja äidinkielessä. 

Olen kokeillut lukion sekä historian että 
yhteiskuntaopin kurssikokeissa verkkoympä-
ristöjä. Olen käyttänyt sähköisten kokeiden 
alustana wordpress.com blogiohjelmistoa. 
Sana blogi tulee englannin kielen sanasta 
weblog. Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa 
nettipäiväkirjaa. Blogiohjelma on itsessään 
monipuolinen ohjelmisto eikä sen käyttäminen 
edellytä mitään erityisiä tieto- ja viestintätek-
nisiä taitoja. Sähköisten kokeiden perusedel-
lytys on se, että käytettävä verkko-oppimisen 
alusta on helppokäyttöinen ja opettajan hallin-
noitavissa. Tämä vähentää turhaa lisätyötä.

Blogit itsessään eivät tarjoa monipuolisia 
välineitä ohjata vuorovaikutusta. Koetilantees-
sa blogi ei mahdollista monipuolisia mahdol-

Sähköinen koe tuloillaan – muuttuuko 
mikään?

Koulu tieto- ja viestintätekniikan aallokossa

Jaakko väisänen



20 KLEIO 2/2011

PEDAGOGIIKKA

lisuuksia antaa palautetta oppimisprosessista. 
On muistettava erityisesti se, että palaute 
kuten muukin vuorovaikutus on yhteisölle jul-
kista. Järkevintä on käyttää aluksi suljettua 
blogia. Ajan oloon arviointia voi vähitellen ke-
hittää sellaiseksi, että kognitiivisten taitojen 
rinnalla painotetummin tulevat huomioiduksi 
kriittinen arviointi ja reflektiivinen pohdinta. 
Tätä voi edistää kahdella tapaa.

Vuorovaikutusta voi lisätä sillä, että jokai-
nen opiskelija perustaa oman blogin, johon 
hän tallentaa koetuloksensa ja opettaja kom-
mentoi opiskelijan vastaukset opiskelijan blo-
giin. Tällöin opettaja ja opiskelija voi tarkentaa 
ja kommentoida sanomaansa.

Toinen tapa kehittää arvioinnista annettua 
palautetta on se, että opettaja siirtää opiske-
lijan vastauksen tekstinkäsittelyohjelmaan ja 
käyttää tekstinkäsittelyohjelman kommentoin-
tityökalua. Sen avulla vastaukseen voi liittää 
kommentteja, joissa opiskelijalle kerrotaan 
ansioiden ja puutteiden ohella myös se, mis-
tä verkossa olevasta lähteestä opiskelija voi 
saada tarkempaa informaatiota vastaukseen-
sa liittyvistä väärinkäsityksistä. Yhä useammin 
on mahdollista liittää vastaukseen myös verk-
ko-osoite, josta opiskelija voi katsoa mallivas-
tauksia tehtäväänsä.

Vaikka verkkopohjaisten oppimisympäris-

töjen suunnitteluun on olemassa runsaasti eri-
laisia oppaita, niissä arvioinnin tehtävänä on 
ensisijaisesti tehdä näkyväksi oppijan osaa-
minen kussakin oppimisprosessin vaiheessa. 
Näistä välineistä ei kuitenkaan ole suoranaista 
hyötyä koeoppimisympäristön suunnittelussa.

Opettajan rooli on verkkopohjaisessa ko-
keessa erilainen kuin paperikokeessa. Opet-
tajan rooli ohjeistajana korostuu. Itsenäinen 
tekeminen edellyttää, että opettaja ohjeistaa 
opiskelijansa. Tämänkin voi tehdä monella 
tapaa. Olen kokenut mielekkääksi sen, että 
käytän yhdestä oppitunnista suuren osan ker-
tomalla aiempia kokemuksia ja esittelemällä 
koeympäristön jo etukäteen. Arviointiperus-
teiden selkeä esille tuominen on tärkeää. Sa-
moin se, että keskustellaan kaikki mahdolliset 
pelisäännöt ennen koetta, ettei koeaikaa kulu 
niihin.

Verkkoon on helppo kadota ja olla ns. va-
paamatkustaja. Siksi on tärkeää, että opetta-
jan läsnäolo blogissa näkyy tavalla tai toisella. 

Kokemuksia plagioinnista ja 
arviointikulttuurin muuttumisesta
Moni opettaja vierastaa verkkoarviointia sen 
takia, että vapaasti tietoverkkoja hyödynnet-
täessä opiskelijoiden mahdollisuutta plagioida 
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on vaikea estää. Mielestäni kyse on opettajan 
oman arviointikulttuurin muuttamisesta. Pro-
fessori Päivi Atjosen mukaan ”nykykäytännöt 
eivät anna opettajalle opiskelijoiden oppimi-
sesta tarvittavaa tietoa, koska numeroiden 
antaminen on ylikorostunut oppimistehtävien 
laadullisen saavutusarvioinnin kustannuksel-
la”.

Plagiointi ei ole tarkoituksenmukaista, mi-
käli kokeiden tehtävät ovat sekoitus tietämistä 
ja tiedon tuottamista. Koe on aiempaa enem-
män osa oppimisprosessia, jossa sovelletaan 
kurssilla omaksuttuja periaatteita sekä tiedon-
hankkimis- ja tulkitsemistaitoja uusiin tilantei-
siin. Toinen keino vähentää plagiointia on laatia 
arviointiperusteet sellaisiksi, ettei plagioiduis-
ta ratkaisuista ole hyötyä. Arviointiperusteet 
kannattaa laatia mahdollisimman yksiselittei-
siksi. Myös se, että opiskelijat voivat vertailla 
suorituksiaan, vähentää plagiointia. 

Opettaja-lehden haastattelussa (no. 
11/2011) ylioppilastutkintolautakunnan pu-
heenjohtaja Juhani Lokki arvelee, että tieto-
koneita käytettäisiin ylioppilaskokeissa aluksi 

”lähinnä kirjoituskoneina”. Mielestäni näin toi-
mittaessa ei hyödynnetä niitä tietoverkkojen 
mahdollisuuksia historian ja yhteiskuntaopin 
tieto- ja oppimiskäsitysten muokkaamiseen.

Arvioinnin merkitys ja sisältö ovat muuttu-
neet 1990-luvulta alkaen. Opetustoimessa pe-
rinteisesti suppeasti oppilasarvosteluksi miel-
letty arviointi on saanut kokonaan uudenlaisia 
muotoja. Tämä on merkinnyt koulujen talou-
dellisen sekä kasvatuksellisen vastuun koros-
tamista oleelliseksi osaksi uudenlaista koulu-
tuspoliittista ajattelutapaa, jossa koulujen on 
julkista rahoitusta käyttävinä laitoksina oltava 
entistä tilivelvollisempia sekä toiminnassaan 
tuloksellisempia.

Kehityssuunta on merkinnyt tieto- ja oppi-
miskäsitysten jäämistä vähemmälle painoar-
volle. Kimmo Koskinen (verkko-osoite http://
vvop2010.wordpress.com/2010/11/19/11-ar-
viointi-ja-kokeet-tietoverkossa/) kysyykin, oli-
siko syytä siirtyä tiedollisen oppimisen testa-
uksesta kohti enemmän tulevaisuuden taitojen 
ja valmiuksien mittaamista ja niiden arviointi-
menetelmien kehittämistä. 

Oppimiskulttuurin muuttumisessa avain-
asemassa on arviointikulttuurin muuttaminen. 

Opettaja-lehdessä (no. 12) professori Hannele 
Niemi arvioi amerikkalaista koulutusjärjestel-
mää. Professori Niemen keskeinen havainto oli 
se, että Yhdysvalloissa yleistyneet kansalliset 
saavutustestit ovat muuttaneet opetussuunni-
telmaa ja opetusta vain testejä palveleviksi.

Sähköinen koe voi muuttaa tieto- ja op-
pimiskäsitystä tai sitten ei. Muutos riippuu 
ensisijaisesti koetehtävien luonteesta. Se, 
tehdäänkö arviointi paperille vai sähköisessä 
muodossa, on toissijainen kysymys. Alamäen 
ja Luukkosen (2002) mukaan ”mikään verk-
ko-oppimisen alusta ei ota kantaa mihinkään 
oppimiskäsitykseen tai pedagogiseen menetel-
mään, vaan siihen vaikuttaa sisällöntuottajan 
(opettajan) korvien väli.” On havaittu, että tie-
to- ja viestintätekniikan käyttö on tullut osak-
si arkipäivää vain oppilaitoksissa, jotka ovat 
ensisijaisesti pyrkineet oppimisen ja opetuk-
sen kehittämiseen tieto- ja viestintätekniikan 
avulla.

Sähköisen kokeen yksi perusperiaate on 
se, ettei vastauksissa riitä se, että opiskelija 
toistaa oppituntien informaatiota. Mitään ei 
tule antaa valmiiksi pureskeltuna, vaan opis-
kelijan on kyettävä yhdistämään oppitunneilla 
opiskeltuja periaatteita verkossa olevaan ma-
teriaaliin. Jos mahdollista koetehtävät voisivat 
olla jatke sille, mitä oppitunneilla on jo tehty.

Verkkokoe ja erilaiset oppijat
Verkko-oppimiseen liittyy käsityksiä, joilla ei 
ole todellisuuspohjaa. Kuulee väitettävän, että 
verkko-opiskelija on itseohjautuva ja aktiivinen 
oppija. Vaikka sähköisessä kokeessa opiskeli-
jat ovat olleet läsnä keskimäärin pitempään, ei 
läsnäolon pituus ole tae laadukkaimmista koe-
tuloksista. 

Eräs verkkokokeen tehnyt kommentoi pa-
lautteessa osaamistaan seuraavasti: ”Koe pa-
ransi lakitiedon osaamista, kun tehtäviin joutui 
oikeasti paneutumaan itsenäisesti ja tietoa piti 
itse käsitellä… Huomasin myös mitkä aihealu-
eet ovat itselleni helppoja ja mitkä hieman 
haastavampia. Helpoimpina huomasin olevan 
mm perheoikeuden asiat ja vuokraa käsittele-
vät asiat kun taas haastavana koin perintöoi-
keuden. Toisaalta oli myös todella haastavaa 
kun joutui ottamaan itse selvää asioista eikä 
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tietoa saanut valmiina ja piti soveltaa paljon. 
Tehtävistä saatu kunnon palaute oli myös 
enemmän kuin hyödyksi. Varmasti monille 
opiskelijoille paljon mielekkäämpi tapa kuin 
pelkkä ’hyvä’ tai ’hieman puutteellinen’. 

Suomalaisten luku- ja kirjoitustaito on 
Euroopan unionin jäsenmaista keskimääräis-
tä parempi. Silti lukeminen ja kirjoittaminen 
eivät ole kaikille vaivatonta. Verkkokokeisiin 
on osallistunut opiskelijoita, joilla on ollut esi-
merkiksi lukihäiriö. Lukihäiriöiselle nopea lu-
keminen ja kirjallinen ilmaisu ovat normaalia 
vaivalloisempaa. Antamassaan palautteessa 
opiskelija totesi, että ”tekstien lukeminen ko-
neelta on vaikeeta ja hitaampaa kuin paperilta 
monestakin syystä, esim. rivien seurannassa. 
Pitkään aikaan en ole kouluhommien takia 
turhautunu ja vaipunu todelliseen epätoivoon 
sekä ajautumaan itkemiseen, mutta tää koe 
sai kyllä tuon aikaan”. Palautteen lopussa hän 
ilmoittaa kannattavansa ”110 prosenttisesti 
paperikokeita, vaikka kokeiluideana sähköinen 
koe oli hyvä”.

Historiallis-yhteiskunnallinen lukutaito
Kaupallinen populaarikulttuuri ja reaaliaikai-
nen viestintä ovat muuttaneet tai muuttamas-
sa osin huomaamattamme perinteisiä ajatte-
lutapojamme ja lukutaitoamme. Tunnettu lää-
ketieteen bloggari Bruce Friedman tunnustaa, 
ettei kykene lukemaan Tolstoin Sota ja rauha 
teoksen kaltaisia teoksia. Sen sijaan hän ky-
kenee yhdistelemään useista verkkolähteistä 
poimimiaan lyhyitä katkelmia kokonaisuuksik-
si. Ilmiö on leviämässä painettuun mediaan. 
Sanomalehtien artikkeleihin on tullut tavaksi 
sijoittaa artikkelin alkuun tiivistelmä tai artik-
kelit katkaistaan nostamalla joitakin ajatuksia 
korostetusti esille.

Globalisaation myötä kansainvälisyys ja 
monikulttuurisuus ovat vahvemmin osa arke-
amme. Ne ovat saamassa aiempaa suurempaa 
painoarvoa oppimisessa. Muutoksista huoli-
matta historian ja yhteiskuntaopin oppiminen 
nojaa lukemiseen ja kirjoittamiseen. Perintei-
sesti historiaa on kuvattu ihmiskunnan muis-
tiksi. Se on nähty nimenomaan historiankirjoi-
hin kirjoitettuna tutkijoiden välittämänä men-
neisyyden kuvauksena. 

Globalisaation myötä koulun rinnalle on 
kasvanut huomaamatta uusi kasvattaja, me-
dia. Sen merkitys oppimisen näkökulmasta on 
jäänyt yllättävän vähäiselle huomiolle. Vaikka 
perinteisen kirjan lukuelämystä arvostetaan 
edelleen, digitaalisten ja sosiaalisten lukutaito-
jen merkitystä tiedonhankinnalle ja aktiiviselle 
kansalaisuudelle ei voitane sivuuttaa. 2000-lu-
vulla media ja median tuottama kulttuuri lä-
päisevät lasten ja nuorten arkea. Media vetoaa 
valistamisen sijaan tunteisiin ja kokemuksiin, 
jotka osaltaan muokkaavat nuorten kehitty-
mässä olevaa identiteettiä. Arja Virta (2009) 
toteaakin, että ”kysymys siitä, mikä on oikeaa 
historiaa, on tarpeeton ja mahdoton vastatta-
vaksi”, sillä erilaiset menneisyyden tulkintata-
vat ja näkökulmat rikastuttaa toinen toisiaan. 

Usein sanotaan, että tekniikka tekee auto-
maattisesti oppimisesta helpompaa ja haus-
kempaa. Näin ei ole. Motivaatio verkko-opin-
noissa vaihtelee samalla tavalla kuin muus-
sakin oppimisessa. Vaikka internet on tärkeä 
nuorille monilla elämänalueilla, se ei ole sitä 
poliittisen osallistumisen näkökulmasta. Inter-
net on merkityksellinen tiedonväylä vain silloin, 
jos nuori on muutoin kiinnostunut poliittisista 
asioista. 

Sähköiseen arviointikulttuuriin siirtymistä 
on tarkasteltava tietokäsityksen monipuolista-
misen ohella medialukutaitojen monipuolista-
misen taustaa vasten. Kyse on perimmältään 
opiskelijan taidoista lukea, ymmärtää ja tulkita 
erilaisia tekstejä. Historian ja yhteiskuntaopin 
näkökulmasta sähköinen koe mahdollistaisi 
autenttisten digitoitujen aineistojen ja/tai vi-
suaalisten materiaalien monipuolisen hyödyn-
tämisen.

Yhteiskuntaopissa tietoverkkoja hyödyntä-
vä koe mahdollistaisi esimerkiksi mielikuviin 
perustuvan viestinnän analysoinnin. Mieliku-
viin perustuva mainonnan tavoitteena on teh-
dä markkinoitavista tuotteista inhimillisiä ja/
tai miellyttäviä sekä niistä osa kansalaisen ar-
kea. Vaikka alkoholin mainontaa on Suomessa 
rajoitettu eri tavoin, se kilpailee alkoholikas-
vatuksen kanssa. Alkoholimainonta vaikuttaa 
lasten ja nuorten elämään ja elämäntavan 
muotoutumiseen monin eri tavoin. 

Herkman (2007) ja Hankala (2011) ovat 
kritisoineet koulujen mediakasvatusta yksi-
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puolisuudesta ja siitä, että mediakasvatus on 
perustunut liikaa sanomalehtitekstien tarkas-
teluun. Multimodaalinen ja intermediaalinen 
mediakulttuuri sekä siihen kytkeytyvä mieli-
kuvaistuminen ovat jääneet vähäisemmälle 
huomiolle. 

Sähköisen arvioinnin myötä voisi olettaa, 
että historian ja yhteiskuntaopin kouluopetuk-
sen tavoitteissa informaation omaksumisen 
rinnalla olisi painotetummin taito dekoodata 
aineistojen kielellisiä ja ei-kielellisiä merkityk-
siä. Asia ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Mitä 
kriittisempiä ja valistuneempia kuluttajia ja 
yrittäjiä kasvatamme historian ja yhteiskunta-
opin kouluopetuksessa, sitä vaikeammaksi käy 
saada nämä oppilaat sisäistämään globaali 
yrittäjyys ja kulutusta ihannoiva markkiname-
kanismi.

Sähköisen kokeen kokeiluissani olen tör-
männyt samaan ilmiöön. Ilmiötä voisi kutsua 
hukkumiseksi google-mereen. Näyttäisi siltä, 
että opiskelijoille tuottaa vaikeuksia lukea säh-
köisestä artikkelista kaksi ensimmäistä sivua 
ennen kuin he hyppäävät seuraavaan google-
lähteeseen. Hakukoneyritysten ansaintalogii-
kan näkökulmasta on toivottavaa, jopa suota-
vaa, pirstoa ja piilottaa informaatiota. Koulu-
opetuksen näkökulmasta taas ei. 

Näkisinkin, että plagioinnin sijaan sähköis-
ten kokeiden suurimpia haasteita on opiske-
lijoiden tiedonhakemiseen sekä tiedon jäsen-
telyyn liittyvien tietojen, taitojen sekä asen-
teiden suuri vaihtelu. Joillakin opiskelijoilla on 
vaikeuksia muodostaa tehtävän ratkaisemisen 
kannalta merkityksellisiä hakusanoja. Jos 
niiden muotoilussa ei onnistuta, ei tehtävän 
ratkaisemisessakaan päästä riittävän syvälle. 
Taustalla saattaa olla se, että kaikesta demo-
kratisoitumiskehityksestä huolimatta eri so-
sioekonomisiin ryhmiin kuuluvien lasten välillä 
on vaihtelua aineellisen pääoman ohella myös 
kulttuurisessa pääomassa.

Hankkeita lukutaidon kehittämiseksi
Euroopan unioni on havahtunut siihen, että 
tapamme hankkia tietoa ja käyttää palveluja 
ovat jatkuvan muutoksen tilassa. Siksi Eu-
roopan unioni on käynnistänyt hankkeita, joi-
den avulla pyritään antamaan kaikille unionin 

kansalaisille elinikäiseen oppimiseen liittyvät 
avaintaidot. Näiden kahdeksan avaintaidon 
joukossa ovat muun muassa digitaaliset taidot, 
sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky ja 
yrittäjyys sekä tietoisuus kulttuurista ja kult-
tuurin ilmaisumuodot. Esimerkiksi monipuoli-
set historiallis-yhteiskunnalliset tiedot, taidot 
ja asenteet kytkeytyvät oleellisina sosiaalisiin 
ja kansalaistaitoihin sekä tietoisuuteen kult-
tuurista ja kulttuurin ilmaisumuotoihin. Suo-
messa valtioneuvosto on käynnistänyt ohjel-
man Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaa-
linen agenda vuoteen 2020. Ohjelman julkai-
sussa tietoverkot nähdäänkin jo kansallisena 
kilpailukykytekijänä. 

2000-luvun lukutaito ei ole enää pelkkä 
perinteinen taito lukea ja kirjoittaa. 2000-lu-
vun lukutaitoon liittyvät yhä keskeisemmin so-
siaalinen ja digitaalinen lukutaito. Kokonaiset 
ihmisryhmät voivat eri tilanteissa olla lukutai-
dottomia, vaikka heillä olisikin tekniset valmi-
udet hallussaan. Silloin puhutaan sosiaalisesta 
tai yhteiskunnallisesta lukutaidottomuudesta. 
Esimerkiksi miljoonat italialaiset eivät ymmär-
rä sanomalehtien artikkeleiden sisältöjä, osaa 
täyttää kaavakkeita tai kirjoittaa työhakemus-
taan. 

Tietoverkkojen sisällöntuottajien intressit 
vaihtelevat. Yhteiskunnalliset toimijat muok-
kaavat aktiivisesti yhteiskunnallisen tiedon 
merkityksiä. Muutokset kielenkäytössä hei-
jastavat yhteiskunnan ideologista muutosta. 
Hyvinvointivaltion kielenkäytössä puhuttiin 
työttömistä, nykyään puhutaan aktiivisista 
työnhakijoista. Nykyään työttömyys määrit-
tyy yksilön kautta ja työllistymisen avaimena 
on kyky todistaa järjestelmälle se, että on 
kyennyt parantamaan merkittävästi työelämä-
kelpoisuuttaan. Myös työttömille maksettava 
korvaus on muuttanut luonnettaan. Hyvin-
vointivaltion retoriikassa työttömyyskorvaus 
oli kansalaisen oikeus. Uusliberalisteille työt-
tömyyskorvaus on palkkio henkilölle, joka on 
riittävän aktiivinen työnhakija työmarkkinoilla.

Yhteiskunnallinen lukutaito edellyttää yhä 
useammin erityisosaamista ja uudelleen oppi-
mista. Jotta kansalaiset esimerkiksi pystyisivät 
hahmottamaan erilaisten verkkoaineistojen tai 

-arkistojen sisällön, heidän täytyisi myös hah-
mottaa verkkoaineistojen tai -arkistojen toi-



mintalogiikka.
Valtioneuvosto päätti helmikuussa 2010 

toimenpideohjelmasta demokratian edistämi-
seksi Suomessa. Valtioneuvoston tahtotilana 
on, että Suomi sijoittuisi 2010-luvun loppuun 
mennessä verkkodemokratiavertailujen kym-
menen kärkimaan joukkoon. Vuoden 2010 YK:
n tekemässä vertailussa Suomi oli 30. Vuoden 
2008 selvityksessä Suomen sijoitus oli 45. Val-
tioneuvoston päätöksen mukaan lähivuosina 
Suomessa vahvistetaan verkkodemokratiaa 
sekä rakennetaan erilaisia osallistumisen ja 
vaikuttamisen kanavia. 

Kirjausta voisi tulkita niin, että se sisältää 
mahdollisuuden perustaa erilaisia digitaalisia 
tietojärjestelmiä tai -pankkeja historiallis-yh-
teiskunnallisen verkko-oppimisen tueksi. Muis-
sa Pohjoismaissa on havahduttu jo siihen, että 
opettajat tarvitsevat kansallisia ja alueellisia 
tietojärjestelmiä oppilaitosten toimintakulttuu-
rin muuttamisen tueksi. Erityisesti paikallisten 
tietopankkien perustaminen olisi Euroopan ko-
mission ja jäsenvaltioiden Koulutus 2010 -työ-
ohjelman linjausten mukaisia. 

Paikalliset kulttuuriperintöaineistot auttai-
sivat opettamaan paikallisia, kansallisia ja jopa 
globaaleja ilmiöitä syvällisemmin ja moniulot-
teisemmin. Opetuksen harkituilla valinnoilla 
voidaan lisätä suomalaisten ja mm. maahan-
muuttajaoppilaiden ymmärrystä kulttuureis-
taan ja edistää ”sulauttamista paikalliseen yh-
teisöön” ja välttää identiteettityön nurja puoli, 
jota Heli Laaksonen kuvaa oivallisesti ”ruveta 
ajattelema, et meijä maas meijän taval ja joll-
ei kelp niin men mual. Tykätä, et kaik toisel 
taval ajatteleva on vääräs”.

Paikalliset tilat voivat toimia oppimisym-
päristöinä, mikäli niihin saadaan luoduksi ”op-
pimisen henki”. Paikallisen kulttuuriperinnön 
opettamisessa ei ole kyse vain informaation 
välittämisestä, vaan opiskelijoiden kasvusta 
osaksi omaa elinympäristöään. Nykyajan ih-
misiä puhuttelee kokemuksellisuus ja elämyk-
sellisyys tapahtumien ja ilmiöiden sijaan. Pai-
kallinen ja kansallinen kulttuuriperintö alkaa 
elää ja kehittyä vasta, kun opitaan saamaan 
menneisyys ja nykyisyys vuoropuheluun. Sii-
näpä haastetta historian ja yhteiskuntaopin 
opettajille.
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No voi jestas, hukassa 
on
On aika useasti hatutta-
nut se, että olen hukannut 
jonkun hyvän monistepoh-
jan tai kalvon, jota tarvit-
taisiin huomiselle historian 
oppitunnille. Ei löytynyt. 
Oma moka. Omat pape-
rit ja mapit tulisi olla pa-
remmassa järjestyksessä. 
Kalvojen ja monisteiden 
hukkumisen lisämaustee-
na nyt minulla on välillä 
muistitikku ja nettilinkki 
hukassa. Tiedän sen ole-
van jossakin, mutta en 
vaan löydä sitä. Vaikka 
googletan ja tutkin tilasto-
keskuksen sivuja, en löydä sitä. Kuulostaako 
tutulta? Tuskin olen näiden ongelmien kanssa 
yksin? Kysyin asiaa peruskoulutyöryhmän jä-
seniltä ja lohdutuksekseni sain huomata, että 
on muillakin paperit ja linkit välillä hukassa. 
Kuka auttaa? Mitä voisi tehdä?

Linkkivinkit
Peruskoulutyöryhmä tarjoaa tähän vaivaan 
lääkkeeksi rohtoa nimeltä Linkkivinkit. HYOL:
n nettisivuille on tarkoitus avata uusi alasivu 
Linkkivinkit. Linkkivinkeistä tehdään nopea 
väylä yläasteen historian ja yhteiskuntaopin 
helmiksi koettujen nettimateriaalien luo. Ra-
kennamme rungon johon materiaalit linkite-
tään. Sieltä löydämme kerran löydetyt mate-
riaalit, myös seuraavanakin vuonna, nopeasti 
ja kätevästi. Linkki ei saa toki olla liian yleinen, 

esimerkiksi www.edus-
kunta.fi, jonka me kaikki 
löydämme. Linkkivinkissä 
ideana on tarkempi link-
ki laajan sivuoston hel-
meen, kuten suora polku 
esimerkiksi kuvaan, jossa 
on nykyisen eduskunnan 
istumajärjestys hienosti 
nähtävillä: http://www.
nuorteneduskunta.fi/Suo-
meksi/Eduskunta/Keski/
Tutustu-nykyiseen-edus-
kuntaan/. Toinen esi-
merkki voi olla vaikka 
Opettaja.tv, jossa on pal-
jon materiaalia. Sen laa-
jasta materiaalista video, 
jossa presidentti Paasikivi 

pitää puheen vuonna 1952 Helsingin olym-
pialaisten kunniaksi on näyttämisen arvoinen. 
Paasikiven englannin kieli ja ääntäminen saa 
oppitunnilla varmasti vilkkaan keskustelun 
aikaiseksi. http://opettajatv.yle.fi/teemat/
aine/672/675/m1263/Suomi+1950-luvulta+
nykyp%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4n

Kun opettaja löytää netistä erittäin hy-
vän tilaston, power pointin, kuvan, youtube 
pätkän, pelin ym. hän voisi lähettää vinkin 
HYOL:n toimistoon HYOL:n nettisivujen kaut-
ta kohdasta Linkkivinkit. Linkille laitetaan 
myös otsikko, jotta tiedetään, mitä se sisäl-
tää. Sen jälkeen toimisto liittää tämän vih-
jeen Linkkivinkit sivustoon oikeaan kohtaan. 
Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita 
siitäkin vihje toimistolle. Näin toimimattomat 
ja vanhentuneet linkit poistetaan sivustosta.

Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Tule rakentamaan Roomaa… siis Linkkivinkkejä-sivustoa

JaRi Pönni
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Kyläpahasesta kukoistava Rooma
Tämä on siis eräänlainen Rooman kaupungin 
rakennusurakka, joka meidän on tehtävä yh-
dessä. Ei Roomaakaan rakennettu yhdessä 
päivässä huikean hienoksi metropoliksi, vaan 
se kesti satoja vuosia. Tällä hetkellä, kun 
ryntäät lehtikädessä kotitietokoneelle ja me-
net HYOL:n nettisivuille, niin kohdassa link-
kivinkit näet kyläpahasen, etkä kukoistavaa 
suurkaupunkia. Mikä pettymys! Toisaalta, jos 
jokainen jäsen laittaisi YHDEN linkkivinkin 
toimistolle kesän aikana, olisi meillä hyvin 
järjestetty 1500 linkin verkosto käytössä ensi 
syksynä. Kahdessa vuodessa olisi jo 3000 
linkkiä tarjolla. Nyt HYOL tarvitsee rakennus-
miehiä ja -naisia, jotka tekevät tästä kukois-
tavan sivuston! Mukana olisi varmasti monta 
uutta ja hyvää vinkkiä meille kaikille. 

Todistettavasti toimii
Opetan koulussani myös uskontoa ja olen 
SUOL:n jäsen myös. SUOL:n nettisivuilla on 
kohta Linkkejä uskonnon opetuksen tueksi ja 
olen itse havainnut sen hyväksi väyläksi tie-
tojen lähteille. Tämä siis toimii muissa aineis-
sa. Muistelen myös aikoinaan HYOL:n sivuilla 
löytäneeni eräiden aktiivisten historian opet-
tajien hyviä linkkisivuja. Ne olivat aloittele-
valle opettajalle kullan arvoiset ja helpottivat 
työtä. Monilla teistä varmaan on jo nyt koulun 
läppärillä tai muistitikuilla hyvät suorat lin-
kit löytämillenne sivuille. Jotkut meistä ovat 
rakentaneet vastaavan osioin pedanettiin tai 
moodlen sivustoille. Todistettavasti toimii mi-
nulle, mutta mitäs jos minulle sanan paikalle 
laitettaisiin sana meille. Tällä hetkellä liittom-
me sivusto tarjoaa Opetuksen tueksi kohdan 
ja kirjautumisen kautta materiaalipankin tar-
joamat oppimateriaalit. Materiaalipankkihan 
toimii niin, että kun yhden lähettää saa koko 
vuodeksi koko pankin herkut käyttöön. Ihan 
hyvä hinta-laatu- suhde. 

Auta meitä, auta itseäsi
Olen aina kiinnostunut asioista ja ehdotuk-
sista, jotka helpottavat omaa työtäni opetta-
jana. Joskus se vaatii työntekoa ensin, mut-
ta sen jälkeen homma sujuu helpommin ja 

mukavammin. Tähän projektiin vaaditaan 
hieman talvisodan henkeä, jossa kaveria ei 
jätetä pulaan. Oman monisteen tai linkki-
vinkin pihtaamisessa ei ole hirveästi järkeä. 
Tämä voidaan saada oikeasti toimimaan, jos 
Rooman rakentaminen ei jää vain peruskou-
lutyöryhmän yhdentoista opettajan ajan ja 
innokkuuden varaan. Reservissä on lähes 
1500 rakentajaa. 

Meidän kaikkien etu on, että oppilaista 
historian ja yhteiskuntaopin oppitunnit ovat 
koulun mielenkiintoisimmat oppitunnit. Oppi-
tuntien ja aineistojen monipuolisuus tuo his-
toriasta ja yhteiskuntaopista kiinnostuneita 
oppilaita valinnaiskursseillemme. Oppiaineis-
tamme motivoituneet oppilaat ovat tulevai-
suudessa paras takuu työmme tarpeellisuu-
desta ja tärkeydestä, kun keskustelut tulevai-
suuden peruskoulusta ja lukiosta ryöpsähtä-
vät vaalien jälkeen taas käyntiin. Tule sinäkin 
siis rakentamaan uutta kukoistavaa Roomaa 
HYOL:n nettisivujen kautta ja helpota omaa 
ja muiden työtä tulevaisuudessa. 

Kirjoittaja on historian, yhteiskuntaopin ja 
uskonnon opettaja Harjun koulussa Lohjalla 
ja HYOL:n peruskoulutyöryhmän puheenjoh-
taja.
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Elokuun alussa voimaan tulevalla opetus-
suunnitelmamuutoksella täydennetään 

ops:n perusteita ihmisoikeuksien ja holo-
kaustin osalta. Samalla täsmennetään ihmis-
oikeusrikkomusten kuten joukkotuhonnan, 
holokaustin ja muiden kansanvainojen kä-
sittelyä opetuksessa ja määritellään ne kes-
keiset ihmisoikeuksiin liittyvät kansainväliset 
sopimusasiakirjat, joihin ihmisoikeuksien kä-
sittely opetuksessakin perustuu.

Taustaa
Perus- ja lukio-opetuksen erääksi lähtökoh-
daksi nimetään ihmisoikeuksien kunnioittami-
nen. Opetuksen tavoitteena on, että opiske-
lija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa 
ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja 
monikulttuurisuuden hyväksymistä. Ihmisoi-
keudet sisältyvät monin tavoin perusopetuk-
sen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin sekä niiden yleisessä osassa että 
aihekokonaisuuksissa ja eri oppiaineissa. 

Ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen 
korostaminen kouluopetuksessa on tullut vii-
me aikoina yhä tärkeämmäksi, kun holokaus-
tin kieltävät rasismia ja ihmisoikeusrikoksia 
ihannoivat ääriryhmät ovat alkaneet saada 
yhä enemmän näkyvyyttä. Erityisesti verk-
komedian kautta demokraattisten arvojen ja 
ihmisoikeuksien vastaiset näkökulmat leviä-
vät nopeasti nuorten keskuuteen. 
 

Miksi holokaustia oikeasti pitää 
opettaa koulussa?

Toisen maailmansodan päättymisestä Eu-
roopassa tulee tänä keväänä kuluneeksi 66 
vuotta. Taisteluiden taukoaminen ei, kuten 
hyvin tiedetään, lopeta vielä sodan seurauk-
sia. Eräs vahvimmin eurooppalaiseen tietoi-
suuteen sodan jälkeen vaikuttaneista asioista 
oli Natsi-Saksan toteuttama holokausti. Vaik-
ka sekä läntisessä että itäisessä Euroopassa 
(osin eri syistä) juutalaisvainoista puhumi-
nen haipui pinnan alle kylmän sodan vuosina, 
määritti ja määrittää holokausti eurooppalai-
suutta vielä tänäkin päivänä. 

On totta, että holokaustia on vaikea ver-
rata vaikkapa Ranskan suuren vallankumo-
uksen tai teollistumisen mukanaan tuomiin 
muutoksiin. Silti Suomen perspektiivistä on 
vaikeaa välillä ymmärtää kuinka radikaalis-
ti holokausti jätti jälkensä eurooppalaiseen 
muistiin ja identiteettiin.

Jo itse sodan aikana holokausti koski paitsi 
sen kuutta miljoonaa juutalaisuhria ja lähes 
kolmea miljoonaa muin perustein uhriksi jou-
tunutta, myös kymmeniä miljoonia murhiin 
osallistunutta tai niitä sivusta seurannutta. 
Holokaustin roolijako toistuu toki maailman 
myöhemmissäkin kansanmurhissa, mutta 
toisen maailmansodan aikainen valitettavan 
laaja mittakaava oli ainutlaatuinen.

Vaikuttavuuden kannalta ei ole oleellista 
se, johtuiko murhaaminen institutionaalisista 
(periaatteellisista) vai funktionaalisista (käy-
tännöllisistä) syistä. Tosiasia on se, että vaik-

Ihmisoikeudet sekä holokausti ja  
muut kansanvainot  

Täydennys  perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman pe-
rusteisiin

GeoRGe koPteff Ja Daniel WeintRaub



ka kovin moni aikalaistodistaja vetosi tietä-
mättömyyteen ja siihen, ettei kukaan sodan 
aikana kyennyt näkemään tappamisen mitta-
kaavaa, se jätti jälkensä. Uhrien, tekijöiden, 
sivustakatsojien ja näistä kolmesta ryhmäs-
tä nousseen neljännen ryhmän, puuttujien, 
omaan elämään holokausti jätti pysyvän 
varjon. Holokaustin merkittävyyttä euroop-
palaisessa mittakaavassa voi yrittää pohtia 
vertaamalla sitä siihen vaikutukseen, joka 
vuoden 1918 sodan tapahtumilla oli suoma-
laiseen tietoisuuteen. Noiden tapahtumien 
varjo näkyy aika ajoin vieläkin suomalaises-
sa keskustelussa. Samoin kuin sisällissodan 
puolen valinta Suomessa vaikutti seuraavaan 
ja sitä seuraavaan sukupolveen, vaikutti 
myös holokausti eurooppalaisella tasolla seu-
raavaan ja sitä seuraavaan sukupolveen. 

Monessa Keski- ja entisen Itä-Euroopan 
maassa opiskellaan holokaustiin liittyviä asi-
oita huomattavassa määrin. Se on tietys-
ti näissä maissa valitettavan helppoa, sillä 
poiskuljettaminen ja murhaaminen tapah-
tuivat juuri sydän-Euroopassa. Usein noista 
maista kotoisin olevien opettajakollegoiden 
kanssa keskusteltaessa saa kuulla, kuinka 
vaikeisiin tilanteisiin on jouduttu, kun oppilas 
on ruvennut kysymään, mitä isovanhemmat 
tekivät sodan aikana.

Kaksi historian opetuksen vaikutusta poh-
tivaa aforismia kuuluu: ”Historiasta oppii 
vain sen, ettei siitä voi oppia mitään” ja ”Se, 
joka ei tunne historiaansa, joutuu elämään 
sen uudelleen”. Toivotaan, että uudella tar-
kennuksella opetussuunnitelmaan siirrytään 
lähemmäs jälkimmäisen ajatuksen toteutu-
mista.

Miten holokaustia voi opettaa 
koulussa?
Seuraavassa on tarjolla kaksi esimerkkiä, mi-
ten holokaustiopetusta voi koulussa toteut-
taa. Ensimmäinen vaihtoehto on sovelletta-
vissa sekä peruskoulun että lukion tunneille 
ja jälkimmäinen lukion soveltavan kurssin 
sisällöksi.

Tavallisesti sekä peruskoulun että lukion 
puolella on holokaustin käsittelyyn mahdol-
lista käyttää yhdestä kolmeen tuntia. Tun-

timäärä vaikuttaa luonnollisesti siihen mitä 
asiasta ehtii opettaa. Asioita, joita tällöin 
kannattaa käsitellä, ovat esimerkiksi:

Holokaustin ja muun murhatyön uhrien ja 
tekijöiden identifioiminen ja holokaustin 
jatkumo sodan jälkeen – yksi oppitunti 

uhrit (juutalaiset, romanit, vammai-
set  (painolastiyksilöt), poliittiset van-
git, homoseksuaalit, Jehovan todista-
jat, vapaamuurarit, slaavilainen siviili-
väestö, neuvostoliittolaiset sotavangit) 
tekijät
vierestä seuraajat
(puuttujat)
2. ja 3. sukupolvi

Holokaustin kolme vaihetta - yksi oppi-
tunti

I 1933–38 Natsien valtaannoususta Kristal-
liyöhön

tavoitteena siirtää juutalaisten vaikutus-
valta ja varallisuus natsien käsiin
juutalaiset toimivat tarvittavana synti-
pukkina

II 1938–42 kristalliyöstä Wannseen kongres-
siin

juutalaisten karkottaminen Saksasta ja 
keskitysleireihin sulkeminen 
ghettojen perustaminen
NL:n valtaamisen myötä Einsatz-ryhmi-
en suorittamat massateloitukset
ensimmäiset kokeilut kaasuautoilla

III 1942–45 lopullinen ratkaisu (Wannseen 
kongressi)

tuhoamisleirien perustaminen ja tuhotyö
miten surmaaminen tapahtui: elinolo-
suhteilla (n. 800 000), ampumalla (n. 2 
milj), leireillä (yli 3 miljoonaa), kymme-
niätuhansia kuoli vielä vapauttamisen 
jälkeen

Lopullisen ratkaisun syiden pohdinta pohjau-
tuen edellisiin oppitunteihin (holokausti ei 
syntynyt tyhjästä)

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
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Antisemitismin historia (holokausti ei 
syntynyt tyhjästä) - yksi oppitunti

Kirkon suhtautuminen juutalaisuuteen, 
ristiretket, ruttovainot, karkotukset ja 
ghettoihin sulkeminen, 1800-luvulla al-
kunsa saanut rotuantisemitismi

Lopullinen ratkaisu

Institutionaalinen koulukunta -> juuta-
laisten tappaminen oli aina ollut Hitlerin 
päämäärä 
Funktionaalinen koulukunta -> juutalai-
sia oli liikaa -> jotain tehtävä -> lopulli-
nen ratkaisu

Lisätehoa opetukseen saa, jos holokausti-
opetusta voi laajentaa samanaikaisesti mui-
hin oppiaineisiin. Esimerkiksi holokaustiaihei-
sen kirjan lukuprojekti äidinkielessä. Toinen 
mahdollisuus on järjestää kalenteriin mer-
kityn Vainojen uhrien muistopäivän tienoilla 
(27.1.) jonkinlainen teematilaisuus. Ideoita 
päivän ohjelmaksi löytyy esimerkiksi Opetus-
hallituksen edu.fi sivustolta.

Lukioon sopiva ”Kopteffin malli” 
Holokausti-opetuksessa 
Lukio-opetuksessa holokaustin huomioimi-
nen on tapahtunut perinteisesti pakollisen 
Kansainväliset suhteet -kurssin yhteydessä. 
Eri oppikirjakustantajat ovat varanneet täs-
sä kurssissa vainojen käsittelyyn 12 sivua 
kuvan kera. Holokaustin juuret ovat kuiten-
kin jo huomattavasti varhaisemmassa aika-
kaudessa. Oma mallini tietopohja nojaa Yad 
Vashemissa (israelilainen holokaustin uhrien 
muiston vaalimiseen ja holokaustin tutkimi-
seen ja opettamiseen erikoistunut instituu-
tio) vuonna 2005 suoritettuun kolmen viikon 
kurssitukseen, johon osallistui 33 historian 
opettajaa ympäri maailman. Olin ensimmäi-
nen suomalainen tällä kurssilla. Sittemmin 
suomalaisia on osallistunut kursseille enem-
mänkin ja suomalaisille opettajille on järjes-
tetty kaksi omaakin kurssia. Uusia kursseja 
kannattaa tiedustella OPH:sta.

Kiinnostukseni holokaustin opettamisen 

•

•

•

lisäämiseen sai alkunsa vuonna 2003 Hyolin 
järjestämästä historian opettajien retkestä, 
joka suuntautui Baltian maihin ja Puolaan. 
Kurssini rakenne pohjautuu tuolla matkalla 
omaksuttuihin asioihin sekä Yad Vashemin 
kurssilla mukaan tarttuneeseen materiaa-
liin Euroopan juutalaisten historiasta. Tälle 
pohjalle olen rakentanut vuodesta 2004 lu-
kion toisen vuosikurssin oppilaille soveltuvan 
oman kurssin, Euroopan juutalaisten histo-
ria. 

Kurssi on yhden jakson mittainen ja päät-
tyy viikon matkaan samoille paikoille, joilla 
opettajat kävivät vuonna 2003. Vaihtoehto-
na esittelen seuraavassa oman mallini, joista 
tunneilla voi käsitellä itselleen parhaiten so-
veltuvia kokonaisuuksia supistettuna muoto-
na, ellei aikaa ja resursseja ole kokonaisen 
oman kurssin rakentamiseen. Arkadian yh-
teislyseossa kurssi järjestetään kerran luku-
vuodessa ja sen suorittaa 25–30 oppilasta.

Kurssin sisältö 
juutalaisyhteisöjen syntyminen Euroop-
paan diasporan seurauksena vuoden 131 
jälkeen
Sefardi- yhteisöjen muodostuminen kes-
kiajan Espanjaan versus Askenazi yhtei-
söt K-Euroopassa
islamin ja Juutalaisten yhteiselämää kes-
kiajalla – Dhimmi-sopimus
Puolan kuningas Kazimir Suuri ja Puolan 
juutalaisyhteisöjen syntyminen 1300-lu-
vulla
Espanjan Sefardien karkotus vuoden 
1492 jälkeen ja levittäytyminen kauem-
maksi itään
Ranskan vallankumouksen 1789 malli ja 
juutalaisten oikeuksien tunnustaminen
Emansipaation aika 1800-luvulla. Natio-
nalismin ja antisemitismin nousu; esi-
merkkeinä Saksa, Unkari ja Venäjä 
Kulttuurin kukoistuskausi 1900-l ja sa-
malle vuosisadalle ajoittuva shoah (juu-
talaisyhteisöjen käyttämä nimi holokaus-
tista)
Kansallissosialismin aikakausi 1933-45 :
Rotulait, Ghetot, Työleirit, keskitysleirit 
ja tuhoamisleirit, Einsatzgruppenit

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Lopuksi; Moraalihistoriallinen näkökul-
ma ihmiselämän arvokkuudesta ja ihmi-
syyden merkityksestä (oppilaspaneeli) 

Materiaalia opetuksen tueksi
Holokaustiopetuksen tueksi löytyy tietysti 
monenlaista materiaalia. Muistelmia, kuva-
uksia ja tutkimuksia on tarjolla suomenkie-
lelläkin runsaasti:

Oppilaiden käteen sopii hyvin ainakin 
Kertokaa siitä lapsillenne. Kirja juuta-
laisten joukkotuhosta Euroopassa 1933 

– 1945. Stephane Bruchfeld ja Paul A. 
Levine. Suomea koskevan luvun kirjoit-
tanut Jukka Hartikainen. Opetushallitus. 
Gummeruksen kirjapaino Oy. Jyväskylä 
2001
Opettajalle voi käsikirjaksi suositella 
teosta Antisemitismin musta kirja: juu-
talaisvainojen pitkä historia. Eero Ku-
parinen. Atena. Gummerus Kirjapaino. 
Jyväskylä 2008. Vielä uudempi kirja on 
Holokausti. Tapahtumat ja tulkinnat. An-
tero Holmila. Atena Kustannus Oy 2010.
Eräs edelleen parhaista dokumenteista 
on jo 1970-luvulla tehdyn Maailma so-
dassa tv-sarjan holokaustista kertova 
osa.

Nettisivujakin löytyy moneen lähtöön. Tässä 
muutamia suositeltavia:

Vainojen uhrien muisto ry:n (entinen Yad 
Vashem, Suomen osasto ry) tietopaketti 
historian synkimmistä vuosista (sivustot 
uusitaan ja materiaalia lisätään vuoden 
2011 aikana) http://www.holocaustinfo.
org/
AF-tietopankki toisesta maailmansodasta 
ja sotien ajasta Suomessa. Sivuilta löy-
tyy apua koulutehtävien tekoon. http://
www.annefrankguide.net/fi-FI/bronnen-
bank.asp
Ruotsin valtion ylläpitämä holokaustin 
ja rasismin vastainen instituutti. Link-
kinä löytyy ”Kertokaa siitä lapsillenne” 

-julkaisun alkuperäinen materiaali pdf-
muodossa http://www.levandehistoria.
se/node/130

•

•

•

•

•

•

•

United States Holocaust Memorial Muse-
um http://www.ushmm.org/education/
Israelin Yad Vashem-instituutin kotisivut. 
http://www.yadvashem.org.il/

Kirjoittajista George Kopteff on historian 
lehtori Arkadian yhteislyseossa ja 
Daniel Weintraub on Historian ja juutalais-
ten historian opettaja Juutalaisessa koulussa 
sekä Holocaust Task Force kansallisen työ-
ryhmän jäsen ja Holokaustin uhrien muisto 
ry:n hallituksen jäsen

Ps. Helsingin yliopisto järjestää tulevana kes-
änä luentosarjan ”Introduction to Holocaust 
and Genocide Studies”. Luento kuuluu joka 
elokuu pidettävään Helsinki Summer School 
tapahtumaan. Lisää tietoa löytyy osoitteesta 
http://www.helsinkisummerschool.fi/home/
courses/introduction_to_holocaust_and_geno-
cide_studies

•

•
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Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 
on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kaikkiaan 

vuoden 2011 aikana järjestetään tuhansia 
erilaisia tapahtumia lähes 160 hankkeen, 
tuhansien tekijöiden ja 300 vapaaehtoisen 
voimin. Hyvinvoinnin lisääminen ja vuoden 
aikaansaamat pitkäaikaiset vaikutukset ovat 
tärkeimmät tavoitteet. Alle on listattu esi-
merkkejä 2011-produktioista, jotka erityises-
ti voivat kiinnostaa historian ja yhteiskunta-
opin opettajia.

Kulttuuripääkaupunkivuoden sydän on 
Logomo, vanha veturitalli, joka vuonna 2011 
tarjoaa lukuisten esitysten lisäksi viisi näyt-
telyä ja tilateoksena toimivan kahvilan. 

Turun historian ansiosta 2011-hakemus-
kirjasta lähtien tuli on ollut keskeisessä roo-
lissa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmas-
sa. Yksi Logomoon pystytetyistä päänäytte-
lyistä on Tiedekeskus Heurekan ja Turun mu-
seokeskuksen yhdessä toteuttama Tuli on irti 

-näyttely, jossa kävijä pääsee tutustumaan 
tuleen niin hyötynä kuin uhkana. 

Vanha Turku esittäytyy palana Tiirikkalan-
katua, joka tuhoutui vuoden 1827 palossa, 
sekä 100 m2:n pienoismallina, jossa muinai-
nen Turku palaa 48 kertaa vuoden jokaisena 
päivänä.

Historia soi linnassa, tehdashallissa ja 
merellä
Turun linna on keskeisessä roolissa, kun kak-
si oopperaa saa ensi-iltansa elokuussa. Ope-
ra d’Alvilda in Abo on italiaissäveltäjä Carlo 
Agostino Badian teos vuodelta 1692. Sen 
tapahtumapaikkana on Suomen rannikko ja 

Turku – “Abo, metropoli della Finlandia”. Ai-
dolla tapahtumapaikalla tarjolla on rakkautta, 
torjuttuja tunteita ja komiikkaa. 

Elokuun lopussa linnan sisäpihan täyt-
tää Henrik ja noitavasara -kansanooppera. 
Kantaesityksensä saava ruotsinkielinen teos 
käsittelee 1660-luvun noitavainoja ja fun-
damentalismia Turun Kuninkaallisessa Aka-
temiassa. Keskeisessä roolissa on myös itse 
Pietari Brahe.

Kolmas historiallinen ooppera saa kan-
taesityksensä Logomon 3500-paikkaisessa 
pääsalissa marraskuussa. Eerik XIV on kol-
minäytöksinen teos. Se on säveltäjä Mikko 
Heiniön ja libretisti Juha Siltasen käsialaa. 
Musiikin johdosta vastaa kapellimestari Leif 
Segerstam, ja päärooleissa ovat Charlotte 
Hellekant ja Helena Juntunen. 

Soivat kirjeet -konserttisarja tuo vuoros-
taan musiikin vanhan postireitin varrelle Tuk-
holmasta Ahvenanmaan ja saariston kautta 
Aurajoelle. Kaikki konserttisarjaa varten luo-
dut teokset soivat Turussa Sigyn-salissa elo-
kuun alussa.

Kaupunkiympäristössä kohtaavat 
edistys ja menneisyys
Ohjaaja Jouko Aaltosen Taistelu Turusta -do-
kumenttielokuva tuo kaupungin arkkitehtoni-
set muutokset valkokankaalle, ja loppuvuo-
desta televisioruutuihin. Elokuva käsittelee 
Turun tautina tunnettua ilmiötä. Näkökul-
miksi siinä otetaan myös ympäristöliike ja 
talonvaltaukset. Elokuva kysyy, kenen kau-
punki Turku on sekä miten ja millä ehdoilla 
se muuttuu. 

Turku ammentaa historiastaan 
rakentaessaan tulevaa

sanna Moisala teksti

kiRsi RuHanen kuva
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Ympäristön arkipäiväisiä kokemuksia ja 
Turkua naisten kaupunkina tutkii Turun yli-
opiston Kerrottu ja koettu Turku -hanke. 
Kesällä ja syksyllä tuodaan naisten histo-
riaa tämän päivän kaupunkitilaan työläis-, 
yrittäjä- ja kulttuurinaisten elämästä ker-
tovin kulttuurikävelyin sekä studia genera-
lia -luennoin. Kesäkaudella Aurajoen ympä-
ristössä kiertää Muistihuone ja näyttelytila, 
joihin on koottu jokirannan kokemiseen ja 
aistimiseen liittyvää muistitietoa. Samalla 
interaktiivinen muistihuone kerää verkossa 
uusia kaupunkimuistoja kaupunkilaisilta ja 
matkailijoilta.

Historiallisten ja yhteiskunnallisten näkö-
kulmien lisäksi lukuisat innovatiiviset avauk-
set yhdistyvät toisiinsa Turussa vuonna 2011. 
Esimerkiksi Aurajokirannan kulttuurikuntoi-
lun keskuspuistossa voi nauttia kulttuurista 
ja liikunnasta samalla kertaa. 

Monipuoliseen Turun Euroopan kulttuuri-
pääkaupunkivuoden ohjelmaan voi parhaiten 
tutustua osoitteessa www.turku2011.fi.

Kirjoittaja on verkkotoimittaja Turku 2011 
-säätiön viestinnästä.
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Dokumenttielokuva saattaa sanana tuoda 
monelle mieleen kriisit, sodat, friikit ja 

äärimmäiset ilmiöt, mutta on se valtavan pal-
jon muutakin. 

Kehittyvistä maista kertovia elokuvia tuo-
tetaan maailmalla jatkuvasti. Suurimmaksi 
osaksi ne jäävät tarjonnan kokonaisvirrassa 
marginaaliin. Maailman globalisoituessa ei 
televisio-ohjelmisto ole suinkaan laajentunut, 
vaan itse asiassa supistunut. Dokumenttielo-
kuvia on hankala markkinoida ilman Holly-
wood-luokan budjetteja, ja monelle median 
kuluttajalle ei markkinoinnin ulkopuolista 
elokuvaa ole olemassakaan. 

Ylen Dokumenttiprojekti on avannut huh-
tikuun alussa kolmasulottuvuus.fi-palvelun, 
joka on yksi pyrkimys puuttua tähän kehi-
tykseen. Sivustolla voi katsella maailman 
parhaita ns. kolmannesta maailmasta kerto-
via dokumenttielokuvia, joista useimmat on 
tekstitetty suomeksi. Ohjelmistossa ovat mm. 
Cannesissa palkittu tanskalainen ”Armadillo”, 
kohuttu Nokian tuotteiden eettisyyteen liit-
tyvä ”Verikännykät” sekä kuluneena talvena 
kohuksi nousseesta Wikileaksista kertova 

”Wikileaksin totuus Irakista”.  Sivustolla tulee 
kevään mittaan olemaan yli sata elokuvaa.  
Koko ohjelmiston esittely on nähtävissä kol-
masulottuvuus.fi-palvelun infosivulla.

Elokuvat ovat katsottavissa myös YLE 
Areenassa, mutta erilliselle nettisivustol-
le kokoaminen mahdollistaa monipuolisen 
teemoittamisen ja ”paketoinnin”. Lisäksi si-
vustolla esitetään suomalaisten tekijöiden 
dokumentti- ja lyhytelokuvia, opiskelijatöitä 
ja suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen 
tuottamia videoita. Tarkoituksena on palvella 
esimerkiksi dokumenttielokuvan ystäviä, tie-
donhankkijoita, matkailijoita ja opettajia, jot-
ka voivat käyttää sivuston antia hyväkseen 
mm. kansainvälisyyskasvatuksessa. Ulkomi-
nisteriö on osallistunut hankkeen rahoituk-
seen, ja Yleisradion yhteistyökumppanina on 
ollut myös Kehitysyhteistyöjärjestojen palve-
lukeskus KEPA ry. 

Sivuston osoite on www.kolmasulottuvuus.fi. 

Kirjoittaja on Kolmannen ulottovuuden me-
diatuottaja.

Maailman parhaita dokumenttielokuvia  
verkossa

sePPo Rokka



Kolme valuuttaa, kaksi vuosisataa,  
yksi Suomen Pankki

Jaakko koskentola

Suomen Pankin rahamuseossa avattiin 
20.1.2011 uusi vaihtuva näyttely, ”Kol-

me valuuttaa, kaksi vuosisataa, yksi Suomen 
Pankki”. Näyttelyssä kerrotaan pankin 200-
vuotisesta historiasta ja sen lähtökohtana 
ovat rahanvaihtojen vaikutukset kansalaisten 
elämään. Käyttörahan tai jopa rahayksikön 
vaihtuminen on aina suuri tapahtuma. Joka-
päiväisessä elämässä usein käytetyn asian 
muuttuminen pakottaa kansalaiset mietti-
mään uudestaan hyödykkeiden hintoja ja 
varallisuusarvoja. Suomen Pankki perustet-
tiin vuonna 1811 juuri rahanvaihtoa toteut-
tamaan. 

Näyttelyssä esitellään kuusi suurta rahan-
vaihtoa. Ensimmäinen on pankin perustami-
sen yhteydessä tapahtunut käyttörahan vaih-
to Ruotsin riikintaalerista Venäjän ruplaan. 
Rupla oli 1800-luvun alussa paperikatteinen, 
joten sen arvo vaihteli. Rahan arvoa pyrittiin 
vakauttamaan ottamalla käyttöön hopeakan-
ta. Niinpä seuraava rahanvaihto oli pankko-
ruplasta hopearuplaan 1840–42. Tällöin saa-
tiin myös vihdoin kerättyä ruotsalainen raha 
pois liikkeestä Suomessa. Tätä rahanvaihtoa 
varten perustettiin Suomen Pankin haara-
konttoriverkosto.

Suomi sai oman rahayksikön 4.4.1860, 
jolloin markka syrjäytti Venäjän ruplan suuri-
ruhtinaskunnan valuuttana. Mutta mistä tulee 
nimi “markka”? Se on vanhin suomenkielinen 
rahayksikön nimi. Se perustuu Ruotsin val-
lan aikaan: Ruotsin rahajärjestelmä perustui 
mark-nimiseen rahayksikköön jo keskiaikana. 
Alun perin ”mark” on ikivanha pohjoiseuroop-
palainen painomitta, jonka tunnetuin edusta-

ja lienee Kölnin markka, painoltaan noin 234 
grammaa. Tämä ja monta muuta nippelitie-
toa kerrotaan rahamuseon näyttelyn fakta-
laatikoissa.

Toisen maailmansodan aikaan rahan arvo 
heikkeni mm. setelirahoituksen vuoksi. Kan-
salaisia kuohutti sodan jälkeen valtiovallan 
keino leikata inflaatiota: kolme nimellisar-
voltaan suurinta seteliä (5000, 1000 ja 500 
mk) leikattiin keskeltä kahtia. Tavoitteena oli 
kulutuskysynnän ja inflaation hillitseminen. 
Setelin vasen puolisko kävi edelleen maksu-
välineenä puolesta nimellisarvostaan. Oikea 
puolisko toimi kuittina tästä pakkolainasta. 
Pakkolainalle maksettiin kahden prosentin 
korko, ja laina maksettiin takaisin vuonna 
1949. Setelinleikkaus ei onnistunut hidasta-
maan inflaatiota, mutta tämä laina helpotti 
valtion rahapulaa. 

Sodanjälkeisen ajan nopean inflaation 
vuoksi markan nimellisarvo oli kohonnut var-
sin suureksi: suuriarvoisin seteli oli peräti 
10 000 markkaa. Nimellisarvoista poistettiin 
1.1.1963 toteutetussa rahauudistuksessa 
kaksi nollaa ja 1952 käytöstä pois jääneet 
pennit otettiin uudestaan käyttöön. Näytte-
ly päättyy eurojen käyttöönottoon 1999 ja 
2002, kun kansallisista rahoista luovuttiin eu-
roalueella. Tätä rahanvaihtoa voidaan pitää 
suurimpana koskaan toteutettuna rauhanai-
kaisena logistisena operaationa.

Lisätietoja rahamuseosta www.rahamuseo.fi.

Kirjoittaja on rahamuseon intendentti.
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Nykyinen lukion opetussuunnitelma pai-
nottaa historian opetuksen tavoitteissa 

erityisesti taidollista osaamista. Tiedollisista 
tavoitteista historianopetussuunnitelma on 
laveasanainen ja jättää opettajille harkin-
nanvaraa painotusten tekemisessä. Tällainen 
suuntaus on ollut nähtävissä myös edellisessä 
opetussuunnitelmassa. Myös historianopetuk-
sen muotoutumista koskevissa tutkimuksissa 
on ollut nähtävissä muutos historiallista ajat-
telua korostavaa opetussuuntaa kohti aina 
1990-luvulta alkaen. 

Historiataidoilla tarkoitetaan taitoja, joita 
voidaan johtaa tiedonalan luonteesta ja sen 
peruskäsitteistä. Historiataidot ovat erittäin 
läheisessä yhteydessä myös yleisiin tieteelli-
sen ajattelun ja tutkimuksen taitoihin. Näiden 
taitojen opettelu on hyvin keskeistä yliopis-
to-opinnoissa. Esimerkiksi kokonaisuuksien 
hallinta, lähteiden kriittinen lukutaito, syy-
seuraus-suhteiden ymmärtäminen, tulkinnal-
lisuus sekä objektiivisuus ovat kaikki taitoja, 
joita tarvitaan tieteelliseen ajatteluun, mutta 
ne ovat kaikki myös historiantaitoja. Keskit-
tymällä lukion historianopetuksessa opetus-
suunnitelman mukaisesti kehittämään histo-
riataitoja voitaisiin siis mahdollisesti parantaa 
myös oppilaiden edellytyksiä selvitä myöhem-
missä jatko-opinnoissa.

Suorittaessamme aineenopettajan peda-
gogisia opintoja Turun yliopistossa kiinnos-
tuimme historian opetuksen ja historiataito-
jen yhteydestä yliopisto-opiskeluun. Kirjoi-
timme osana kasvatustieteen opintojamme 
aihetta koskevan proseminaaritutkimuksen, 
jossa selvitimme nimenomaan historiatai-
tojen painottamista lukio-opetuksessa sekä 

niiden yhteyttä jatko-opintoihin yliopisto-
opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimme siis, 
miten opetussuunnitelmiin kirjatut historian 
taitoja koskevat tavoitteet ovat nykyisten yli-
opisto-opiskelijoiden mielestä heidän kohdal-
laan toteutuneet sekä heidän kokemuksiaan 
historian opetuksen vaikutuksista lukion jäl-
keisiin jatko-opintoihin. Aiempaa tutkimusta 
tästä mielenkiintoisesta aiheesta ei ole tehty, 
joten on varsin perusteltua avata keskustelua 
tältäkin alueelta.

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimusaineisto kerättiin Turun yliopiston 
opiskelijoille suunnatun verkkokyselyn avulla. 
Kysely koostui neljästä eri osiosta: taustatie-
doista, väittämistä koskien lukion historian 
opetuksen painotuksia ja omaa kiinnostusta 
historian opiskelua kohtaan, avoimista kysy-
myksistä sekä väittämistä koskien historian 
opetussuunnitelman ja vastaajan saaman 
opetuksen yhteyksistä. Käytimme kyselyssä 
usein mielipidettä tutkittaessa käytettävää 
viisiportaista Likert-asteikkoa sekä avoimia 
kysymyksiä.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 535 henkilöä. 
Tutkimusjoukosta 80 prosenttia oli naisia ja 
20 prosenttia miehiä. Eniten vastaajia oli hu-
manistisesta, yhteiskuntatieteellisestä sekä 
kasvatustieteellisestä tiedekunnasta Kaikista 
kyselyyn osallistuneista hieman yli puolet il-
moitti vastanneensa ylioppilaskirjoituksissa 
historian kysymyksiin. 

Historiaa pääaineenaan opiskelevia kai-
kista vastaajista oli hieman alle 14 prosenttia. 
Emme siis katsoneet tämän erityisesti vai-

”Kellastuneita kalvoja ja kaikki Hitleristä”

Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia historian opiskelusta lukiossa 
ja sen yhteydestä jatko-opintoihin

siniMaaRit niinikoRPi Ja lauRa isoMäki
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kuttaneen tutkimuksen tuloksiin tai nähneet 
syytä käsitellä historian opiskelijoita erillisenä 
vastaajajoukkona. Havaitsimme myös vasta-
uksiin tutustuessamme, että historian opiske-
lijoiden vastaukset eivät olleet varsinaisesti 
keskenään yhteneväisiä vaan myös niissä oli 
melko laajaa hajontaa. 

Yliopisto-opiskelijoiden kokemukset 
historian opetuksesta ja 
historiataitojen painottamista lukiossa
Vaikka sekä nykyinen että edellinen opetus-
suunnitelma korostavat taidollisia tavoitteita, 
kyselyn vastausten perusteella vastaajien 
saama historian lukio-opetus on ollut tieto-
painotteista. Vastauksissa korostui selvästi 
historian taitojen opetuksen puutteellisuus. 
Vain neljännes koki kriittisen ajattelun painot-
tuneen opetuksessa. Lähteiden lukutaito ja 
tulkinta painottuivat opetuksessa 20 prosen-
tin mielestä kun taas lähes puolet vastaajista 
ei kokenut opetuksen keskittyneen erilaisiin 
tulkintoihin historian tapahtumista.

Kysymyksissä tiedollisista painotuksista 
erityisesti yksittäisten faktatietojen ja vuo-
silukujen rooli korostui. Vastaajista 67 pro-
senttia koki historianopetuksen painottuneen 
yksittäisten faktatietojen varaan. Moni vas-
taajista mainitsi, että nimenomaan historian 
kokeissa tuli muistaa runsaasti erilaisia yksi-
tyiskohtia kuten tiettyjen tapahtumien vuo-
silukuja, historiallisten henkilöiden nimiä tai 
esimerkiksi sotiin liittyvien taisteluiden tapah-
tumapaikkoja. 

Vaikka suuressa osassa vastauksia koros-
tuivat historian opetuksen tiedolliset paino-
tukset, kuitenkin yhden historiataidon nähtiin 

olleen keskeisessä asemassa opetuksessa: 
vastaajista 63 prosenttia koki opetuksen pai-
nottaneen syy-seuraussuhteita. Menneisyy-
den ja nykyhetken sekä tulevaisuuden yh-
teyttä painotettiin 43 prosentin mielestä.

Kun vastaajia pyydettiin lyhyesti kuvaile-
maan lukiossa saamaansa historian opetusta, 
suurimpaan rooliin nousi opettajan ja opetus-
tyylin kuvailu. Etenkin taidollisten seikkojen 
kuvailu jäi hyvin vähäiseksi. Jonkin verran 
kirjoitettiin kuvailuja myös tiedollisista sisäl-
löistä, mutta suurimmaksi osaksi muisteltiin 
opettajan merkitystä historian oppimisen 
kannalta:

”Opettaja puhui 1000 sanaa minuutissa, 
piirteli kamalaa vauhtia suttuisia kalvoja ja 
hehkutti Talvisotaa.” (Vastaaja 22, mies, hu-
manistinen tdk, yo 2002)

”Historian opetus vaihteli sen mukaan, 
kuka opettajista osui kulloinkin valitsemalleni 
kurssille. Jokaisella opettajalla oli eri tyylinsä, 
yksi käytti itse tekemiään tiivistelmämonistei-
ta ja toinen kertoi mielenkiintoisia tarinoita ja 
suosi ryhmätöitä” (Vastaaja 203, nainen, kas-
vatustieteellinen, yo 2008.)

”Kellastuneita kalvoja iskettiin toinen toi-
sen perään, jotka olisi sitten pitänyt kirjoittaa 
sanasta sanaan muistiin.” (Vastaaja 10, mies, 
yhteiskuntatieteellinen, yo 2002.)

Historian lukio-opetuksen sisällöistä yli-
opisto-opiskelijat muistivat melko paljon ni-
menomaan historiatietojen opiskeluun liitty-
viä seikkoja. Osa vastaajista mainitsi hyvin-
kin tarkasti tunneilla käsiteltyjä yksittäisiä 
tapahtumia, henkilöitä tai aikakausia. Mones-
sa vastauksessa tuli esille opiskelijoiden ko-
kemus historian opiskelun pintapuolisuudesta 
ja hieman epäselviksi jääneistä kokonaisuuk-

 
”Mielestäni lukion historian opetuksessa painotettiin” 
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sista, joihin yksittäisiä faktoja ei välttämättä 
osattu liittää:

”Aikakausista ei saanut yhtenäistä kuvaa, 
koska opetus oli “silppumaista”. Liikaa vuosi-
lukujen muistamista, liian vähän tapahtumien 
ja niiden välisten suhteiden opetusta” (Vastaa-
ja 21, nainen, humanistinen tdk, yo 1998.)

Yliopisto-opiskelijoiden muistikuvissa 
omasta lukioaikaisesta historian opetukses-
taan korostui siis sekä opettajan rooli että 
historiatietojen opettelu. Tämä ei suoraan 
osoita, että näiden vastaajien opetuksessa ei 
olisi otettu lainkaan huomioon historian tai-
tojen opetusta, mutta vastauksista päätellen 
taitojen opettaminen on jäänyt suurelle osalle 
vähäiseksi. Saattaa olla, että opetuksessa on 
yritetty huomioida myös taitojen opetus, mut-
ta se ei ole tavoittanut oppilastasoa. Opetuk-
sen tavoitteet ovat voineet olla oppilaille epä-
selviä tai käytetyt metodit toimimattomia. 

Historiataitojen syrjään jääminen opetuk-
sessa historiatietoihin nähden korostui myös 
kysyttäessä, mitä historian taitoja vastaajat 
kokivat oppineensa lukiossa. Jätimme tar-
koituksella selittämättä kysymyksessä, mitä 
historian taidoilla tarkoitetaan, sillä halusim-
me tutkia myös sitä, miten historian tieteen 
luonne on avautunut opiskelijoille. Halusimme 
selvittää ymmärsivätkö opiskelijat, mitä taito-
ja historian opetuksella olisi voinut saavuttaa. 
Käsitteen ymmärtämisessä oli selkeitä eroja, 
eikä sillä, ilmaisiko vastaaja olleensa kiinnos-
tunut historian opiskelusta lukiossa vai ei, ol-
lut merkitystä tulosten kannalta. 

Vastausten perusteella itse käsite ”histori-
an taidot” oli vieras hyvin monelle. Osa vas-
taajista kertoi suoraan, ettei ymmärrä, mitä 
historian taidoilla tarkoitetaan. Hyvin usein 
historian taidot ymmärrettiin pelkästään yk-
sittäisten faktojen opetteluna tai opetuksen 
tiedollisena puolena: 

”Vuosilukuja! Sotia! Päivämääriä!” (Vastaa-
ja 97, nainen, humanistinen tdk, yo 2009.). 

”[Opin] kaiken Hitleristä persoonana.” (Vas-
taaja 6, nainen, Matemaattis-luonnontieteelli-
nen tdk, yo 2007.) 

”En taidoista tiedä. Eikös ne ole vain tieto-
ja? Kuten: miten II MS eteni, milloin oli päh-
kinäsaaren rauha, miksi porvoon valtiopäivät 
on niin tärkeät yms” (Vastaaja 171, nainen, 

yhteiskuntatieteellinen tdk, yo 2004)
Toisinaan käsite saattoi olla vieras, mutta 

vastauksesta kävi ilmi, että historian taitoja 
on kuitenkin jonkin verran opeteltu: 

”Mitä ovat historian taidot? Historia lukiossa 
opetti asioiden syy-seuraussuhteiden ymmär-
tämistä, kulttuurien erilaisuutta, ehkäpä jo-
tain ihmisrodusta yleensä???” (Vastaaja 195, 
nainen, kasvatustieteellinen tdk, yo 2005.) 

Osalla vastaajista taas oli melko hyvä 
kuva siitä, mitä historian taidoilla tarkoitetaan, 
mutta he eivät juuri kokeneet oppineensa näi-
tä lukiossa. Joukosta löytyi kuitenkin myös 
vastaajia, jotka ymmärsivät historian taitojen 
käsitteen ja kokivat myös oppineensa näitä 
taitoja lukioaikoinaan:

”[Opin] kokonaisuuksien hahmottamista, 
yksityiskohtia, laajojen aineistojen selaamista 
ja tulkitsevaa lukutapaa.” (Vastaaja 126, nai-
nen, kasvatustieteellinen tdk, yo 2004.)

”Lähdekritiikki ja aineiston tulkitseminen 
ja sijoittaminen omaan aikaansa ja muuhun 
ympäristöön on ehkä yksi tärkeimpiä historian 
kautta opittuja asioita.” (Vastaaja 39, nainen, 
humanistinen tdk, yo 2008.) 

Avoin kysymys historian taitojen oppimi-
sesta lukiossa osoittautui erittäin mielenkiin-
toiseksi ja hedelmälliseksi tutkimuksemme 
kannalta. Vain pieni osa vastaajista osoitti 
ymmärtävänsä, mitä historian taidoilla tarkoi-
tetaan suurimman osan osoittaessa tietämät-
tömyytensä käsitteen suhteen. 

Historia-aineen yhteys jatko-opintoihin yli-
opisto-opiskelijoiden näkökulmasta

Kyselyyn osallistuneiden vastauksissa pai-
nottui historiataitojen opetuksen vähäisyys tai 
jopa niiden täydellinen puuttuminen lukio-ope-
tuksesta. Historiataitojen opetuksen puutteel-
lisuudesta huolimatta yli 40 prosenttia vastaa-
jista koki lukion historian opiskelun antaneen 
valmiuksia myöhempään yliopisto-opiskeluun. 
Hieman alle 30 prosenttia ei nähnyt historian 
opiskelun hyödyttäneen heitä jatko-opinnois-
saan lainkaan ja saman verran vastaajista ei 
ilmaissut mielipidettään asiasta.

Vastaukset, joiden mukaan lukion historian 
opetuksesta ei ollut ollut hyötyä jatko-opinto-
ja ajatellen, oli avointen vastusten perusteella 
mahdollista jakaa neljään kategoriaan, joita 
olivat oppiaineen etäisyys omaan alaan, hyö-
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dyttömät tiedot sekä huono-opetus tai 
oppilaan huono motivaatio. Neljännen 
kategorian muodostivat vastaukset, 
joita ei ollut mahdollista luokitella vas-
tauksen puutteellisuuden vuoksi lain-
kaan. 

Niistä, jotka eivät kokeneet hyö-
tyneensä historian opiskelusta jat-
ko-opinnoissa, suurin osa perusteli 
vastaustaan historiatietojen hyödyttö-
myydellä oman alan kannalta. Historia 
koettiin etäisenä ja nähtiin usein pelk-
kinä faktoina, joilla ei ollut yhteyttä ny-
kyisiin jatko-opintoihin. Nämä vastaajat eivät 
kokeneet historiaa oppiaineena, joka voisi tar-
jota heille myös yliopistossa tarvittavia taitoja 
tietojen ohella. 

”En [hyötynyt], koska opiskelualallani his-
torian tuntemuksella ei ole juurikaan merki-
tystä.” (Vastaaja 28, nainen, matemaattis-
luonnontieteellinen tdk, yo 2004.)

”En [hyötynyt], kemisti ei tarvitse historiaa” 
(Vastaaja 165, mies, matemaattis-luonnontie-
teellinen tdk, yo 2009.)

Toinen vastaajien usein esittämä perustelu 
liittyen historian opiskelun hyödyttömyyteen 
jatko-opintoja ajatellen, oli että historian tun-
neilla opetettu tieto oli heille turhaa ja että 
opetuksessa korostuivat lähinnä irrallisiksi 
jääneet faktat. Osa vastaajista saattoi tuoda 
esille opiskelutaitoja, joita yliopisto-opinnois-
sa tarvitaan, mutta he eivät kuitenkaan ko-
keneet oppineensa näitä lukion historian tun-
neilla. Vastauksissa korostuu edelleen aineen 
tietopainotteisuus:

”En juurikaan. Historian opiskelu oli yksit-
täisten “faktojen” opettelua, eikä opettanut 
millään tavalla kriittisyyteen tai omaan ajatte-
luun. Vaihtoehtoisia tulkintamalleja ei tarjottu 
millekään ilmiölle tai tapahtumalle. Tällaisia 
tarjottiin vasta yliopistossa” (Vastaaja 43, nai-
nen, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen 
tdk, yo 2001.)

Vastausten perusteella oli mahdollista ha-
vaita yleisesti historian opettajan tärkeä rooli 
opiskelijoiden muistoissa liittyen lukion histo-
rian opiskeluun. Tämän kysymyksen kohdalla 
pieni osa vastaajista mainitsi huonon opet-
tajan tai oman opiskelumotivaation puutteen 
syyksi siihen, että historiasta ei ole ollut hei-

dän mielestään hyötyä lukion jälkeisissä opin-
noissa. 

”Omat historian opettajani eivät osanneet 
innostaa. Olin toki itsekin muissakin aineis-
sa hyvin epämotivoitunut, mutta esimerkiksi 
uusi erittäin hyvä ruotsin opettaja sai minut 
oppimaan ruotsia.” (Vastaaja 10, mies, yh-
teiskuntatieteellinen tdk, yo 2002.)

Jatko-opintoja ajatellen historian lukio-
opetuksesta omasta mielestään hyötyneet oli 
myös mahdollista jaotella neljään kategoriaan 
avoimien vastausten painotusten mukaan: 
historian opetuksen hyödyllisyys oman alan 
kannalta, historian opetuksen tarjoamat tai-
dolliset valmiudet sekä historian yleissivistävä 
vaikutus. Neljännen kategorian muodostivat 
jälleen vastaukset, joita ei ollut mahdollista 
sijoittaa mihinkään luokkaan. 

Selkeästi suurimman ryhmän muodostivat 
ne, jotka kokivat historian lukio-opetuksen 
tiedollisesti liittyvän jollain tapaa omaan opis-
kelualaan. 

”Kyllä [koen hyötyneeni]. Päädyin opiske-
lemaan uskontotiedettä ja kyllähän tässäkin 
aineessa historia tukee opintoja. Etenkin us-
kontojen ja niitä ympäröivien kulttuurien his-
torian tunteminen on mielestäni ollut hyvin 
tärkeää ja hyödyllistä.” (Vastaaja 409, nainen, 
humanistinen tdk, yo 2007.)

Vastauksissa painottuivat historian ope-
tuksen tiedolliset lähtökohdat – eivät niin-
kään taidot, joita historian opiskelun myötä 
olisi mahdollista omaksua. Tämä linjaus jat-
kui myös myönteisesti historian opiskelun 
vaikutuksiin suhtautuvien kannalta. Vain 17 

Syitä miksi lukion historian opiskelun ei nähty 
hyödyttävän jatko-opinnoissa
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prosenttia koki saaneensa taidollisia valmiuk-
sia lukion historian tunneilta jatko-opintojaan 
ajatellen. Näitä taidollisia valmiuksia painot-
tavissa vastauksissa mainittiin muun muassa 
kriittinen ajattelu, syy-seuraussuhteet, laajo-
jen kokonaisuuksien hallinta sekä erilaisten 
tulkintojen huomioiminen. Osa koki oppineen-
sa myös opiskelutekniikkaan liittyviä taitoja.

”Meillä historianopettaja kehotti kriittiseen 
ajatteluun ja erilaisten tulkintojen mahdolli-
suuksiin. Se on auttanut tieteellisen ajattelu-
tavan omaksumista nykyisissä opinnoissani.” 
(Vastaaja 260, nainen, kasvatustieteellinen 
tdk, yo 2003.)

”Historian esseevastauksista oli hyötyä 
yliopiston tenttejä ajatellen” (Vastaaja 280, 
mies, humanistinen tdk, yo 2008.)

Ne, jotka kyselyn mukaan kokivat hyöty-
neensä historian opiskelusta lukiossa, perus-
telivat vastaustaan varsin usein yleissivistä-
vän luonteen kannalta. Vastausten perusteel-
la yleissivistys ymmärrettiin kuitenkin lähinnä 
historiatietojen omaksumiseksi. Monet pitivät 
tärkeänä jonkinlaista yleiskuvaa menneisyy-
destä ja sen tapahtumista: 

”Kyllä [on hyödyttänyt]. Historian tunte-
minen luo pohjan yleissivistykselle ja auttaa 
sijoittamaan tapahtumat sekä ilmiöt oikeaan 
kontekstiin.” (Vastaaja 277, mies, yhteiskun-
tatieteellinen tdk, yo 1997.)

Yleissivistys mainittiin lisäksi toistuvas-
ti kaikissa vastaustyypeissä. Myös ne, jotka 
eivät kokeneet historian opiskelun hyödyttä-
neen heitä jatko-opintoja ajatellen, saattoivat 

silti mainita historian yleissivistävän 
luonteen. Etenkin vastaajat kohdassa 

”ei samaa eikä eri mieltä”, korostivat 
usein historian opiskelun yleissivistä-
vää luonnetta, vaikkeivät suoranai-
sesti kokeneet sen vaikuttaneen jatko-
opintoihinsa: 

”Yleissivistys on aina hyvästä, mut-
ta en ole hyötynyt siitä omissa opin-
noissani.” (Vastaaja 27, nainen, ma-
temaattis-luonnontieteellinen tdk, yo 
2009.)

Lopuksi
Tutkimustulokset osoittavat, että opetus-
suunnitelmassa asetetut historian opetuksen 
taidolliset tavoitteet eivät yleisesti ottaen ole 
saavuttaneet oppilastasoa. Opetuksessa on 
saatettu tietysti huomioida nämä taidollisetkin 
pyrkimykset, mutta tavoitteet ovat jääneet 
oppilaille epäselviksi. Lisäksi on pääteltävissä, 
että historian tieteenalan luonne ei ole hah-
mottunut oppilaille selvästi. Yliopisto-opiske-
lussa tarvittavia akateemisia taitoja ei osattu 
yhdistää historiassakin tärkeiksi historian tai-
doiksi. 

Historian opetuksella olisi valtavan hyvät 
mahdollisuudet helpottaa oppilaiden siirty-
mistä jatko-opintoihin, sillä kohdatut haasteet 
koskevat usein juuri akateemisten taitojen 
opettelua, joita historian taitoja opettelemalla 
olisi mahdollista harjaannuttaa. Näin saatettai-
siin vaikuttaa myös paljon puhuttuun työurien 
pidentämiseen, kun nk. akateemisten taito-
jen oppimiseen käytetty aika mahdollisesti 
vähenisi. Lisäksi opiskelemalla historian tai-
toja oppilaan on mahdollista oppia myös ny-
kypäivänä vaadittavia elämäntaitoja. Historia 
taitojen opiskelun voidaankin ajatella olevan 
nimenomaan opiskelua elämää varten.

Tutkimuksen kirjoittajista Sinimaarit Niinikor-
pi on historian ja yhteiskuntaopin opettajana 
Hakarinteen koulussa Tammisaaressa ja Laura 
Isomäki on Erasmus kouluissa -projektikoordi-
naattorina Eurooppalainen Suomi ry:ssä.

Työnohjaajana on toiminut Historian ja yht-
eiskuntaopin didaktiikan professori, FT, KT, Arja 
Virta Turun yliopistosta.

Syitä miksi lukion historian opiskelun nähtiin 
hyödyllisen jatko-opintojen kannalta
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Uusimuotoinen reaaliaineiden koe eli niin 
sanottu ainereaali tuli ylioppilastutkinnon 

osaksi vuonna 2006. Koe on saavuttanut vii-
den vuoden iän, ja on hyvä aika tehdä tilan-
nekatsaus, mitä historian ja yhteiskuntaopin 
kokeissa on tänä aikana tapahtunut. Aiheesta 
järjestettiin Helsingissä marraskuussa 2010 
seminaari, johon osallistui sekä ylioppilastut-
kintolautakunnan historian ja yhteiskuntaopin 
ainejaosten edustajia että HYOL ry:n lukio-
työryhmän ja paikalliskerhojen jäseniä. Tämä 
artikkeli pohjautuu seminaariesitykseen, jossa 
tarkastelimme aineidemme kokeiden suosion 
kehitystä, kirjoittajia ja koetuloksia. Kuvioi-
den pohjana olevat tiedot ovat pääosin saa-
tavilla ytl:n tilastojulkaisuissa ja nettisivuilla; 
tässä olemme vain koostaneet niiden tietoja 
havainnollisempaan visuaaliseen muotoon. 
Esityksemme on suppea siihen nähden, että 
aineidemme kokeisiin liittyy paljon kiinnosta-
via kysymyksiä. Toivomme, että voimme lä-
hivuosina palata niihin laajemman analyysin 
yhteydessä.

Ainereaalin taustat ja suosio
Reaalikoereformin perusteluista eniten huo-
miota uudistuksen valmisteluvaiheessa ja sen 
jälkeenkin sai, että reaalikokeiden tuloksia 
voitaisiin käyttää hyödyksi kolmannen asteen 
opiskelijavalinnoissa paremmin kuin vanhan 
reaalikokeen tuloksia ja että tämä helpottaisi 
yliopistojen ja korkeakoulujen valintakoepai-
netta. Ainedidaktisesti katsoen reformissa oli 
hyvää, että uudessa reaalikokeessa kunkin 
aineen oman tiedonmuodon kannalta keskeis-
tä osaamista mittaavien tehtävien laatimisen 

voitiin odottaa toimivan helpommin kuin en-
nen, kun kaikkien aineiden tehtävät olivat sa-
massa tehtävävihossa suoraan toistensa kil-
pailijoina. Kolmas perustelu uudistukselle oli, 
että reaaliaineiden painon ylioppilastutkinnos-
sa tuli vastata niiden opetusmäärää lukiossa; 
yksi yhteinen koe kaikille reaaliaineille ei ollut 
tasapuolista sitä ajatellen, että eri kielten ko-
keita oli tarjolla runsaasti. 

Monilla tahoilla pelättiin uudistuksen ra-
pauttavan yleissivistystä lukiolaisten alkaes-
sa erikoistua vain niihin reaaliaineisiin, joiden 
kokeen he aikoivat suorittaa tutkinnossa. Ei 
kuitenkaan vaikuta, että uusi reaalikoe olisi 
muuttanut tilannetta kovin jyrkästi. Jo vanha-
muotoisen reaalikokeen aikana iso osa koke-
laista kirjoitti vähintään viisi eli yli puolet koe-
vastauksistaan yhdessä aineessa; esimerkiksi 
keväällä 2000 näitä vahvasti tiettyyn ainee-
seen keskittyneitä kokelaita oli 59 prosent-
tia. Uuden reaalikokeen ajalta tilastoista taas 
nähdään, että suuri osa kokelaista käyttää 
uuden reaalikokeen antamaa tilaisuutta näyt-
tää osaamistaan laajalla alueella; esimerkiksi 
keväällä 2008 tutkintonsa valmiiksi saaneis-
ta ylioppilaista 56 prosenttia ja syksyllä 2008 
valmistuneista noin 43 prosenttia oli kirjoitta-
nut vähintään kaksi reaaliaineen koetta.

Kun katsotaan, millaisia aineyhdistelmiä 
kaksi reaalikoetta suorittaneilla ylioppilailla on 
tutkinnossaan, nähdään, että ennestään tutut 
aineparit ovat suhteellisen suosittuja. Kaksi 
reaalikoetta kirjoittaneilla pojilla historia-yh-
teiskuntaoppi reaaliaineyhdistelmä on ollut fy-
siikka-kemian ohella suosituimpia, tytöillä his-
toria-yhteiskuntaopin edellä näyttävät olleen 
yhdistelmät, joissa mukana on psykologia.

Historian ja yhteiskuntaopin kokeet 
ylioppilastutkinnossa 2006–2010 

MeRvi kaaRninen Ja Jan löfstRöM
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Historian ja yhteiskuntaopin suosio
Reaaliaineiden kokeisiin ilmoittautuneista ko-
kelaista on tilastot ytl:n Internet-sivuilla. Tut-
kintoa suorittavien kokelaiden määrä kuiten-
kin vaihtelee tutkintokerrasta toiseen, joten 
eri reaaliaineiden “suosiota” arvioitaessa on 
parasta katsoa, kuinka suuri osuus reaaliai-
neiden kokeisiin ilmoittautuneiden kokelai-
den kokonaismäärästä on valinnut tietyn re-
aaliaineen kokeen. Tuo prosenttiluku kertoo 
siis, kuinka leveän palan kukin reaaliaine saa 
reaalikokeen suosion yhteisestä “piirakasta”.

Historian kokeen “piirakanpalaa” mit-
taavat prosenttiluvut ovat olleet vuosina 
2006–2010 lievässä laskussa, yhteiskunta-
opin kokeen osalta nousussa, ja tämä pätee 
sekä kevään että syksyn tutkintoon. Keväällä 
2011 historian laskusuunta keskeytyi: histo-

rian lukema 10,7 prosenttia oli käytännössä 
sama kuin vuotta aiemmin (10,6 %). Abso-
luuttisissa lukumäärissä historian kokeeseen 
ilmoittautuu tosin isompi kokelasmäärä ke-
väisin kuin syksyisin, mutta historiaa voidaan 
silti pitää “syysaineena”: sen “piirakkaviipa-
le” on leveämpi syksyisin. Yhteiskuntaoppi 
puolestaan on “kevätaine” sekä kokelaiden 
lukumäärän että aineen suhteellisen suosion 
kannalta.

Historia ja yhteiskuntaoppi ajatellaan yhä 
usein kiinteäksi ainepariksi, jollaisen ne ovat 
muodostaneet vuosikymmenien ajan. Jos 
käsittelemme niitä ainereaalissa tällä tavoin, 
aineidemme yhteenlaskettu suosio on pysy-
nyt melkoisen tasaisesti noin 23 prosentissa. 
Historian suhteellisen suosion laskua on ta-
sannut vastaavasti yhteiskuntaopin suosion 

kasvu. 
Historian suosion las-

kua murehtivia voidaan 
lohduttaa sillä, että his-
toria ei ole tässä kohta-
lossaan yksin. Lähireaali-
aineista myös luterilainen 
uskonto ja maantiede ovat 
menettäneet suosiotaan, 
itse asiassa jopa huomat-
tavasti enemmän kuin 
historia. Syy kehitykseen 
on pääosin se, että terve-
ystiedon koe on alustaan 
vuodesta 2007 lähtien li-
sännyt suosiotaan, ja se on 
eräässä mielessä syönyt 
monien muiden reaaliai-
neiden “viipaleita”. Oheisiin 
kuvioihin on valittu huma-
nistis-yhteiskunnalliset re-
aaliaineet, joiden kokeisiin 
ilmoittautuu suhteellisen 
suuri määrä kokelaita. Psy-
kologian suosio on säilynyt 
vakaana ja yhteiskuntaopin 
siis selvästi noussut (graa-
fit 1 ja 2).

On vaikea sanoa var-
masti, mistä syistä eri ai-
neiden suosion erilainen 
kehitys johtuu. Terveys-
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Graafi 2, Eri aineiden osuudet (%) reaalin kirjoittajista syksyisin.
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Graafi 1, Eri aineiden osuudet (%) reaalin kirjoittajista keväisin.
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tiedon, psykologian ja yhteiskuntaopin op-
pisisältöjen tietty elämänläheisyys saattaa 
selittää osan niiden vetovoimasta. Historian 
suosion kehityskäyrää pidämme yllättävän 
hyvänä siihen nähden, että historiassa ko-
keeseen omaksuttava tietomäärä, varsin-
kin pakollisten kurssien ja luettavan tekstin 
määrä, on suuri.

Käsitys historiasta poikien aineena ei ole 
aivan perusteeton: historian kokeeseen il-
moittautuneista tyttöjä on ollut noin 40 pro-
senttia; osuus on tosin ollut hienokseltaan 
nouseva. Yhteiskuntaoppi ja maantiede ovat 
olleet verraten sukupuolineutraaleja aineita 
siinä mielessä, että ilmoittautuneissa tyttö-
jen ja poikien osuudet ovat olleet lähes tasan. 
Jos otetaan lukuun, että tutkintoon ilmoittau-
tuneiden kokelaiden populaatio on kuitenkin 
tyttöenemmistöinen, voi myös yhteiskunta-
oppia ja maantiedettä pitää lievästi poika-ai-
neina. Luterilainen uskonto 
ja terveystieto sekä eten-
kin psykologia ovat selväs-
ti tyttöaineita, mikä lienee 
opettajille tuttu asia.

Pisterajat
Uusimuotoisessa reaaliko-
keessa on pääsääntöisesti 
joka aineen kokeessa suh-
teellinen arvostelu. Arvo-
sanojen pisterajat pyritään 
asettamaan siten, että aina 
viisi prosenttia kokelaista 
saa laudaturin, 15 eximian, 
20 magnan, 24 cum lau-
den, 20 lubenterin, 11 ap-
probaturin ja viisi prosent-
tia improbaturin. Periaat-
teesta poiketaan aineissa, 
joissa kokelaita on hyvin 
vähän (esim. ortodoksinen 
uskonto), sekä sellaisissa 
kielikokeissa, joihin osal-
listuu paljon kyseistä kieltä 
äidinkielenä puhuvia, jol-
loin laudaturin osuutta ei 
ole kohtuullista painaa ta-

voitearvoonsa asti. On kiinnostava kysymys 
sinänsä, mitä ongelmia suhteelliseen arvos-
teluun periaatteessa voi liittyä, mutta emme 
puutu siihen tässä.

Pisterajoissa on ollut vaihtelua, kuten uu-
teen reaalin siirryttäessä myös ennakoitiin. 
Suurin vaihtelu (viisi pistettä) on ollut mag-
nan (historia, yhteiskuntaoppi) sekä appro-
baturin ja impobraturin (historia) kohdalla. 
Pisterajojen vaihtelun voidaan olettaa liitty-
neen ensisijassa kokeidemme vaikeustasoon 
eikä kokelaiden taitotasoon, mutta asiaa olisi 
tutkittava.

Arviointipoliittisesti keskeisimmät pistera-
jat ovat laudaturin ja approbaturin rajat, ja 
niissä ytl tiukimmin pyrkii yllä mainittuihin 
prosenttitavoitteisiin. Graafissa 3 nähdään, 
että kevään kirjoituksissa laudaturin korkein 
pisteraja “isoissa” humanistis-yhteiskunnal-
lisissa reaaliaineissa on löytynyt aina joko 
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Graafi 3, L-pisterajat keväisin.
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Graafi 4, L-pisterajat syksyisin.



yhteiskuntaopissa tai (kerran) luterilaisessa 
uskonnossa, alhaisin pisteraja terveystiedos-
sa tai psykologiassa. Syksyn kokeissa (graafi 
4) terveystiedon ja psykologian laudaturin 
pisteraja on niin ikään ollut yleensä alempi 
kuin sisaraineissa, sen sijaan laudaturin kor-
kein pisteraja syksyn tutkinnossa on löytynyt 
vaihtelevasti historiasta, luterilaisesta uskon-
nosta tai yhteiskuntaopista. 

Kuvion ulkopuolelta voidaan todeta, että 
laudaturin pisterajat ovat olleet korkeahkot 
myös elämänkatsomustiedossa ja filosofias-
sa: keväällä 2009 et:n laudaturin pisteraja oli 
35 ja filosofian 34 pistettä, ja keväällä 2010 
kummankin aineen laudatur-arvosana edel-
lytti 35 pistettä. 

Hyväksytyn kokeen pisteraja on ollut ke-
väisin aina korkeimmalla yhteiskuntaopissa, 
kerran tosin myös maantieteen approbatur-
raja oli samalla tasolla. Psykologia taas on 
ollut keväisin aina alimman approbatur-pis-
terajan aine, yleensä yhdessä jonkin toisen 
aineen kanssa. Myös syksyn kirjoituksissa 
yhteiskuntaoppi ja ajoittain maantiede on 
ollut korkeimman laudatur-rajan aine, psy-
kologia alhaisimman. Tämäkin asia kaipaa 
tutkimusta, mutta oletamme, että yhteiskun-
taopin verraten korkeat pisterajat, etenkin 
arvosana-asteikon alapäässä, ovat ainakin 
osittain heijastumaa siitä, että moniosaisten 
tehtävien alakohtien painotuksessa on ollut 
joskus kokelaan kannalta melko anteliaita 
ratkaisuja.
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Laudaturin pisterajat ovat siinä määrin 
korkeat, että ilman jokeritehtäviin vastaa-
mista laudatur-arvosanaa on käytännössä 
vaikea saada. Ylivoimainen enemmistö histo-
rian kokeen kirjoittajista vastaakin jokeriteh-
täviin; esimerkiksi keväällä 2009 kumpaan-
kin jokeritehtävään vastasi yli 80 prosenttia 
kokeeseen osallistuneista. Yhteiskuntaopissa 
yhteiskuntatiedon jokeritehtävään vastasi 
myös yli 80 prosenttia, mutta taloustieteen 
jokeri vain runsaat 40 prosenttia kokeen kir-
joittajista. Taloustieto saatetaan yleisesti ko-
kea haastavimmaksi yhteiskuntaopin osaksi, 
mutta tätäkin tulisi tutkia lähemmin.

Marraskuun 2010 seminaariesityksessäm-
me ja erityisesti tässä artikkelissa olemme 
voineet käsitellä vain pientä osaa aineidem-
me kannalta kiinnostavista kysymyksistä. 
Parhaillaan Helsingin yliopiston käyttäyty-
mistieteiden tiedekunnassa on meneillään 
hanke, jossa tutkitaan koetuloksiin ja eri ai-
neiden kirjoittamiseen liittyviä sukupuoli- ja 
alueellisia eroja sekä eri aineiden koetulosten 
vertailukelpoisuutta kokelaiden yleisen taito-
tason mittaamisen kannalta. Hanke saanee 
jatkokseen tutkimusprojekteja, joissa tarkas-
tellaan lähemmin erilaisia ainekohtaisia ky-
symyksiä. Tuloksia niistä voitaneen odottaa 
parin vuoden kuluessa.

Kirjoittajista Mervi Kaarninen on Ylioppilas-
tutkintolautakunnan historian jaoksen ja Jan 
Löfström yhteiskuntaopin jaoksen puheen-
johtaja.

A-pisterajat keväisin.



HYOL:n elokuun kurssi - (Ab)Use of History

Paikka ja aika: Hanasaari - Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, 8.-9.8.2011

HUOM! Luennot ovat samat kuin HYOL:n järjestämässä Itämeren alueen historian opettajien 
EUSTORY –seminaarissa. Luentojen kielenä on englanti. Muu ohjelma on suomenkielistä.

Maanantai 8.8.2011 

9.00 Kurssin avaus
Puheenjohtaja Riitta Mikkola, HYOL ry 

9.30 Beyond National Narratives: the Baltic as a Multicultural World 
but How to Depict It? 
PhD, Doc Marko Lehti, Senior Research Fellow, Tampere Peace Research 
Institute, University of Tampere 

10.45 My country, right or wrong - how to integrate dark chapters
and sore spots into national history?
D.Soc.Sc, Markku Jokisipilä, University of Turku

12.00 Lounas

13.00 Use and Abuse of Troublesome and Painful Histories: the Second World War, the 
Holocaust and Communist Terror
Prof. Klas-Göran Karlsson, University of Lund

14.30 Kahvitauko

15.30  Vierailu Mannerheim -museossa

19.30 Illallinen Helsingin keskustassa (omakustanteinen)

Tiistai 9.8.2011 

10.00 Use and Abuse of History in Teaching – a question of perspective or of theory? 
Prof. Andreas Körber, University of Hamburgg

11.15 The handling of historical sore spots in light of the research project 
Historical Awareness in Finland 
D.Soc.Sc , Pilvi Torsti, University of Helsinki, director of the research project 
Historical Awareness in Finland

12.30 EUSTORY –historiakilpailu Suomessa
Projektivastaava Hanna Kokkonen, HYOL ry

 13.15 Lounas13.15 Lounas

Kurssin osallistumismaksu on 100 €. 
Ilmoittatuminen kurssille HYOL:n nettisivuilla 24.7. mennessä.
Mukaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
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Filosofian maisteri 
Maritta Järvisen 

valinta vuoden 2011 
historian ja yhteis-
kuntaopin opettajaksi 
julkistettiin huhtikuun 
9. päivänä HYOL:n 
kevätpäivillä Turussa. 
Rauman Lyseon pe-
ruskoulun historian 
ja yhteiskuntaopin 
lehtorina työsken-
televä Järvinen on 
tullut tunnetuksi ak-
tiivisena opetuksen 
kehittäjänä. Järvisen 
valinnan perusteluna 
on myös hänen ak-
tiivinen toimintansa 
omalla asuinalueel-
laan ja Rauman seu-
dun historian opetta-
jien kerhossa.

Miksi valitsit alun alkuaan oppiaineiksesi his-
torian ja yhteiskuntaopin?
Johtuu ehkä karjalaisista sukujuurista. Suku 
on kokenut kovia ja halusin tietää tarkem-
min, mitä oikein oli tapahtunut ja miksi. Isä 
oli ollut mukana talvi- ja jatkosodassa ja äiti 
joutunut lähtemään evakkoon. Kauempaa 
historiassa isoäidin isä, sisko ja veli olivat 
Venäjän vallankumouksen jälkeen lähteneet 
rakentamaan ihanneyhteiskuntaa, kohtalok-
kain seurauksin. Myös innostavat historian 
opettajat lukiossa vaikuttivat asiaan.

Miten päädyit opet-
tajaksi?

”Syytän” siitä kolmea 
nuorempaa veljeäni. 
Nuorena heitä piti 
aina ”opettaa tavoil-
le” ja siitä se opet-
taminen jäi jotenkin 
päälle. Kutsumustyö.

Millainen on ollut 
työhistoriasi?
Miehen työn perässä 
muutimme Raumal-
le. Tein ensin lyhyitä 
sijaisuuksia lasten 
ollessa pieniä, sit-
ten sain vakinaisen 
paikan Aronahteen 
yläasteelta. Viimei-
set 14 v. olen ollut 
Lyseossa.

Mikä on kiinnostavinta opettajan työssä?
Yläkoulussa voi toteuttaa monenlaisia projek-
teja, mistä nyt vain on kiinnostunut. Itse olen 
kokeillut kaikenlaista; jotkut projektit ovat 
onnistuneet paremmin, jotkut huonommin.  
Onnekseni olen saanut olla sellaisessa työ-
yhteisössä, missä kollegat ovat innostuneesti 
lähteneet mukaan eikä rehtorikaan ole estel-
lyt vaan kannustanut. Luonteesta johtuen en 
kestäisi pelkkää rutiiniopetusta.
Mielenkiintoisimmat ja antoisimmat projektit 
ovat olleet Malli-YK-kokouksiin valmistautu-
minen ja osallistuminen, NY-toiminta sekä 
koulumme uusin projekti: keräämme rahaa, 

Maritta Järvisestä vuoden 2011  
historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Päivi siltala-keinänen teksti

kiRsi RuHanen kuva
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jotta voimme perustaa Lyseon Afrikkaan v. 
2013, jolloin oma koulumme Raumalla lak-
kautetaan.

Mitä neuvoja antaisit nuorelle vastavalmistu-
neelle historian ja yhteiskuntaopin opettajal-
le?
Suosittelen erilaisten projektien ja teemapäi-
vien vetämistä, koska siinä oppii tuntemaan 
oppilaat paljon paremmin ja näkee oppilaista 
uusia puolia. Todellista sinnikkyyttä työha-
kuun myös tarvitaan, koska työpaikat ovat 
ikävä kyllä kiven alla.

Toimit myös Rauma-oppaana. Miten kotiseu-
tutyö näkyy käytännössä opettajan työssä?
Raumalla on kaksi maailmanperintökohdet-

ta, Vanha Rauma ja Sammallahdenmäen 
pronssikautinen hautaröykkiöalue. Varsinkin 
Vanha Rauma on kiinteä osa opetusta: kaikki 
oppilaat tutustuvat monipuolisesti eri oppiai-
neissa Vanhaan Raumaan ja sen historiaan.  
Arkkitehtuurin, asumisen, merenkulun, lai-
vanrakennuksen, sääty-yhteiskunnan, sota-
korvausten jne. opettamista voi elävöittää ja 
konkretisoida oman paikkakunnan historian 
avulla vierailemalla eri kohteissa.

Mitä harrastat vapaa-aikanasi?
Lukeminen on mieliharrastukseni. Kirja, joka 
on jäänyt vaivaamaan mieltäni, on James 
Orbinskin An Imperfect  Offering. Suosittelen 
sen lukemista.

Taloustietoa tulvii joka paikasta. Finanssi-
kriisin alkamisen jälkeen talousteemat ovat 

olleet vahvasti esillä eri medioissa. Otsikot 
ovat huutaneet subprimea, lehmanbrothersia 
ja Kreikka-pakettia.  Euromaiden pelastami-
nenkin oli yksi eduskuntavaalien suurista tee-
moista.

Suomen Pankki, Finanssialan Keskusliitto 
ja HYOL yrittävät innostaa lukiolaisia talouden 
pariin vuosittain järjestettävällä Talousguru-
kilpailulla. Lisäksi useilla pankeilla on talous-
osaamiseen liittyviä nettisivuja ja Nordealla 
on oma Taloustieto-kilpailunsa yhdeksäsluok-
kalaisille. Suomen Pankin www.euro.fi -netti-
sivuilla on nuorille suunnattu talouden maail-
maan sijoittuva Finanzity-seikkailupeli. 

Vaikka taloudesta puhutaan joka paikassa, 

niin miksi talous ei tunnu kiinnostavan nuo-
ria?

Tietoa on toki saatavilla paljon taloudesta, 
mutta niin on kaikesta muustakin. On myös 
entistä helpompi valita tietopaljoudesta vain 
se, mikä itseä jo ennalta kiinnostaa. Osa Ta-
lousguru-finaaliin selviytyneistä kymmenestä 
lukiolaisestakin kertoo, ettei juuri koskaan lue 
paperista lehteä. Uutisia seurataan verkosta, 
jossa tiedon valikointi on helpompaa.

Moni tutustuu erilaisiin lainoihin vasta 
mennessään neuvottelemaan asuntolainasta. 
Jos silloinkaan. Lyhyen pikavipin mielletään 
olevan turvallisempi lainamuoto kuin opinto-
lainan, jota joutuu maksamaan takaisin ehkä 
vuosien ajan. Nuorena tehdään monia talo-
udellisia ratkaisuja, joiden varjo voi seurata 

Talousaiheet tapetilla - kiinnostaako 
nuoria?

iina laRio teksti

Mikko HonkaJuuRi kuvat
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pitkälle tulevaisuuteen. Pikavi-
peillä sotketaan talous jo ennen 
kuin oman elämän rakentami-
nen on kunnolla ehtinyt edes al-
kaa. Onkin tärkeää, että nuoret 
tuntevat omaan talouteen liit-
tyvät riskit ja mahdollisuudet.

Keskuspankit huomanneet 
vastuunsa
Suomen Pankin lisäksi keskus-
pankkimaailmassa on laajem-
minkin aktivoiduttu nuorten 
talousosaamisen edistämises-
sä. Finanssikriisin jälkeen esi-
merkiksi Yhdysvalloissa Fedin 
Ben Bernanke on toistuvasti nostanut esille 
“taloudenlukutaidon”  tärkeyden ja korosta-
nut, että jatkuvasti monimutkaistuvassa ta-
lousympäristössä on jo nuorena oltava val-
miudet tehdä talouteen liittyviä päätöksiä oli 
kyse sitten luottokortin valinnasta tai eläke-
säästämisen aloittamisesta. Myös useat kes-
kuspankit Euroopassa tuottavat talouteen liit-
tyvää verkko-oppimateriaalia nuorille. Viime 
vuoden joulukuussa Euroopan Keskuspankin 
pääjohtaja Jean-Claude Trichet julkisti EKP:
n uudet nettipelit inflaatiosta ja rahapolitii-
kasta.

Jotain talousosaamisen tärkeydestä ker-
tonee myös se, että seuraavassa Pisa-tut-
kimuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa 
15-vuotiaiden taloustaidot. Suomi ei valitet-
tavasti ole ainakaan vielä mukana tässä ta-
lousosiossa.

Nuoret kisailivat taloustiedoista
Kun yritetään saada nuoria kiinnostumaan 
taloudesta, on viestin muoto ja sisältö on 
suunniteltava erityisen tarkasti. Konkretial-
la päästään pitkälle. On syytä nostaa esille 
teemoja, jotka liittyvät nuorten omaan elä-
mään ja vapaa-aikaan. 18-vuotias ei välttä-
mättä ole kiinnostunut asuntolainojen korois-
ta, mutta rahahuolet saattavat olla muuten 
tuttuja. Rahan puute voi aiheuttaa häpeää ja 
jättää jopa kaveriporukan ulkopuolelle. Nuor-
ta saattaisikin kiinnostaa, miten esimerkiksi 

säästämällä voi saada vähätkin rahat riittä-
mään leffalippuun tai miten kesätyörahoista 
kerätään rahat uusiin farkkuihin.

Yksi keino lisätä nuorten kiinnostusta talo-
uteen on lukiolaisille jo 14. kerran järjestetty 
Talousguru-kilpailu. Suomen Pankin johtokun-
nan jäsen Seppo Honkapohja ja Finanssialan 
Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaup-
pi julistivat maaliskuun alussa Suomen Pan-
kissa järjestetyssä palkintojenjaossa vuoden 
2011 talousguruksi Ressun lukion abiturientti 
Juhana Tikkasen. Toinen sija meni Helsingin 
Suomalaisen yhteiskoulun Daniel Sazonoville 

- joka muuten sijoittui kisassa toiseksi myös 
viime vuonna - ja kolmanneksi tuli Lahden 
yhteiskoulun Ari Piik.

Pojat hallitsivat loppukilpailua
Tämänvuotisessa finaalissa huomiota herät-
ti se, että kymmenen loppukilpailijaa olivat 
kaikki poikia. Myös Honkapohja kiinnitti tä-
hän huomiota puheessaan finalisteille: “Näyt-
tää siltä, että talous kiinnostaa poikia tuossa 
iässä keskimäärin enemmän kuin tyttöjä. 
Sama suuntaus on nähtävissä myös taloutta 
yliopistossa opiskelevien kohdalla.”

Honkapohja kuitenkin muistutti, että ta-
louden parissa työskentelee monia päteviä 
naisia. Hyvänä esimerkkinä tästä tuoma-
ristossa istuivat Suomen Pankkia edustanut 
ekonomisti Tuuli Koivu, Finanssialan Keskus-
liiton rahoitusasiantuntija Ulla Halonen ja 
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tuomariston puheenjohtajana toiminut HYO-
Lin Riitta Mikkola. Taloustoimittajien edusta-
jana oli raadin ainoa mies, toimittaja Harri 
Vänskä.

Opiskelupaikka houkuttaa 
osallistumaan Talousguruun
Tämänvuotiseen valtakunnalliseen kilpailuun 
osallistui 105 lukiota. Kaikki koulujen parhaat 
palkittiin diplomilla ja kirjapalkinnolla. Lop-
pukilpailuun selvisivät kymmenen parhaiten 
alkukilpailussa menestynyttä opiskelijaa. Fi-
naaliin kuului kirjallinen valuuttakurssipoli-
tiikkaa käsitellyt osuus sekä suullinen pari-
väittely ajankohtaisista talousaiheista kuten 
työurien pidentämisestä.

Finaalin kolme parasta saivat rahapalkin-
not. Lisäksi voittajan koulu, Ressun lukio, sai 
kilpailun kiertopalkinnon, Talousguru-tohto-

rinhatun haltuunsa vuodeksi. Taloustoimitta-
jat ry palkitsi kaikki loppukilpailijat talousleh-
den vuosikerralla. Taloustoimittajien ohella 
kilpailun tukijana ollut Lukiolaisten Liitto va-
litsi suullisten väittelyiden parhaan argumen-
toijan. Tittelin voitti Ressun Juhana Tikkanen, 
joka palkittiin iPadilla.

Yliopistot ovat myös tarjonneet finalis-
teille mahdollisuuden hakea suoraa kansan-
talouden opiskelupaikkaa ilman pääsykokei-
ta Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista sekä 
Hankenilta. Tämä palkinto taitaakin olla se, 
joka houkuttelee entistä useampia lukiolaisia 
osallistumaan vuosittain järjestettävään Ta-
lousguruun.

Kirjoittaja työskentelee Suomen Pankin vies-
tinnässä nuorten talousosaamisen edistämi-
seen liittyvässä projektissa.

Piia-Noora Kauppi Finanssialan Keskusliitosta ja Seppo Honkapohja Suomen Pankista palkitsivat vuoden 2011 
Talousguru Juhana Tikkasen sekä toiseksi tulleen Daniel Sazonovin ja kolmanneksi sijoittuneen Aki Piikin.
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Millaista on elämä tulevaisuuden kaupun-
gissa ja maaseudulla? Millaista koulua 

käydään vuonna 20X0? Miten vietetään va-
paa-aikaa? Entä onko ihminen vielä luomu-
tuote? 

Vastauksia näihin kysymyksiin visioitiin 
monitieteellisessä, eri oppiaineet ylittäväs-
sä Visionääri 20X0-kilpailussa, jonka HYOL 
järjesti yhteistyössä Heurekan, IBM:n, Ope-
tushallituksen ja Tiede-lehden kanssa. Tänä 
vuonna kilpailutöissä painottui visuaalisuus 
ja töiden muoto oli aiempaa moninaisempi: 
kilpailuun osallistuttiin maalauksilla, sarjaku-
villa, julisteilla, peleillä, kirjoituksilla ja vide-
oilla. 

Koulu 20X0
Visionääri 20X0 -kilpailun palkinnot jaet-
tiin 13.4. IBM:llä. Tilaisuudessa järjestettiin 
world cafe-muotoinen keskustelutilaisuus tu-
levaisuuden koulusta. Omia näkemyksiään ja 
ennusteitaan pääsivät esittelemään oppilaat 
ja opettajat sekä Visionääri-kilpailun järjes-
täjät.

Keskeistä tulevaisuuden koulussa on kes-
kustelijoiden mukaan ilmiökeskeisyys sekä 
oppiainerajat ylittävä lähestymistapa opetet-
taviin asioihin. Miten tämä käytännössä toteu-
tetaan, olikin jo hieman vaikeampi kysymys. 
Vetävätkö opettajat kenties tulevaisuudessa 
kursseja yhä enemmän yhdessä? On melko 
uskottavaa, että tiedollisen aineksen pilk-
kominen oppiaineiden mukaisesti menettää 
tulevaisuudessa merkitystään ja sen sijaan 
taidolliset tavoitteet nousevat esille aiempaa 
selvemmin. Mutta on äärimmäisen vaikea en-

nustaa, millaisella aikataululla ja miten nämä 
muutokset tulevat tapahtumaan. 

Myös varsinaisiin oppiaineisiin ennakoitiin 
muutoksia: kielistä merkitystään kasvattavat 
kiina, japani ja venäjä. Vaikka luonnontieteet 
ja tietotekniikka koettiin tärkeiksi, arvelivat 
keskustelijat myös yhteiskunnallisten ja hu-
manististen aineiden kasvattavan painoar-
voaan globaalissa maailmassa. Moninaisen 
kulttuurien kohtaamiseen ja suvaitsevaisuu-
teen kasvattamisen koettiin olevan näiden 
aineiden kautta luontevinta. Eivätkä ihmiset 
tulevaisuudessakaan voi rakentaa elämäänsä 
mielekkäästi ilman tietoutta menneisyydestä 
ja omista juuristaan. Historiallisyhteiskunnal-
lista tietoutta siis tarvitaan – tulevaisuudessa 
ehkä vielä aiempaa enemmän, jotta muutos-
ten vauhdissa pysytään mukana.

Myös opetusmenetelmät ja oppimisympä-
ristöt ovat tulevaisuudessa erilaisia. Keskus-
telijoiden puheenvuoroissa korostui erilaisten 
menetelmien kirjo sekä tekemisen ja koke-
misen kautta oppiminen. Selvääkin selvem-
pää on puolestaan virtuaalimaailman mer-
kityksen kasvu. Voidaanko tulevaisuudessa 
siis jättää jäähyväiset oppikirjoille? Entä 
millaiseksi opettajan rooli muokkautuu? Mikä 
ylipäätään on koulun tehtävä; missä määrin 
sen tulisi toimia perinteiden säilyttäjänä (tuli-
siko lainkaan?) ja toisaalta taas tukea tulevai-
suudessa tarvittavien taitojen omaksumista? 
Hurjimpien visioiden mukaan koulusta tulee 
tarpeeton instituutio, sillä pakollisen opiske-
lun voi hoitaa ”sirulla päässä”. 

Siru päässä tai ei – koulu tuskin menet-
tää merkitystään, vaikka opetuksen sisällöt, 
menetelmät ja oppimisympäristöt muuttuvat. 

Nuoret pohtivat elämää 
tulevaisuudessa

Hanna kokkonen teksti

ville soHn kuva
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Koulua tarvitaan edelleen, sekä sosiaalisessa 
ja kasvatuksellisessa mielessä, mutta myös 
evästämään tulevaisuuden kansalaiset hei-
dän oman elämänsä kannalta hyödyllisillä 
tiedoilla ja taidoilla. 

Kilpailutyöt HYOL:n sivuilla
Visionääri 20X0-kilpailun lukiosarjan voitti 
Eevi Ylönen Raahen lukiosta, toiselle sijalle 
ylsi Miia Tervo Raahen lukiosta ja kolmannek-
si sijoittui Sini Heikkinen Rajamäen lukiosta. 
Peruskoulusarjan voittivat Taina Bloigu ja Jo-
hanna Laakso Rajamäen yläasteelta, toisek-

si tulivat Sara Hopearuoho, Iida Vettenranta 
ja Laura Parviainen Porin Lyseon koulusta ja 
kolmanneksi sijoittui Outi Ylenius Ahtialan 
koulusta, Lahdesta. Peruskoulusarjassa jaet-
tiin lisäksi kunniamaininta Helmi Huotilaiselle 
Kruununhaan yläasteelta. 

Palkittuihin kilpailutöihin voi käydä tu-
tustumassa HYOL:n nettisivuilla. Kilpailutyöt 
ovat antaneet ideoita Heurekassa lokakuussa 
2011 avattavaan Tulevaisuus 20X0 -näytte-
lyyn. 

Kirjoittaja on HYOL:n projektivastaava.

Visionääri 20X0 -kilpailun molempien sarjojen palkitut oppilaat.
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HYOL on ollut mukana eurooppalaisessa 
EUSTORY – History Network for Young 

Europeans -verkostossa vuodesta 2008 lähti-
en. Huhtikuussa Hampurissa järjestetyn ver-
koston yleiskokouksen ohjelma-anti oli varsin 
rikasta ja pääsimme mm. seuraamaa tilai-
suutta ”Europa ist Zukunft! / Europe is futu-
re!”, jossa Länsi-Saksan entinen liittokansleri 
Helmut Schmidt kertoi näkemyksiään Euroo-
pan tulevaisuudesta. Häntä haastatteli jouk-
ko EUSTORY-alumneja, nuoria, jotka olivat 
aiemmin ottaneet osaa kansallisiin EUSTO-
RY-historiakilpailuihin ja päässeet tätä kautta 
osallistumaan kansainvälisiin EUSTORY-se-
minaareihin.

Kunnioitettu valtiomies
Tilaisuudessa oli EUSTORY-verkoston lisäk-
si läsnä oppilaita yli 60 koulusta Hampurin 
seudulta. Tullessaan lavalle Helmut Schmidt 
sai mielettömät aplodit, jotka eivät ottaneet 

loppuakseen. Tämä oli yksi osoitus siitä, mil-
laista arvostusta Schmidt nauttii Saksassa, il-
meisesti myös sellaisten nuorten keskuudes-
sa, jotka eivät olleet vielä syntyneet hänen 
valtakaudellaan. 

Schmidtin lisäksi haastateltavana olisi pi-
tänyt olla myös (Länsi-)Saksan entinen liitto-
presidentti Richard von Weizsäcker, mutta hän 
oli sairastunut. Herrojen välinen keskustelu 
ja mahdolliset näkemyserot olisivat varmasti 
olleet mielenkiintoista kuultavaa, mutta ehkä 
olikin onni onnettomuudessa, että paikalla 
oli vain toinen. Schmidt täytti ajan ja paikan 
täysin – ja poltti jatkuvasti tupakkaa. Upe-
an teatterirakennuksen (Deutsches Schaus-
pielhaus) palovaroittimet oli kaiketi kytketty 
pois päältä ja tupakkakielloista viis veisattiin. 
(Kyllä, nyt puhutaan Saksasta. Hampuri tosin 
lienee ilmapiiriltään etelää liberaalimpi – tä-
män saattoi havaita myös siinä, että ihmiset 
kävelivät ja pyöräilivät päin punaisia.)

Minne menet Eurooppa?  
 – Ja Saksa?

Hanna kokkonen

Näkymä Detsches Schauspielhaus -teatterista.
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Eurooppa on välttämättömyys
Schmidtiltä kysyttiin heti aluksi, mikä on hä-
nen suhtautumisensa Eurooppaan. Onko se 
hänelle rakas? Pragmaatikkona hän totesi 
ykskantaan, että hän ei rakasta Eurooppaa, 
vaan pitää sitä välttämättömyytenä. Hänen 
mielestään reaalipolitiikka on idealismia pa-
rempi perusta eurooppalaiselle yhteistyölle. 
Välttämättömyys myös kasvaa hänen mu-
kaansa tulevaisuudessa entisestään demo-
grafisten reunaehtojen muuttuessa. Euroop-
palaisten suhteellinen lukumäärä sekä talou-
dellinen ja poliittinen painoarvo vähenevät 
Aasian nousun myötä, ja siksi eurooppalais-
ten olisi syytä osata vetää yhtä köyttä. Yksi-
nään kaikki Euroopan maat ovat globaalissa 
maailmassa liian pieniä. Schmidtin mukaan 
kuitenkin ainoat poliitikot, joille tämä viesti 
on kristallinkirkas, ovat Euroopan keskuspan-
kin pääjohtaja Jean-Claude Trichet sekä Lu-
xemburgin pääministeri Jean-Claude Juncker.

Schmidt esiintyi pragmaattisena reaalipo-
liitikkona myös arvioidessaan Euroopan tule-
vaisuuden kehityssuuntia. Hän ei usko, että 
Euroopan unionin institutionaaliset päätök-
sentekorakenteet sopeutuisivat seuraavan 
20 vuoden aikana jäsenmäärältään huimasti 
kasvaneen unionin tarpeisiin. Ennemminkin 
unionin sisälle syntyy pieni de facto ydin-

ryhmä, joka tiivistää poliittista integraatiota 
omaan tahtiinsa. Schmidt kertoi myös ym-
märtävänsä, että nykyisessä monimutkaises-
sa maailmassa yhteistyön välttämättömyys 
ei aina näyttäydy yhtä selvänä kuin kaksi-
napaisessa kylmän sodan ajan maailmassa. 
Siksi Schmidt ennakoi myös nationalistisen 
itsekkyyden kasvavan tulevaisuudessa.

Puhuessaan eurooppalaisesta solidaari-
suudesta Schmidt kuitenkin toi esille, ettei 
solidaarisuus tarkoita sitä, että valtiot voivat 
harjoittaa vastuutonta talouspolitiikkaa ja 
odottaa, että muut eurooppalaiset rientävät 
apuun kriisitilanteissa. Silti Schmidtin vies-
ti koko keskustelutilaisuuden ajan oli selvä: 
Eurooppa on välttämätön ja solidaarisuutta 
tarvitaan. Tämä on reaalipolitiikkaa, ei idea-
listista haihattelua.

Välttämätön –kenelle?
Schmidtin Eurooppa-näkemyksistä saattoi 
helposti lukea historian painolastin. Toisen 
maailmansodan jälkeen Länsi-Saksa teki liit-
tokansleri Konrad Adenaurien johdolla vält-
tämättömyydestä hyveen sitoessaan maan 
taloudellisesti, sotilaallisesti ja poliittisesti 
läntiseen leiriin. Kylmän sodan loppumetreil-
lä lähinnä Ranskassa ja Isossa-Britanniassa 

EUSTORY -yleiskokouksen workshopissa. Kuvassa workshopin vetäjät sekä EUSTORY -koordinaattorit 
Walesista, Sweitsistä, Italiasta, Tanskasta ja Norjasta.



54 KLEIO 2/2011

JÄRJESTÖTOIMINTA

pelättiin yhdistyvän Saksan poliittisen pai-
noarvon kasvua ja irtautumista eurooppalai-
sesta yhteistyöstä. Schmidtiä liittokanslerina 
seurannut Helmut Kohl kuitenkin vannoi, et-
tei Saksa yhdistyneenäkään lähtisi unilate-
ralistiselle linjalle. Saksan tie olisi Euroopan 
tie, Saksan yhdistyminen ja eurooppalainen 
integraatio saman kolikon kaksi puolta. 

(Länsi-)Saksa on Adenauerista lähtien 
noudattanut solidaarista Eurooppa-politiik-
kaan. Nykyisen finanssikriisin ja talouskuri-
muksen aikana on välillä näyttänyt siltä, että 
kansleri Angela Merkel olisi irtautumassa 
edeltäjiensä poliittisesta perinnöstä. Saksa 
ei enää suostu maksumieheksi eikä sitä sii-
hen rooliin voi historiaan vetoamalla pakot-
taa. Saksassa on esitetty myös huolestuneita 
puheenvuoroja mahdollisesta suunnanmuu-
toksesta: on kuin Saksa ei enää haluaisikaan 
eurooppalaista Saksaa, vaan saksalaisen Eu-
roopan. 

Sittemmin talouden reunaehdot ovat pa-
lauttaneet Merkelin suurin piirtein edeltäji-
ensä linjoille. Silti on luultavaa, että toisen 
maailmansodan aikaisten kokemusten pai-
nuessa taka-alalle sekä yhdistyneen Saksan 
sisäpoliittisen tilanteen vakiintumisen myötä 
Eurooppa voi odottaa aiempaa itsetietoisem-
pana ja itsevarmempana esiintyvää Saksaa. 
On myös merkillepantavaa, että Schmidt ei 
haastattelussa pystynyt nimeämään maan-
miestensä joukosta yhtään poliitikkoa, joka 
käsittäisi Euroopan välttämättömyyden sa-
malla tavalla kuin hän.

Siihen, onko Eurooppa välttämätön ja ke-
nelle, löytynee Saksasta hyvin erilaisia näke-
myksiä. Sama pätee myös Suomeen. Mutta 
ehkä Schmidtin huomiot maailman demogra-
fisista, taloudellisista ja poliittisista muutok-
sista on syytä ainakin noteerata. 

Kirjoittaja on HYOL:n projektivastaava.

EUSTORY -historiakilpailu peruskoululaisille ja lukiolaisille 

HYOL järjestää ensi lukuvuonna Suomen neljännen EUSTORY -historiakilpailun. 
Kilpailun teema pysyy samana: Elämä muutoksessa. Aiempien vuosien tapaan 
kilpai-luun voi osallistua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kilpailussa on hyvät rahapalkinnot sekä peruskoulu- että lukiosarjassa. Lisäksi 
palkituilla lukiolaisilla on mahdollisuus hakea kansainvälisiin EUSTORY -semi-
naareihin. Tämän vuoden seminaarit järjestetään elo-syyskuussa Berliinissä 
ja Brysselissä. Seminaarit avaavat mahdollisuuden osallistua kansainväliseen 
toimintaan EUSTORY -verkoston puitteissa myös tulevaisuudessa.

Kaikkien kilpailutöitä lähettäneiden opettajien kesken arvotaan viisi 100 euron 
arvoista  lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan.

Kilpailumateriaali postitetaan HYOL:n jäsenille kouluvuoden alussa. Lisätietoa 
kilpailusta sekä palkitut kilpailutyöt löytyvät myös HYOL:n nettisvuilta.

Suomen kulttuurahasto ja Svenska 
kulturfonden rahoittavat Suomen 
EUSTORY -kilpailua.



  
Lahden kansanopiston ja Historian Ystäväin Liiton XXVII kesäseminaari  
Lahden kansanopistossa 15.–17.6.2011 

 

 
OHJELMA 
 
Keskiviikko 15.6. 
 8.30–10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi 
 10.00–10.15 Seminaarin avaus, rehtori Ville Marjomäki 
 10.15–11.45 Olivatko sotalapset hyväosaisia autettuja vai sodan uhreja?  

professori Aura Korppi-Tommola 
 12.00–13.00 Lounas 
 13.00–14.30 Eugen Schaumanin syyllisyys routavuosien tulkinnoissa, 
  professori Seppo Zetterberg  
 14.30–15.00 Kahvi 
 15.00–16.30 Juhani Aho ja F.E. Sillanpää armon ja epäoikeuden- 
  mukaisuuden tulkkeina, tohtori Panu Rajala 
 17.00–19.00 Populismin poliittinen olemus – ongelmien paljastajia vai 

huiputtajia? dosentti Erkki Tuomioja ja dosentti Rauli 
Mickelsson 

Torstai 16.6. 
 7.00–  9.00 Aamiainen 
 9.00–10.30 Sotatalous ja keinottelu – ensimmäisen maailmansodan 
  taloushistoriaa, professori Ilkka Nummela 
 10.30–12.00 1930-luvun lamapolitiikka – tarpeetonta kovuutta vai 
  välttämättömyys? dosentti Heikki Rantatupa 
 12.00–13.00 Lounas 
 13.00–14.30 Munsala-liike – hiljaisen kansan hätähuuto vai kiihkoilijoiden kapinaa? 
  tohtori Dennis Rundt 
 14.30–15.00 Kahvi 
 15.00–16.30 Väinö Linnan teosten filmatisoinneissa ilmenevä historiakuva, 
  professori Jarmo Valkola 
 17.00–19.00 Vuosi 1918, talvisodan syttyminen ja ”suomettumisen”  

aika historian kipupisteinä, professori Martti Häikiö* ja 
professori Kari Hokkanen 

 
Perjantai 17.6. 
 7.00–  9.00 Aamiainen 
 9.00–10.30 Kansalaiset vastaan valvontakomissio – sotasyyllisyys oikeutena ja 
  poliittisena draamana, VTT Jukka Tarkka 
 10.30–12.00 1990-luvun pankkikriisi – itse tehtyä vai tuontitavaraa? dosentti 

Antti Kuusterä 
 12.00–13.00 Lounas 
 13.00–14.30 Sankaruus ja syyllisyys Tarton rauhanneuvotteluissa 1920,  

professori Maria Lähteenmäki* 
 14.30–15.00 Seminaarin päättäminen ja kahvi 

 
* Luennon on rahoittanut Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston asiantuntijapalvelu. 
Kurssimaksu on 120 euroa sisältäen luennot ja ohjelman mukaiset ruokailut. Yhden päivän  
maksu 40 euroa. Majoitus 20 euroa/vrk. Päätoimisille opiskelijoille 50 % alennus. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.5.2011 mennessä Lahden kansanopiston nettisivujen kautta 
www.lahdenkansanopisto.fi  tai rehtori Ville Marjomäki, puhelin (03) 878 1100, 
sähköposti ville.marjomaki@lahdenkansanopisto.fi tai kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, puhelin 
(03) 878 1188, faksi (03) 878 1234, sähköposti pirkko.wahlfors@lahdenkansanopisto.fi 



Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista Kleiossa kommentte-
ja, pakinoita tai vaikkapa runoja. Kommentteihin voi lähettää vastineita päätoimittajalle 
ja keskustelua voi jatkaa HYOL:n nettisivuilla osoitteessa www.hyol.fi  Kirjoitukset jul-
kaistaan pääasiassa kirjoittajan nimissä, poikkeustapauksissa nimimerkillä.
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Puheenjohtaja vastaa nimimerkille Muutosta odottavat

Nimimerkki Muutosta odottavat kirjoitti edel-
lisessä Kleiossa ikuisuuskysymyksestä, ni-
mittäin opetusvelvollisuudesta. Se on palk-
kaukseemme kuuluva epäkohta, jota ei ole 
jatkuvasta painostuksesta huolimatta saatu 
tähän mennessä korjattua. Jokainen histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettaja tietää, et-
tei ole oikein, että hän saa opettaa monta 
tuntia enemmän saadakseen saman palkan 
kuin kollegansa. Pahinta järjestelmässä on 
se, että epäoikeudenmukainen palkkaus ker-
tautuu tehtävissä, jotka eivät mitenkään liity 
aineenopettajuuteen, kuten luokanvalvojuu-
dessa.

Pari vuotta sitten reaaliopettajat yrittivät 
yhdessä ajaa asiaan muutosta ehdottamalla 
OAJ:lle aineistolisää. Kävimme useampaan 
kertaan tapaamassa silloista puheenjohta-
jaa Kangasniemeä ja muutamaa muuta OAJ:
n johtohenkilöä, perustelimme asiaamme ja 
kampanjoimme jäseniä kirjoittamaan sähkö-
posteja OAJ:n päättäville henkilöille. Tarkoi-
tus oli saada paine OAJ:ssa niin kovaksi, että 
asia pääsisi neuvoteltavien asioiden listalle. 

Saimme sympatiaa, mutta lopputulos oli, 
ettei palkkausta korjattu. OAJ vaikuttaa ole-
van suljettu järjestö, joka ei kerro käymistään 
neuvotteluista, mutta huhupuheiden mukaan 
asia ei päässyt edes neuvottelulistoille. En 
tiedä, onko asia näin. Voitte itse kysyä asiaa 
ammattijärjestömme edunvalvontaosastolta. 

Ehkä nyt aika olisi kypsä aloittaa uusi 
kampanja oikeudenmukaisuuden puolesta. 
Olen itse asian suhteen optimisti mutta myös 
realisti. Opetusvelvollisuuksia on todella vai-
kea muuttaa, koska työnantaja siirtyisi mie-

luummin kokonaan niistä pois. OAJ ei taas 
halua kokonaistyöaikaan, koska kokemukset 
siitä ovat tähän mennessä olleet huonoja.
OAJ ei ole myöskään halukas ajamaan pie-
nen ryhmän etua (esim. aineistolisää), koska 
se ei hyödytä suurinta osaa jäsenistä miten-
kään.

Huonoa järjestelmää on kuitenkin mah-
dollista muuttaa joko pienissä erin tai sitten 
kokonaisuudessaan rymistellen. Kokonaistyö-
aika olisi meille lähinnä mahdollisuus, koska 
työtaakkamme ei voi suhteellisesti enää pal-
jon lisääntyä. Jos taas käytämme pienten as-
kelten taktiikkaa, voisi olla taas aika palata 
aineistolisän vaatimiseen. Tässä asiassa Re-
aali ry on samanmielisten järjestö, joka voi 
yhdessä ajaa asiaa.

Suurimmassa osassa lukioita ryhmänoh-
jaajan korvaus on sovittu euromääräisek-
si, jolloin sen suuruus ei riipu opetettavasta 
aineesta. Jos tätä asiaa ei ole hoidettu kun-
toon, se kannattaa ottaa esille seuraavassa 
opettajainkokouksessa. Peruskoulun puolella 
tilanne on hankalampi, koska luokanvalvojan 
korvaus on virkaehtosopimuksessa. Joissakin 
kunnissa epäoikeudenmukaista luokanvalvo-
jan korvausta on korjattu kuntakohtaisissa 
palkkaneuvotteluissa. Sopimuksestamme-
han osa on kuntatasolla neuvoteltavaa. Jos 
kuntatasolla päästään sopimukseen, voidaan 
luokanvalvojuudesta maksaa opettajille eri 
kertoimilla siten, että kaikki saavat saman 
euromäärän. Kenenkään korvaus ei laske, 
kun äidinkielen opettaja saa VES:n mukai-
sen korvauksen. Omassa koulussamme tämä 
tehtiin täksi lukuvuodeksi, kun olimme siirty-
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valtuustoon. Olisi tärkeää, että saisimme 
OAJ:n valtuustoon mahdollisimman paljon 
reaaliaineiden opettajia. Jos tämä tuntuu liian 
työläältä, kannattaa kirjoittaa viestejä OAJ:n 
tämänhetkisille vastuuhenkilöille. Palautetta 
siis sinne aineistolisästä ja asian hoitamatto-
muudesta! Jokaisen jäsenen ääni painaa.

Riitta Mikkola, HYOL ry:n puheenjohtaja

neet koulukohtaisiin budjetteihin ja budjetis-
sa olikin hiukan väljää rahaa. 

Muutosta odottavat opettajat voivat siis 
tarttua asiaan omalla koulu- ja kuntatasol-
laan. Epäoikeudenmukaista palkkausta kan-
nattaa pitää aina esillä, kun tapaa poliitik-
koja. Tärkeää on myös olla aktiivinen OAJ:n 
suhteen. OAJ:n paikallisjärjestöihin olisi hyvä 
mennä mukaan ja pyrkiä seuraavan kerran 
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 Vallan ytimessä - vallan kolmijako Suomessa

              28.-29.10.2011 HYOL:n syyspäivät Helsingissä

Olen kyllä kirjoista lukenut ja opettanut näitä asioita, mutta olisi itse kiva käydä ihan paikan päällä 
katsomassa, miltä rakennus sisältä näyttää ja mitä siellä tehdään. Vastaa seuraavaan kyselyyn ja 

katso onko HYOL:n seuraavat syyspäivät  28.-29.10 (pe-la) tehty juuri sinua varten!

Vierailukohde tai asia:  Kyllähän tämä kiinnostaa  No ei kiinnosta

Ritarihuone           

Eduskunta    

Presidentinlinna   

Valtioneuvoston linna 

Veso-päivä 

Opastettu Senaatintorin kierros

Hyvä seura ja ruoka

Helsingin yliopistomuseo

                                                                  Taidan lähteä Helsinkiin!              Minä olen kotona!

Mukaan pääsee 90 nopeinta.

Tarkempi ohjelma aikatauluineen alkusyksystä  Kleiossa ja HYOL:n nettisivuilla.
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Ministeri Max Jakobsonista ei ole 
julkaistu varsinaista elämäkertaa. 
Omassa tuotannossaankin Jakob-
son on käsitellyt vaiheitaan muun 
tekstin väliin sijoitettuina. Tohtori 
Jukka Tarkka on uudessa Jakob-
son-kirjassaan noudattanut samaa 
tekniikkaa. Jakobsonin vaiheet 
on sijoitettu hänen tuotantonsa 
ja ajattelunsa erittelyn keskelle. 
Jonkinlainen selkeä yhtenäinen 
elämäkerrallinen runko olisi var-
masti hahmottanut teoksen annin 
lukijalle paremmin kuin nykyinen 
hajakeskitys. 

Perusajattelultaan Tarkka on 
selkeä Jakobsonin hengenheimo-
lainen ja ystävä. Kun tähän vielä 
liittyy se, että Tarkka aikanaan 
työskenteli Jakobsonin EVA:ssa, 
on selvää, että teos ei ole pienim-
mässäkään määrin kriittinen Ja-
kobsonia kohtaan Toisaalta Tarkka 
on kuitenkin niin taitava tutkija ja 
kirjoittaja, että mitään kritiikitöntä 
ylistystarinaa ei ole syytä odottaa. 
Kannanotoissaan ja yhteiskunnalli-
sissa näkemyksissään on kirjoittaja 
kuitenkin selvästi puolensa valin-
nut. Teos ei ole mikään varsinainen 
tutkimus, sillä lähdeviitteet puuttu-
vat, mutta kirjallisuusluettelo ker-
too, että täysin hallitsevina lähteinä 
ovat Jakobsonin teokset. Ainakin 
minulle tuli lukiessa ongelmaksi se, 
että tekstissä ei riittävän selvästi 
käynyt ilmi se, mitkä olivat suoria 
Jakobsonin sitaatteja ja mitkä Tar-
kan sidostekstejä ja aasinsiltoja. 

Kuten aina Tarkan kirjat, uusin-
kin teos on sujuvasti kirjoitettu ja 
helppolukuinen. Muutamat alkeelli-
set asiavirheet huolelliseksi tunne-

tun tekijän tekstissä voinee panna 
lapsusten tiliin. Danielson–Kalmari 
ei todellakaan ollut perustuslaillinen 
ja Walter Ulbricht oli ollut jo vuosia 
manan majoilla DDR:n sortuessa.

Teoksen alkupuolella kirjassa 
selostetaan suhteellisen laajasti 
Jakobsonin juutalaista taustaa ja 
sukua. Tämä on täysin perusteltua, 
koska uskonnollinen tausta vaikutti 
monin tavoin Jakobsonin toimin-
taan ja vaiheisiin, selvimmin ehkä 
kuuluisaan YK:n pääsihteerikilpai-
luun. Sodan jälkeen alkoi Jakob-
sonin journalistin ura ulkomailla. 
Lontoossa hän toimi aluksi BBC:
n suomenkielisenä toimittajana ja 
sitten Uuden Suomen kirjeenvaih-
tajana. Jo tässä vaiheessa hän 
alkoi kehittää kykyään tarkkailla 
Suomea ikään kuin ulkopuolelta 
ja suuremmissa puitteissa. Uran 
alkuun liittyy myös klassikon ase-
man saavuttanut Diplomaattien tal-
visota. Ura jatkui nousujohteisena, 
vaikka muodolliset opinnot olivat 
jääneet ylioppilastutkintoon. Moni-
puolinen kielitaito karttui jo kodin 
perintönä ja työssä. 

Merkittävä uran käännekohta oli 
sijoittuminen Suomen USA:n lähe-
tystön lehdistöavustajaksi. Tässä 
vaiheessa Jakobson hankki sy-
vällisen USA:n tuntemuksen ja loi 
perustan myöhemmälle suhteiden-
sa verkostolle lännen suurvallan 
poliittisen eliitin piirissä. Aikanaan 
seurasivat uralla koko ulkoministe-
riön lehdistöpäällikön ja poliittisen 
osaston päällikön tehtävät. Tässä 
vaiheessa Jakobson sai jo merkit-
tävän maineen Suomen puolueet-
tomuusaseman puolustajana. 

Urho Kekkosen lähipiiriin Ja-
kobson nousi 1960-luvulla, niin 
tulkkina kuin puheiden haamukir-
joittajanakin. Tutkijat ovat hieman 
eri mieltä siitä, kuinka luotettavana 
työtoverina vanheneva itsevaltias 
Jakobsonia piti. Tarkan mielestä 
Kekkonen antoi Jakobsonille suu-
ren arvon keskustelukumppanina 

ja puheiden valmistelijana. Toisaal-
ta hovin piirissä oli varmasti niitä, 
joiden mielestä Jakobson oli liian 
orientoitunut länteen, eikä ymmär-
tänyt Paasikiven-Kekkosen linjan 
syvintä olemusta.

Jakobsonin virallisen uran huip-
pu oli varmasti hänen toimintansa 
Suomen YK:n suurlähettiläänä 
1960-luvunn lopulla ja 1970-luvun 
vaihteessa. Loistavan YK-uran 
loppua merkitsi miltei nolo häviö 
itävaltalaiselle keskinkertaisuu-
delle Kurt Waldheimille. Miksi NL 
torppasi Jakobsonin yrityksen on 
edelleen vailla lopullista vastausta. 
Todennäköisin syy on ehkä se, että 
suomalainen pääsihteeri olisi ko-
rostanut liikaa Suomen puolueetto-
muutta. Tämä käsitehän ei todella 
ollut hyvässä kurssissa 1970-luvun 
alun Kremlissä. Ratkaisuun saattoi 
ehkä myös vaikuttaa arabimaiden 
vieroksuma Jakobsonin juutalai-
suus. 

Lyhyehkön Tukholman suurlä-
hettiläskauden jälkeen Jakobson 
teki arvion uramahdollisuuksistaan 
suomettuneen Suomen ulkominis-
teriössä ja siirtyi Elinkeinoelämän 
valtuuskunnan johtoon 1970-luvun 
puolimaissa. Ei liene yllättävää, 
että EVA ja Jakobson joutuivat 
pahemman kerran sylkykupin ase-
maan suuriäänisten taistolaisten 
hallitsemassa suomettuneen Suo-
men julkisuudessa. Suomettumi-
nen ja taistolaisuus menivät, mutta 
eläkkeelle siirtymisensä jälkeenkin 
Jakobson jatkoi ahkerana kirjoit-
tajana ja kolumnistina Suomen 
aseman tarkastelua ja etenkin län-
tisten suhteidemme merkityksen 
korostajana.

Tarkan Jakobson-teos on aivan 
lukemisen arvoinen kuvaus mer-
kittävästä suomalaisesta vaikutta-
jasta.

Vilho Kulju

Kunnioittava esitys 
Max Jakobsonin 
urasta ja ajattelusta
JUKKA TARKKA: 
MAx JAKOBSON. KYLMäN 
SODAN DiPLOMAATTi. OTAVA 
2010. 319 S.
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Monipuolisen journalistisen uran 
läpikäynyt Risto Uimonen on mo-
nissa kirjoissaan käsitellyt polii-
tikkojen imagon rakentamista, ja 

median vaikutusta poliitikon uran 
käänteisiin. Uimonen on luonut 
myös käsitteen median megafo-
niefektistä, eli jonkun median kä-
sittelemän asian laajentumisesta 
yhä uusiin medioihin. Hyvä esi-
merkki megafoniefektistä on Matti 
Vanhasen naisjuttujen käsittely eri 
medioissa. Kirjoittajatyönsä ohel-
la Uimonen toimii Julkisen sanan 
neuvoston puheenjohtajana.

Uimonen on rajannut kirjansa 
aikajänteen Miettusen hätätilahal-
lituksesta nykyiseen Kiviniemen 
hallitukseen. Rajaus on perusteltu, 
vaikka Miettunen henkilönä kuului-
kin paremmin ehkä Kekkosen aika-
kauteen, jolloin median ja huippu-
poliitikkojen suhde ja asema olivat 
aivan toisenlaiset kuin nykyisin.

Suomen tilanteen taustaksi 
Uimonen käy läpi kehitystä USA:
ssa ja Englannissa. Amerikassa jo 
Roosevelt ja Kennedy ja Englan-
nissa etenkin Tony Blair ymmärsi-
vät julkisuuden hallinnan suuren 
merkityksen poliittiselle johtajalle. 
Hyvä johtaja ottaa poliittisen todel-
lisuuden haltuunsa ja ohjaa oman 
julkisuuskuvansa mieleisekseen. 
Tällainen onnistunut julkisuusstra-
tegia edellyttää aina suunnitelmal-
lisuutta ja ammattilaisten tukea. 
Suomessa Kekkosen vahva asema 
takasi sen, että hän hallitsi etenkin 
uransa keskivaiheilla ja loppupuo-
lella julkisuutta täydellisesti.

Kirjan käsittelemistä pääminis-
tereistä Mauno Koivisto onnistui 
julkisuuden hallinnassaan ylivoi-
maisesti parhaiten. Uimosen mie-
lestä Koivisto on Suomen poliittisen 
historian taitavin mediapoliitikko. 
Tietoisena hyvästä ruutusäteilys-
tään hän paneutui televisioesiin-
tymiseensä vakuuttavasti aina 
legendaarisesta Jatkoajan lähtien. 
Sanavalmius, otsakiehkura ja ru-
setti olivat kaikki mietittyä. Tärke-
ää Koiviston strategian kannalta 
oli se, että hän ei näyttänyt julki-
suudessa pyrkivänsä mihinkään. 

Vahvistuneen 
pääministerin ja 
monipuolistuneen 
median vaikea suhde
RiSTO UiMONEN: 
PääMiNiSTERiN PUHUVA Pää. 
YHDEKSäN PääMiNiSTERiN 
MEDiASUHTEET MARTTi 
MiETTUSESTA MARi KiViNiE-
MEEN. WSOY 2011. 429 S.

”Töräytyksiä”

SAMi HANTULA: 
ELäKööN DEMOKRATiA. 
MUiSTiNMENETYKSiä, 
MUUNNELTUJA TOTUUKSiA JA 
MUiTA POLiiTTiSiA PääSTöJä. 
ATENA 2011. 128 S.

Sami Hantulan Eläköön demo-
kratia -kirja ilmoittaa sisällökseen 
poliitikkojen parhaat ”töräytykset”. 
Kirjassa on satoja poliittisten päät-
täjien lausumia, tilanteissa, joissa 
ei ole loppuun asti harkittu, mitä 
sanotaan. Mukaan on otettu klassi-
koita, jotka ovatkin teoksen parasta 
antia. Kaikki muistavat lausunnot 
”saatanan tunareista”, tulevaisuu-
den ennustamisen vaikeudesta, 
demokratian syvimmästä olemuk-
sesta: ”Kansa on puhunut, pulinat 
pois” sekä kahvin juonnista ja sila-
koiden syönnistä.

Paavo Väyrysen ilmoitus epävi-
rallisessa tilaisuudessa, jossa hän 
ilmoittaa olevansa Jumalan valittu 
johtamaan Suomen kansaa, on 
vuodelta 1999. Kun kyseessä on 
ollut yksityistilaisuus, miten lau-
sunto on vuotanut julkisuuteen? 
Päivi Räsäsen lausunnot sekä että 
kulttuurillisesti ja uskonnollisesti 
lähempänä olevien pakolaisten 
paremmasta sopeutumisesta sekä 
omasta uskonnollisesta vakau-
muksesta vaikuttavat asiayhtey-
destä irtiotettuina juuri tällaisilta 
”töräyksiltä”. Ehkä yllättävää on 
se, että sosialidemokraatit, aina-
kin Mitro Repo, Paavo Lipponen 
ja Kimmo Kiljunen ovat ottaneet 
aiheita uskonnosta. Toisaalta ai-
emmin uskontoon melko nuivasti 
suhtautuneen puolueen puheen-
johtajana on julkiuskovainen, vara-
puheenjohtajana entinen piispa ja 
euroedustajana ortodoksipappi.

Moni tokaisu ei aukene, jos 
ja kun ei tiedä asiayhteyttä. Esi-
merkiksi, mitä ihmeellistä on Jutta 
Urpilaisen lausumassa vaalivalvo-
jaisissa 26.10.2008: ”Aivan aluksi 

haluan kiittää…”? Sitaatista ei käy 
ilmi, että Urpilainen aloitti haastat-
telukierroksen jokaisen kysymyk-
sen samalla lausumalla ja vaalit 
olivat SDP:lle tappiolliset. Mutta 
onko lausuma mitenkään erikoi-
nen ”töräytys”? Puoluejohtajien on 
tapana kiittää vaalityöhön osallistu-
neita ja Urpilainen ei kiittänyt vaali-
tuloksesta.

Ketkä poliitikot ovat lausuneet 
seuraavia viisauksia: ”Vanhuus on 
jokaisella edessä. Toisaalta van-
heneminen on ainoa tapa elää pit-
kään”, ”Kerran pohdin, miksi tytär 
osaa keittää nuudeleita paremmin 
kuin minä?”, ”Henkilökohtaisessa 
elämässäni sosialismin aika on ohi, 
koska se ei oikein toimi enää tässä 
ajassa”, ”41 vuotta julkisena kusi-
tolppana riittää”, ”Jos aika on ra-
haa, niin odottava on rikas”, ”Nato 
ei ole sotaa vaan rauhaa varten”? 
Vastaus löytyy tästä kirjasta.

Tämän hyvää julkisuutta saa-
neen kokoelman anti on melko 
vaatimaton. Onko syytä huolestua 
siitä, että poliitikkojen suustaan 
päästämiä ”sammakoita” pitää 
aivan luonnollisina? Mitään kuole-
mattomia ja elämään jääviä ”töräy-
tyksiä” tämä kirja tuskin sisältää.

Pasi Pulju
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median suosikki ja yleisönkin kan-
natusluvut olivat huippuluokkaa. 
Vanhanen onnistui jopa uusimaan 
pääministeriytensä. Sitten tulivat 
avioero, naisjutut ja vaalirahako-
hu, joista Vanhanen yritti selvitä 
muistamattomuudella tai vaike-
nemisella. Median megafoniefekti 
riehui täydellä voimalla, eikä Van-
hasella ja hänen puolueellaan ollut 
uskallusta mennä vaaleihin pahoin 
riepotellun pääministerin johdolla. 
Edessä oli ero.

Uimonen käsittelee kirjassa 
myös ”rehellisen” Holkerin, ”irak-
gaten” Jäätteenmäen ja nykyisen 
pääministerin Kiviniemen julki-
suuskuvaa. Nykyisen pääministerin 
imagonrakennusta Uimonen pitää 
erittäin taitavasti laskelmoituna. 

Kokonaisuutena ottaen Uimo-
sen teos on erittäin hyödyllinen 
yhteiskuntaopin opettajan ammat-
tikirja.

Vilho Kulju

Vaikka elämä saa alkunsa vedestä 
ja vesi ylläpitää elämää sekä se on 
se aine, jota tarvitaan kaikkien tun-
nettujen elämänmuotojen erilaisiin 
toimintoihin, veden käyttöön liitty-
viä kysymyksiä on käsitelty histori-
an kouluopetuksessa kohtuullisen 
vähän.

Osasyynä on oppimateriaalin 

puute. Suomen Damaskoksen ins-
tituutti ja Ulkopoliittinen instituutti 
järjestivät eri alojen asiantunti-
joille yhteisen koulutuksen, jossa 
perehdyttiin eturivin suomalaisten 
asiantuntijoiden johdolla itäisen 
Välimeren alueen vesikysymyksiin. 
Alustuksista on koostettu raportti. 
Raportin artikkeleissa asiantunti-
jat tarkastelevat itäisen Välimeren 
alueen vesiturvallisuus-kysymystä 
eri näkökulmista. Termillä vesitur-
vallisuus tarkoitetaan valtioiden 
kykyä turvata kestävä vedensaanti 
väestölleen. 

Vaikka maailman väestönkasvu 
on voimakasta ja epätasaisesti, on 
laskettu, että maailman vesiva-
roista riittäisi jokaiselle ihmiselle 
18 000 litraa vettä vuorokaudessa. 
Näin mikäli maailman vesivarat 
jaettaisiin tasaisesti. Teoreettinen 
tilanne on kaukana todellisesta ve-
sien jakautumisesta.

Lohduttomasta tilanteesta kär-
sivät niin libanonilaiset, syyrialaiset, 
jordanialaiset, palestiinalaisalueel-
la asuvat kuin israelilaisetkin. No-
pea väestönkasvu, globalisaatio 
ja ilmastonmuutos ovat johtaneet 
tuhlailevaan vedenkäyttöön suh-
teessa olemassa oleviin vesivaran-
toihin.  Samaan aikaan kun Levan-
tin alueen väestö on vajaa kaksi 
prosenttia maailman väestöstä, 
Levantin alueen makean veden 
varannot ovat ainoastaan 0.4 pro-
senttia maailman makean veden 
varannosta.

Historian kouluopetuksen näkö-
kulmasta Suomen ympäristökes-
kuksen tutkijan Laura Wickströmin 
artikkeli islam ja vesi on mielen-
kiintoinen. Wickströmin mukaan 
Koraanin mukaan vesihuolto on 
järjestyksessä ja vettä ei tule tuhla-
ta. Koraanin mukaan muslimien on 
jaettava kolme asiaa: vesi, laidun, 
ja tuli. Tästä huolimatta kamppailu 
vesivarojen hallinnasta on kiihty-
mässä itäisen Välimeren alueella. 

Taru Savolaisen artikkeli kä-

Vesi konfliktien ja 
yhteistyön siemenenä 
Itäisen Välimeren 
alueella

MARi LUOMi (TOiM.):
MANAgiNg BLUE gOLD: 
NEW PERSPECTiVES ON 
WATER SECURiTY iN THE 
LEVANTiNE MiDDLE EAST. FiiA 
REPORT 2010 25. TAMPEREEN 
YLiOPiSTOPAiNO OY – JUVENES 
PRiNT, TAMPERE 2010. 144 S.

Lausuntojen moniselitteisyys ja 
vaikeaselkoisuus olivat laajan ylei-
sön mielestä harkitsevaa viisautta. 
Tavoitteensa saavutettuaan Koivis-
to muutti asenteitaan mediaa koh-
taan ja oli usein hyvinkin vaikeasti 
tavoitettava.

Toinen tietoisen ja yritteliään 
mediapoliitikon rooliin pyrkinyt 
pääministeri oli nuori 1990-luvun 
alun laman pääministeri Esko Aho. 
Aho pyrki tietoisesti hallitsemaan 
julkisuutta esimerkiksi siten, että 
hän ajoitti suuret ratkaisut siten, 
että hän itse saattoi kertoa asioista 
suorassa haastattelussa. Näin ei-
vät toimitukset ehtineet peukaloida 
hänen tulkintojaan. Ajoitus koski 
etenkin televisiouutisia. Muutenkin 
Ahosta kehittyi todellinen lausun-
toautomaatti ja televisio-ohjelmien 
tähtiesiintyjä. Ahon suisti alamä-
keen kasvojen liiallinen ”kuluminen” 
ja Suomen pankin pääjohtajan 
Kullbergin sekä ministeri Kankaan-
niemen julkiset nöyryytykset televi-
siossa. Hyvällekin mediapoliitikolle 
on kohtalokasta hankkia itselleen 
röyhkeän ja ylimielisen maine.

Kömpelön suurikokoisen ja 
hidaspuheisen Paavo Lipposen 
edellytykset kehittyä sujuvaksi me-
diapoliitikoksi olivat verrattomasti 
Ahoa heikommat. Heidän ensim-
mäisissä kohtaamisissaan Aho 
pesikin hidaspuheisen Mooseksen 
helposti. Lipposen erilaiset möläy-
tykset ”nahkurin orsista” ja ”hurs-
kastelusta” eivät tuntuneet kovin 
onnistuneilta. Vähitellen Lipponen 
onnistui luomaan itselleen imagon 
asiat ja substanssit hallitsevana 
vahvana johtajana. Esiintymisiin 
tuli itsevarmuutta, ja omien parku 
mediakoulutuksen välttämättömyy-
destä vaimeni.

”Sattumapääministeri” Matti 
Vanhasen kohtalo on selkein esi-
merkki huonon julkisuuskuvan 
tuhoisasta vaikutuksesta poliitikon 
uralle. Uransa alussa inhimilliseltä 
ja ujoltakin tuntunut Vanhanen oli 
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sittelee puolestaan Jordanian ti-
lannetta. Jordania on yksi pahiten 
veden puutteesta kärsivistä maista 
maailmassa. Jordania on satsan-
nut vesiprojekteihin varoja paljon. 
Hankkeet vievät vettä naapurimai-
den kanssa jaetuista vesivaroista. 
Savolaisen johtopäätelmä on se, 
että nämä projektit voivat johtaa 
valtioiden väliseen yhteistyöhön 
tai niissä voi piillä valtioidenvälisen 
konfliktin siemen. 

Professori Hannu Juusola 
analysoi artikkelissaan toistuvien 
kuivuuksien merkitystä Syyrian yh-
teiskunnalliseen tilanteeseen. Hä-
nen mukaansa toistuvat kuivuudet 
Syyrian maatalousalueiden tois-
tuvat kuivuudet ovat vieneet jopa 
miljoonalta ihmiseltä toimeentulon.  
Syyriassa ”vesipakolaiset” ovat 
muuttaneet kaupunkeihin. Kui-
vuudet ja niiden hallitsemattomat 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
seuraukset ovat näin ollen lisän-
neet köyhyyttä, työttömyyttä ja 
yhteiskunnallista tyytymättömyyttä, 
mikä puolestaan on kasvattanut 
Syyriassakin sisäistä epävakautta. 

Vesiturvallisuuden horjumisen 
aiheuttama pakolaisuus ovat uusi 
asia myös kansainvälisille järjes-
töille. YK:n vuonna 1951 tehdyn 
pakolaisten oikeusasemaa koske-
van yleissopimuksen määritelmän 
mukaan ympäristösyiden, kuten 
luonnonkatastrofin tai vesipulan, 
takia kotimaastaan paenneita ih-
misiä ei luokitella pakolaisiksi. Näin 
ollen vesipakolaiset eivät nauti 
samoja oikeuksia kuin poliittisen 
vainon kohteeksi joutuneet. Vesi-
pakolaisuus on kuitenkin tosiasia 
ja heidän määränsä kasvaa ilmas-
tonmuutoksen seurauksena. On 
esitetty arvioita, joiden mukaan 
jos kaikki maailman ihmiset omak-
suisivat länsimaisen ruokavalion, 
vedentarve kasvaisi jopa 75 pro-
senttia.

Kirja on kokonaisuutena aja-
tuksia herättävä. Kirjaa lukiessa 

Mitä yhteistä on seuraavilla or-
kesterinimillä: Dallapé, Kansan 
orkesteri, Rajamäen poikain orkes-
teri, Odeon tanssiorkesteri, Masan 
harmonikkaorkesteri, Bruno Laak-
ko ja hänen orkesterinsa Lepakot, 
Sointu-orkesteri? Kyseessä on 
maamme vanhin, yhä edelleen 
toiminnassa oleva tanssiorkesteri, 
vuonna 1925 perustettu Dallapé. 
Sopimuksellisista syistä orkesteri 
esiintyi eri nimillä eri levymerkeillä. 

Dallapé on levyttänyt kaikkiaan 
yli 1000 kappaletta. Rajamäen poi-
kien kisällilauluryhmästä alkunsa 
saanut, 1920-luvulla Etsivän kes-
kuspoliisinkin tarkkailemaksi joutu-
nut orkesteri oli niitä harvoja, jotka 
esiintyivät sotien välisenä aikana 
koko maan kattavilla kiertueillaan 
sekä työväen- että suojeluskunta-
taloilla eli tanssimusiikki oli yhtenä 
osana yhdistämässä vuonna 1918 
jakaantunutta kansaa. 1930-luvun 
lopulla Dallapé soitti mielellään 
amerikkalaisperäistä swing-mu-
siikiakin, varsinkin amerikansuo-
malaisten Tommy Tuomikosken ja 
Bruno Laakon ollessa eri aikoina 
sen taiteilijakunnassa. Keikoilla 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

ja levytyksissä piti kuitenkin esittää 
kansanomaisempaa linjaa. 

Dallapén laulusolisteina ovat 
toimineet eri vuosina mm. seuraa-
vat legendaariset esiintyjät: georg 
Malmsten, Veli Lehto, Matti Jur-
va, Tauno Palo, A. Aimo, Kauko 
Käyhkö ja Olavi Virta sekä vaati-
mattomamman huomion saaneet 
puurtajat Ville Alanko, Kalevi Korpi, 
Berit ja Kosti Seppälä. Muusikkoi-
na Dallapén riveissä on esiintynyt 
kymmeniä suomalaisen kevyen 
musiikin taitajia: Vili Vesterinen, 
Paavo Raivonen, Onni Laihanen, 
Eino Katajavuori ja monet muut. 
Myös vakavamman musiikin pa-
rissa nimeä saaneita taiteilijoita on 
soittanut Dallapéssa useita. Parina 
nimenä voisi mainita Tapani Vals-
tan ja eräässä levytyksessä 1970-
luvulla mukana olleen kapellimes-
tari Okko Kamun.

Dallapé on perustettu jo vuonna 
1925 ja se on toiminut enemmän 
tai vähemmän säännöllisesti siitä 
alkaen, muutamia enimmillään 
muutaman vuoden taukoja lukuun 
ottamatta. Soittajat ovat vaihtuneet 
luonnollisesti moneen kertaan. 
Eero Lauresalo, joka oli mukana jo 
1920-luvun lopulla, teki sovituksia 
Dallapélle vielä 1990-luvulla. Dal-
lapé on tehnyt comebackin ainakin 
vuonna 1945 ja humppakauden 
alkaessa vuonna 1960. Vuonna 
2010 se muuttui muutaman miehen 
humppabändistä Juha Hostikan 
johtamaksi suureksi tanssiorkeste-
riksi ja swingkokoonpanoksi.

Kirjassa on tasapainoisesti 
asiatietoa ja juoruja aina Jomi 
Leinon epätoivoisesta teosta, 
maailman kuulun kapellimestarin 
vierailuun viulistina Dallapen le-
vytyksessä 1970-luvulla. Kauko 
Käyhkön epäonnistuneeksi mai-
nittu sanoitus klassikkoon Elämä 
juoksuhaudoissa olisi voitu julkais-
ta vertailun vuoksi, koska Käyhkö 
oli ahkera sanoittaja 1930-luvun 
lopulta alkaen ja hänen kynästään 

Kun soitti Dallapé

MARKO TiKKA – TOiVO 
TAMMiNEN: 
TANSSiORKESTERi DALLAPé. 
SUOMiJATSiN LEgENDA 
1925–2010. SKS 2011. 320 S.

havahduin siihen, kuinka moni-
mutkaisia ja moniulotteisia veteen 
liittyvät ongelmat ovat Lähi-idässä. 
Kaikkea ei saa mahtumaan yhteen 
kirjaan. Jäin kaipaamaan sitä, mik-
si kirjassa ei käsitellä, mikä rooli 
vedellä on israelin ja palestiinalais-
ten välisessä vihanpidossa. 

Jaakko Väisänen 
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on lähtöisin myös lukuisia ikivih-
reitä sanoituksia sekä omiin että 
muiden sävelmiin. Mielenkiintoista 
on myös tieto M. Maja nimimerkille 
lähes kilotavarana eri säveltäjiltä 
ostetuista iskelmistä, joiden nimet 
sitten saattoivat vaihtua, kun kap-
pale sai sanat. Hyvästi Shanghai 
sai uudeksi nimekseen Kuusamon, 
Sairas äiti Arkaa lempeä ja monia 
muitakin esimerkkejä on.

Dallapésta on aiemmin kirjoitta-
nut Kauko Käyhkö kirjassaan Dal-
lapén tarina. Se oli lähinnä kevyeh-
kö historiikin ja omien muistelusten 
sekainen kokonaisuus. Tämä on 
ensimmäinen varsinainen historiik-
ki. Tanssiorkesteri Dallapé on upea 
teos suomalaisen iskelmämusiikin 
legendasta. Tällainen teos kaipaa 
seurakseen musiikkia ja cd-aikana 
on Dallapén levytyksiä julkaistu 
sekä eri laulajien että orkesterin 
omissa kokoelmissa. Noin tuhan-
nesta levytyksestä soivat kuitenkin 
lähinnä vuosien 1930–1940 välise-
nä aikana julkaistut alle sata ikivih-
reää, poikkeuksena Artie Musicin 
nyt jo 6-osaiseksi laajentunut sarja. 
Kulttuuriteko olisi julkaista myös ai-
emmin julkiasemattomia levytyksiä, 
joita on useita kymmeniä, mikäli 
ovat vielä tallessa.

Pasi Pulju

”Länsimaisesta konekulttuurista 
ei ole missään pidetty niin suurta 
melua kuin Venäjällä.” Näin kir-
joitti Olavi Paavolainen vuonna 
1929. Tuolloin oli kulunut neljä 
vuotta siitä, kun neuvostofuturisti 
ja vallankumousrunoilija Vladimir 

Majakovski (1893–1930) oli teh-
nyt reportaasimatkan Amerikkaan. 
Minun löytämäni Amerikka koos-
tuu Majakovskin tuolta matkalta 
neuvostoliittolaisiin lehtiin kirjoit-
tamista kertomuksista. Niissä hän 
esitteli lukijoilleen teknistä utopiaa, 
jota kohti myös uusi neuvosto-
yhteiskunta oli matkalla. Teos ei 
kuitenkaan ole vain länsimaisen 

”konekulttuurin” ylistys vaan myös 
muistutus yhteiskunnallisista epä-
kohdista, joita kapitalistinen mo-
dernisoituminen tuo mukanaan. 

Majakovski etsi Paavolaisen 
tavoin nykyaikaa, ja löysi sen New 
Yorkista. Matka sinne oli vaivalloi-
nen. Majakovski lähti Moskovasta 
toukokuussa 1925 ja matkusti Ber-
liinin kautta Pariisiin, jossa hänet 
ryöstettiin. Lainaamalla hänen on-
nistui saada matkakassaan rahaa. 
Noin kuukausi Moskovasta lähdön 
jälkeen hän jatkoi Ranskasta höy-
rylaiva Espagnella, jolla matkusti 
Espanjan ja Kuuban kautta Mek-
sikoon. Odottaessaan siellä kolme 
viikkoa Yhdysvaltojen-viisumia 
Majakoski ehti tutustua meksikolai-
seen kulttuuriin. Härkästaisteluita 
hän piti julmana eläinrääkkäykse-
nä. Coltia Meksikossa käytettiin 
kuin korkkiruuvia, minkä vuoksi 
päivät, jolloin lehdistö pääsi kirjoit-
tamaan ”tänään ei murhia”, olivat 
harvinaisia.

Majakovski saapui junalla New 
Yorkiin lopulta heinäkuun lopul-
la. Sen rautatieasemat, modernin 
maailman symbolit, olivat hänen 
mielestään maailman uljaimpia 
näkyjä. Majakovski oli innostu-
nut sekä modernista, urbaanis-
ta miljööstä että sosialistisesta 
vallankumouksesta. Amerikasta 
hän löysi ensin mainitun, mutta ei 
edellytyksiä jälkimmäiselle, minkä 
vuoksi hänen matkakokemuksena 
oli ristiriitainen. Hän ihasteli Ameri-
kan teknistä edistyneisyyttä ja pa-
heksui sen ihmisiä ja epätasa-ar-
voisuutta. Nämä kokemukset hän 

tiivisti propagandistiseksi, verbaa-
lisesti tehokkaaksi ja ajan henkeen 
sopivaksi sähkösanomamaiseksi, 
nopeatempoiseksi tekstiksi. 

Broadway oli Majakovskille 
Amerikan edistyksen symboli. Siel-
lä oli yöllä lähes yhtä valoisaa kuin 
päivällä: ”Katulyhdyt on sytytetty 
pelkästään valaisemaan, mainos-
valot vilkkuvat, näyteikkunoista ja 
aina avoimien kauppojen ikkunois-
ta kajastaa valoa, suunnattomat 
julistetöherrykset on valaistu, te-
attereiden ja elokuvateattereiden 
avautuvista ovista karkaa valoa, 
autoista ja elevatoreista kiirii valoa, 
valo välkehtii jalkojen alla jalka-
käytävissä maanalaisen kattoikku-
noista ja mainostekstit heijastuvat 
taivaalle.” 

Mutta vain viidentoista minuutin 
kävelymatkan päässä Broadwayn 
loistosta vallitsi köyhyys ja likai-
suus. Köyhien kortteleissa asuvat 
etsivät ruokaa jäteastioista ja kah-
lasivat nilkkoihin ulottuvan paperi-
roskan ja mädän seassa. Sosiaa-
liset ja taloudelliset ääripäät olivat 
New Yorkissa lähellä toisiaan.

New Yorkissa Majakovski piti 
eniten arkiaamuista, koska silloin 
kaduilla saattoi nähdä ”kymmen-
miljoonaisen kaupungin työn mah-
tavan armeijan ahertajien” katkea-
mattoman virran. Ensimmäisinä 
kaduilla liikkuvat ne, jotka joutuvat 
heräämään muita aikaisemmin 

– raskasta ruumiillista työtä tekevät 
mustat. Amerikkalainen epätasa-
arvo oli siis myös etnistä. Kello 
seitsemän liikkeellä olivat valkoiset 
työläiset, tuntia myöhemmin toi-
mistoihin, virastoihin ja kauppoihin 
matkalla olleet lyhyttukkaiset ja 
paljassääriset ”nilkkasukkatytöt”, 
jotka levisivät pitkin Downtownia 
lukuisten pilvenpiirtäjien eri ker-
roksiin. Majakovski kertoo, kuinka 
pilvenpiirtäjässä liikutaan hissillä 
kerroksesta toiseen: kellotaulu his-
sissä osoitti kerroksen, punainen 
lamppu tarkoitti ylös, valkoinen 

Liikenteen jylinää ja 
chewing gumeja

VLADiMiR MAJAKOVSKi: MiNUN 
LöYTäMäNi AMERiKKA. SUOM. 
MiKA RASSi. SAVUKEiDAS 2010. 
140 S.
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alas. Ja ylös oli todella ylös: seit-
semänteentoista, kahdenteenkym-
menenteen, jopa kolmanteenkym-
menenteen kerrokseen. 

Majakovski oli vaikuttunut te-
hokkuudesta, jolla ihmismassoja 
New Yorkissa liikuteltiin. Käytös-
sä olivat sekä maanalaiset että 
maanpinnan yläpuolella kulke-
neet ilmarautatiet, joiden kaduille 
pystytettyjen kannattimien alta oli 
vaikea nähdä taivaalle. Aistit täyt-
tyivät melusta – junien jylinästä 
pään päällä ja rahtiliikenteen jyli-
nästä nenän edessä. Sähkövalon 
tavoin liikenteen melu oli merkki 
yhteiskunnan edistyneisyydestä. 
Keskustelu kaduilla oli kuitenkin 
hankalaa, koska puhekumppanin 
sanoista ei jylinän vuoksi saanut 
selvää. Jotta newyorkilaiset eivät 
unohtaisi melussa eläessään huu-
lien liikuttelua, pureksivat he ”ame-
rikkalaista rehua”, chewing gumia. 
New York oli koko ajan liikkeessä, 
ihmisten purukumia jauhavista leu-
kapielistä alkaen.

Majakovski paheksui sitä, että 
aina amerikkalaisen elämän liike 
ei kuitenkaan palvellut yhteiskun-
nallista edistystä. Silloin kun New 
Yorkin katuja eivät täyttäneet liiken-
teen melu ja töihin tai sieltä kotiin 
matkalla olevat työläiset, niillä 
käyskenteli vetelehtijöitä, joilla ei 
näyttänyt olevan mitään hyödyllis-
tä käyttöä ajalleen. Tehokkuus ja 
järjestelmällisyys vaihtuivat vapaa-
ajalla turhanpäiväiseksi huvittele-
miseksi esimerkiksi Coney islandin 
ääliömäisessä huvipuistossa. Ei 
ihme, että Majakovski ilmoitti vihaa-
vansa New Yorkia sunnuntaisin. 

Kun Majakovski seurasi arki-
aamuna töihin matkalla olevia ihmi-
siä, hän näki vallankumouksellisen 
massan. Mutta kun hän tarkasteli 
amerikkalaisia yksilöinä, he paljas-
tuivat kapitalismin veltostuttamiksi, 
yhteiskunnallisesti valveutumat-
tomiksi ja sivistymättömiksi. Sa-
nomalehdistä luettiin lähinnä vain 

tavaratalojen mainoksia, joihin Ma-
jakovskin mukaan perustui keski-
vertoamerikkalaisen maailmanku-
va, sekä varkauksista ja murhista 
kertovia uutisia. Amerikkalaiset 
eivät olleet vallankumouksellista 
ainesta fyysisiltä ominaisuuk-
siltaankaan, vaan enemmänkin 
heiveröisiä ja sairaalloisia. Vierail-
lessaan Fordin autotehtaalla Det-
roitissa Majakovski pani merkille, 
miten työläiset päivän päätteeksi 
nukahtivat välittömästi istuuduttu-
aan heitä koteja kohti kuljettavien 
raitiovaunujen penkeille. Tämä voi-
mattomuus ei kuitenkaan ollut hei-
dän omaa syytään, vaan sen sai 
aikaan fordilainen järjestelmä, joka 

”tekee työntekijöistä impotentteja”.  
 Suomentajalle kiitos siitä, että 

hän on jättänyt alkuperäistekstissä 
esiintyneet englanninkieliset sanat 
suomentamatta. Käyttämällä sel-
laisia sanoja ”elevator” ja ”chewing 
gum” Majakovski halusi alleviivata 
sekä itse sanojen että niihin liitty-
vien asioiden nykyaikaisuutta. Näin 
hän asemoi itsensä avantgardeksi, 
joka viitoitti neuvostoihmisen tietä 
kohti nykyaikaa. Majakovski raken-
si siis omaa kirjailijanasemaansa 
Neuvostoliitossa samoilla keinoilla 
kuin esimerkiksi Paavolainen Suo-
messa.                

Eero Kitunen

Rintamamies Hitler

THOMAS WEBER: HiTLER’S 
FiRST WAR. ADOLF HiTLER, 
THE MEN OF THE LiST 
REgiMENT, AND THE FiRST 
WORLD WAR. OxFORD: 
OxFORD UNiVERSiTY PRESS, 
2010. 450 S.

Adolf Hitleristä on kirjoitettu niin 
monta elämäkertaa ja muuta tutki-
musta, että luulisi kaiken natsidik-
taattorista ylipäänsä tiedettävän 
jo tulleen tietoon. Aberdeenin yli-

opiston professori Thomas Weber 
on kuitenkin onnistunut tekemään 
löydön, joka horjuttaa vakavasti 
vallitsevaa käsitystä kansallisso-
sialismin synnystä.

Weber havaitsi arvostetuimpi-
enkin Hitler-tukijoiden luottaneen 
Mein Kampfin sisältämään kuva-
ukseen siitä, miten natsijohtaja 
ammensi maailmankuvansa tär-
keimmät ainekset rintamakoke-
muksistaan. Weber päätti perehtyä 
Hitlerin sotilasuraa käsitteleviin al-
kuperäislähteisiin ja kaivoi Baijerin 
valtionarkistosta esiin neitseellisen 
kokoelman: Listin rykmentin aineis-
ton. Baijerin jalkaväen 16. täyden-
nysrykmenttiä nimitettiin ensimmäi-
sen komentajansa mukaan Listin 
rykmentiksi. Yksikkö perustettiin 
elokuussa 1914 lähinnä miehistä, 
jotka oli rauhan aikana jätetty kut-
sumatta varusmiespalvelukseen. 
Mukaan liittyi myös joitakin vapaa-
ehtoisia, kuten omassa maassaan 
asepalveluksesta vapautettu itä-
valtalainen postikorttimaalari Adolf 
Hitler.

Listin rykmentti kuljetettiin rin-
tamalle Flanderiin vain kahden 
kuukauden koulutuksen jälkeen ja 
puutteellisesti varustettuna. Tappiot 
olivatkin karmeat, kun rykmentti sai 
tulikasteensa ieperin (Ypres) luona 
lokakuussa 1914. Sotamies Hitle-
rillä kävi äärettömän hyvä ja ihmis-
kunnalla taas mahdottoman huono 
tuuri: itävaltalainen vapaaehtoisso-
turi paitsi selvisi ehjin nahoin myös 
komennettiin rykmentin esikunnan 
lähetiksi. Tämän siirron ansiosta 
Hitler saattoi sodan loppuun asti 
pysytellä poissa etulinjasta.

Rykmentin lähetin ei näet tar-
vinnut viedä käskyjä lähellekään 
etumaisia juoksuhautoja vaan vain 
pataljoonien komentokeskuksiin.

Sodan jälkeen Hitler onnistui 
esiintymään sankarina, mutta 
sellainen hän ei ollut saamistaan 
huomionosoituksista huolimatta. 
Hitler ylennettiin gefreiterin arvoon 
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marraskuussa 1914. Vanhastaan 
gefreiter suomennetaan parem-
man sanan puutteessa korpraaliksi. 
Weber muistuttaa, että gefreiter ei 
kuulunut varsinaisiin aliupseerei-
hin. Arvo ei tuonut mukanaan val-
taa antaa käskyjä muille sotamie-
hille. Joulukuussa 1914 Hitlerille 
myönnettiin toisen luokan rautaris-
ti. Elokuussa 1918 vanhempi sota-
mies Hitler sai peräti ensimmäisen 
luokan rautaristin, jollainen annet-
tiin ani harvalle rivimiehelle. Juuri 
tämän tunnustuksen varaan sit-
temmin rakennettiin myytti Hitlerin 
urheudesta taistelukentällä. Weber 
kuitenkin osoittaa, että keisarillisen 
Saksan maavoimissa kunniamerk-
kejä ei jaettu niinkään henkilökoh-
taista rohkeutta osoittaneille vaan 
ennen muuta rykmenttinsä esikun-
nan tuntemille sotilaille. Hitler sai 
prinikkansa vuosia kestäneestä 
kuuliaisesta takaportaan palveluk-
sesta. 

Ruvettuaan poliitikoksi Hitler 
käytti kaikkia käytössään olleita 
keinoja salatakseen sotilasuransa 
todellisen luonteen. Etevien laki-
miesten ja kannattajiensa herkkä-
uskoisuuden ansiosta hän valitet-
tavasti menestyi pyrinnöissään ja 
onnistui pimittämään myös sotan-
sa nolon lopun. Mein Kampfissa 
Hitler kertoi kuulleensa aselevosta 
sotasairaalassa, jossa hän makasi 
sokeuduttuaan tilapäisesti kaa-
suhyökkäyksessä. Ensimmäinen 
väite piti paikkansa, mutta laitos 
oli mielisairaala. Potilas näet kärsi 
voimakkaista psykosomaattisista 
oireista. Korkeasta kunniamerkis-
tään rehvastellessaan Hitler myös 
jätti visusti mainitsematta, että 
sitä oli ehdottanut hänelle Listin 
rykmentin arvostetuimpiin upsee-
reihin kuulunut juutalainen Hugo 
guttmann.

Thomas Weberin tärkein pa-
nos on osoittaa, että Hitlerin maa-
ilmankatsomus muotoutui vasta 
sodan jälkeen. Toisin kuin monesti 

on väitetty, Listin rykmentti ei yli-
päätään ollut mikään oikeistora-
dikaalien ajatusten hautomo. Ei 
ole myöskään näyttöä siitä, että 
Hitler olisi itse kannattanut sodan 
päättyessä kansalliskiihkoisia nä-
kemyksiä tai edes antisemitismiä. 
Päinvastoin, keväällä 1919 Hitler 
palveli sotilaana uskollisesti Baije-
rin vallankumoushallitusta ja jopa 
sen huhtikuussa syrjäyttänyttä 
kommunistien hallintoa, niin kut-
suttua neuvostotasavaltaa. Radi-
kaali oikeisto tempasi johtoaseman 
Baijerissa vasta kommunisteja 
nujerrettaessa. Tehtävään tarvit-
tiin niin sanottuja vapaajoukkoja 
(Freikorps), joihin tässä vaiheessa 
liittyi myös monia Listin rykmentin 
entisiä sotureita. Weber tulkitsee 
oikeiston kannatuksen äkillisen 
kasvun ennen muuta bolševismin 
herättämän vihan hedelmäksi.

Weber ei ole onnistunut edel-
täjiään paremmin selvittämään, 
miten Adolf Hitler selvisi hengissä 
lyhytikäisen neuvostotasavallan 
verisestä kukistamisesta. Hitler 
otettiin pian voittaneen armeijan 
riveihin ja koulutettiin propagandis-
tiksi. Syksyllä 1919 hän alkoi pitää 
Münchenissä myös siviileille kiih-
keitä palopuheita kommunismia 
ja juutalaisia vastaan sekä rupesi 
tarmokkaasti rakentamaan joukko-
liikettä kaappaamastaan Saksan 
(kansallissosialistisesta) työväen-
puolueesta. Pelkkään takinkään-
töön olisi riittänyt pienempikin into, 
joten Hitlerin täytyi itsekin uskoa 
uusiin puheisiinsa.

Mitä Hitlerin päässä tapahtui 
vuoden 1919 loppukevään ja ke-
sän aikana? Miten radikaalin va-
semmiston myötäilijästä tuli muu-
tamassa viikossa hurmahenkinen 
kansanvallan vastustaja ja rotu-
vihan saarnamies? Weber ei ole 
löytänyt uusia vastauksia näihin 
kysymyksiin. Ehkä arvoitus ei läh-
teiden puutteessa ratkea koskaan. 
Joka tapauksessa aiemmat esityk-

set kansallissosialismin oppien ki-
teytymisestä länsirintaman juoksu-
haudoissa ovat nyt osoittautuneet 
perättömiksi.

Timo Soukola

Diktaattorin 
omahyväinen työkalu
PETER LONgERiCH: gOEB-
BELS. BiOgRAPHiE. MüNCHEN: 
SiEDLER, 2010. 910 S.

Saksalainen Peter Longerich on 
aikamme arvostetuimpia ja myös 
tuotteliaimpia kansallissosialismin 
tuntijoita. Tämä Lontoon yliopiston 
professori on kirjoittanut natsijoh-
tajien elämästä ja holokaustista 
lukuisia järkälemäisiä teoksia niin 
saksaksi kuin englanniksikin. Lo-
kakuussa 2010 ilmestynyt Joseph 
goebbelsin elämäkerta ei ole 
saanut aivan samanlaisia kehuja 
kuin Longerichin aiemmat kirjat. 
Ongelmaksi on koettu lähinnä se, 
että esitys rakentuu kronologiaa 
myöten goebbelsin päiväkirjojen 
perustalle.

Arvostelu ei mielestäni ole 
aivan aiheetonta. goebbelsin 
muistiinmerkinnät kuuluvat kui-
tenkin tarkoitushakuisuudestaan 
huolimatta kansallissosialismin ja 
kolmannen valtakunnan historian 
keskeisiin lähteisiin, joten ei niitä 
voida hetkeksikään sivuuttaa hä-
nen omaa tarinaansa kerrottaessa. 
Heidelbergissa kirjallisuustieteestä 
väitellyt tohtori goebbels aloitti päi-
väkirjan pitämisen 25-vuotiaana 
lääkitäkseen vakavaa masennus-
taan. Tekstiä syntyi vuosikymmen-
ten mittaan 32 nidettä, jotka saatiin 
kokonaan julkaistuksi vasta vuon-
na 2006.

Longerichin perussanoma on, 
että goebbels oli narsisti: hän haki 
ja tarvitsi jatkuvaa ihailua. Päivä-
kirjan pitämisestä tuli osa oman 
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tärkeyden pönkittämistä; goebbels 
kirjoitti nimenomaan jälkimaailmal-
le. Kuuluisuuteen ja ylelliseen elä-
mään mieltynyt goebbels saavutti 
jonkinlaisen uransa huipun vuonna 
1936, kun hän myi päiväkirjojensa 
julkaisuoikeudet natsipuolueen 
kustantamolle. Kirjoittajalle mak-
settiin ruhtinaallinen palkkio, vaikka 
julkaisemisen oli määrä alkaa 20 
vuotta hänen kuolemansa jälkeen.

Narsistisen persoonallisuushäi-
riön piirteisiin kuuluu myös epä-
jumalan etsintä. Epäonnistunut 
kirjailija goebbels löysi 1920-lu-
vun puolivälissä sokean ihailunsa 
kohteeksi Adolf Hitlerin. Aatteiden 
sisällöllä ei juuri ollut merkitystä 
goebbelsille. Hän saattoi samaan 
hengenvetoon ylistää ”sosialismia” 
ja leimata ”bolševismin” verivihol-
liseksi. Antisemitismi oli goebbel-
sille kätevä korvike yhteiskunta-
analyysille, johon hän ei kyennyt. 
Longerichin mukaan goebbels ei 
mahtailevasta esiintymisestään 
huolimatta loppujen lopuksi ollut 
muuta kuin Hitlerin kuuliainen käs-
kyläinen. ”Nerot käyttävät ihmisiä 
hyväkseen”, kirjoitti goebbels 
eräässä julkaisematta jääneistä 
nuoruudenromaaneistaan. Lon-
gerich puolestaan osaa käyttää 
hyväkseen psykoanalyytikkojen 
asiantuntemusta. Tätäkin biogra-
fiaansa varten hän on haastatellut 
kokonaista leegiota ammattikun-
nan edustajia.

Hitler piti goebbelsin sisäpii-
rinsä ulkopuolella kolmannen val-
takunnan viimeisiin vuosiin saak-
ka. Propagandapäällikkö oli silti 
kiistatta osallinen kaikkiin natsien 
rikoksiin ihmiskuntaa vastaan. Hän 
tiesi hyökkäyssotaan rupeamises-
ta etukäteen. Hän oli myös perillä 
kaikista saksalaisten hirmuteoista 
ja kannatti innokkaasti mitä rajuim-
pia keinoja vastarinnan murskaa-
miseksi. Juutalaisten tuhoamiseen 
hän osallistui myös täytäntöön 
panijana: hän organisoi kristalliyön 

vainot ja huolehti piiripäällikkönä 
Berliinin juutalaisten karkottami-
sesta idän leireihin.

Vasta Stalingradin tappio avasi 
goebbelsille tilaisuuden nousta 
natsijohtajien eturiviin. Hän sai 
Hitlerin tuen sotaponnistelujen 
totaalistamiselle jo tammikuussa 
1943. Propagandaministeri piti 
18. helmikuuta tätä tarkoittavan 
puheen Berliinin Sportpalastissa. 
goebbels huipensi uransa kuului-
simman esiintymisen huutamalla 
valikoidulle yleisölleen kysymyk-
sen: ”Wollt ihr den totalen Krieg?” 
Kriisin vuoksi Hitler oli vaiennut jul-
kisuudessa jo pitkään. Järjestelmä 
tarvitsi uuden näkyvän keskushah-
mon, ja goebbels nappasi paikan. 
Siihen ei kuitenkaan liittynyt mitään 
todellista valtaa. Hitler vesitti kaikki 
pyrkimykset sekavan natsihallin-
non virtaviivaistamiseen. Voimava-
rojen hyödyntämistä ei vieläkään 
saatu järkeistetyksi, ja goebbels 
joutui kantamaan yleisön silmissä 
vastuun kuuluttamansa totaalisen 
sodan toteutumattomuudesta.

Kurskin suurhyökkäyksen epä-
onnistumisen ja italian romahduk-
sen jälkeen goebbels tajusi, että 
Saksa ei kykenisi voittamaan so-
taa. Täytyi tehdä erillisrauha joko 
Churchillin tai Stalinin kanssa. Silti 
goebbels oli sisäministeriksi ylen-
netyn Heinrich Himmlerin kanssa 
samaa mieltä siitä, että juutalaisten 
tuhoaminen piti hoitaa viipymättä, 
koska siihen ei mikään myöhempi 
mahti enää tohtisi ryhtyä.

Vasta 20. heinäkuuta 1944 
tehty vallankaappausyritys avasi 
tien sotapolitiikan radikaalistamis-
ta kannattavalle ryhmälle, johon 
kuuluivat goebbelsin ja Himmlerin 
lisäksi Martin Bormann ja Albert 
Speer. goebbels oli hyvin ylpeä 
erityisvaltuuksistaan, jotka hän 
sai siviilihallinnon selkeyttämiseen. 
Byrokratia osoittautui kuitenkin 
edelleen häntä vahvemmaksi. 
goebbels jäi sotadiktatuurissakin 

pelkän markkinamiehen asemaan. 
Longerichin mielestä goebbels 
olisi oikein hyvin voinut ampua it-
sensä jo syksyllä 1944, jolloin hän 
viimeistään tiesi pelin pelatuksi.

Sodan viimeisinä viikkoina Hitler 
menetti kolme tärkeää tukijaansa. 
Speer jätti johtajan käskyt täyttä-
mättä, ja Himmler yritti neuvotella 
erillisrauhasta. Edes Bormann ei 
ollut kovan paikan tullen riittävän 
radikaali. Jäljelle jäi lopulta vain 
goebbels. Propagandaministeri 
riensi auliisti osoittamaan Hitleril-
le olevansa tämän ainoa todella 
uskollinen palvelija. goebbels on-
nistui lopulta samastumaan täydel-
lisesti idoliinsa. Muut Hitlerin suo-
siosta kilpailleet olivat häipyneet 
tai joutuneet syrjäytetyiksi. Vain 
goebbels seurasi perheineen Hit-
leriä kuolemaan.

Perhe oli siihen saakka ollut 
goebbelsille lähinnä ylellisyysesi-
ne muiden joukossa. Lukuisista 
lapsistaan hän ei pahemmin pii-
tannut, ja vaimonsa Magdan kans-
sa hän riiteli jatkuvasti. Magda oli 
aikanaan eronnut upporikkaasta 
teollisuusyrittäjästä ja hankkinut 
toiseksi aviomiehekseen jatkuvasti 
julkisuudessa paistattelevan mi-
nisterin. Kolmanneksi osapuoleksi 
liittoon rupesi Hitler, joka tunnusti 
rakastuneensa Magdaan. Longe-
rich ei puntaroi, saiko tämä tunte-
mus joskus lihallisen täyttymyksen. 
Tilaisuuksia siihen kyllä oli. goeb-
belsin naisjutut olivat solmussa jo 
hänen nuoruudessaan. Tosin päi-
väkirja on ainoa lähde näistä asi-
oista. Longerich ei ota pohdintaan 
mahdollisuutta, että ainakin osa 
nuoren kirjailija-poliitikon lukuisista 
valloituksista saattoi olla sepitetty-
jä.

Vielä testamentissaan Hitler 
palkitsi uskollisimman palvelijansa 
vajavaisesti. Hän ei siirtänyt goeb-
belsille kaikkia tehtäviään vaan teki 
tästä vain valtakunnankanslerin. 
Valtionpäämiehen aseman sai suu-



ramiraali Dönitz. Uuden kanslerin 
kausi kesti tasan vuorokauden. 
Hänen ainoaksi virkatoimekseen 
jäi turha yritys neuvotella neuvos-
toliittolaisten kanssa rauhasta. Va-
punpäivänä 1945 Joseph ja Magda 
goebbels murhasivat kuusi yhteis-
tä lastaan ja itsensä.

Timo Soukola

Suomalaisen arjen 
suuri tarina 

TOiM. KAi HäggMAN, PiRJO 
MARKKOLA, MARKKU KUiSMA, 
PANU PULMA. WSOY HELSiNKi 
2010.

Laitan punajuuripaistoksen uu-
niin ja istun keittiön pöydän ääreen. 
Ennen kuin avaan kirjan nimeltä 
Suomalaisen arjen suuri tarina, 
jään miettimään, mitä arjen his-
toria on. Syömistä, nukkumista, 
kotia, naisia, lapsia. Kesämökki ja 
lomamatkat. Oma koti rintamami-
estalossa tai lähiössä, auto ja tel-
evisio. Meikkiä naamaan ja illalla 
rimpsalle. Aamulla töihin ja illalla 
töistä kotiin. Yksilön elämää, joka 
on kuitenkin monella tapaa tietylle 
ajalle tai paikalle tyypillistä.

Suomalaisen arjen suuri ta-
rina pyrkii vastaamaan näihin 
odotuksiin. Arjen tutkiminen ja 
mikrohistoria ovat olleet viime vuo-
sikymmeninä suosittuja tutkimus-
aiheita historiantutkimuksessa ja 
siinä mielessä on odotettua, että 
aiheesta on valmistunut alan yleis-
teos. Kirjan artikkelit ovat yhtä lu-
kuun ottamatta Suomalaisen arjen 
historia -nimisestä neliosaisesta 
vuosina 2006–2008 ilmestyneestä 
suurteoksesta. Nyt arjen historia 
on pakattu 240 sivuun ja 12 eril-
liseen artikkeliin, jotka kertovat 
sodan jälkeisestä historiasta eri 
näkökulmista.

Kirjassa on yleisempiä sosi-

aalihistoriallisia artikkeleita sekä 
teema-artikkeleita arjen aiheista, 
kuten esim. mökkeilystä, tv:n per-
hesarjoista tai tv-urheilusta. Kirjan 
artikkelit etenevät pääsääntöisesti 
yleisestä yksityiseen.  Arjen histo-
riasta kirjoitettaessa toivoisi yksilön 
tasolle menemistä ja konkreettises-
ti ihmisten olohuoneisiin kurkkaa-
mista. Tämä onnistuu esimerkiksi 
Hanna Snellmanin artikkelissa 
Suuri muutto Ruotsin lähiöihin, jos-
sa hän yleisen kuvailun lisäksi ker-
too Ruotsiin muuttaneiden perhei-
den tarinoita. Huono kielitaito tulee 
tarinoissa usein esille, esimerkiksi 
kun 48-vuotias iida ostaa kaupasta 
vain valmiiksi pakattuja tuotteita tai 
35-vuotias Siiri on iloinen löytäes-
sään suomenkielisen gynekologin. 
Raskas työ tehtaissa tuntuu, kun 
selkää särkee ja on pakko vaihtaa 
ammattia. Toisaalta tarinoissa on 
myös paljon iloa eikä ruotsinsuo-
malaisten arki tunnu ollenkaan niin 
huonolta, kuin finnjävel-tarinoiden 
perusteella on tottunut olettamaan.

Anneli Anttosen ja Jorma Sipi-
län artikkelissa hyvinvointivaltiosta 
paneudutaan yksilön sijasta ra-
kenteisiin. Voisi ajatella tilastotie-
tojen olevan tylsiä, mutta niiden 
avulla piirtyykin erinomainen kuva 
40-luvun lopun Suomesta: Elinikä 
oli 15 vuotta nykyistä alempi, lap-
sikuolleisuus oli korkea, vain yksi 
kymmenesosa lapsista kävi oppi-
koulun ja puolet ihmisten tuloista 
meni ruokaan. Väkivaltaa oli sodan 
jälkeen paljon, vaikka alkoholia 
juotiin nykypäivään verrattuna vä-
hän. Terveyskeskuksia ei ollut, sen 
sijaan kunnalliskoteihin säilöttiin 
kehitysvammaiset ja mielisairaat. 
Lääkäreitä oli vähiten Euroopassa 
ja hekin toimivat lähinnä suurissa 
kaupungeissa.

Hyvinvointi-Suomi rakennettiin 
siis köyhistä lähtökohdista. Lapsi-
lisä saatiin vuonna 1948, kansan-
eläke tuli vuonna 1956, peruskoulu 
1968. Vasta vuonna 1970 kunnal-

liskodin asukkaat pääsivät pois 
kunnan holhouksesta ja saivat ää-
nioikeuden. Samana vuonna abort-
ti tuli mahdolliseksi myös sosiaali-
sin perustein. Tilastot ja vuosiluvut 
tuovatkin erinomaisesti esille, kuin-
ka erilaista suurten ikäluokkien lap-
suuden arki oli nykypäivään verrat-
tuna. Muutos viimeisen 60 vuoden 
aikana on ollut nopeaa.

Hyvinvointivaltioartikkelin kirjoit-
tajat ottavat artikkelinsa lopussa yl-
lättävän tiukasti kantaa hyvinvoin-
tivaltion puolesta. Historioitsijana 
en ole tottunut tällaiseen kantaa-
ottavaan tutkimukseen, mutta vir-
kistävä sellaista on lukea. Osansa 
saavat niin poliitikot, jotka eivät tee 
oikean suuntaisia päätöksiä, kuin 
keskiluokkakin, joka ei sitoudu jul-
kiseen sektoriin. Myös nuoremman 
sukupolven individualismi tuodaan 
esille, samoin eliitin haluttomuus 
sitoutua yhteisiin instituutioihin. 
Kirjoittajat povaavat politiikassa 
passivoitumista tai populistisen 
puolueen nousua. Näin siis kirjoi-
tettiin muutama vuosi sitten…

Asuminen on arjen keskeinen 
elementti. Kirjassa on kaksi artikke-
lia asumisesta tai itse asiassa sen 
muutoksesta. Kirsi Saarikankaan 
artikkeli Rakennetun ympäristön 
muutos ja asumisen mullistus tuo 
mielenkiintoisia näkökulmia tut-
tuun maalta kaupunkiin -tarinaan. 
Hän kuvaa sodanjälkeisiä rintama-
miestaloja kansalliseksi modernis-
miksi, jota ei olisi syntynyt ilman 
standardisointia. Oma koti koettiin 
tärkeäksi, kuten rakennusmestari 
Heikki Siikonen kirjoitti vuonna 
1942: ”Omakotitalo on enemmän 
kuin asuntomuoto, se on elämän-
muoto ja -tapa.” Tätä mallia toteutti 
tyyppitalo, jonka mies rakensi ja 
jota nainen hallinnoi. Rintamamies-
talon alakerta, jossa on kolme yhtä 
suurta huonetta (keittiö, olo- ja ma-
kuuhuone) korosti äidin ja lasten 
kiinteää suhdetta. Keittiöstä pääsi 
suoraan makuuhuoneeseen, jol-
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loin äiti saattoi ruuanlaiton ohessa 
vahtia lapsia. Olohuone sen sijaan 
pidettiin makuuhuoneesta erillään 
ja keittiö oli koko asunnon keskus.

Yllättävä nais- ja lapsinäkökul-
ma tulee esille myös lähiöissä, joita 
kirjoittaja kutsuu naisten kaupun-
geiksi. Talojen keskellä olevat pihat 
sekä pihalle päin olevat ikkunat ja 
parvekkeet helpottivat lasten vah-
timista. Samanikäiset lapset tutus-
tuivat toisiinsa ja lasten kautta äidit 
verkostoituvat. ”äiti tuu ikkunaan, 
täällä huutaa nn”, toimi koodina 
äitien ja lasten välillä. isien rooli jäi 
vähemmälle, lähinnä viikonloppui-
hin ja urheilukenttiin.

Tapani Maurasen artikkeli Au-
tolla arkeen on mielenkiintoinen. 
Muutos yksityisautojen hallitse-
maan maailmaan on ollut nopea. 
Kävelevän kansan keskuudessa 
linja-autot yleistyivät 20- ja 30-lu-
vuilla nopeasti ja ennen sotia linja-
autoverkko kattoi jo 90 prosenttia 
Suomen teistä. Juna, polkupyörä 
ja omnibussit kulkivat. Vasta vuon-
na 1960 henkilöautojen määrä ylitti 
hevosten määrän. Sen jälkeen au-
toistuminen onkin ollut vauhdikas-
ta. Jos jokaiseen autoon olisi lai-
tettu viisi ihmistä, jo vuonna 1974 
suomalaiset olisivat mahtuneet 
autoihinsa. Nykypäivänä takapen-
kit ovat jo tyhjiä, kun yhteen autoon 
riittää vain 1,9 henkeä ja lähes 
kolmasosalla kotitalouksista on yli 
kaksi tai enemmän autoa.

Mikä on muna ja mikä kana? 
Vielä 1950-luvulla Suomessa oli 
enemmän kauppoja kuin autoja. 
Kauppiaat pyrkivät tulemaan asia-
kasta lähelle. Melkein joka kylässä 
oli sen lisäksi posti ja koulu. Lähes 
joka paikkaan saattoi kävellä – to-
sin tuohon aikaan viisi kilometriä 
ei ollut liian pitkä kävelymatka. 
Autoistumisen myötä kuluttajat 
olivat valmiita toimimaan itse tava-
ran kuljettajina. Nyt palvelut ovat 
kaikonneet, samoin linja-autot ja 
jokainen ihminen viettää päivässä 

keskimäärin 40 minuuttia henki-
löautossa. ”Ruuhkissa vietettyä 
aikaa ei voi pitää niin sanottuna 
laatuaikana”, kirjoittaa Mauranen. 
Väistämättä tulee mieleen myös 
kansanterveys ja suomalaisten 
lihominen, joihin autoilun yleistymi-
nen on myös vaikuttanut.

Kokonaisuudessaan kirja tar-
vitsisi enemmän kuvia. Varsinkin 
pukeutumista, sisustusta ja astioita 
on vaikea ymmärtää pelkän tekstin 
perusteella. Miltä näyttää lättähat-
tu? Millainen onkaan Kilta-astias-
to? Kirjassa on hyviä kuvia esimer-
kiksi lähiöistä ja autoilusta, mutta 
sisätilojen kuvitus on valitettavan 
suppeaa. Yksi kuva kertoo usein 
enemmän kuin pitkäkin selitys. Esi-
merkkinä mainittakoon, että 60-lu-
vun jääkaappi oli pieni, minkä omin 
silmin kirjaa lukiessani totesin.

Joitain artikkeleita vaivaa luet-
telomaisuus. Populaarikulttuurin 
kuvauksessa luetellaan kymmenit-
täin elokuvia, laulajia ja kappaleita. 
Näissä kohdin kirja toimii lähinnä 
käsikirjana. Nuorisosta kirjoitetta-
essa sivutaan niin asumista, kou-
lunkäyntiä kuin harrastuksiakin. 
Valitettavasti artikkeli loppuu siinä 
vaiheessa, kun Teiniliitto alkaa 
radikalisoitua ja homma käy kiin-
nostavaksi. Kirjan kokonaisuuden 
kannalta olisi ollut hyvä, että kaikki 
artikkelit olisivat ulottuneet ajalli-
sesti nykypäivään asti.

Mitä kirjassa jää kaipaamaan? 
Pääasiassa kolmea asiaa. Pu-
najuuripaistosta syödessä ei voi 
muuta kuin ihmetellä, miten ruoka 
ja syöminen on jätetty arkea käsit-
televästä kirjasta pois. Eikö se ole 
kaiken alku ja juuri? Keittiöistä pu-
hutaan tyyppitalojen yhteydessä ja 
ruotsinsuomalaiset kertovat, mitä 
ruokia tekevät. Artikkeli ruokakult-
tuurin muutoksesta olisi kuitenkin 
ollut tarpeen.

Naisten asema tulee esille mo-
nessa kohtaa. Naisten aseman 
muutosta ei kuitenkaan käsitellä 

erikseen. Keräsin itse mielenkiin-
toisia huomioita naisista kirjan lu-
vun aikana. Sodan jälkeen naisia 
ei hyväksytty työttömyyskortistoon. 
Kansaneläke oli tärkeää erityisesti 
naisille, koska monet heistä saivat 
ensimmäistä kertaa omaa rahaa. 
Kotihoidon tuki on suomalainen 
erityispiirre, jota ei sellaisena muis-
sa Pohjoismaissa ole. 50-luvun 
kaupunkilaiskotia pidettiin miehen 
lepopaikkana ja naisen työpaik-
kana. 2000-luvun autoistuminen 
johtuu suurelta osalta naisten työs-
säkäynnistä ja siitä, että vaimolle 
hankitaan perheessä kakkosauto. 
Näistä ja monista muista huomiois-
ta olisin mielelläni lukenut kokoo-
ma-artikkelin, jossa pohdittaisiin 
naisen aseman nopeaa muutosta 
syineen ja seurauksineen.

Kolmas kaipaamani asia on 
arjen kokonaismuutoksen kuvaa-
minen. Kirja muistutti siitä, kuinka 
valtavan nopea rakennemuutos 
ja elintason nousu Suomessa on 
koettu sodan jälkeen. Monessa 
artikkelissa toistuvat tyyppitalo, 
autoistuminen ja suuret ikäluokat. 
Suomi on kaupungistunut, koulut-
tautunut ja individualisoitunut. Sa-
maan aikaan, kun on rikastuttu, on 
myös siirrytty selkeästä yhtenäis-
kulttuurista yksilöiden maailmaan. 
Viimeisessä Mikko Lehtosen ar-
tikkelissa kuljetetaan Snellmania 
nyky-Suomessa ja pohditaan ny-
kyistä individualismin aikaa. Artik-
kelissa on kiinnostavia pohdintoja 
mm. keskiluokasta ja julkisuudesta. 
Koko kirjasta puuttuu kuitenkin ar-
jen historian muutoksen pohdinta 
kaikkine eri aspekteineen. Sel-
laisen artikkelin olisin mielelläni 
lukenut, mutta nyt se jää keittiön 
pöydän ääressä istuvan lukijan itse 
tehtäväksi. 

Riitta Mikkola
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