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Jos voisit opettaa kolme asiaa 
historiasta, mitä opettaisit? 

Tammikuusta lähtien tämä ky-
symys on vaivannut mieltäni. 
Silloin aloitin jäsenenä Opetus-
hallituksen historian opetus-
suunnitelmaryhmässä, jossa 
teemme perusopetukseen uutta 
opetussuunnitelmaa.

Uuden opetussuunnitelman 
tavoitteena on painottaa yhä 
enemmän historian taitojen 
opiskelua. Painopiste tulee ole-
maan tutkimuksellisissa työtavoissa. Histori-
aa tutkitaan, sitä tulkitaan, asioihin etsitään 
syitä ja seurauksia. Historiallista empatiaa 
harjoitellaan. Taitoja harjoitellaan ja asioista 
keskustellaan. Tavoitteena on oppia ja opis-
kella yhdessä.

Historiallisia taitoja ei tietenkään voi har-
joitella sellaisenaan, vaan niitä pitää opis-
kella jonkin sisällön yhteydessä. Tiedot ja 
taidot eivät ole keskenään ristiriidassa vaan 
ennemminkin tarvitsevat toisiaan. Aika on 
kuitenkin rajallinen. Kahdessa viikkotunnissa 
ei ehdi opettaa kaikkia sisältöjä ja harjoitella 
kaikkia taitoja. Jos haluaa oppia lisää taitoja, 
on jätettävä pois sisältöjä. Mutta mitä?

Historian asiat herättävät ihmisissä suuria 
intohimoja. Tietenkin talvisota on opetettava. 
Kylmää sotaa ei voi jättää pois. Suomi en-
nen vuotta 1809 on ymmärtämisen kannalta 
tärkeää. Ranskan vallankumous muutti maa-
ilman. Suomen itsenäistymiskehitys on itses-
täänselvyys. Nykyaikaa ei voi tajuta ilman 
teollistumista, imperialismia, ensimmäistä ja 
toista maailmansotaa. Tärkeiden asioiden lis-
ta on loputon.

”Kill your darlings” sanotaan teatterialan 
sanonnassa. Kirjailijan pitää uskaltaa jättää 
omat suosikkinsa pois teoksestaan, vaikka 

Kill your darlings - mitä historiassa 
pitäisi opettaa?

Riitta Mikkola

se tuntuisi pahalta. Hyvä koko-
naisuus ei saa olla liian täyteen 
ahdettu, vaan siinä on oltava 
myös tilaa hengittää. Sama kos-
kee mielestäni koulun historian 
opetussuunnitelmaa. 

Sisällön miettimisessä koh-
taamme monta kysymystä. Ke-
nen historiaa kerromme? Mikä 
on se narratiivi, jota opetamme? 
Onko lähestymisemme histo-
riaan poliittinen, taloudellinen, 
sosiaali-, kulttuuri- vai ympäris-

töhistoriallinen? Opetammeko yksilön vai yh-
teisöjen historiaa?

Miten edetään? Pyrimmekö kronologiaan 
vai etenemmekö temaattisesti? Miten paino-
tamme mikro- ja makrotasoa? Kuinka paljon 
opetamme Suomen ja kuinka paljon maail-
manhistoriaa?

Tässä kohtaa muutun sadun hyväksi hal-
tiattareksi. Annan sinulle, lukija, kolme toi-
vomusta. Saat toivoa yhden teeman, yhden 
tapahtuman ja yhden lähestymiskulman kou-
lun historianopetukseen. Mitä valitset? 

Samalla toivotan kaikille hyvää ja virkistä-
vää kesää! Tässä vielä lukuvinkkejä kesäksi:
1. Aki Ollikainen: Nälkävuosi
2.   Antti Leikas: Huopaaminen
3.   Heidi Köngäs: Dora, Dora
4.   M-P Heikkinen: Terveiset Kutturasta
5.   Johan Bargum: Syyspurjehdus
6.   Sergei Dovlatov: Meikäläiset 
7.   Daniel Katz: Orvar Kleinin kuolema
8.   Petri Tamminen: Rikosromaani
9.   Arvid Järnefelt: Vanhempieni romaani
10.  Lars Saabye Christensen: Velipuoli

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja. 
Hän pyytää lähettämään vastaukset kysy-
mykseen osoitteeseen riitta.mikkola@nic.fi.
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

En spänd stämning råder. Klockan är 14.00 
torsdagen 18 april. 2500 aktieägare har 

nyss ätit fyra cocktailsmörgåsar, en rosa 
bebé samt druckit en kopp kaffe. Så även 
jag. Styrelseordförande Nalle har stigit upp 
på scenen i Mässcentret. Han äger nästan 12 
miljoner aktier. Jag äger exakt 92. En aktie är 
värd kring 29 euro. Såhär inleder Nalle:  

”Bästa aktiegäre. Välkomna på Sampo 
Groups bolagsstämma. I år, liksom under ti-
digare år, har jag både dåliga och goda nyhe-
ter. Det goda gäller Sampo. Det dåliga gäller 
samhället.”

Efter Nalles kvart vid talarpodiet stiger 
koncernchefen Kari Stadig upp och berättar 
mer ingående om de olika delarna av Sampo 
såsom IF, Mandatum life, Nordea samt vilka 
företagsköp vi har att vänta oss det kom-
mande året. Sedan kommer vi till det intres-
santa. Aktieägarnas frågor till koncernled-
ningen. Många av frågeställarna är euforiska 
och hyllar Nalles och Karis svar med applåder 
och skratt, men det finns även kritiska rös-
ter så som Hannu Kukkonen. Han företräder 
en grupp sjukpensionärer som inte fått sina 
beslut godkända inom försäkringsbolaget IF. 
Han blir kyligt och arrogant bemött av Kari 
Stadig när han en andra gång ställer sin frå-
ga huruvida Sampos etiska ansvar verkligen 
verkställs inför vissa kundgrupper. Aktieäga-
re Hannu Kukkonen krävde sedan i sin tred-
je replik att få svaret skriftligt av koncernen. 
Bra att någon våga ställa sig upp. 

Det som ändå gjorde mig mest upprörd 
var ändå när Kari Stadig i förbifarten kom-
menterade statens skattepolitik. “Alla skatter 
är av ondo. Genom att höja skatterna ska-
par man inga nya arbetsplatser”. Var syns 

Sampo Groups gemensamma värderingar i 
Kari Stadigs replik; om det etiska ansvaret, 
lojaliteten och öppenheten, som man sägs 
stå för? I IF:s värdegrund från 2012 står det 
att “Vi tar ett bredare samhällsansvar än vad 
vår affärsverksamhet skulle förutse.” Skapar 
verkligen inte staten och kommunerna ett 
mervärde för Sampo via skatterna genom 
att upprätthålla institutioner som polis, uni-
versitet, sjukhus och riksdag? Trygghet och 
stabilitet i samhället har enligt mig ett högt 
värde som bör finansieras via skatter och 
inte godtyckligt via allmosor. Här borde jag 
ha ställt mig upp och frågat, men jag kom 
inte för mig. Euforin i Mässcentret hade även 
nått mig. Fegt av mig som annars brukar frå-
ga så mycket.  

Tillbaka till de goda nyheterna. Sampos 
vinst har ökat kraftigt och det finns ca 6 mil-
jarder euro i kassan. Dividenderna har sta-
digt växt de senaste åren - 2008, 80 cnt/ak-
tie; 2012, 1,35 cnt/aktie. Sampos aktie har 
gått upp med 19 % per år sedan 2000. 

Efter bolagsstämman i spårvagn 7B bör-
jade humanisten, anställd inom den offentli-
ga sektorn, att skruva på sig. Borde jag sälja 
bort mitt dåliga samvete eller är det okej att 
äga 92 aktier i ett såhär framgångsrikt före-
tag med en så arrogant företagsledning? Gör 
mina 92 aktier i Sampo mig till ett hycklande 
kapitalistsvin eller kan jag kalla mig för en 
mysig småsparare? Jag väljer det senare och 
lovar mig själv att uttala mig på nästa bo-
lagsmöte om Kari upprepar sig. Inifrån går 
det alltid lättare att påverka.

Före stämman åt jag två rosa bebeér.

En småsparares 
samvetskval -  
de 92 aktierna

PetteR Wallenius
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HYOL toimii
Riitta Mikkola ja kiRsi Ruhanen

HYOL laati vanhaan tapaan ylioppilaskir-
joitusten reaalikoepäivien iltoina pis-

teystysehdotukset, jotka julkaistiin HYOL:
n jäsensivuilla myöhään koepäivien iltoina. 
Poängrekommendationer översättades på 
svenska och publicerades på FLHS:s websi-
dor en dag efter realproven.

HYOL:n Etelä-Pohjanmaan paikalliskerho 
järjesti kevätpäivät Seinäjoella ja Lapualla 
20.-21.4.2013. Päiville osallistui 70 historian 
ja yhteiskuntaopin opettajaa. Kevätpäivien 
yhteydessä järjestettiin HYOL:n kevätliitto-
kokous, jossa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuo-
den 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Suunniteltu kesämatka Pietariin, Repi-
noon ja Viipuriin jouduttiin perumaan vä-
häisen osallistujamäärän vuoksi. Sen sijaan   
järjestämme kesäkuun 4.-5. päivä kesäkurs-
sin Helsingissä. Ohjelma on nähtävissä sivulla 
50. Ilmoittaudu kurssille HYOL:n nettisivuilla 
viimeistään 26.5.2013!  

Elokuun alussa järjestämme yhdessä 
Ruotsin historian opettajayhdistyksen ja Ha-
nasaari -suomalais-ruotsalaisen kulttuurikes-
kuksen kanssa vertailevan didaktisen kesä-
kurssin historian opetuksesta ja historiakäsi-
tyksistä Suomessa ja Ruotsissa. Ohjelma on 
nähtävissä HYOL:n nettisivuilla. Arbetssprå-
ket på kursen är svenska. 

Tammikuussa alkanut peruskoulun ope-
tussuunnitelmatyö jatkuu. Kevään aikana 
ryhmät ovat pohtineet opetussuunitelman 
arvoja, tavoitteita, eheyttämistä ja koulun 
toimintaympäristöä. Opetussuunnitelman si-
sältöjä mietitään tarkemmin syksyllä.

Kleion 50-vuotisjuhlan kunniaksi julkai-
semme kuluvana vuonna joka lehdessä ot-
teen puolen vuosisadan takaisesta lehdestä. 
Alla on ote Kleiosta 2/1963: 

Ote Kleiosta 2/1963.



Populaarikulttuurista on viime vuosikym-
menien aikana kasvanut niin oleellinen 

osa nykykulttuuria, että perustellusti voidaan 
puhua populaarista (lat. ”se mikä on enem-
mistön mieleen”) uutena valtakulttuurina. 
Tämä on näkynyt myös humanistisessa tut-
kimuksessa, joka on ympäri maailman linkit-
tynyt erilaisiin populaarin aihealueisiin musii-
kitieteessä, kansanperinteen tutkimuksessa, 
mediatutkimuksessa, kirjallisuustieteessä, 
historiantutkimuksessa jne.

Aina ei ollut näin. ”Populaari” asetettiin 
vastakkain ”korkeaa”, ”matala” vastaan ”yle-
vää” ja ”kansa” vastaan ”eliittiä”. On kuiten-
kin turha kuvitella, että tällaiset jaot olisivat 
kadonneet nykypäivän yhteiskunnasta, mut-
ta on selvä, että käsityksemme kulttuurista, 

sen sisällöistä, makuarvostelmista ja arvois-
ta ovat muuttuneet – ei pelkästään populaa-
ri- ja mediakulttuurin valtavasti lisääntyneen 
tarjonnan mukana ja myös digitalisoitumisen, 
yhteiskunnallisen toimijuuden ”julkkistumi-
sen” ja ”tosi-teeveistymisen” vuoksi. 

Ajatukset populaarikulttuurista massojen 
kulttuurina ja viihteenä ovat eläneet myös 
sitkeästi siitä huolimatta, että tutkijat ovat 
kiinnittäneet paljon huomiota siihen kuinka 
monet populaarikulttuurin muodot, ideat ja 

”tuntemismaailmat” periytyvät esimerkiksi 
1800-luvun romanttisesta korkeakulttuurista 
ja porvariston huveista. Esimerkiksi dosent-
ti Veijo Hietala on kirjoittanut paljon viih-
teen/populaarin tärkeästä roolista ihmisten 
henkilökohtaisissa kokemusmaailmoissa ja 
myös niistä prosesseista, jotka tekivät popu-
laarikulttuurista hyväksytyn tutkimusaiheen 
humanistisissa aineissa (ks. esim ”Viihde, 
Utopia ja Akatemia – Miten populaarista tuli 
tiedettä?”, Lähikuva 1/2013).

Populaarin vaikea määritelmä 

Populaarin yhä laajempi kytkeytyminen aka-
teemiseen tutkimukseen ja ympärillä olevaan 
yhteiskuntaan tekee sen määrittelemisestä 
toisaalta helpompaa ja toisaalta vaikeampaa. 
Helpolla tavalla se kytketään yksioikoisesti 
arjesta irrottautumiseen ja vapaa-ajanviet-
toon television katselun, mainonnan, popmu-
siikin kuuntelun ja kuluttamisen aallokossa. 

”Emansipoitunut” nykyihminen on vapaa os-
tamaan ja surffailemaan uusliberalistisessa 
kulutus- ja elämysviidakossa omien halujen-
sa mukaan. Tässä yhteydessä “viihde tekee 
hänelle hyvää” ja ylevöittää banaalin mai-
noslauseen. 

Yliyksilöllistynyt nyky-yhteiskunta tuottaa 
kuitenkin niin atomistisen kentän erilaisia 
kokemuksia, että 1800-luvun romanttinen 

Mitä ”populaari” tänään merkitsee? 

kaRi kallionieMi

Esimerkki populaarimusiikin tutkimuksen 
kurottamisesta ikääntymisen ongelmien 
alueelle: “Rock On”: Women, Ageing and 
Popular Music (Ashgate 2012)
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individualisti ei olisi voinut koskaan kuvitel-
la ‘massojen’ pystyvän siihen mitä hän teki. 
Siksi myös populaarikulttuurin tutkimuksen 
‘postmoderni käänne’ ja laajentuma on saa-
nut aikaan sen, että populaarikulttuuri ym-
märretään yhä enemmän osana nykykult-
tuuria ja sen antamaa kuvaa yhteiskunnasta, 
jossa kulttuurin käyttö on pirstaloitunut val-
tavaan määrään erilaisia osa- ja alakulttuu-
reja. Tämä on huomattu myös digitaalisen 
talouden yhteydessä: peliteollisuuden rooli 
(populaari)kulttuurin kenties tämän hetken 
tuottavimpana alana on jatkuvasti uutisotsi-
koissa (ks. esim. ”Pienet peliyhtiöt kärkkyvät 
menestystä”. HS Talous, 19.4.2013, B8).

Tämä tekee myös populaarin määritel-
mästä yhä hankalamman. Mitä on tämän päi-
vän erityisen ”populaari” kulttuuri? Miten itse 
kulttuurin käyttäjät kokevat tämän?

Populaari ja humanistinen tutkimus

Populaarin laajentuneeseen tutkimukseen ja 
kulttuurin perinteisen määritelmän hajoami-
seen liittyen voi tietenkin kysyä, eikö kaikki 
taiteen-, kulttuurin- ja historiantutkimus jo 
nykyään tutki myös sitä, mitä ympäröivässä 
yhteiskunnassa tapahtuu? Nähtävästi epäile-
vä asenne humanistien ja yhteiskuntateitei-
lijöiden tarkoitusperiä kohtaan - ellei peräti 
ajatukset näiden alojen hyödyttömyydestä 

- nostavat niukkenevien julkisten varojen ai-
kana myös jatkuvasti päätään. Nähtävästi 
tällöin populaari ei näyttäydy humanistisen 
tutkimuksen minään erityisenä osa-aluee-
na, vaan on kyse siitä, että humanisteille 
aikanaan langennut “utooppinen” tehtävä 
paremman maailman tekemisestä ei ole kyy-
nisen julkisuuden mielestä uskottava, se ei 
ole ottanut tuulta alleen, tai se ei 1900-luvun 
historiallisten kokemusten valossa ole enään 
tarpeellista.

Seuraava sitaatti kuvannee tilanteen 
pessimismiä: ”Nykyisellä yliopistoväellä, in-
tellektuelleilla ja yhteiskuntatieteiden ja hu-
manististen tieteiden erikoisosaajilla ei ole 
juurikaan osaamista, jonka avulla ryhtyä kol-
lektiivisesti kumoamaan vallitsevia tiedollisia 
rakenteita tai kykyä kuvitella toisenlaista tu-
levaisuutta ja yhteiskuntaa.” (David Harvey, 
Kurssi kohti konkurssia, Vastapaino, 2011) 

Raja-aitojen katoaminen

Käytyäni vuoden sisällä kahdessa kan-
sainvälisessä populaarikulttuurintutkijoiden 
konferenssissa, tuo käsitys tuntui olevan 
hyvin kaukaa haettu. Populaarikulttuuri oli 
konferenssien paneeleissa ja sessioissa kyt-
keytynyt mitä moninaisimpiin aiheisiin ohi ja 
yli humanististen aineiden – neurotieteistä 
perheväkivaltaan ja kehitysvammaisuuteen, 
nettikiusaamisesta liikalihavuuteen ja pe-
dagogisiin innovaatioihin – joissa juuri toi-
senlaisen tulevaisuuden hahmottaminen oli 
jatkuvasti läsnä. Elokuvaohjaaja Oliver Sto-
ne piti Washingtonissa järjestetyssä konfe-
renssissa tulikivenkatkuisen puheen koulujen 
historianopetuksen uudistamisesta, liittyen 
hänen uuteen dokumenttisarjaan Yhdysval-
tain sodanjälkeisestä historiasta, ”The Untold 
History of USA” (ks. http://en.wikipedia.org/
wiki/Oliver_Stone%27s_Untold_History_of_
the_United_States).

Turun Yliopiston kulttuurihistorian oppiai-
neen yhteyteen perustettiin 2006 tutkimus-
keskus IIPC (International Institute for Po-
pular Culture, ks. http://iipcblog.wordpress.
com/), jonka tarkoituksena on ollut tuoda 
yhteen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti 
populaarikulttuurin laajalla alueella toimivia 
tutkijoita. Laajana toimintaideana on ollut 
saattaa ihmisiä keskustelu- opetus- ja tut-
kimusyhteyteen, joka olisi mahdollisimman 
monialaista ja oppiaine- ja tiedekuntarajat 
ylittävää. 

On ehkä turha liian pitkään pohtia sitä, 
mitä populaari tarkkaan ottaen tänä päivä-
nä merkitsee. Se tarjoaa joka tapauksessa 
humanisteille ja muillekin kiinnostuneille ma-
teriaalia tulevaisuuden suuntaviittoja varten, 
joiden avulla myös toisenlaista yhteiskuntaa 
kuvitellaan.

Kirjoittaja on populaarikulttuurin historian 
dosentti ja työskentelee yliopistonlehtorina 
ja IIPC-tutkimuskeskuksen varajohtaja-
na  Kulttuurihistorian oppiaineessa Turun 
Yliopistossa.
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James Bondin hahmon populaarisankaruus 
on yhtä lailla sekä pitkäikäinen että laajalle 

levinnyt. Bond on toiminut populaarisanka-
rina yli luokka-, sukupuoli-, kansallisuus- ja 
sukupolvirajojen jo syntymästään lähtien. 
Hahmon tunnettuudesta kertoo se, että jopa 
nekin, jotka eivät ole Bond-romaaneja luke-
neet tai -elokuvia katsoneet, tietävät, mistä 
on kyse.

Itse olen pitänyt Bond-filmeistä jo ala-as-
teikäisestä saakka. Tuolloin Roger Moore oli 
hauskuutensa vuoksi suosikkini, mutta pidin 
toki myös Sean Connerysta ja Timothy Dal-
tonista. Nautin seikkailuista, jännityksestä, 
ja huumorista (vaikka en kaikkia sen tasoja 
tuolloin tietenkään ymmärtänyt) sekä veto-
voimaisista päähenkilöistä. 

Aloinkin myöhemmin ”vastarannan kiiske-
nä” tutkia Bond-elokuvien mies- ja naiskuvia 
niiden perinteisiä sukupuolimalleja vapautta-
vien piirteiden kautta. En ole koskaan pitänyt 
elokuvasarjaa mitenkään erityisen seksisti-
senä ja halusin tuoda esiin uuden näkökul-
man siihen. Bond-filmeissäkin naiset voivat 
olla älykkäitä ja aktiivisia, nokkelia ja vahvo-
ja, niin lentäjiä, agentteja kuin johtajia. Mies-
sankari taas voi olla passiivinen, haavoittu-
vainen tai tarvita apua.

Esittämällä erilaisia mies- ja naiskuvia po-
pulaarikulttuuri voi parhaimmillaan osoittaa, 
että identiteetin rakentamiseen on monia ta-
poja. Tämä on tärkeää, koska se kertoo, että 
on ok olla sellainen kuin on, vaikka se ei sopi-
sikaan johonkin ennaltamäärättyyn muottiin. 
Se on merkityksellinen viesti meille kaikille.

1960-luvun murroksissa mukana

Bond-elokuvien sukupuolimerkitysten va-
pauttavuus kiinnittyy eri piirteisiin eri aikoi-
na ja eri elokuvissa. Jokainen aikakausi on 
muokannut elokuvia omaan suuntaansa. 

1960-luvulla elokuvasarja otti etäisyyttä ai-
emmasta vuosikymmenestä uudenlaisten 
toimintaympäristöjen ja modernien hahmo-
jen kautta. Elokuvia varten Bond-romaanien 
sosiaalista kontekstia laajennettiin ja moder-
nisoitiin. Jähmettyneet sukupuoli-identiteetit 
vapautettiin ja seksuaaliasenteet päivitettiin. 
Samalla kylmän sodan vastakkainasettelua 
liennytettiin ja vihollinen (SPECTRE) sijoi-
tettiin idän ja lännen väliin suhteita sekoit-
tamaan. Kansa ja kansallisuus esittelivät uu-
dentyylistä englantilaisuutta.

Niin elokuva-Bond kuin naishahmot-
kin olivat 1960-luvulla tapahtuneiden yh-
teiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten 
tulos. Hahmoissa näkyi sukupuoli-identi-
teettien irrottautuminen aiemmasta rep-

Näkökulmia Bondiin, James Bondiin

tuuli eltonen

Sean Connery James Bondina.
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resentaatioperinteestä sekä sosiaalisten ja 
(hetero)seksuaalisten suhteiden vapautumi-
nen. 

Sean Conneryn persoona määritti pitkälle 
sitä, millainen Bondin hahmosta tuli. Conne-
ryn Bond erosi merkittävästi tyypillisistä brit-
tiläisistä sankareista, koska 
hän oli yhtä aikaa verbaa-
linen, fyysinen ja seksuaa-
linen. Hänessä yhdistyivät 
miesruumiin erotisointi kat-
seen kohteeksi sekä ironinen 
suhtautuminen hahmon kaikkivoipaisuuteen. 
Vaikka Connery oli agenttina itsevarma, mie-
hekäs ja vakuuttava, hän oli samalla huvittu-
nut tuosta kaikesta. Vaikka kaikkia Bondeja 
kuvataan vetovoimaisina, seksuaalisuus ja 
ruumiin objektivointi korostuvat Conneryn 
kohdalla. Hänen vartalonsa pysäyttää kat-
seen kaikissa elokuvissa, yleensä alastoman 
rintakehän esittelyn kautta. Huomattavaa on, 
että populaarielokuvissa ei vielä ennen 1980-
lukua ollut tavallista esittää paljasta pintaa 
näyttäviä valkoihoisia miehiä. Conneryn 
edustamassa sankarikuvassa sykki 1960-lu-
vun moderni mieheys. Hahmosta muodostui 
perinteisen sankarin kauan kadoksissa ollut 
veli, sankariperinteen auktoriteetteja kunni-
oittamaton tuhlaajapoika. 

1960-luvulla myös Bond-tytöt muodosti-
vat kontrastin 1950-luvun brittiläisten eloku-
vien naishahmoihin. Aiemmin naishahmot oli 
tyypillisesti liitetty lähinnä perheen ja kodin 
piiriin. Näistä irtaantuvia naishahmoja ran-
gaistiin, minkä kautta naisten ja heidän sek-
suaalisuutensa paikaksi sinetöitiin koti. Bond-
filmien naishahmot sen sijaan toimivat kodin 
ulkopuolella, useimmilla heistä on ammatti 
ja sen tarjoama riippumattomuus, eikä heitä 
syyllistetä tai rangaista seksuaalisuudesta. 

Vuosikymmenen viimeinen elokuva, Hä-
nen majesteettinsa salaisessa palveluksessa 
(1969), toimii elokuvasarjassa eräänlaisena 
taitekohtana. Bondin roolissa nähtiin tuolloin 
George Lazenby. Elokuvassa koettu kosket-
tava romanssi poikkeaa voimakkaasti mui-
den Bond-filmien tyylistä. Agentti rakastuu 
siinä nokkelaan ja toiminnalliseen Tracyyn, 
joka myös pelastaa hänet elokuvan aikana. 
Lopussa Bond meneekin naimisiin Tracynsa 
kanssa ja lähtee häämatkalle aloittamaan 
uutta elämää. Tienvarteen herkistelemään 

pysähtynyt pari kokee kuitenkin kovan koh-
talon, kun roisto ampuu Tracyn. Menetykses-
tä tulee osa agentin henkilöhistoriaa ja siihen 
viitataan myöhemmissä elokuvissa.

Jo ensimmäisellä vuosikymmenellä Bond-
tytöt edustivat hyvinkin erilaisia naistyyp-

pejä – aina passiivisesta ja 
naiivista aktiiviseen ja älyk-
kääseen. Aktiivisista naisku-
vista esimerkkinä toimivat 
lentäjä Pussy Galore (007 ja 
kultasormi 1964) ja agen-

tin rakastettu Tracy (Hänen majesteettinsa 
salaisessa palveluksessa 1969) sekä vahvat 
naisroistot kuten Bondia läksyttävä, niin au-
ton ratissa kuin moottoripyörän selässä viih-
tyvä Fiona Volpe (Pallosalama 1965).

Veijarimainen 1970-luku ja vaihtelevat 
naiskuvat 

Bond-elokuvat pyrkivät 1970-luvulla ennem-
minkin seuraamaan trendejä kuin luomaan 
niitä. Ne uudistivat elokuvasarjaa huumorin 
ja teknologian kautta. Aiempaa avoimempi 
huumori sopikin salaisen agentin roolin val-
loittaneelle Roger Moorelle, joka oli jo tun-
nettu sarjoista Pyhimys (1962–1969) sekä 
Veijareita ja Pyhimyksiä (1971–1972).

Nyt elokuviin tuli itseironian lisäksi mu-
kaan muiden hahmojen esittämiä agenttiin 
kohdistuvia ironisia heittoja. Huumori suun-
tautui entistä useammin agentin mieskuvaan. 
Naiskuvissa sen sijaan siirryttiin konservatii-
visempaan suuntaan ja vuosikymmenen alun 
Bond-tytöt jäivätkin varsin heikoiksi. Vuosi-
kymmenen lopulla naiskuvat kokivat jälleen 
agentti Anya Amasovan (007–rakastettuni 
1977) ja astronautti Holly Goodheadin (Kuu-
raketti 1979) myötä käänteen kohti aktiivi-
sempaa ja kykenevämpää naiseutta. Good-
headilla esimerkiksi on tärkeä rooli avaruus-
sukkulan ohjaajana. Tämä naiskuvan muutos 
voidaan nähdä elokuvasarjan vastauksena 
tuolloin yhteiskunnassa profiiliaan onnistu-
neesti näkyväksi tehneelle feminismille. 

Sama aaltoliike naiskuvissa jatkui 1980-
luvulle asti, jolloin nähtiin niin vahvoja Bond-
tyttöjä (Melina Havelock, Erittäin salainen 
1981) kuin avuttomampiakin (Stacey Sutton, 
007 ja kuoleman katse 1985). Havaittavissa 
on kuitenkin tietynlainen ihannenaiseudessa 

“Sean Conneryn persoona 
määritti pitkälle sitä, millainen 
Bondin hahmosta tuli.”



10 KLEIO 2/2013

POPULAARIKULTTUURI

tapahtunut siirtymä, koska heikkoja Bond-
tyttöjä ei ole elokuvasarjassa nähty enää 
vuoden 1985 jälkeen. Muutos kertoo siitä, 
että tällaiset representaatiot eivät kohtaa ny-
kyaikaisia tasa-arvo-odotuksia. 

1980-luvun loppu vakavoitti 
valkokankaan 

1980-luvun lopulla Bondin hahmoa pyrittiin 
vakavoittamaan ja inhimillistämään. Agentin 
rooliin astui Timothy Dalton. Elokuvien sävy 
muuttui totisemmaksi ja elokuvassa 007 ja 
lupa tappaa (1989) väkivaltaisemmaksi. 
Tuolloin populaarikulttuurin läpi kulki aalto, 
joka nosti valkokankaille kylmänkarskeja toi-
mintasankareita (esim. Rambo, Robocop, Die 
Hard). Samalla myös Bondin maailma raais-
tui ja sankariin liitettiin palava kostonhimo. 
Tämä vakavoitunut, koviin miessankareihin 
keskittyvä muutos linkittynee vuosikymmen-
tä leimanneeseen konservatismiin. 

Naiskuva sen sijaan vahvistui jälleen. Elo-
kuvassa 007 vaaran vyöhykkeellä (1987) 
Bond-tyttö Kara Milovy oli moderni naishah-
mo, joka oli yhtä aikaa sekä naapurintyttö-
mäisen herkkä että rohkea ja oma-aloittei-

nen. 007 ja lupa tappaa (1989) taas esitteli 
vahvan naishahmon, lentäjä ja agentti Pam 
Bouvierin. Toisin kuin 1970-luvun kanssasi-
sarensa Bouvier ei kritisoinut agentin hah-
moa ironian kautta, vaan aiempaa totisem-
paan sävyyn: ”Hei kaveri, minä olin armeijan 
lentäjä. Olen lentänyt Etelä-Amerikan pahim-
missa helvetinloukoissa, enkä anna sinun lu-
ennoida minulle ammattilaisuudesta!”

1990-luvulla alkoi räiskintä

1990-luvulla elokuvasarja kepeytyi, kun Pier-
ce Brosnanista tuli Bond. Brosnanin Bond on 
poikamainen toimintasankari, joka kykenee 
sekä leikkimieliseen sanailuun että machoon 
asenteeseen. Jos Conneryn Bond voidaan 
nähdä enemmän miehenä kuin poikana, niin 
Brosnanin Bond on enemmän poika kuin 
mies. Suurin muutos kuitenkin tapahtui itse 
elokuvien luonteessa: ne alkoivat kasvavassa 
määrin muistuttaa muita toimintaseikkailuja. 
Ulkoiselle spektaakkelille, johon kuuluvat 
valtaisat räjähdykset ja massiiviset toiminta-
kohtaukset, annettiin enemmän painoarvoa. 

1990-luvun Bond-tytöt olivat moderneja 
ja ammatillisesti päteviä aina tietokoneohjel-
moija Natalya Simonovasta (007 ja kultainen 
silmä 1995) taistelutaidoiltaan Bondiakin ky-
vykkäämpään agentti Wai Liniin (Huominen 
ei koskaan kuole 1997). Simonovan ohjel-
mointitaidot esimerkiksi mahdollistavat va-
rastetun aseen turvakoodien muuttamisen 
niin, että hän hallitsee asetta roiston sijaan. 
Tämä on tehtävän kannalta välttämätön taito, 
joka Bondilta puuttuu.

2000-luku on jotain vanhaa ja jotain 
uutta

Suurin muutos 2000-luvulla osuu yhteen uu-
den Bondin, Daniel Craigin, valinnan kanssa. 
Toiminta ja väkivalta korostuivat, mutta sa-
malla niiden rinnalle tuotiin enemmän roman-
tiikkaa. Casino Roayale (2006) yhdisteleekin 
useita aiemmilta vuosikymmeniltä tuttuja 
piirteitä. Craig on eroottinen katseen kohte, 
hän osoittaa tunteensa ja saa osakseen iro-
nisia kommentteja. Tässä mielessä hänestä 
löytyykin samoja piirteitä kuin Conneryn, La-
zenbyn ja Mooren Bondeista. Bond-tyttö Ves-
per Lynd taas on moderni ja nokkela nainen, 

Pierce Brosnan näytteli James Bondia neljässä 
elokuvassa vuosina 1995-2002.
Kuva: Wikimedia commons.
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jonka sanan säilä toimii yhtä terävästi kuin 
1970-luvun lopun Bond-tyttöjen. Kun Bond 
esimerkiksi toteaa ”Älä huoli, et ole tyyppiä-
ni”, Vesper vastaa ”Älykäs?”. Myös moderni 
toiminta ja raaempi väkivalta ovat läsnä, ai-
van kuten Daltonin ja Brosnanin kausilla. Uusi 
vuosituhat ja elokuvasar-
jan viides vuosikymmen 
olivatkin osuva ajankohta 
koota yhteen piirteitä pit-
kältä taipaleelta. Casino Roayle osoittaa hy-
vin, miten Bond-filmit sekoittavat vanhaa ja 
uutta pysyäkseen elinvoimaisina.

Quantum of Solacessa (2008) Bondista 
tulee yksinäinen kostaja kuten varhaisem-
massa 007 ja lupa tappaa (1989). Myös 
Bond-tyttö Camille Montes esitetään agentin 
tapaan itsenäisenä kostajana. Bond haluaa 
kostaa Vesperin kuoleman ja petoksen, Mon-
tes perheensä kuoleman. Elokuva ilmentää 
paluuta tummanpuhuvaan ja byronisempaan 
sankaruuteen – linja, joka jatkuu myös 50-
vuotisjuhlaelokuvassa Skyfall (2012). Traagi-
siin piirteisiin agentin henkilöhistoriassa kuu-
luvat vanhempien ja vaimon kuolema, rakas-
tettu Vesper Lyndin itsemurha sekä nyt myös 
agentille läheiseksi muodostuneen salaisen 
palvelun johtaja M:n kuolema roiston ajojah-
din seurauksena. Mitä tällainen muutos sekä 
inhimillisyyden ja henkilökohtaisten mene-
tysten korostaminen kertovat tästä hetkestä? 
Tulevatko uhat lähempää ja lähemmäs?

Populaarikulttuuri keskustelun 
paikkana

Mediarepresentaatioiden tutkiminen voi aut-
taa meitä ymmärtämään yhteiskunnassa vai-
kuttavia erilaisia suuntauksia, vastakohtia ja 
valtasuhteita. Bond-filmitkin toimivat vuosi-
kymmeniensä kulttuurisina kuvina. Sankarin 
edustama mieskuva on yhtäältä hyvin pe-
rinteinen ja toisaalta taas avoin muunlaisille 
piirteille – Bond voi esimerkiksi toimia eroti-
soituna katseen kohteena, naurun kohteena, 
osoittaa haavoittuvaisuutensa tai tulla nais-
ten pelastamaksi.

Bond-elokuvissa naiseus ei näyttäydy 
mieheyden vastakohtana, eikä sitä ole mää-
ritetty yhdenlaiseksi. Mukaan mahtuu niin 
passiivisia ja suojeltavia kuin toimintaa pel-
käämättömiä ja agentille kunnon vastuksen 

tarjoavia naishahmoja. Heikkoja Bond-tyttö-
jä löytyy kolmelta ensimmäiseltä vuosikym-
meneltä. Modernimpia naiskuvia mahtuu niin 
1960-, 1980-, 1990- kuin 2000-luvulle. Vah-
vat naishahmot sen sijaan levittyvät kaikille 
elokuvasarjan vuosikymmenille. Naiskuvien 

kehitys ei siis ole lineaa-
rista, vaan jokaisen vuo-
sikymmenen sisällä ta-
pahtuu liikettä. Bond-elo-

kuvien naishahmoja voidaankin hyvällä syyllä 
kuvata aktiivisiksi, passiivisiksi, itsenäisiksi, 
sorretuiksi, nokkeliksi, naiiveiksi, päteviksi, 
epäpäteviksi, vahvoiksi, heikoiksi… Populaari 
ideaalinaiseus on siis kaikkea muuta kuin yh-
tenäinen tai muuttumaton.

Koko elokuvasarjaa tarkasteltaessa tulok-
sena on joukko erilaisia nais- ja miesrepre-
sentaatioita. Tämä osoittaa, ettei edes niin 
sanottu populaari ideaalinaiseuden tai ide-
aalimieheyden malli ole Bond-filmeissä yh-
tenäinen, eikä se ollut sitä 1960-luvulla sen 
enempää kuin tänäkään päivänä. 

Pam Cook on todennut: ”Elokuvan kutsu 
perustuu lupaukseen siitä, että katsojat voi-
vat kokea itsensä uudella tavalla.” Elokuvissa 
katsojan identifikaatiota eivät rajoita sosiaa-
liset kategoriat, kuten sukupuoli, seksuaali-
suus, kansallisuus tai vaikka ikä. Erilaisten 
identiteettimallien ohella myös nämä erilai-
set identifikaatiomahdollisuudet ovat kulttuu-
risten tekstien ja niiden tuottaman nautinnon 
sekä vapauttavuuden olennainen osa.

Kirjoittaja on koulutukseltaan filosofian 
lisensiaatti Turun yliopiston mediatutkimuk-
sesta. 

Lähteet: 
• Bennett, Tony ja Woollacott, Janet: Bond 

and Beyond. The Political Career of a Po-
pular Hero, 1987.

• Cook, Pam: “No fixed address. The 
women’s picture from Outrage to Blue 
Steel” teoksessa Neale, Steve & Smith, 
Murray: Contemporary Hollywood Cinema, 
1998.

• Dyer, Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja 
rotu viihteen kuvastossa, 2002.

• Rissik, Andrew: The James Bond Man. The 
Films of Sean Connery, 1983.

• Street, Sarah: British National Cinema, 
1997.

“Bond-elokuvissa naiseus ei näyttäydy 
mieheyden vastakohtana.”
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H istorianopettaja muistaa lättähatut, villa-
myssymissit, pärinäpojat, modit, rokka-

rit, punkkarit ja diinarit. Eri-ikäiset aikuiset 
muistelevat mielellään nostalgisena omaa 
nuoruuttaan kultaisella 50-, 60-, 70-, 80- tai 
90-luvulla. Itse muistan omasta nuoruudes-
tani Täältä tullaan elämä -elokuvan. Eloku-
van katsomiskokemus oli niin vahva, etten 
ole voinut elokuvaa uudestaan vielä aikuise-
nakaan katsoa. Kipeää tekee.

Mutta mitä on nuorisokulttuuri vuonna 
2013? Miten opettaja pysyy kärryillä, missä 
mennään? Kysyimme turkulaisilta, espoolai-
silta ja kuopiolaisilta yhdeksäsluokkalaisilta, 
millaisia nuorison alakulttuuriryhmiä on ny-
kyisin. Osa seuraavista ryhmistä oli tuttuja 
kaikilla paikkakunnilla, osa vain kahdella 
paikkakunnalla. 

Tunnetko ryhmät? Tunnistatko omat 
oppilaasi? 

Jonnet pelaavat tietokonepelejä ja juovat 
energiajuomia. Energiajuoman ”ES” nimeä 
ei koskaan taivuteta, vaan ”juodaan ES”. Es-
poolaiset lajittelivat jonnet vielä alaryhmiin: 
massajonnet eli aloittelevat jonnet, ES-jon-
net eli ydinryhmä, mopojonnet eli 15 vuotta 
täyttäneet mopon omistajat sekä runejonnet, 
jotka saattavat olla yli 20-vuotiaita.

Lissut tai massalissut seuraavat massa-
muotia ja näyttävät kaikki toisiltaan. Lissut 
harrastavat ylimeikkaamista.

Emot pukeutuvat mustaan, kuuntelevat 
itsemurhista kertovaa musiikkia ja ovat ah-
distuneita. Heidän tavoitteenaan on erottua 
massasta.

Hevareilla on pitkä, pesemätön tukka. He 
eivät piittaa ulkonäöstään, vaikka heillä kai-
killa onkin Metallican paita.

Skeittareilla on rähjäiset vaatteet ja flanel-
lipaidat ja he melskaavat kauppakeskuksissa. 
Päässä heillä on pipo tai lippis.

Urheilijat leuhkivat mm. nopeudellaan, 
taklauksillaan tai seuraan kuulumisella. Pe-
laajien viikonloput kuluvat pelireissuilla. Yli-
mielisimpiä kutsutaan Kuopiossa päleiksi eli 
päälliköiksi.

Hiket eli hikut panostavat kouluun paljon 
eli liikaa. Heillä on tarve selitellä opettajalle, 
jos kokeesta ei tulekaan kymppiä.

Mopopojat eli benserit väsäävät mopoa 
koko ajan ja ajelevat ympäri kaupunkia. Heil-
lä on kädet öljyssä ja mopon hiplaus mieles-
sä.

Luomut eli luonnolapset tekevät luontoon 
liittyviä asioita ja tuoksuvat notskille. Heillä 
on aina jeesusteippiä mukana ja he selviyty-
vät tilanteesta kuin tilanteesta. Naispuoliset 

Juppi, hippi, punkkari 
Mitä ovat nuorison alakulttuuriryhmät tänään?

Riitta Mikkola

Massalissu
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luomut eivät meikkaa mutta saattavat olla 
yllytyshulluja. 

Gangsterit eli ganstat varastelevat ja 
maalailevat tageja seiniin. Heillä on isot vaat-
teet ja housut roikkuvat niin, että kalsarit nä-
kyvät. Millään ei ole heille mitään väliä.

Hipsterit haluavat poiketa valtavirtamuo-
dista. He yrittävät olla erilaisia tavalla, josta 
on tullut massamuoti-ilmiö. Heillä on kaulus-
paita, lasit ilman vahvuuksia, viikset tai parta 
ja vaatteita kirpputorilta.

Muusikot tai musikaaliset ovat soittajia ja 
laulajia, jotka eivät mahdu aiempiin ryhmiin.

Myös seuraavat ryhmät mainittiin jossa-
kin kolmesta koulusta:

- animet ja mangat (Japani-harrastus)
- heppatytöt (ilmenee nykyisin hevos-
 aiheisina FB-päivityksinä)

- luuserit (tulevaisuuden syrjäytyjät)
- tavikset (Onko heitä?)
- friikit (lävistyksiä)
- lounerit (yksinäiset)
- nuuskajuntit (jääkiekko harrastuksena)

Skeittari. 
Kuva: Juuso Muhonen.

- nörtit, dataajat ja roolipelaajat
- ernut (erilaiset nuoret)
- rotat (elävät sossun rahoilla)
- swagit (ovat hyvän näköisiä)
- jolottajat (“You only live once”)

Kirjoittaja on Karakallion koulun historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.

Kiitämme Karakallion, Neulamäen ja Ries-
kanlähteen koulun oppilaita ryhmien kuvai-
lusta sekä Marja Asikaista ja Marja Vertasta 
tietojen keräämisestä.

Emo.
Kuva: Roni Oksanen. 



Animerade seriefigurer och serier i tidnin-
gar kopplas i regel ihop med underhåll-

ning eller ungdomligt tidsfördriv. Denna typ 
av populärkultur har ändå haft ett väldigt 
annorlunda syfte. I stunder av kris och all-
mänt missnöje kan serierna ha haft syftet att 
skapa en nationell gemenskap eller att svart-
måla samhälleliga hotbilder. Serifigurerna 
har alltså använts som politiska verktyg och 
opinionsbildare. Genom att analysera olika 
samhällsfenomen utgående från en viss tid-
sanda och fördjupa hur man under olika tider 
har försökt forma eller styra opinionen kan 
flera intressanta pedagogiska dörrar öppnas 
för historieundervisningen.

Kalle Anka i Hitlers led 

Under andra världskriget var The Walt Dis-
ney Company en aktiv aktör för att sprida en 
proamerikansk uppfattning av det aktuella 
världsläget och samtidigt kraftigt svartmåla 
Tysklands offensiva politik och den national-
socialistiska ideologin. I den animerade kort-
filmen Der Fuehrer´s Face från 1943 arbe-
tar Kalle Anka i en ammunitionsfabrik i det 
nazistiska Tyskland. Han inleder dagen med 
ett absurt antal ”hitlerhälsningar” till porträtt 
av Hitler, Mussolini och Hirohito samt otaliga 
sieg heil-utrop (t.o.m. tuppen gal hitlerhäls-
ningar). 

Kalles vardag framställs som en fullstän-
dig misär, där frukosten består av en enda 
kaffeböna, och brödet är vedklabb. På ar-
betet är takten övermänsklig och försvåras 
av regelbundna hitlerhälsningar och propa-
gandautrop. Kalle vaknar slutligen i sin egen 
säng, bredvid frihetsgudinnan, iklädd en py-
jamas i Förenta staternas färger och inser, till 
sin glädje, att allting har varit en mardröm 

och han kan vara lycklig över att vara en 
medborgare i Förenta staterna.

Chamberlain och tre små grisar

En annan anti-tysk propaganda är den anime-
rade kortfilmen Blitz Wolf, som skapades av 
Metro-Goldwyn-Mayer år 1942. Filmen, som 
även var nominerad för en Oscar (bästa ani-
merade kortfilm), tar avstamp i den välkända 
berättelsen om de tre små grisarna och den 
stora stygga vargen. Två av grisarna har in-
gått ett ickeangreppsavtal med deras granne 
Adolf Wolf, som skall representera Münche-
növerenskommelsen 1938 och Chamberlains 
hopp om fred i Europa. Avtalet visar sig vara 
betydelselöst då Adolf Wolf lägger fram in-
vasionsplanerna att invadera ”Pigmania” (på 
kartan Frankrike). Krig bryter ut och de två 
grisarna flyr till den tredje grisen som byggt 
upp en hållbar försvarsbunker och övervin-
ner slutligen stora stygga vargen med ett s.k. 
hemligt vapen, krigsobligationer. Uppmanin-
gen åt folket till engagemang är tydlig.

Kampen om ismerna

Det är inte endast världskrigen som känne-
tecknas av propaganda i serierna. Med hjälp 
av den animerade Make Mine Freedom, av 
Hanna & Barbera år 1948, kan man i under-
visningen belysa den ideologiska kampen un-
der kalla krigets era. Kortfilmen lyfter fram 
en hård kritik med de socialistiska idéerna 
och idealiserar den fria kapitalismen. Detta 
görs genom att visuellt måla upp och jäm-
föra samhällsmodellerna. Den fria marknad-
sekonomin framställs som framstegsvänlig 
och som förespråkare av individen, religions-, 
åsikts-, och mötesfrihet samt omfattande 

Kalle Anka i propagandans nät 
Serier i historieundervisningen

MaRkus ahlfoRs
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rättsskydd. Socialismen däremot svartmålas 
genom att den utplånar individualismen och 
alla samhälleliga friheter. Därtill upphör all 
privatisering och staten har fullständig kont-
roll över individerna och näringslivet (plane-
konomin). Oliktänkare kontrolleras genom 
hjärntvättning. 

Världens starkaste socialist

Den omtänksamme Bamse, skapad av Rune 
Andréasson, har vid flera tillfällen anklagats 
för att vara alltför vänsterinriktad och t.o.m. 
kommunistisk. Den socialistiska ideologin 
framkommer ur Bamses syn på gemenskap 
och det samhälleliga ansvaret. I ett avsnitt 
säger Bamse ”att betala skatt är ett sätt att 
hjälpas åt” och att skatternas är nödvändiga 
för sjukhusen, daghemmen, pensionerna och 
skolorna. Det berättas att i länder med låga 
skatter har endast de rika råd med bra skolor 
och bra sjukhus. Den stora boven i serien är 
kapitalisterna, vilket synliggörs med att den 
enda riktigt omoraliska karaktären är den 
rika, giriga och hänsynslösa Krösus. 

Finländsk krigspropaganda och 
nykterhet

Tecknade serier som propaganda är inte hel-
ler främmande i Finland. Doktor Ralf Kaura-
nen, från Åbo universitet, är en av få forskare 
som fördjupat dig i denna typ av finländsk 
propaganda. Då serierna var en del av dags-
tidningarnas innehåll, och på så viss nådde 
en bred publik, användes de i både varnande 
och identitetsskapande syften. Då ransone-
ringarna under fortsättningskriget blev allt 
värre började man använda serierna för att 
avskräcka från den allt mer utbredda svar-
ta marknaden. Svarthandeln likställdes med 
den ryska fienden och därmed ett hot med 
hela det finländska samhället. På motsvaran-
de sätt användes serierna för att skapa en 
känsla av gemenskap. I vissa serier började 
hönsen värpa extra mycket ägg då det be-
hövdes föda och även potatisarna hoppade 
självmant upp ur jorden för att hjälpa till un-
der krisgårena.

 Kampen mot det ryska lyftes också 
upp i serien Rymy-Eetu (Ryssän kauhu), som 
under sina upptåg krossade den ryska fien-

den. Efter freden i Moskva 1940 försökte Fin-
lands Förlagsförening att avlägsna runt 288 
Remu-Eetu verk från bokhandlare runt om 
i landet, vilket påvisar hur politiskt känsliga 
serierna kunde vara.

Den första inhemska tecknade serien var 
Tomas i Brännby (Turmiolan Tommi) som 
publicerades 1858. Syftet med denna serie 
var att föra fram nykterhetsrörelsens strä-
vanden och fördömma den eskalerande al-
koholkonsumtionen. Serien handlade om den 
först lyckliga familjen som efter att husfa-
dern Tomas började dricka alkohol ramlade i 
fördärvet. Familjeidyllen byttes mot missbruk 
och misshandel.

Genom att använda serifigurerna som pe-
dagogiska verktyg kan man i undervisningen 
fördjupa kring propagandans olika former 
och syften samt öva eleverna i en historisk 
empati, d.v.s, förståelse för en viss tids upp-
fattningar. En naturlig följdfråga blir också 
hur man idag skulle förhålla sig till sådana 
serier och varför. Ur problematiserandet föds 
en nyanserad förståelse. 

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.
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Nykyisenä Youtube-aikana on helppoa 
käyttää musiikkia opetuksessa. Tuubis-

ta löytää lähes mitä vain. Kappaleiden sanat 
löytyvät googlaamalla. Pop-kappale kestää 
keskimäärin kolme ja puoli minuuttia. Se on 
niin lyhyt aika, että viidessä minuutissa eh-
tii kuunnella kappaleen ja analysoidakin sitä 
hiukan. Musiikki toimii keventävänä välipala-
na tai johdatuksena aiheeseen. 

Sota-ajan laulut ovat kaikille tuttuja. El-
dankajärven jää ja Njet Molotoff ovat hyviä 
kappaleita sotapropagandan käsittelyyn. Si-
sällissodan eri puolten tilanne tulee taas esil-
le, kun kuunnellaan ensin Vöyrin marssi ja 
sitten toinen taistelulaulu, Punakaartilaisten 
marssi (”Pieni Suomen kansa”), heti perään.

Käytän kevyttä musiikkia sekä historian 
että yhteiskuntaopin opetuksessa. Historias-
sa kappaleet luovat ajankuvaa ja niiden avul-
la voi harjoitella lähdeanalyysia. Yhteiskunta-

opissa musiikki kertoo, että kirjassa kuvatut 
asiat ovat käytännössäkin totta. Esimerkiksi 
työttömyys ja lama ovat niin pahoja asioita, 
että niistä pitää laulaa.

”Olen työtön”, lauloi Pelle Miljoona vuonna 
1977. Kun soittaa oppilaille tämän kappaleen, 
voi kulttuurihistoriallisen elämyksen lisäksi 
käsitellä yhteiskunnallisia asioita. Laulussa 
lauletaan: ”Aika on ankeaa, kauppa kanke-
aa.” Tästä voi päätellä, että kyse on lasku-
kaudesta ja siten suhdannetyöttömyydestä. 

”Avustusta saa 27 markkaa, kuka piru sillä 
elää, sen täytyy olla tarkka.” Suomen pan-
kin rahanarvonlaskuri antaa nopealla tarkis-
tuksella vastauksen, että vuoden 1977 27 
markkaa vastaa nykypäivänä 15,66 euroa. 
Ja toden totta! Peruspäivärahan suuruus on 
nykyisin 32,46 euroa. Pellen kritiikki on siis 
oikeutettua. Pelle jatkaa työttömyyden hai-
tallisilla seurauksilla: ”Työttömän päivä on 
yhtä piinaa. Siksi moni meistä juo niin paljon 
viinaa.” Juuri niin. Syrjäytyminen uhkaa, kun 
työtä ei ole ja työttömyyskorvaus ei riitä elä-
miseen.

Parhaissa kappaleissa liikutaan eri ajoissa 
ja päästään vertaamaan asioita. Miljoonasa-
teen ”Meitä jyrätään” kuvaa 90-luvun lamaa. 
Vertauskohtansa laulaja hakee sodasta.

Meitä jyrätään. 
Kannaksella aikoinaan Klimit 
isoisää mankeloi. 
Tänään tankki on pankki ja 
työttömyyden miinaan meistä 
jokainen astua voi. 
Mutta rakas, rakkain, rakkaimpani, 
me kyllä pärjätään, 
kun vain elämän juoksuhaudassa 
saan sun syliisi painaa pään 
kuin kypärään, kun meitä jyrätään.

Kappaleen lopussa laulaja lukee Väinö Lin-
naa ja suunnittelee turhautuneena tekevänsä 

Älkää kysykö, mistä johtuu väkivalta 
Miten käyttää musiikkia opetuksessa?

Riitta Mikkola
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jotain radikaalia: ”Ja niin kuin Koskelan Vilho 
Pohjantähtensä alla hankki vapaudenristinsä 
viimeisen, mä aion huomenna kohtalon te-
laketjuihin heittää kerrankin kasapanoksen.” 
Vertaus asettaa kuulijan pohtimaan sota- ja 
lama-ajan yhtäläisyyksiä ja eroja.

Aina vertailu ei ole helppoa. Palefacen 
vuonna 2010 ilmestyneessä Talonomistaja-
kappaleessa lauletaan seuraavasti:

Talonomistaja olin joku vuosi takaperin. 
Talon omistin niin komian ku linnan, 
Mutta lapuanliikkeet ja muilutusretket veivät 
minun taloni hinnan. 
Mullia oli mulla navetallinen ja meijerirahat 
ne riitti, 
mutta rahat minä vaihdoin hienoihin juomiin 
ja herrat mua komiasti kiitti.

Kuulin kappaleen oppilaidemme eduskun-
ta-aiheisessa musikaalissa. Kysyin oppilailta, 
mihin laulussa verrataan lapuanliikettä. Op-
pilaat eivät olleet asiaa miettineet, mutta tu-
livat siihen tulokseen, että verottajaan. Tältä 
pohjalta on hyvä lähteä keskustelemaan ny-
kypäivän tilanteesta ja ongelmista.

Musiikkia voi käyttää aivan pienesti mo-
tivointina tai sitten harjoitella systemaatti-
semmin tekstianalyysia. Kollegani on laitta-
nut ysiluokkalaiset vuorotellen soittamaan 
yhden kappaleen ja esittämään kappaleesta 

analyysin. Oppilaille voi antaa vapauden vali-
ta omat yhteiskunnalliset laulunsa, mutta voi 
olla hyvä, että opettajalla on valmiina tarjota 
kappaleita. 

Tässä listaa sopivista kappaleista. 
1) Miljoonasade: Tulkoon rakkaus, (60-luvun 
hippiaika), Vallankumous evp (entinen vs. 
nykyaika)
2) Vanha isäntä: 60-luvun kauan soiva blues 
(60-luku)
3) Agit Prop: lähes koko tuotanto 
4) Juha Vainio: Aleks ja Jaan (Neuvosto-
Viro)
5) Eppu Normaali: Suomi-ilmiö (ydinvoima), 
Puhtoinen lähiöni (rakennemuutos)
6) Kristiina Halkola: Laulu siirtotyöläisestä 
(60-luvun rakennemuutos)
7) Kolmas nainen: Paskanhajua (rakenne-
muutos)
8) Ultra Bra: Kahdeksanvuotiaana (kylmä 
sota)
9) Ratsia: Lontoon skidit, Pikku G: Me ollaan 
nuoriso (nuorten asema)
10) Hector: Työttömän laulu, Palkkasoturi
11) Kristiina Halkola: Laulu 20 perheestä 
(talous vs. politiikka)
12) Chisu: Baden-Baden (lama)
13) Leevi and the Leavings: Elina, mitä mä 
teen (lama, talousongelmat)
14) Pelle Miljoona: Väkivalta ja päihdeon-
gelma, Gabriel, Mitä tänään koulussa opit 
(syrjäytyminen, yhteiskunnan ongelmat)
15) Egotrippi: Kauppatori (ilmastonmuutos)
16) Hehkumo: Lapset (globalisaatio)

Loppuun en malta olla mainitsematta eh-
dotonta suosikkikappalettani. Kun oppilaille 
soittaa lasten laulaman vietnamilaisen laulun 
Lenin-setä asuu Venäjällä, tympeämpikin tei-
ni heltyy. Kokeilkaapa! 

Lenin-setä asuu Venäjällä. 
Minä kutsun hänet kylään tänne Vietnamiin. 
Hän rakastaa meitä. Meille hän on 
yhtä kultainen kuin setä Ho-Chi Minh.
Minä olen pikku pioneeri.
Ja vähäinen on vielä minun voimani. 
Mutta pienikin voi taistella rauhan puolesta 
kuin Lenin ja setä Ho-Chi Minh. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n varapuheenjohtaja.
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Kolmen vuoden päästä tähän aikaan olem-
me juuri saaneet ensimmäiset sähköiset 

ylioppilaskirjoitukset kunnialla läpi - ainakin 
jos nykysuunnitelmat toteutuvat.  Sähköä 
kirjoituksiin -vaatimus on jo vanha, mutta 
vauhtiin se pääsi vasta nykyhallituksen oh-
jelman myötä. Ylioppilastutkintolautakun-
nalla on uusi puheenjohtaja, pääsihteeri ja 
peräti neljä tietotekniikka-asiantuntijaa.  Li-
säksi perusteilla on työryhmiä miettimään 
pedagogiikkaa, tekniikkaa ja tietysti rahaa. 
Lautakunta on nimennyt projektin Digabiksi.  
Hankkeen sivut ovat avautuneet.

Vielä emme tiedä, millä aineilla vuonna 
2016 aloitetaan. Yhteiskuntaoppia ennuste-
taan ja hyvä niin. Harva oppiaine sopisi yhtä 
hyvin kokeilemaan uutta - oli koe sitten täy-
sin avointa verkkoa käyttävä tai rajattuun ai-
neistoon tukeutuva. 

Tietoa ja keskustelua

Asiallista ja asiantuntevaa keskustelua säh-
köisestä kokeesta löytyy runsaasti: Face-
bookin Tietokoneet ylioppilaskirjoituksissa 

- ja Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 
-ryhmät  eivät enää kommunikoi niin tekniik-
ka edellä kuin alkuvaiheissaan. Nyt ryhmis-
sä käydään kiinnostavaa keskustelua myös 
sisältöjen ja oppimisen näkökulmasta. Moni 
opettajavaikuttaja julkaisee omia blogejaan 
ja Scoop it -koosteitaan, HYOL:n uudistet-
tu verkkopedagogiikka-ryhmä on aloittanut 
työnsä, YTL julkaisee tiedotteitaan sekä omil-
la nettisivuillaan että osoitteessa www.digabi.
fi. ja lisäksi Facebookissa ja Twitterissä.  

Kokeilut

Moni lukio on jo pitkällä omissa kokeiluissaan.  
Kaarinan lukiossa pidetty sähköisiä kokeita 
useissa oppiaineissa osana arviointia jo parin 
vuoden ajan. Kokeita on järjestetty sekä nor-

maalissa luokkatilassa että suuressa salissa.  
Tekninen puoli on sujunut hyvin, verkko ja 
koneet ovat toimineet reippaasti - toki kuut-
ta tuntia ei vielä ole kokeiltu.  Edellytyksenä 
on kuitenkin ollut opettajien ja kaupungin 
tietohallinnon tiivis yhteistyö.  Esimerkiksi 
suuressa koesalitilanteessa 140 opiskelijan 
kanssa mukana oli kolme tietohallinnon eks-
perttiä ja kaksi tvt-opettajaa ryhmien opetta-
jien lisäksi. Koetulokset ovat näyttäneet, että 
keskimääräinen osaamisen taso ei ole aina-
kaan heikentynyt. Sen sijaan on paljastunut 
useita opiskelijoita, joiden tietotekniset val-
miudet eivät koetilanteessa riittäneet, vaikka 
he vertais- ja opettajatuen avulla normaali-
opiskelussa olivat pysyneet mukana.

Opetus

Opettajan näkökulmasta keskeisin kysymys 
on tietysti sähköistämisen vaikutus opis-
keluun. Ainoa vastaus taitaa olla tekniikan 
ottaminen mukaan jokapäiväiseksi rutiinik-
si. Opiskelun perusta ja sisällöt eivät muu-
tu: vuoden 2003 lukion opetussuunnitelman 
perusteet ovat edelleen käytössä vielä 2016 
kirjoittavilla.  Oppimateriaaleista iso osa on 
vielä paperilla, mutta ensi syksystä lähtien 
erilaisia e-ratkaisuja tarjoavat kaikki kustan-
tajat.

Muutoinkin sähköistä aineistoa on tarjolla 
vaikka millä mitalla. Esimerkiksi suomalaista 
yhteiskuntaa pääsee tarkastelemaan tutkitun 
tiedon avulla Tilastokeskuksen, VATT:n tai 
Kelan sivuilta, eturyhmät julkaisevat kaiken 
aikaa omia näkemyksiään puolueiden, EK:n 
tai ay-liikkeen sivustoilla, yliopistot ja aja-
tushautomot tuottavat materiaalia myös lu-
kiolaisen ulottuville.  Miltei koko suomalainen 
lehdistö on saatavilla sähköisessä muodossa. 
Tiedonhaku ei sinällään näytä olevan opis-
kelijoille vierasta, sen sijaan monipuolisten 
lähteiden, tietojen luotettavuuden ja käyttö-

Sähköä ylioppilaskirjoituksiin!

Vuokko aRoMaa
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kelpoisuuden arviointi on. Tämä tiedon ana-
lysointi tulee opiskelussa entistäkin keskei-
semmäksi ja sitä kautta vanhan ystävämme 
lähdekritiikin arvo korostuu. Lähdekritiikin 
menetelmät tietysti ovat toiset ja laajemmat,  
kun kyseessä ovat internetin tuhannen ja yh-
denlaiset aineistotyypit. 

Hyviä esimerkkejä käytännössä kokeil-
luista tehtävistä on kerätty kaikille avoimeen 
Google-dokumenttiin  ”Ideoita sähköisen yo-
kokeen tehtäviksi”.  Se löytyy osoitteesta
http://bit.ly/yo-tehtavaideat.

Arviointi

Sähköisyys saattaa avata uusia ulottuvuuk-
sia myös arviointiin. Jotkut ovat ennustaneet 
opettajien tekemän alustavan arvioinnin eli 
esitarkastuksen poistuvan. Toistaiseksi näyt-
tää siltä, että kaksiportainen arviointi säilyy, 
jo opiskelijan oikeusturvan takaamiseksi. 
Toinen muutos voisi olla arvioinnin anonymi-
teetin lisääminen. Teknisesti olisi mahdollista, 
että ylioppilastutkintolautakunnan sensori ei 
vastauksia lukiessaan näkisi opiskelijan eikä 
koulun nimeä tai muita tunnistetietoja. Näin 
mahdollinen koulun, opettajan tai opiskelijan 
mainekerroin ei vaikuttaisi arviointiin.  

Koesalaisuus

Suomalainen yo-tutkinto on ollut tiukasti 
normitettu ja valvottu tilaisuus, jossa koesa-
laisuus ei hevin ole paljastunut.  Sähköisessä 
kokeessa vilpin mahdollisuudet ovat toisen-
laiset, eikä niitä vielä osata edes tunnistaa. 

Alkaen pulpettien sijoittelusta koesaleissa ja 
päätyen monipolvisiin netin kautta tapahtu-
vaan yhteydenpitoon kaikki mahdollisuudet 
on pyrittävä ratkaisemaan uusilla tavoilla. 

Kokonaan toinen kysymys on, jos kokee-
seen jossain vaiheessa liitetään ryhmätehtä-
viä. Yhdessä tekeminen ja jakaminenhan ovat 
nettipohjaiselle työskentelylle ja sosiaaliselle 
medialle ominaisia tapoja. Toistaiseksi tällai-
sia suunnitelmia ei ole virallisesti esitetty.

Koejärjestelyt

Syyskuussa 2013 kerrotaan, millaisia järjes-
telyjä sähköinen ylioppilaskoe kouluilta edel-
lyttää. Ohjeistus tulee kattamaan sähkö- ja 
tietoliikenneverkon kapasiteettitarpeet. Li-
säksi mukana on kuvaus niistä laitteista, joil-
la kokeen suorittaminen on mahdollista. En-
nakkotietoja annetaan jo tänä keväänä. 

Koetilanteen järjestelyt pohjautuvat yli-
oppilastutkinnosta annettuun lainsäädäntöön, 
tutkinnon pedagogisiin tavoitteisiin sekä 
teknisiin mahdollisuuksiin ja reunaehtoihin.  
Suurimmat tekniset haasteet ja julkinen kiin-
nostus näyttävät liittyvän erityisesti tähän 
puoleen uudistusta.

Uuden järjestelmän toivotaan myös vä-
hentävän kokeen järjestämisen  manuaalisia 
työvaiheita ja kustannuksia sekä lisäävän 
aineiston käyttömahdollisuuksia esimerkiksi 
tutkimuksessa. Sitä tarvitaankin kokeen ke-
hittämisen tueksi runsaasti.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja ja sensori.

Sähköiset yo-kirjoitukset & TVT  -  HYOL:n syyspäivät 2013

Opetus- ja oppimisympäristöt muuttuvat tulevaisuudessa yhä sähköisemmiksi. Mitä muu-
tokset tarkoittavat historian ja yhteiskuntaopin opettajan työn kannalta? Miten sähköiset 
ylioppilaskokeet käytännössä toteutetaan? Etsimme vastauksia näihin kysymyksiin HYOL:n 
syyspäivillä Helsingissä 26.-27.10.2013.  

Ohjelmassa on luentoja, paneelikeskustelu sekä työpajoja, joista opettajat saavat käytän-
nön ideoita oman opetuksensa sähköistämiseen. Vinkkejä on tarjolla sekä lukion että pe-
rusasteen opettajille.

Lisätietoa on HYOL:n nettisivuilla kesän aikana sekä syksyn ensimmäisessä Kleiossa. 

Varaa päivät kalenteriisi jo nyt!
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Nuoret käsittävät taloustaitojen tärkeyden 
viimeistään siinä vaiheessa kun ovat pe-

rustamassa omaa itsenäistä taloutta. Nuor-
ten saamat maksuhäiriömerkinnät ovat viesti 
siitä, että kaikilla nuorilla talous ei ole hallin-
nassa. Myös koulujen talousopetus on haas-
teiden edessä. 

Suomessa nuorten – kuten aikuistenkaan 
– talousosaamisen tasoa ei ole selvitetty ko-
konaisvaltaisesti. Suomi ei ollut vuonna 2012 
mukana PISA-tutkimuksen taloustaito-osuu-
dessa, joka olisi antanut kansainvälistä ver-
tailupohjaa suomalaisnuorten taloustaidoista. 
Koululaisille järjestettävät valtakunnalliset 
kilpailut (Taitava kuluttaja ja Talousguru) 
mittaavat enemmän makrotalouden ilmiöi-
den hallintaa kuin henkilökohtaisia taloustai-
toja. Suomalaisnuorten yksityistalouden hal-
linnasta saa kilpailujen perusteella suppean 
käsityksen. 

Nuorten talousosaamiseen paneuduttiin 
vuosina 2011–12 laajassa, tutkimuslaitok-
sia ja toimijoita edustavassa TOKATA (Toi-
mijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen 
osaamisen edistämisessä) -hankkeessa. Tut-
kimukset toteutettiin Kuluttajatutkimuskes-
kuksessa sekä Jyväskylän yliopiston kauppa-
korkeakoulussa. Hankkeessa pohdittiin erityi-
sesti eri toimijoiden (opetusala, viranomaiset 
ja julkiset toimijat, kolmas sektori, finans-
siala) vastuita ja rooleja. Osatutkimuksissa 
kohderyhminä olivat 16–20-vuotiaat nuoret 
ja eri sektoreita edustavat toimijat. Tämä ar-
tikkeli perustuu pääosin Luukkasen (2012) ja 
Jokisen (2012) tekemiin tutkimuksiin. Loppu-
raportti (Raijas & Uusitalo 2012) sisältää kat-
sauksen hankkeeseen kokonaisuudessaan. 

Hankkeessa talousosaamista tarkasteltiin 
brittiläisen lähestymistavan (ks. Atkinson ym. 
2006) mukaisesti.  Taloudellinen kyvykkyys 
(financial capability) sisältää sen mukaisesti 
neljä osa-aluetta eli päivittäistalouden hal-

linnan, talouden suunnittelun, finanssituot-
teiden tuntemuksen ja valinnan sekä ajan 
tasalla pysymisen talousasioissa. 

Kenen vastuulla nuorten 
talousosaaminen on? 

Perinteisesti ajatellaan, että koti ja koulu kas-
vattavat nuorista oman taloutensa hallitsevia 
kansalaisia.  Vanhempien antama esimerkki 
ja kodin arvot ovatkin tutkimusten mukaan 
keskeisiä lasten taloustaitojen kehittymises-
sä. Jos vanhemmilta puuttuu tietämystä ta-
loudellisista asioista, on olemassa riski sille, 
että nuorikaan ei kykene toimimaan järke-
västi talousasioissa. Erot taloustaidoissa ja 
talouteen liittyvissä asenteissa ovat huomat-
tavat eri sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien 
nuorten välillä (Lauren 2011).  

Koulun rooli nähdään kodin ohella ensisi-
jaisena talouskasvatuksessa. Koulun merki-
tys korostuu erityisesti niillä nuorilla, joiden 
vanhemmilla ei ole kykyä ja taitoja opettaa 
lapsilleen kriittisyyttä kuluttamiseen tai ta-
louden seuraamisen ja hallinnan käytäntöjä. 

Myös yhteiskunnan muiden toimijoiden 
odotetaan osallistuvan osaltaan nuorten ta-
loustaitojen edistämiseen. Toiminta näkyy 
jo nykyisin yhteistyönä muun muassa viran-
omaisten, järjestöjen ja koulujen välillä. Kan-
sainvälisesti on alettu yhä enemmän painot-
taa finanssiyritysten (kuten pankit) osallistu-
mista lasten ja nuorten talouskasvatukseen. 

Yhteiskuntaopin rooli nuorten 
talouskasvatuksessa 

Nuorten talouskasvatus on paljolti peruskou-
lun vastuulla. Talousopetuksen sisältöä on 
yksilöity esimerkiksi Kuluttajaviraston (nyk. 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto) linjaamissa ku-
luttajakasvatuksen sisällöissä. Yksityistalou-

Nuoret pitävät taloustaitoja tärkeinä

liisa PeuRa-kaPanen
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teen liittyvät teemat soveltuvat käsiteltäviksi 
lähinnä yhteiskuntaopissa, kotitaloudessa, 
äidinkielessä, terveystiedossa ja matema-
tiikassa. Peruskoulun jälkeen taloustaitoja 
opetetaan varsin vähän. Lukiossa on kaikille 
pakollinen taloustiedon kurssi. Ammattikou-
luissa ja korkea-asteen koulutuksessa on ta-
lousopetusta tuskin lainkaan. 

Nuoret liittävät koulusta saadut talouden-
hallinnan taidot ennen kaikkea yhteiskunta-
oppiin. Lähes poikkeuksetta nuoret pitävät 
kuitenkin yhteiskuntaoppia teoreettisena, lii-
kaa makrotalouteen keskittyvänä ja ilmeises-
ti tästä johtuen myös vaikeana oppiaineena. 
Omaan henkilökohtaiseen talouteen liittyviä 
asioita käsitellään nuorten mukaan yhteis-
kuntaopissa aivan liian vähän ja myös lukion 
taloustiedon kurssin painottuu heidän mie-
lestä enemmän makrotalouden ilmiöihin ja 
lähinnä sijoittamiseen. Lu-
kiolaisille suunnatun kyse-
lyn mukaan (Lauren 2011) 
puolet 15–20-vuotiaista 
nuorista katsoi, että koulus-
sa omaa taloutta ei käsitel-
lä riittävästi. Jokisen (2012) haastattelemat 
opettajat olivat asiasta samaa mieltä. 

Miten koulujen yhteiskuntaoppia tulisi 
suunnata, jotta nuoret kokisivat sen hyödylli-
seksi? Nuorilla ja haastatelluilla toimijoilla oli 
varsin yhdenmukaiset näkemykset siitä, mitä 
nuorten tulisi hallita ja millaisia aukkoja nuor-
ten taloustietämyksessä on. Nuorten mukaan 
on tärkeää oppia tietyt perusasiat oman ta-

louden hoidosta: mitä eläminen maksaa, 
miten sopeuttaa menot tulojen mukaan tai 
priorisoida tarpeitaan. Hyviin taloustaitoihin 
kuuluu nuorten mukaan myös kyky suunni-
tella talouttaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
Lisäksi on tärkeää tuntea keskeiset talouskä-
sitteet ja finanssituotteet (tilit, säästötuot-
teet, luotot, vakuutukset) sekä osata hakea 
tarvittaessa tietoa ja apua talousongelmiin. 
Myös verotus kiinnostaa nuoria. 

Kaikkein tärkeimpänä nuoret pitivät sitä, 
että he osaavat hoitaa arjen talousasiat sen 
jälkeen kun ovat perustaneet oman talouden. 
Eräs nuori pohti talousopetuksen painopistei-
tä seuraavasti: ”Noi obligaatiot voi olla mun 
arkea 10–15 vuoden päästä, mutta ne eivät 
oo mun arkea nyt”. 

Materiaalia opetuksen tueksi

Oppikirjojen ohella yksityistaloutta koskevaa 
oppimateriaalia on olemassa verkossa. Toi-
saalta, opettajien keskuudessa on tullut esille 
kiinnostavan materiaalin puute. Muun muas-
sa Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pankki, 
Kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto ja Talouden 
hallinnan neuvottelukunta ovat tuottaneet 
henkilökohtaiseen talouteen liittyvää mate-
riaalia kouluille. Euroopan komission Dolceta 
sisältää samoin kuluttajakasvatuksen verk-
komateriaalia opettajille. Edellä mainituissa 
materiaaleissa on perusasioiden ohella talo-
ustietoa ja ohjeita itsenäistyvälle nuorelle. 

Luukkasen (2012) haastattelemat nuo-
ret eivät tunteneet juuri lainkaan verkossa 
olevaa talousaiheista materiaalia. Ilmeisesti 
materiaalia ei ollut käsitelty koulussa. Nuo-

ret olivat jopa hieman häm-
mentyneitä infopakettien ja 
muiden nettisivustojen suu-
resta määrästä. 

Suomeen tulisi saada ai-
kaan yhtenäinen portaali ta-

lousaiheiselle materiaalille ja työkaluille, jota 
voidaan käyttää sekä opetuksessa että itse-
näisesti. Nuorille on myös hyvä kertoa, mistä 
taloustietoa ja -materiaalia on tarvittaessa 
löydettävissä. Samalla on tähdennettävä 
kriittisyyttä tiedon etsinnässä. Hakukoneet 
ohjaavat usein ensimmäisinä kaupallisille si-
vustoille ja luotettavat tietolähteet löytyvät 
huonosti.  

”Tärkeimpänä nuoret pitivät sitä, 
että he osaavat hoitaa arjen 
talousasiat sen jälkeen kun ovat 
perustaneet oman talouden. “



Haasteita talousopetuksen 
kehittämiseen 

Uskallan väittää, että nuoret ovat kiinnostu-
neita henkilökohtaisista taloustaidoista, jos 
opetus toteutetaan niin kiehtovalla tavalla, 
että sanoma jää varmuudella nuoren mie-
leen. Talousopetus voidaan niveltää myön-
teisellä ja hauskalla tavalla nuorten arkeen. 
Erään nuoren sanoin opetukseen ”pitäis saa-
da jo yläasteella semmosta positiivista asen-
netta, kun se on vielä pakollinen”.  Viestinnän 
perillemenossa erityisesti taloudesta puhut-
taessa on harkittava, mitä termejä käytetään 
ja millä kielellä nuorelle puhutaan. Monet 
yhdistävät esimerkiksi talous-termin ainoas-
taan kansantalouteen. 

Talousopetus on helppo kytkeä nuorten 
omaan maailmaan, kokemuksiin ja elämän 
käännekohtiin. Taito hallita omaa taloutta ja 
siihen liittyvät ongelmat tulevat eteen usein 
siinä vaiheessa, kun nuori on muuttanut 
omaan kotiin, alkanut opiskella jne. Enem-
mistö 20-vuotiaista suomalaisnuorista asuu 
jo itsenäisesti. Tällöin tulisi osata soveltaa 
koulutietoja tai hankkia tarvittavaa tietoa 
muualta.  Ko. tilanteet tarjoavat aineksia 
myös oppitunneille. 

Uuden tyyppiset työkalut ja lähestymista-
vat opetuksessa soveltuvat hyvin henkilökoh-

taisen talouden teemojen käsittelyyn. Inter-
aktiiviset pelit ja palvelut, älypuhelimet sekä 
sosiaalinen media ovat osa nuorten arkea. Ne 
voivat olla myös osa taloustaitokasvatuksen 
sisältöä ja opetusvälineistöä. Perinteisimpiä 
opetusmenetelmiä kuten opetusvideoita tut-
kimuksessamme mukana olleet nuoret eivät 
juuri arvostaneet vaan näkivät videon va-
pauttavan sekä opettajan että oppilaat aktii-
visesta mukanaolosta opetustilanteessa. 

Koulun ulkopuolelta tulevat vierailijat 
tuovat parhaimmillaan vaihtelua koulun ar-
keen. Hyviä kokemuksia on saatu kutsumal-
la nuorten vertaisryhmään kuuluvia nuoria 
henkilöitä kertomaan talousasioista nuorille. 
Suomessa ainakin Nuorten Akatemia koulut-
taa nuoria kouluvierailijoiksi. Nuoret samas-
tuvat helposti vertaisryhmäänsä. Oppilaiden 
omaan ikäryhmään kuuluva tai hieman van-
hempi nuori voi olla hyvä valinta kertomaan 
esimerkiksi talouden hallinnan ongelmista ja 
miten niistä voi selviytyä. Ulkopuolinen voi-
daan ottaa vakavammin ja häntä ollaan val-
miita uskomaan. 

Uudenlaisen oppimisympäristön tarjoaa 
yhteistyö yritysten tai kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa.  Monet toimijat ovat jo 
mukana kouluhankkeissa. Nuori yrittäjyys -
opintokokonaisuudessa yhtenä teemana on 
oma talous.  Raha-asioiden ja oman talouden 
käsittely osana mielenkiintoista kokonaisuut-
ta on usein palkitsevaa ja tuloksellista. 

Iso kysymys on, miten saada opettajat 
kiinnostumaan asiasta, johon opettajilla it-
sellä ei ole välttämättä tarvittavaa koulutus-
ta. Yksityistalouden teemojen käsitteleminen 
yhteiskuntaopin opetuksessa mielenkiintoi-
sesti vaatii opettajalta kiinnostuneisuutta ja 
harrastuneisuutta. Opettajien täydennyskou-
lutuksessa Talous tutuksi -kurssit ovat pai-
nottuneet muun muassa ajankohtaisiin mak-
rotalouden asioihin ja sijoittamiseen. Oppi-
en vieminen käytäntöön voi olla kuitenkin 
hankalaa, jos nuoret tai opettajat eivät ole 
kiinnostuneita oppimaan sijoittamisen lain-
alaisuuksia. Tulisiko täydennyskoulutuksessa 
paneutua myös arkipäivän talousteemoihin, 
mikäli opettajat kokevat siihen tarvetta? 

Haasteena opetukselle on aina myös se, 
miten opettajat ja koululaitos pystyisivät 
muuttamaan nuoren käyttäytymistä ja asen-
teita oman talouden hoitoon, jos koti ei ole 
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siihen kyennyt. Nuorten asenteiden muutta-
minen edellyttää, että talousasioita otetaan 
kouluissa esille mahdollisimman aikaisin. 
Asenteiden muuttaminen esimerkiksi toisella 
asteella voi olla vaikeaa. Vaatimukset talous-
opetuksen lisäämisestä opetussuunnitelmiin 
ovat myös nuorten mielestä oikeansuuntai-
sia.  

Juuri yhteiskuntaoppi tarjoaa aineksia 
oppia jokaiselle tärkeitä taitoja konkreetti-
sella ja käytännöllisellä tavalla, ei ainoastaan 
kirjoista lukemalla. Oman talouden kohdal-
la taito soveltaa opittuja asioita on tärkeää. 
Hankkeessamme suunniteltu talousasioi-
den testi herätti selvästi innostusta nuorten 
keskuudessa. Kehitteillä olevaa testiä voivat 
hyödyntää eri toimijat kouluista yrityksiin. 
On myös tärkeää saada nuoret oivaltamaan, 
miten he hyötyvät talousopeista myöhemmin 
omassa elämässä. 

Yhteistyötä oppiaineiden kesken 
tarvitaan 

Taito oppia hoitamaan omia raha-asioita ja 
selviytyä arjessa on nuorten mielestä tärkeä-
tä itsenäiseen elämään siirryttäessä. Nuoret 
haluavat myös koulun panostavan riittävästi 
näihin taitoihin. Nyt tilanne kouluissa vaikut-
taisi olevan jopa päinvastoin, koska opetus-
suunnitelmissa painottuvat makrotalouden 
sisällöt.  Arjen taloustaidoissa on nuorilla 
aukkoja. Mikäli opettajalla riittää innostus-
ta, koulu voi suuntautua tiettyihin teemoi-
hin, kuten sijoittamiseen ja pörssimaailmaan, 
mutta kaikille keskeisiä arjen taloustaitoja ei 
saa opetuksessa unohtaa. 

Onkin syytä sopia koulukohtaisesti siitä, 
miten lapset ja nuoret oppivat perustiedot 
oman talouden hoidosta. Ainakin kotitalou-
den, matematiikan ja yhteiskuntaopin opet-
tajien kesken tulisi löytää hyvä työnjako ja 
pohtia, miten nuoret pääsevät parhaiten tu-
tuksi oman talouden hoidon kanssa. Kouluis-
sa tulisi myös olla suunnitelma siitä, minkä-
lainen kokonaiskuva yksityistalouden hoidos-
ta oppilaille halutaan antaa. 

Nuorten talousosaamisen edistämisessä 
tarvitaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoita. 
Hankkeemme peräänkuulutti Suomeen myös 
kansallista talousosaamisen strategiaa, jos-
sa määriteltäisiin selkeästi, millainen rooli ja 
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vastuu eri toimijoilla tulisi olla ja minkälai-
nen yhteistyö eri toimijoiden välillä olisi tu-
loksellista. Myös opettajien on syytä vaatia 
selkeämpiä ohjeita siihen, miten yhteistyötä 
voitaisiin koulukohtaisesti tehdä.  

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Kuluttaja-
tutkimuskeskuksessa. 
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Globaalin kvartaalitalouden ja New Public 
Management -ajattelun myötä liki kaikki 

yhteiskunnallinen keskustelu ja päätöksente-
ko on pelkistynyt rahoitettavuuteen. Tunnus-
tetaan tarve parantaa kansalaisten talousasi-
oiden osaamista, mutta samalla on suoma-
laisia taloustiedon oppimateriaaleja (Apunen 
2012) ja talousjournalismia (Ylä-Liedenpohja 
2009; Wahlroos 2012; Hulkko 2012) kritisoi-
tu. Arkisen koulutyön näkökulmasta muutok-
set saavat kysymään, onko taloustiedon kou-
luopetus ajan tasalla ja kenen taloustietoa 
koulussa pitäisi opettaa.

Käsitteet opetuksen perustana

Löfström (2012) on kritisoinut sitä, että yh-
teiskunnallisen tiedon ymmärtämisen kritee-
rit ovat ylimalkaisia eikä niissä ole määritel-
ty ”käsitteellisiä pitkospuita”, joita oppilaan 
tulisi oppia käyttämään. Uusliberalistinen 
talousajattelu on haastanut keynesiläisen 
ja sosiaalisesti ankkuroituneen liberalistisen 
taloustieteen. Keynesiläisen ja sosiaalisesti 
ankkuroituneen liberalistisen talousajattelun 
rinnalle on noussut muitakin suuntauksia. Ne 
haastavat joltakin osin markkinatalouden, 
massakulutuksen sekä vallalla olevan tu-
lonjakomekanismin.  Esimerkiksi vihreän ja 
feministisen taloustieteen mukaan taloustie-
teen tulisi laajentaa talouden tiedoksi kutsut-
tua käsitettä huomioimalla monipuolisemmin 
oikeudenmukaisuuden ja eettisyyden kysy-
myksiä sekä sukupuolittunutta taloudellista 
toimintaa.

On kysyttävä, minkä ajattelutavan mu-
kaan käsitteet tulisi määritellä. Taloustiedos-
sa on erityyppisiä käsitteitä. On käsitteitä, 
joilla on autonominen sisältö talousteoriasta 
riippumatta, mutta myös käsitteitä, joiden 
määriteltävyys on sidoksissa taloudellisiin 
käsitejärjestelmiin. Kouluopetuksessa ja hy-
vinvointivaltion kielenkäytössä käytetään 

käsitettä työtön, kun taas uusliberalistit pu-
huvat aktiivisista työnhakijoista. Hyvinvoin-
tivaltion kielenkäytössä työttömyyskorvaus 
oli kansalaisen oikeus, kun taas uusliberalis-
missa työttömyyskorvaus on palkkio henki-
lölle, joka on riittävän aktiivinen työnhakija 
työmarkkinoilla. Viranomaisteksteissä käyte-
tään käsitteitä toimeentuloetuus tai työttö-
myysetuus. Samaan aikaan puhutaan ”työl-
listymissuunnitelmasta, jossa sovitaan, mikä 
palvelu edistää parhaiten asiakkaan sijoittu-
mista avoimille työmarkkinoille”. 

Uusliberalistisessa hyvinvointivaltiossa 
työttömyys määrittyy yksilön kunnollisuuden 
kautta ja työllistymisen avaimena on kyky 
todistaa järjestelmälle se, että on kyennyt 
parantamaan merkittävästi työelämäkel-
poisuuttaan. Heitä, jotka eivät silti onnistu 
työllistymään, kutsutaan tahattomiksi työt-
tömiksi. Tahatonta työttömyyttä esiintyy sil-
loin, kun vallitsevalla palkkatasolla kaikki ne, 
jotka haluavat tehdä työtä, eivät saa työtä. 
Käytännössä työvoiman tarjonta ylittää ky-
synnän. Heidät, jotka eivät siinä onnistuneet, 
on nimetty ”vaikeasti työllistyviksi” tai ”vä-
hätuottoisiksi”. 

Taloudessa käytetään käsitteitä, jotka 
ovat kulttuurisidonnaisia. Tällainen käsite on 
esimerkiksi Julkisyhteisöjen alijäämä ja brut-
tovelka EMU-kriteerien mukaisina.  Se on kä-
site, jossa on yhdistetty kansallisia ja Euroo-
pan unionin tilastoinnin määrittelyjä.

Talousjournalismi – rajoitteita ja mahdolli-
suuksia 

Taloustieteiden kuluttaja osaa kerätä 
markkinoilta sellaisen valikoiman tuotteita, 
jolla hän saa käytettävissä olevilla rahoillaan 
parhaan mahdollisen hyödyn. Taloustieteen 
ihminen on rationaalinen ja hänen valintansa 
vaikuttavat markkinoilla. Tosiasiassa meitä 
ympäröivät talousviestinnän luomat brändi- 
ja mielikuvamaailmat. Kouluopetuksen nä-
kökulmasta oppilaiden elämismaailman ko-

Taloustiedon opetus – tarttisko tehdä jotain?

jaakko Väisänen
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kemuksellinen ja elämyksellinen tieto on osa 
heidän arkeaan. 

Jussi Koivusalo (2012) tutki sitä, keitä 
peruskoulun oppilaiden mukaan voidaan pi-
tää vuoden 2008 taloustaantuman syyllisinä. 
Suurin osa valitsi syyllisiksi pankit ja riskejä 
ottaneet keinottelijat. Tulos kertoo siitä, että 
he käsittävät talouskriisin olevan alun perin 
finanssikriisi. Tulos on sopusoinnussa suo-
malaisen talousjournalismin kanssa. Talo-
uslehdissä esitettiin, että järjestelmä ei ole 
kriisissä, vaan kriisi on järjestelmän sisässä 
yksittäisissä ”mädissä omenoissa”, ”voitoista 
sokaistuneissa” sijoittajissa ja investointi-
pankeissa. 

Koivusalon (2012) mukaan yli puolet op-
pilaista on saanut paremmin tietoa talouden 
taantumasta koulun ulkopuolelta. Hurme-
rannan (2012) mukaan talousjournalismi on 
hyödyntänyt nopeasti kehittyvää teknologiaa. 
Se mahdollistaa sen, että asiakas voi itse 
räätälöidä oman media-agendansa ja lukea 
yksittäisiä kirjoittajia lehtien sijaan. Opetta-
jan haastaa ns. klikkausjournalismi. 

Vaikka lainsäädäntö ja viranomaisvalvon-
ta määräävät taloudellisen viestinnän mini-
mivaatimukset, talousjournalismissa on ko-
konaisia aihealueita, joiden kuluista vastaa-
vat valmistajat ja myyjät (Hurmeranta 2012). 
Tällaisia aihealueita ovat alkoholimarkkinoin-
nin ohella matkailua, autoja, muotia ja kos-
metiikkaa käsittelevät jutut.  

Talousasioiden opetus painottelee yleisten 
periaatteiden ja nopeasti muuttuvan talou-
dellisen todellisuuden välimaastossa.  Perin-
teisesti taloustiedon opetusta on täydennetty 
median tuottamilla aineistoilla. Talousviestin-
nän nopeiden muutosten myötä voidaan ky-
syä, onko oppilailla ja heidän opettajillaan riit-
tävästi tietämystä eritellä taloudellista infor-
maatiota - mikä kussakin viestissä yrityksen 
tietoisesti alullepanemaa mediajulkisuutta, 
mikä yrityksen sponsoroimaa tuotesijoittelua 
ja mikä toimittajan omaa ajattelua.  Juttu, 
joka on otsikoitu ”Valmistalo on turvallinen 
vaihtoehto”, voi sisältää tutkimustietoa val-
mistaloista, mutta saattaa seuraavassa kap-
paleessa muuttua tuote- ja yrityspromoksi: 

”…Muurametalot Oy on monelle omakotitaloa 
halajavalle tuttu yritys, sillä monet ovat sen 
myös valinneet… Muurametalot Oy rakentaa 
ja myy täydellistä valmistalopakettia, eikä 

yritys tunnu kärsivän nykyisestä lamasta ol-
lenkaan.” (Julkisen sanan neuvoston päätös 
2008 4045/SL)

Nuorten päätöksiin luoton ottamisesta ja 
luoton käyttöön liittyy ymmärtämättömyyttä, 
tietämättömyyttä ja huolettomuutta (Peura-
Kapanen ja Lehtinen 2011). Luottojen mark-
kinoinnissa on tiedostettu, että nuoret ovat 
sisäistäneet ostamisen osana identiteettiään. 
Siksi markkinoinnissa muunnetaan luotot 
osaksi nuoren identiteettiä esimerkiksi mah-
dollistamalla luottokortteihin liitettävät hen-
kilökohtaiseksi koetut kuvat. Ero on tehty 
niin hiuksenhienoksi, että on vaikea erottaa 
toisistaan kanta-asiakaskorttia ja luotollista 
kanta-asiakaskorttia. Asiakas saattaa hank-
kia itselleen kanta-asiakaskortin, joka todelli-
suudessa on maksullinen luottokortti muiden 
luottokorttien joukossa. Se, mikä mielikuva 
ohjaa ajatteluamme, ei ole kiinni sanoista, 
vaan ensisijaisesti niihin kytkeytyvistä ide-
ologisista merkityksistä. Suomalainen kirja-
kauppa esittelee verkkosivuillaan, että ”nyt 
voit hakea Suomalaisen Kirjakaupan kanta-
asiakaskortille luotto-ominaisuuden. Saat sa-
malla kortilla kaikki kanta-asiakkaille kuulu-
vat edut ja voit maksaa ostoksesi luotolla”. 

Helsingin Sanomissa (26.1.2013) julkais-
tiin Teemu Luukan artikkeli siitä, kuinka tilas-
toilla voidaan antaa erilainen tieto Suomen 
yritysten ja toimialan kilpailukyvystä. Artik-
kelissa käytettyjä tilastoja ei ole manipuloitu, 
vaan kyse on siitä, mitä ideologista taustaa 
vasten tilastojen informaatiota tulkitaan tai 
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minkä ideologian tueksi tiedot on koostettu. 
Luukan (2013) mukaan työn an ta ja n ti-

lastot todistavat yritysten kilpailukyvyn hei-
kenneen, kun taas pal kan saa jat todistavat 
tilastoillaan sen, ettei 
kyse ole kilpailukyvyn 
heikentymisestä, vaan 
teollisuuden läpikäymäs-
tä globaalista ra ken ne-
muu toksesta. Teh tai ta 
pe rus te taan sin ne, mis sä ovat mark ki nat. 
Täs sä so das sa Suo mi ei pär jää hal val la työ-
voi mal la.  Työnantajien mukaan asia on päin-
vastoin. Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn 
pelastavat ainoastaan maltilliset palkankoro-
tukset.  Työnantajien ja työntekijöiden tilas-
tovertailussa ei päästä yksimielisyyteen edes 
siitä, mistä vuodesta tilastojen vertaaminen 
aloitetaan. 

Tarttisko tehdä jotain?

Koivusalon (2012) mukaan ”Joensuun seu-
dun peruskoulun yläasteen yhdeksännen 
luokan oppilaat tuntevat taloustiedossa kä-
siteltävät asiat hyödyllisiksi ja tulevaisuuden 
kannalta tarpeellisiksi. Suurin osa oppilaista 
on tyytyväisiä taloustiedon opetukseen, ja 
suurimman osan mielestä taloustiedon tun-
neilla käsitellyt asiat ovat myös yhteydessä 
oppilaiden omaan elämään. Verrattuna mui-
hin aineisiin taloustietoa ei kuitenkaan pi-
detä kovinkaan mukavana oppiaineena eikä 
taloudellisista ja yhteiskunnallisista asioista 
olla erityisen kiinnostuneita. Taloustiedon op-
pikirja on suurimman osan mielestä tylsä ja 
tunneilla käsitellyt asiat jonkin verran vaikei-
ta käsittää”.

Sekä Koivusalon havainnot että perus-
asteen hyvän osaamisen kriteerit haastavat 
taloustiedon kouluopetuksen. Voidaan kysyä, 
miten taloudellisia käsitteitä voidaan opettaa. 
Riittääkö se, että opetamme käsitteen sisäl-
lön ilman kytköstä aikaan ja paikkaan. Kä-
sitteiden määrittelytehtävien rinnalle kannat-
taisi tuoda nykyistä enemmän tehtäviä, jois-
sa oppilaat joutuisivat pohtimaan käsitteiden 
sisältämiä taloudellisia ilmiöitä esittämällä 
esimerkiksi käsitteille synonyymisia sanoja, 
vastakkaista merkitseviä sanoja tai vertaa-
maan käsitteitä merkitykseltään läheisiin kä-
sitteisiin (Saario 2012). 

Perinteisesti köyhyys määritellään pieni-
tuloisuudeksi. Tilastoja tarkastelemalla voi-
daan nähdä, että pienituloisuus ei kuitenkaan 
välttämättä ole sama kuin köyhyys. Laajen-

tamalla näkökulmaa yh-
teiskunnall isemmaksi 
voidaan havaita, että toi-
meentulotuen tarve saat-
taa kertoa köyhyydestä 
enemmän kuin pienitu-

loisuus. Jälleen laajentamalla näkökulmaa 
syrjäytymiskeskusteluun voidaan havaita, 
että määritelmä voi olla vieläkin kapea, kos-
ka kaikki toimeentulotukeen oikeutetut eivät 
hae sitä.

Aikojen saatossa on syntynyt erilaisia va-
kiintuneita lähestymistapoja, mutta viime ai-
koina talous- ja yhteiskuntatieteiden piirissä 
on syntynyt kriitikoita (esim. Patomäki 2012), 
joiden arvion mukaan instituutio- tai valtavir-
tataloustiede ei ole onnistunut valaisemaan 
riittävästi talouden todellisuutta. Kriitikoiden 
mukaan pitäisi huomioida rationaalisuus-
olettamuksen ohella muut taloudelliset motii-
vit, talouden ja politiikan välinen suhde sekä 
taloudellisten ilmiöiden historiallisuutta ja 
kompleksisuutta. 

2000-luvun taloustiedon oppimaisema ra-
kentuu yhtäältä globaalista, toisaalta kansal-
lisesta ja paikallisesta taloudesta. On kysyt-
täväkin, mitä annettavaa globaalin verkos-
toyhteiskunnan yhteiskunnallistaloudellisella 
opetuksella on oppilailleen, jotka kiinnittyvät 
luontevasti paikallisiin, kansallisiin ja globaa-
leihin yhteisöihin.

Arvokeskustelun jälkeen on mahdollista 
lähteä päivittämään pitkään historian ja yh-
teiskuntaopin kouluopetuksessa toimintakult-
tuuria kyseenalaistamalla, opetetaanko edel-
leen taloustietoa, liiketaloustietoa, talous-
juridiikkaa, yrittäjyyttä ja Euroopan unionia 
vai lähestytäänkö yhteiskunnallistaloudellisia 
ilmiöitä kokonaisuuksina sekä monitieteisesti 
että globaalista ja paikallisesta näkökulmas-
ta.

Onko niin, että opettaja ja taloustiedon 
oppikirja ei kykene antamaan riittävästi ai-
neksia taloudellisten ilmiöiden ymmärtämi-
seen ja taloudellisen lukutaidon kehittymi-
seen? Vai onko mahdollista suunnitella op-
pimisympäristöjä, joissa peruskäsitteistön 
ohella jokaisesta käsiteltävästä taloudelli-

”Talouden lukutaito on määritelmänä 
liian kapea. Tämän päivän yhteiskun-
nassa on yhtä tärkeää osata osallistua 
taloudelliseen elämään.” 
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sesta ilmiöstä esitetään sekä vallitseva että 
siihen kriittisesti suhtautuva näkemys. Talo-
ustieteessä on syntynyt muun muassa mo-
raalitaloudellinen lähestymistapa (Ray and 
Sayer 1999; Sayer 2000; Kauppinen 2004), 
jonka avulla voidaan lähestyä talouden syn-
nyttämiä normatiivisia kysymyksiä. 

Ongelmana Julkusen (2008) mukaan on 
se, että eettismoraaliset pohdinnat esimer-
kiksi rahoitusmarkkinoista ja hyvinvointi-
valtiosta tahtovat kääntyä moralisoinnik-
si, poliittiseksi retoriikaksi tai jopa kurin ja 
järjestyksen välineiksi. On kysyttävä, onko 
taloustietoa opettavilla tähän tiedollisia ja 
taidollisia valmiuksia, jos pitkän perinteen 
mukaisesti historian ja yhteiskuntaopin opet-
taja on kokenut tehtäväkseen välittää oppi-
lailleen objektiivis-juridispainotteisen kuvan 
yhteiskunnasta.

Samaan aikaan olisi pohdittava sitä, mikä 
on yleissivistävän koulutuksen taloustiedon 
opetuksessa käsitteiden, kaavojen ja kaa-
vioiden sekä yleisten taloudellisten ja oman 
talouden yhteyksien ja lainalaisuuksien osaa-
misen keskinäissuhde.  Muun muassa OECD 
ja Euroopan komissio ovat korostaneet asia-
kirjoissaan kouluopetuksessa valmiin ja lo-
pullisen taloudellisen informaation rinnalla 
taloudellisen osaamisen käsitettä (Peura-Ka-
panen ja Lehtinen 2011). Taloudellinen osaa-
minen voidaan määritellä hyvin eri tavoin. 
Joidenkin tutkijoiden mukaan talouden lu-
kutaito on määritelmänä liian kapea. Heidän 
mielestään tämän päivän yhteiskunnassa on 
yhtä tärkeää taitaa taito osallistua taloudelli-
seen elämään. 

Kirjoittaja on tietokirjailija ja filosofian toh-
tori, joka työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin lehtorina Joensuun normaalikou-
lussa.
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Sekä lukion että peruskoulun nykyinen 
opetussuunnitelma sisältää kestävän 

kehityksen tavoitteen läpäisyperiaatteena. 
Yhteiskuntaopin ainekohtaisessa opetus-
suunnitelmassa kestävän kehityksen asema 
näyttää kuitenkin heikolta, vaikka ympäris-
töongelmia täytyy pitää ensisijaisesti yhteis-
kunnallisina ongelmina. Saastuminen näkyy 
ympäristössä, mutta yhteiskunta ja ihminen 
aiheuttavat sen ja myös kärsivät siitä. Siispä 
myös ratkaisun näihin ongelmiin täytyy olla 
yhteiskunnallinen.

Miten kestävä kehitys konkretisoituu yh-
teiskuntaopin opetuksessa? Yksi tärkeimmis-
tä käytännön opetusta ja opiskelua ohjaavis-
ta tekijöistä on oppikirja. Vaikka oppituntien 
toteutukset voivat olla hyvin erilaisia ja myös 
kyseenalaistaa oppikirjan tietoja tai näkökul-
maa, kirja on yleensä jonkinlainen lähtökoh-
ta opetuksen suunnittelussa ja sen teksti jää 
oppilaalle luettavaksi kotona. Sen merkitystä 
ei voi ohittaa. Miten kirjat käsittelevät kestä-
vää kehitystä? Onko niissä eroja?

Tutkimme lähiluvulla kaikki lukuvuonna 
2011–2012 kustantajilla tarjolla olleet lukion 
taloustiedon oppikirjat sekä peruskoulun yh-
teiskuntaopin oppikirjoista taloustietoa kos-
kevat osiot ja mahdolliset erilliset kestävää 
kehitystä koskevat luvut. Tutkimus ja sen tu-
lokset on julkaistu teoksessa Ainedidaktinen 
tutkimus päätöksenteon perustana (http://
hdl.handle.net/10138/38459). Tässä esitte-
lemme joitakin tutkimuksen pääpiirteitä.

Talouskasvu ja sen kritiikki

Kysymykseen kestävästä kehityksestä nivou-
tuu tiiviisti kysymys talouskasvusta, kuten 
viime joulukuussa saimme huomata myös 
Matti Apusen kolumnista (”Lukemista lapsil-

le” HS 4.12.2012). Apunen kritisoi Forum 9 
-kirjan katkelmien perusteella koulun yhteis-
kuntaoppia ”degrowthin kaltaisen vastuut-
tomuuden” tukemisesta. Apusen mielestä 

”hassutukset” saavat kirjassa liikaa tilaa ja 
”vastuullinen talousliberalismi” vain ”haaleita 
sivulauseen puolikkaita”.

Analyysimme perusteella Apunen haukkuu 
väärää puuta. Peruskoulun kirjoista Forum 9 
on ainoa, joka edes esittelee talouskasvun 
rinnalla degrowthin ajatuksen. Lukion kirjois-
ta tähän yltää vain Linkki, vaikka Uusi Forum 
kyllä tuo analysoitavaksi tehtävätasolla Osmo 
Soininvaaran tekstikatkelman degrowthista. 
Sen sijaan kaikki oppikirjat toteavat kasvun 
tärkeyden taloudelle ja työllisyydelle sekä 
myös sen, että talouskasvulla on haittapuolia. 
Kaleidoskooppi 9 ja lukion Uusi Forum julista-
vat talouskasvun välttämättömäksi.

Talouden peruskäsitteistä

Myös talouden peruskäsitteisiin on sisäänra-
kennettu valtavirtataloustieteen perinteisiä 
näkemyksiä. Esimerkiksi kansantalouden 
kiertokulkukaavio toimii kuvitteellisessa to-
dellisuudessa, jossa ei ole luonnonvarojen tai 
ekologian luomia reunaehtoja. Käsite ”hyö-
dyke” taas sisältää ajatuksen hyödyllisyydes-
tä. Kolme peruskoulun oppikirjaa ja kolme lu-
kion kirjaa tuovat rinnalle käsitteen turhake 
ja/tai haitake. Lukion Uusi Forum kuitenkin 
toteaa hyödykkeet pohjimmiltaan aina hyö-
dyllisiksi, kun turhake-esimerkkinä mainittu 
lehtipuhallinkin todistetaan hyödylliseksi.

Bruttokansantuotteen ja taloussuhdantei-
den yhteydessä talouskasvua tarkastellaan 
aina normaalitilana ja sen pysähtymistä huo-
lestuttavana poikkeuksena. Lähes kaikissa 
oppikirjoissa tuodaan kuitenkin esiin BKT:

Kestävää kehitystä taloustiedossa? 
Onko oppikirjoissa eroa?

inkeRi ahVenisto ja essi aaRnio-linnaVuoRi
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n rajoitukset hyvinvointimittarina ja yksi 
näistä heikkouksista on, että se ei ota huo-
mioon ympäristövaikutuksia. Forum 9:ää ja 
Kronikka 9:ää lukuun ottamatta oppikirjat 
tuovat esiin vaihtoehtoisia 
hyvinvointimittareita, joista 
yleisin lienee HDI. Kolmea 
peruskoulun kirjaa lukuun 
ottamatta mainitaan myös 
joko GPI tai vihreä BKT. Loppuvaikutelmaksi 
jää, että BKT on mittareista tärkein, mutta 
sen lisäksi tarvitaan myös muuta tietoa.

Yksilö eettisenä talousvaikuttajana

Oppikirjojen yksilö esiintyy eettisenä talous-
vaikuttajana kuluttajan roolissa. Yrittäjyyttä 
eettisenä toimintana käsitellään selkeimmin 
Lukiolaisessa. Uusi Forum ja Agenda mainit-
sevat eettisen sijoittamisen. Yritykset kuva-
taan yksilön toiveiden toteuttajina. Uusi Fo-
rum toteaa yritysten myös ohjailevan kulut-
tajaa esimerkiksi hinnoittelemalla varaosat ja 
työn kalliiksi ja ”pakottamalla” kuluttajan os-
tamaan mieluummin uutta kuin korjaamaan 
vanhaa.

Kuluttajuuden käsittely on peruskoulun 
puolella laajempaa kuin lukiossa, mikä selit-
tyy opetussuunnitelmien oppisisällöillä. Op-
pikirjojen kuluttaja voi vaikuttaa suosimalla 
vastuullisia tuotteita, ostoboikoteilla ja vä-
hentämällä kulutusta. Pienimpään rooliin jää 
kulutuksen vähentäminen – kulutus näyttäy-
tyy taloudessa tärkeänä osana. Ostoboikotit 
kuvataan tehokkaiksi, mutta ongelmallisiksi 
vaikuttamiskeinoiksi. Oppilaalle voi jäädä 
vaikutelma, että todellisuudessa kuluttajan 
toiminta ei vaikuta tai vaikuttaa väärin.

Useimmiten kuluttamiselle tarjotaan kaksi 
vaihtoehtoa: Julkinen liikenne vai yksityisau-
to? Kotimaiset vai tuontivaatteet? Ongelmal-
lista tässä on, että oppikirjat sisältävät pai-
koin jopa virheellisiä väittämiä: esimerkiksi 
kotimaisuutta pidetään ekologisena valintana 
lyhyiden kuljetusmatkojen takia. Kuljetukset 
muodostavat tuotteen hiilijalanjäljestä kui-
tenkin vain pienen osan.

Talouden globalisaatio

Globalisaatio kuten talouskasvukin nähdään 
taloustiedon oppikirjoissa kaksipiippuisena 

asiana: useimmat oppikirjat toteavat sillä 
olevan sekä hyviä että huonoja puolia. Puolet 
kirjoista tuo esiin huonoja puolia myös suh-
teessa ympäristöön. Noin kolmanneksessa 

kirjoista globalisaatio tulki-
taan (myös) myönteiseksi 
asiaksi ympäristölle. Mitä 
oppilaan tai opiskelijan pi-
täisi tästä päätellä?

Globalisaation ympäristövaikutusten osal-
ta oppikirjojen argumentointi on usein epä-
selvää ja puutteellista. Toisinaan käsittelyssä 
tuntuvat menevän sekaisin globalisaation, 
vapaakaupan ja teknisen kehityksen merki-
tys. Tekstin taustaoletukset jäävät lukijalle 
toisinaan hämäriksi: esimerkiksi millä perus-
teella voidaan olettaa globalisaation muutta-
van tuotantotapoja ympäristöystävällisem-
miksi? Tilannehan voi olla päinvastainen, jos 
tiukemman ympäristösäätelyn maista siirtyy 
tuotantoa muualle. Yhtä heikkoa argumen-
tointia on esittää globalisaation yksiselittei-
sesti lisäävän päästöjä lisääntyneiden kulje-
tusten takia. Totuuksina esitetään välillä asi-
oita, jotka eivät sellaisia ole.

Talouspoliittinen ohjaus ja kestävä 
kehitys

Talouspoliittinen päätöksenteko näyttää op-
pikirjoissa tapahtuvan kaukana yksilöstä 
hallitusten, suuryritysten tai kansainvälisten 
organisaatioiden tasolla, jopa niiden armoilla 

– kansalaisvaikuttamista koskeva oppisisältö 
lukeutuu yhteiskuntaopissa muualle kuin ta-
loustiedon yhteyteen. Talouspoliittisina vai-
kutuskeinoina esiin nousee useimmissa oppi-
kirjoissa verotuksen ohjausvaikutus. Lisäksi 
Forum 9, Linkki ja Uusi Forum nostavat esiin 
muita talouspoliittisia vaikutuskeinoja suh-
teessa kestävään kehitykseen.

Konkreettisia esimerkkejä talouspoliitti-
sesta ohjauksesta on kuitenkin vähän. Talous 
ja yritykset näyttävät toimivan omilla eh-
doillaan, valistuneen kuluttajan asettamissa 
rajoissa. Tämä sopii Marko van den Bergin 
(2010) tutkimustulokseen, jossa talous ko-
rostui nuorten tulkinnoissa keskeisenä kehi-
tyksen ohjaajana. Poliitikot nähtiin sivusta-
katsojina ja kilpailukyvyn takaaminen näyt-
täytyi keskeisenä tavoitteena.

Useimmissa oppikirjoissa ympäristökysy-
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“Talouskasvua tarkastellaan nor-
maalitilana ja sen pysähtymistä 
huolestuttavana poikkeuksena”.



mysten yhteiskunnallinen luonne jääkin pii-
loon. Esimerkiksi yhteys väestönkasvuun tu-
lee selkeästi esiin vain Forum 9:ssä. Samoin 
hennoksi jää kuva yksilön tai edes hallitusten 
mahdollisuuksista vaikuttaa kansainvälisen 
talouden ”lainalaisuuksiin”.

Oppikirjojen muutos?

Jan Löfströmin kuuden vuoden takaisessa 
(2007) analyysissa kestävä kehitys ja talous-
tieto esiintyivät ”säädyllisenä kulissiavioliitto-
na”. Tämän jälkeen ilmastoasiat ovat saaneet 
huomattavasti julkisuutta ja muutosta oppi-
kirjoissa on havaittavissa, vaikka perusase-
telma on säilynyt pitkälti samana.

Analysoimistamme oppikirjoista uusimmat 
olivat ne, joissa kestävää kehitystä käsitel-
tiin yleensä eniten. Peruskoulun oppikirjojen 
osalta ero vanhempien ja uusimpien välillä ei 
ole yleisesti kovin selvä, mutta Forum 9:ssä 
käsittely oli kuitenkin laajin ja syvällisin.

Lukiossa uusimmat kirjat eli Linkki ja Uusi 
Forum erottuvat kestävän kehityksen osal-
ta muista. Lukiolaisten taloustieto on varsin 
kriittinen, mutta terä kohdistuu lähinnä so-
siaaliseen epätasa-arvoon. Linkki esittelee 
melko näyttävästi myös degrowth-teorian. 
Uudessa Forumissa toteutuu kestävä kehitys 
läpäisyteemana parhaiten ja myös vaikut-
tamiskeinoja tuodaan runsaasti esiin, mutta 
heikkoutena voidaan pitää yksiäänistä ole-
tusta talouskasvun välttämättömyydestä.

Kestävä kehitys ja taloustieto

Kestävä kehitys esitetään oppikirjoissa 
yleensä kyllä tavoiteltavana ja hyvänä asiana. 
Teksteissä on usein kuitenkin sisäistä ristirii-
taa: kun yhdessä kohtaa kirjaa talouskasvua 
on voitu kyseenalaistaa, seuraavassa sitä 
pidetään taas jo normaalitilana. Samoin yh-
dessä kohtaa voidaan moitiskella kerskaku-
lutusta ja toisessa mietitään, miten ihmiset 
saataisiin kuluttamaan enemmän.

Kyseessä on tietysti laajempi kuin pelkän 
kouluopetuksen tai oppikirjojen ongelma: 
ihmiskunnan pitäisi yleisesti pohtia tavoittei-
taan pitemmällä aikajanalla kuin neljännes-
vuosi tai edes hallituskausi kerrallaan. Pitkän 
tähtäimen tavoitteetkin ovat usein keske-
nään ristiriitaisia.

Kestävän kehityksen osalta tavoite on 
yhtäältä selvä: kuluttaa luonnonvaroja vain 
siinä määrin kuin ne kykenevät uusiutumaan, 
keksiä uusiutumattomien tilalle korvaavia 
lähteitä sekä saastuttaa vain siinä määrin 
kuin maapallo kestää. Miten tämä toteute-
taan sosiaalinen ja kulttuurinen tasa-arvo 
huomioon ottaen, onkin huomattavasti vai-
keampi kysymys. Sen ratkaisemisessa ei kui-
tenkaan auta, jos ongelmat lakaistaan maton 
alle tai jos niistä puhutaan pelkästään ongel-
mina. Olennaisia ovat ratkaisut ja ratkaisu-
vaihtoehdot, joita oppikirjojen soisi esittele-
vän laajemminkin.

Inkeri Ahvenisto opettaa historiaa ja yh-
teiskuntaoppia Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulussa. 
Essi Aarnio-Linnanvuori tekee väitöskir-
jaa Helsingin yliopiston ympäristötieteiden 
laitoksella.
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Useiden oppikirjojen kansissa talous yhdistyy 
mielihyvän tuottamiseen. Kansalaisen taloustiedon 
kannessa on tuotu kekseliäästi esiin kuitenkin 
myös talouden ja luonnonvarojen keskinäinen 
riippuvuussuhde: huvilaitteen akselina toimii 
maapallo.
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Nuorten talousosaamista käsittelevään 
seminaariin on kutsuttu talouden paris-

sa työskenteleviä henkilöitä sekä toistasataa 
lukiolaista. Juontaja yrittää saada nuoria mu-
kaan keskusteluun: “Kuinka moni on ottanut 
pikavipin?” Yksi käsi nousee jossain takari-
vissä. Tilastojen mukaan pystyssä pitäisi olla 
useampiakin käsiä. 

“Miksi sä olet ottanut pikavipin?” juontaja 
jatkaa miettimättä, haluaako kuulla vasta-
usta. “Mun piti maksaa äidin laskuja,” nuori 
vastaa suoraan sen enempää häpeämättä.

Niinpä tosiaan. Kaikkia pikavippejä ei nos-
teta sen vuoksi, että halutaan juhlia koeviikon 
päättymistä. Osa nuorista joutuu miettimään, 
mistä saisi rahaa ruokaan. Silloin voi tuntua 
toisarvoiselta miettiä, mitä seurauksia on 
myöhemmin siitä, jos vippi jää maksamatta.

Suomen Pankin uusi Eurokampus-sivusto 
pyrkii osaltaan edistämään nuorten talous-
taitoja ja kriittistä ajattelua. Sivusto sijaitsee 
osoitteessa www.euro.fi. 

Kun nuoren suosikkibloggaaja esittelee 
kallista merkkilaukkua, on hyvä pohtia, onko 
realistista haaveilla sen ostamisesta, jos 
säästössä on vain murto-osa hinnasta. Eu-
rokampuksen lainalaskurin avulla nuoret voi-
vat näppärästi vertailla eri tehtävissä, mitä 
hankintojen tekeminen lainarahalla oikeasti 
maksaa.

Eurokampuksella on omat osionsa opetta-
jille, lukiolaisille ja ammattiopistolaisille sekä 
ysiluokkalaisille. Sivustolta löytyy tehtäviä 
rahapolitiikasta sekä inflaatiosta, ja tehtävien 
avulla voi harjoitella myös tilastojen tulkintaa. 
Sivustolla on myös erilaisia pelejä ja videoita 
taloustiedon tunnille. Myös Talousguru-kilpai-
lun etenemistä ja Talous tutuksi -koulutusten 
ohjelmaa voi seurata Eurokampuksella.

Palaan vielä alun esimerkkiin, jossa nuori 
oli nostanut pikavipin perheen elämistä var-
ten. Jos rahaa ei yksinkertaisesti ole, onko 
silloin merkitystä sillä, että nuorten taloustie-

tämyksen lisäämiseen ylipäänsä kiinnitetään 
huomiota? Itse en usko, että talousasioiden 
opettaminen koululaisille olisi tuloksetonta. 
Mutta sen uskon, että talousasioista kerro-
taan usein väärin.

Aika harva lukioikäinen vastaa myöntä-
västi kysyttäessä, kiinnostaako talous. Sen 
sijaan kysymykseen, kiinnostaako raha, vas-
taus on ihan toinen. Jokainen ymmärtää, 
mitä hyötyä rahasta on. Talous taas on jo-
tain etäisempää. Silloin kyse on ehkä valtion 
budjetista, velkakriisistä tai monimutkaisis-
ta sijoitusinstrumenteista. Ja tässä on kyse 
niinkin pienestä asiasta kuin mitä termejä on 
satuttu käyttämään.

Tämän vuoksi Eurokampuksella on talous 
ja raha on haluttu tuoda lähelle nuoria. Kak-
si nuorta bloggaajaa, Lahden yhteiskoulun 
Tuuli Nurminen ja Talousguru 2013 -kilpai-
lun voittanut Helsingin normaalilyseon Antti 
Luukkanen pitävät Eurokampuksella blogia, 
jossa he tarkastelevat talouden ilmiöitä nuor-
ten vinkkelistä. Kirjoituksissa Tuuli ja Antti 
käsittelevät muun muassa haaveitaan oman 
yrityksen perustamisesta ja mainostamisen 
vaikutuksia nuorten ostopäätöksiin.
 
Kirjoittaja työskentelee tiedottajana Suomen 
Pankissa.

Tuottaako talouskasvatus tuloksia?

iina laRio

Suomen Pankin Eurokampuksen nettisivut 
ovat osoitteessa www.euro.fi. 
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Eriyttäminen - avain oppilaan onneen 
vai opettajan ylikuormittumiseen?

kati hynönen

Eriyttäminen on sana, joka viimeistään pe-
rusopetuslain muutoksen yhteydessä on 

saatettu jokaisen peruskoulun opettajan tie-
toisuuteen.  Opetussuunnitelman perusteissa 
todetaan, että opetuksen erityttäminen on 
kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen 
keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet 
ja oppilaiden erilaisuus.  Mitä eriyttämisellä 
tarkoitetaan ja mihin sillä pyritään? Eriyttä-
misellä pyritään huomioimaan eri oppilaille 
ominaiset oppimistavat ja työskentelyn ryt-
mit. Jokaisella oppilaalla on erilaiset valmi-
udet ja kiinnostuksen kohteet, jotka tulisi 
opetuksessa huomioida.  Tavoitteena eriyttä-
misellä on tuottaa oppilaille sopivia haastei-
ta ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota 
mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vah-
vuuksien mukaisesti.  

Eriyttäminen on myös yleistä, kaikille op-
pilaille suunnattua tukea. Eriyttäminen voi ta-
pahtua opiskelun laajuudessa (mitä kaikkea 
opetetaan), syvyydessä (miten syvällisesti 
asioihin perehdytään) ja etenemisnopeudes-
sa (käytettävissä oleva aika).  

Eriytätkö jo huomaamattasi

Eriyttämisen haasteet tuntee jokainen opet-
taja: oppitunnilla on paikalla yksi opettaja 
ja 20–25 oppilasta. Jatketaan ajatusleikkiä. 
Kuinka monta oppilasta sinä kohtaat päivän 
aikana – tai viikon? Itselläni on tällä hetkellä 
kymmenen opetusryhmää ja noin 200 oppi-
lasta: viikon aikana ehtii kertyä melkoinen 
määrä tunteja, oppimistilanteita ja tärkeitä 
hetkiä.  Miten yksi opettaja voi huomioida 
ja eriyttää opetusta jokapäiväisessä arjessa 
ja normaalissa luokkatilanteessa?  Tuntuu 
mahdottomalta yhtälöltä.  Uskoisin kuitenkin, 
että jokainen opettaja eriyttää tavalla tai toi-
sella – usein aivan huomaamattaankin omaa 

opetusta.  Toimintaa ei ehkä vain kutsuta tai 
ajatella ”eriyttämisenä”.  Eriyttäminen voi 
kohdistua esimerkiksi opetuksen sisältöön, 
opetusmateriaaleihin, opetusmenetelmiin, 
työtapoihin, koulu- ja kotitehtävien määrään 
sekä käytettävissä olevaan aikaan.

Opetuksen sisältöä voidaan muokata op-
pilaan tarpeita vastaavaksi esimerkiksi supis-
tamalla niitä tai keskittymällä ydinsisältöihin. 
Selkokieliset tekstit ja tiivistelmät asioista 
auttavat usein myös ns. tavallista oppijaa 
hahmottamaan alueiden keskeiset sisällöt. 
Oppimismateriaalien valinnassa tulisi huomi-
oida erilaiset oppijat eli materiaalien pitäisi 
olla monipuolisia, kaikki aistit huomioivia. 
Omat oppiaineemme ovat tässä suhteessa 
erittäin kiitollisia, sillä erityyppisiä materiaa-
leja on käytettävissä runsaasti (maalaukset, 
valokuvat, pilapiirrokset, laulut, filmit, jne.). 
Näitä erilaisia opetukseen sopivia materi-
aaleja on kerätty myös HYOL:n kotisivuille 
Linkkivinkki-nimikkeen alle, joihin kannattaa 
käydä tutustumassa (ja vinkata toimistolle 
myös omat, hyviksi todetut linkit). 

Opetusmenetelmien ja työtapojen suh-
teen eriyttämien voi tarkoittaa oppilaiden 
joustavaa ryhmittelyä oppitunneilla, pari- tai 
ryhmätyöskentelyä, mutta myös tukiopetus-
ta.  Samanaikaisopetus toisen aineenopetta-
jan tai erityisopettajan kanssa vaatii tarkem-
paa suunnittelua ja joustavuutta, mutta on 
samalla antoisaa ja mahdollistaa monipuoli-
semman opetuksen. Samanaikaisopetus voi 
tapahtua fyysisesti samassa opetusympäris-
tössä tai eri tiloissa. Tämä työskentelymal-
li saattaa lisäksi avata uusia ja innostavia 
työskentely- ja toimintatapoja paitsi oppilail-
le myös opettajille.  Koulunkäyntiavustajat 
tuovat myös mahdollisuuden opetuksen eri-
yttämiseen.  Toiminnalliset työtavatkin (pe-
rustuvat tekemiseen) voivat toimia eriyttävä-
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nä opetuksena. Toiminnallisia työtapoja ovat 
esimerkiksi erilaiset eläytymisharjoitukset, 
kuten kirjeiden ja tarinoiden kirjoittaminen, 
draamat ja roolileikit, väittelyt, haastattelut 
ja pelit. Usein mahdollisuus internetin käyt-
töön tai menneeseen aikaan tutustuminen 
virtuaalimaailmassa innostavat ja motivoivat 
oppilaita.  

Koulu- ja kotitehtävien määrä voidaan 
eriyttää oppilaiden taitotason mukaan. Teh-
tävien määrä ja taso on muokattavissa oppi-
laan kyvyt ja jaksaminen huomioiden. Selvää 
tietenkin on, että jotkut oppilaista tarvitsevat 
enemmän aikaa tehtävien tekemiseen niin 
tunnilla kuin kokeessakin. Kokeessa voidaan 
järjestää lisäaikaa sekä ehkä myös suullisen 
täydentämisen mahdollisuus.  Arvioinnin mo-
nipuolisuus ja palautteen antaminen on oppi-
laille tärkeää.  Eriyttämisen tapoja ja malleja 
on lukematon määrä.

Eriyttämistä myös lahjakkaille ja 
kiinnostuneille

Eriyttämisen yhteydessä puhutaan usein 
tukea vaativien oppilaiden opetuksen eriyt-
tämisestä, mutta eriyttämisen mahdollisuus 
kuuluu kaikille. Myös lahjakkaiden oppilaiden 
kohdalla saattaa ilmetä motivaation puutet-
ta ja turhautumista, koska heille niin sanottu 
normaaliopetus ei anna haasteita eikä onnis-
tumisen kokemuksia.  Näin ollen eriyttämi-
sen tulee tarvittaessa kohdentua myös tähän 
ryhmään. Eriyttämisen ulottuvuudet ovat 
heidän kohdallaan samat, mutta käänteises-
ti: syvemmälle, laajemmin ja mahdollisesti 
myös nopeammin.   

Eriyttämisen todellisuus

Eriyttäminen koetaan usein haastavana. Eri-
yttäminen vaatii opettajalta ajattelua, suun-
nittelua, oppimateriaalien valmistelua, ope-
tusryhmän ja oppilaiden tuntemista, seuraa-
mista ja oppimisen arviointia. Toisaalta juuri 
tätähän opettajan työ on. Tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole yksilöllistetty, jokaiselle oppi-
laalle räätälöity erityinen opetus, vaan ope-
tusryhmän ja oppilaiden erilaisuuden huomi-
oiva opetus. Aikaa ja resursseja eriyttäminen 
kuitenkin vaatii, samoin kuin viitseliäisyyttä. 
Eriyttäminen ei toki ole mikään ihmelääke, 

jonka avulla 
kaikki oppilaat 
innostuvat op-
pimisesta tai 
opp ia inees ta 

- tosiasiahan on, 
että välillä op-
pilasta ei vain 
kerta kaikkiaan 
kiinnosta koko 
asia, vaikka 
opettaja tekisi 
mitä. Tästä ei 
kuitenkaan tule 
lannistua eikä 
yl ikuormittaa 
itseään opetta-
jana – se ei lie-
ne eriyttämisen 
tarkoitus. Eri-
yttämisen pää-
määrä on mielestäni joka tapauksessa tavoit-
telemisen arvoinen, sillä kyllähän me opet-
tajat haluamme saattaa koulusta maailmalle 
motivoituneen ja hyvän itsetunnon omaavan 
nuoren, joka kokee saaneensa koulusta in-
nostusta, apua ja tukea omaan oppimiseen 
ja kehittymiseen.

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen ja perus-
kouluryhmän jäsen.

Lisätietoja eriyttämisestä esimerkiksi:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den muutokset ja täydennykset 2010.

http://www.helsinki.fi/cea/opetuksenjaoppimi-
sentuki/index.html

http://www.peda.net/img/portal/2087639/
Opas_eriyttamiseen_24.03.2011.
doc?cs=1300957962



Historian pedagogiikan ikuinen haas-
te on ollut se, kuinka havainnollistaa 

ja elävöittää nuorille opetettavia aiheita. 
Omana kouluaikanani kansakoulun opet-
tajan esittämät rainatunnit sekä piirrokset 
liitutaululla olivat havainnollistamista par-
haimmillaan. Kivikauden kylä alkoi elää 
lapsen mielikuvituksessa kauniin opetus-
taulun ja opettajan kerronnan avulla. Nyt 
noista pahvisista tauluista on tullut keräily-
harvinaisuuksia, joita voi yrittää metsästää 
lakkautettavien kyläkoulujen varastoista. 
    Onneksi historian opettajat eivät ole 
jääneet surkuttelemaan menneitä ope-
tustapoja tai -tekniikoita. Päinvastoin, he 
ovat olleet aineenopettajista ensimmäisten 
joukossa, kun uutta teknologiaa on tuotu 
kouluille aiemmin hyväksi koetun rinnalle. 
 
Mistä on kysymys?

Itä-Suomen yli-
opistossa on ke-
hitetty kuluneen 
vuoden aikana sa-
telliittipaikannuk-
seen perustuva 
opetusjärjestelmä, 
joka hyödyntää 
tablettien sijain-
titietoja. Järjes-
telmää on helppo 
käyttää. Se toimii 
seuraavasti: opet-
taja avaa kartta-
pohjan, johon hän 
rajaa mieleisiään 
alueita. Niihin hän 
sijoittaa opiske-

luun liittyviä liitetiedostoja. Rajatuista alueis-
ta muodostetaan opetusreitti, joka tallenne-
taan palvelimelle. Oppilaat lataavat tuon ko-
konaisuuden HeiJoe - nimisen appsin kautta 
iPadin tai iPhonen muistiin. Kun he aloitta-
vat reitin, niin laite alkaa näyttää suuntaa ja 
etäisyyttä ensimmäiseen kohteeseen. Siellä 
ensimmäinen liitetiedosto aukeaa automaat-
tisesti. Jos liitteitä on useampi, niin oppilaat 
voivat tutkia niitä omaan tahtiinsa. Opastus 
seuraavaan paikkaan alkaa heti, kun niin ha-
lutaan. 

Oppilaiden sijainnin muutokset luonnos-
sa näkyvät opettajan päätteen karttapoh-
jalla muutaman sekunnin viiveellä riippu-
matta siitä, millä kulkuvälinein he liikkuvat 
(pl.metro). Tähän vaaditaan satelliittipai-
kannuksen lisäksi 3G –yhteys. Tällöin opet-
taja voi myös viestiä oppilasryhmille mm. 
sen, toimitaanko tarpeeksi reippaasti vai ei. 

Satelliittipaikannus opetuksen apuna
Ennennäkemättömiä mahdollisuuksia historian opetukseen  

kiMMo kotRo 

Tältä näyttää opetuspolku, joka on luotu Forum Romanumille.
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Mihin tällaista tarvitaan?

Paikallishistorian opettaminen saa uusia ulot-
tuvuuksia, kun oppilaat tuottavat itse video-
materiaalia toisilleen kotiseutunsa kohteista. 
Yhdessä rakennettuja reittejä voi hyödyntää 
vielä vuosien päästä. Tällaiset kokonaisuu-
det kannattaa suunnitella siten, että ne pal-
velevat samalla kuntien matkailuelinkeinoa 
ja oppilaiden varainkeruuta. Luonnollisesti 
tämä tehdään yhteistyössä kieltenopettajien 
ja muiden oppiaineiden kanssa.
    Leirikoulujen opetussisällöt pystytään 
tuottamaan opettajan kotoa käsin. Esimer-
kiksi Rooman foorumilta valitaan 10 paikkaa, 
joihin sisällytetään video -, kuva- ja teksti-
materiaaleja. Kun antiikin Rooman reitti on 
luotu, niin lukiolaiset lataavat sen omille ko-
neilleen. Roomassa satelliitit ohjaavat heidät 
oikeisiin paikkoihin. Tasokkaiden liitteiden 
avulla menneisyyttä voidaan opettaa niin sy-
vällisesti ja ongelmakeskeisesti kuin opettaja 
haluaa. Aloituspaikkaa vaihtamalla oppilaat 
eivät kulje isona joukkona vaan pienissä ryh-

missä. Jos he tekevät huumoripitoisia vide-
oita foorumilla, niin ne ovat käytössä parin 
vuoden kuluttua, kun koulusta seuraavan 
kerran tehdään Roomaan leirikoulu. Samal-
la tavoin, lupa kysyen, kaikki ammattilaisten 
opastukset videoidaan tai äänitetään. Niitä 
käytetään seuraavalla kerralla, eikä tarvitse 
maksaa uudelleen oppaan palveluista.

 Koulun lähiympäristöön on tehtävissä 
millainen opetuskokonaisuus tahansa. Esi-
merkiksi metsässä havainnollistetaan sitä, 
kuinka metsä on eri aikoina antanut suoma-
laisille turvaa ja vaurautta. Tarvitaan 5 – 7 
rajattua aluetta ja niihin aiheeseen kuuluvat 
sisällöt. Läheiseen puistoon suunnitellaan 
arkkitehtuurin kehitykseen liittyvää opetusta 
ja koulun pihalle ihan perinteinen pisteryh-
mätyö, jossa aiheena on suurten löytöretki-
en aikakausi. Historian luokka on Portugali, 
koulurakennus on Afrikka, pihan toinen puoli 
edustaa Amerikkaa ja koulun nurkan taka-
na häämöttää Intia. Löytöretkien haasteet 
avautuvat kuljettaessa rajattujen alueiden 
kautta ja määränpäässä odottavat mielikuvi-

tukselliset aarteet. Kun muut menevät 
elokuussa välitunnin päätyttyä sisäl-
le 75 minuutiksi, niin historia tunnilla 
mennäänkin ulos. Lähdetään oppimaan 
meidän aineemme sisältöjä uudella ta-
valla.

Tulevaisuudessa HYOL:n sivuilla voi-
si olla ladattavissa kymmeniä paikal-
lishistorian opetusreittejä. Useimmat 
niistä liittyisivät opettajien kotikaupun-
kien keskustan historiaan. Silti mikään 
ei estäisi tekemästä reittejä autoilijoille 
omaan maakuntaan tai Suomen rajo-
jen ulkopuolelle. Oman liiton sivuilta 
voisi aina näppärästi tarkistaa, ovatko 
lukiolaiset tehneet vaikkapa Nurmosta 
tai Turusta jotain mielenkiintoista kaik-
kien käyttöön.

Kirjoittaja toimii Joensuun normaa-
likoulun historian ja yhteiskuntaopin 

Ipadin näytöllä näkyy matka kohteeseen ja kulkusuunta 
reaaliajassa.
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Oppilaat tarvitsevat tiedon etsimisen 
ja käsittelyn taitoja

kiRsi Ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liitto HYOL ry on valinnut vuoden 2013 

historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Mer-
ja Björklindin. Vuoden opettaja työskentelee 
Länsipuiston koulussa Kokkolassa. Valinta 
julkistettiin huhtikuun 20. päivänä HYOL ry:n 
kevätpäivillä Seinäjoella.

Merja Björklindin valintaperusteena on 
ennen kaikkea hänen aktiivinen työnsä his-
torian ja yhteiskuntaopin opetuksen kehit-
tämiseksi sekä hänen intonsa omaa työtään 
kohtaan.

Monenlaista opettajakokemusta

Merja Björklind opiskeli Tampereen yliopis-
tossa. Kokkolaan hän muutti opetusharjoit-
telun päätyttyä vuonna 1986. Ensimmäiset 
kaksi vuotta hän oli viransijaisena alakoulus-
sa, ensi luokanopettajana ja sitten englannin 
ja venäjän opettajana. Oltuaan vielä vuoden 
opinto-ohjaajan viransijaisena, Björklind tuli 
nykyiseen kouluunsa vuonna 1989. 

Aluksi hän työskenteli historian, yhteis-
kuntaopin ja oppilaanohjauksen tuntiopetta-
jana, sitten äidinkielen opettajan viransijai-
sena. Vuosina 1994-1997 Björklind vieraili 
Kiviniityn koulussa palatakseen takaisin Län-
sipuistoon historian lehtoriksi. Myöhemmin 
hän vaihtoi kollegansa kanssa virkoja niin, 
että toimii nykyisin historian, yhteiskun-
taopin, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori. 

”Taitaa muuten olla koulun pisin virkanimike”, 
Björklind naurahtaa. 

Opettajan muuttuva työnkuva

Merja Björklindin mukaan suurin muutos 
opettajan työssä hänen uransa aikana lienee 
teknologian huima lisääntyminen, mikä on 
tuonut uusia mahdollisuuksia, mutta myös 

uusia haasteita. Björklind kokee koulun ulko-
puolisten tahojen vaatimukset koulua ja ope-
tusta kohtaan lisääntyneen. 

Hän on huolestunut kahtiajakautumisen 
jatkuvasta lisääntymisestä. ”Meillä on nykyi-
sin entistä enemmän todella hyviä ja entistä 
enemmän heikkoja oppilaita. Se luo opetta-
miselle suuria haasteita, varsinkin kun ny-
kyisin erityisoppilaat pyritään integroimaan 
tavallisiin luokkiin”, Björklind sanoo ja jatkaa 

”oppilaiden perustaidot, kuten luetun ymmär-
täminen, kirjoittaminen ja ennen kaikkea 
ajatteleminen, ovat heikentyneet”.

Björklind itsekin kokee muuttuneensa yli 
25 vuotta kestäneen opettajanuransa aika-
na: ”Opettajana olen siirtänyt painopistettä 
enemmän taitoihin tiedon pänttäämisen si-
jaan. Olen ymmärtänyt, että oman menes-
tyksekkään tulevaisuutensa takia oppilaat 
tarvitsevat nimenomaan tiedon etsimisen ja 
kriittisen käsittelyn taitoja, eivät ulkoa opit-
tuja vuosilukuja”.

Kuluneet vuodet opettajana ovat tuoneet 
Merja Björklindille varmuutta kohdata oppi-
laat luotettavana aikuisena: ”Nuorempana 
halusin ehkä enemmän olla mukava opetta-
ja. Vanhempana olen huomannut, että joh-
donmukaisuus, selkeät säännöt, oikeuden-
mukaisuus ja sopiva määrä huumoria ovat 
opettajalle tärkeämpiä ominaisuuksia kuin 
mukavuus”. 

Mikä CLIL-metodi?

Merja Björklind vastaa Kokkolassa yläkoulun 
englannin- ja ruotsinkielisestä kielikylpyope-
tuksesta historiassa ja yhteiskuntaopissa. 
Hän käyttää opetuksessaan CLIL-metodia. 

”CLIL-metodi tarkoittaa kielen ja aineen-
opetuksen yhdistämistä. Useimmiten se tar-
koittaa sitä, että oppiainetta opetetaan vie-
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raalla kielellä”, Björklind kertoo. 
CLIL-metodin käyttöä hankaloittaa usein 

se, ettei riittävän kielitaitoisia tai vieraalla 
kielellä opettamaan halukkaita aineenopetta-
jia tahdo löytyä, eikä natiiviopettajan palk-
kaaminen ole aina mahdollista. ”Ongelma ko-
rostuu yläkoulun puolella. Siksi olemme kol-
legani, kielten lehtori Tarja Laasasen kanssa 
kehittäneet oman Björklindin-Laasasen mal-
limme, joka perustuu aineenopettajan ja kie-
lenopettajan tiiviiseen yhteistyöhön”, Björk-
lind kertoo innostuneena.

”Käytän opetuksessani vieraskielistä op-
pimateriaalia mahdollisimman paljon. Oppi-
sisältöjä voi hyvin käsitellä kielenopetuksen 
metodein, esimerkiksi luetun- ja kuullunym-
märtämiset oppikirjan kappaleista, parisane-
lut ja aukkosuomennokset”. Sovitun työnjaon 
mukaisesti kielenopettaja käyttää tunneillaan 
samaa materiaalia ja hänen lähestymista-
pansa on enemmän kieliopillinen. 

”Teemme yhteisiä projekteja, esim. po-
werpoint –esityksiä, eläytymiskirjoitelmia, 
esseitä, tutkielmia ym. historian ja yhteis-
kuntaopin aiheista. Minä keskityn sisältöön, 
kollega kieleen ja suullisiin esityksiin”, Björk-
lind valottaa kaksikon työskentelytapaa. 

”Olemme kokeilleet myös pariopettajuutta, 
jota tekisimme enemmänkin, jos resurssit 
antaisivat myöten”.

”Opettajalta metodimme vaatii paljon työ-
tä, koska valmista materiaalia ei ole, vaan 
sopivat materiaalit pitää itse etsiä ja muoka-
ta. Aikaa ei ole koskaan tarpeeksi. Toisaalta 
pitää olla valmis avaamaan luokkansa ovet 
kollegalle ja joustaa joistain omista piinty-
neistä tavoistaan. Mutta olemme kokeneet 
tämän erittäin antoisaksi tavaksi opettaa”, 
kehuu Björklind.

Tulevaisuudessa Björklind haluaisi kehit-
tää omaa kielitaitoaan niin englannissa kuin 
ruotsissakin sekä opiskella lisää aiheesta. 

”Tällä hetkellä tämä CLIL-opetus on lähellä 
sydäntäni”, Björklind toteaa. 

Kansainvälisiä hankkeita

CLIL-metodi on kansainvälisessä käytössä, 
ja Björklind kollegoineen onkin ollut muka-
na kahdessa Comenius-hankkeessa, jotka 
ovat liittyneet CLIL-opetukseen. ”Erityisesti 
viimeisin tekemämme vesiaiheinen projekti 

yhdessä turkkilaisen, itävaltalaisen ja sak-
salaisen koulun kanssa innosti minua pereh-
tymään syvemmin CLIL-metodeihin ja sen 
kautta hakeuduin Comenius-apurahalla kurs-
sille Dubliniin. Kurssi antoi eväitä ja innostus-
ta kollegani ja minun yhteistyöhön”, aktiivi-
nen Björklind kertoo.  

Talikkotalkoita työn vastapainoksi

Työssään aktiivisen Merja Björlindin siviilielä-
mäkään ei ole laakereilla lepäilyä: ”Olen os-
tanut yhdessä ystäväni kanssa yhteisen he-
vosen, Paronin. Täytyy tunnustaa, että hevo-
sen hankkimisen jälkeen muut harrastukset 
ovat saaneet jäädä. Aiemmin olin mukana 
monissa yhdistyksissä, mutta nykyisin Kes-
ki-Pohjanmaan historianopettajien kerhon 
rahastonhoitajuus ja ratsastusseuran jäsen-
sihteeriys ovat ainoat luottamustehtäväni”, 
Björklind pahoittelee hymy huulillaan. 

”Hevosen hoitaminen ja ratsastus ovat kui-
tenkin niin merkittävä vastapaino henkisesti 
raskaalle työlle, että vaikka ne vievät kaiken 
liikenevän ajan ja rahat, ilman niitä en ehkä 
jaksaisi kaikkea muuta. Kunnon talikkotera-
pia pitää mieleni terveenä”.

Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.

Merja Björklind on vuoden 2013 historian 
ja yhteiskuntaopin opettaja.



38 KLEIO 2/2013

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Huhtikuisena viikonloppuna suuri joukko 
historianopettajia kokoontui kevätpäiville 

Seinäjoelle ja Lapualle. Kevätpäivien aiheena 
oli Koti, uskonto, isänmaa - moderni tulkinta. 
Jo tapahtumapaikka asetti perinteisen näke-
myksen Etelä-Pohjanmaasta uuteen valoon. 
Kevätpäivät järjestettiin Hotelli-Ravintola 
Almassa, joka on hienoon asuun remontoitu 
rautatieläisten talo yli sadan vuoden takaa. 
Perinteisesti vahvalla porvariseudulla työläis-
ten rakennus tarjosi kevätpäiville kauniit ja 
tunnelmalliset puitteet. 

Kevätpäivillä esiintyi monipuolinen ja 
ammattitaitoinen luennoitsijajoukko. Yllät-
täen jokaiselta esiintyjältä löytyi yhteyksiä 
Pohjanmaalle eikä kenenkään sukua tarvin-
nut tutkia edes isovanhempia kauemmaksi. 
Kevätpäivät avasi Etelä-Pohjanmaan kerhon 
puheenjohtaja Mika Varala ja hänen jälkeen-
sä Seinäjoen kaupungin tervehdyksen päivil-
le toi perusopetusjohtaja Jari Jaskari. Etelä-
Pohjanmaan historianopettajien kerhon eme-
ritustoimija Jouko Peltonen toimi juontajana. 
Hän myös antoi kaikille esiintyjille puuhakas-
sin, jonne oli hankkinut jokaiselle esiintyjälle 
sopivan lahjan. Nyt Joensuussa soivat poh-
jalaisen mieskuoron sävelet ja Brysselissä 
kokataan pohjalaisen keittokirjan ohjeiden 
mukaisia herkkuja. 

Perussuomalaisille isänmaallinen 
tilaus? 

Päivän ensimmäinen esiintyjä oli Eduskunta-
tutkimuksen keskuksen johtaja Ville Pernaa. 
Esityksen aiheena oli, mitä poliittisen kentän 
aukkoa perussuomalaiset täyttävät. Pernaa 
löysi lukuisia syitä perussuomalaisten kan-
natuksen nousulle ja etenkin vuoden 2011 
eduskuntavaalien menestykselle. Pernaan 

mielestä eduskuntavaalituloksen isoin uuti-
nen ei ollut perussuomalaisten voitto vaan 
muiden puolueiden häviö, jolle Pernaa löysi 
monenlaisia selityksiä. Puolueiden kannatus-
kehitystä tulevaisuudessa saattaa Pernaan 
mielestä ennakoida heikkojen signaalien 
avulla. 

Kotiseutu, isänmaa ja raha globaalissa 
maailmassa

Modernia tulkintaa isänmaasta tarjosivat kol-
me seuraavaa luennoitsijaa, jotka olivat pri-
kaatikenraali Jorma Ala-Sankila, ETLA:n tut-
kimusjohtaja Vesa Vihriälä ja aluehistorian 
tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto. 

Ala-Sankila esitteli luennossaan tiiviisti 
maanpuolustuksen keinoja nyt ja tulevaisuu-
dessa. Puolustusvoimissakin ollaan valmiita 
puolustamaan isänmaata kybersodassa ja 
varaudutaan hybridikonflikteihin, joilla vaiku-
tetaan laaja-alaisesti yhteiskuntaan. 

Sulevi Riukulehto puolestaan esitteli 
aluehistorian teoriaa ja omaa Pohjanmaalle 
sijoittuvaa tutkimustaan. Kuulijajoukko sai 
mielenkiintoisen katsauksen uudehkoon his-
toriantutkimuksen alaan, jossa yhdistetään 
paikallinen ja henkilökohtainen historia laa-
jempaan viitekehykseen. Aluehistoria liikkuu 
historian ja maantieteen rajapinnalla ja tar-
kastelun kohteena on kokemuksellinen koti-
seutu. Riukulehdon mielestä meistä jokainen 
on aina kotoisin jostakin, ja kannamme koti-
seutuamme mukana muistoissamme.

 Vihriälä pohti esityksessään, onko rahalla 
isänmaata. Kattavan ja asiantuntevan luen-
non johtopäätös oli, ettei rahaa voi eikä kan-
nata pakottaa isänmaalliseksi. Tärkeämpää 
on sijoittaa sekä kotimaahan että ulkomaille 
ja saada Suomeen kotimaahan sitoutuneita 

Lakeuksilta kajahti
Kevätpäivät Seinäjoella ja Lapualla 20.-21.4.2013

anniina Mäki teksti
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yrittäjiä. Kevään verokeskustelu ja yritysuu-
tiset saivat Vihriälän luennosta oivan teoreet-
tisen kehyksen.

Kirkko konfliktissa 

Lauantain viimeinen luennoitsija, yliopisto-
lehtori Ilkka Huhta tarjosi mielenkiintoista 
tietoa kirkon ja pappien roolista vuoden 1918 
sodassa. Huhta loi katsauksen pappien rooliin 
sodassa, kertoi seurakuntaelämästä sodan 
aikana ja selvitti myös sodan aiheuttamia ai-
neellisia tuhoja sekä henkilövahinkoja. Vaik-
ka papistosta vain yksi soti punaisten joukos-
sa ja moni pappi piti yksin punaisia syyllisenä 
sotaan ja asetti heidän jäsenyytensä kirkossa 
kyseenalaiseksi, sitoutui myös hävinnyt osa-
puoli kansankirkkon  sodan jälkeen. 

Iltajuhlan iloja

Kevätpäivät jatkuivat Seinäjoen kaupungin 
järjestämässä iltatilaisuudessa, joka pidet-
tiin upouudessa kaupunginkirjasto Apilassa. 
Tilaisuutta isännöivät kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtaja Kari Hokkanen ja sivistus-
toimenjohtaja Heikki Vierula. Hengenravin-
toa tarjosi Hokkasen monipuolinen katsaus 
Seinäjoen historiaan, jonka jälkeen osallistu-
jat saivat nauttia paikallisherkkuja. Ilta jatkui 
Almassa, jossa Beatpanimo-yhtye houkut-
ti ison juhlijajoukon tanssilattialle. Vuoden 
historianopettajana palkittiin lehtori Merja 
Björklind Kokkolasta.  Puhepitoisen päivän 
jälkeen teki hyvää juhlistaa Merjaa ja nauttia 
illan iloisesta tunnelmasta. 

Liikkeellä Lapualla

Kevätpäivien sunnuntain ohjelma järjestettiin 
Lapualla, jonka mainoslausekin sopii ohjel-
maan teemaan. Kehottaahan Lapua sloganis-
saan ostamaan palan kotimaata. Matka kulki 
läpi kansallismaiseman. Vuosiin pahimmat 
tulvat olivat jo onneksi lakeuksilla laskemas-
sa. Lapualla ohjelmassa oli ensin intendentti 
Teppo Ylitalon juontama kulttuurikierros. Sen 
jälkeen tutustuttiin Vanhan Paukun kulttuuri-
keskukseen. Aiemmin alueella toimi patruu-
natehdas, jossa sattui koko Suomea järkyttä-
nyt tuhoisa räjähdys vuonna 1976. Nykyään 
paikalla on museo ja monia kulttuurialan yri-

tyksiä. Ne ovat oivia esimerkkejä siitä, että 
Lapualla on yhä liikettä. Vanha mahtipitäjä 
ei suostu näivettymään maakuntakeskuksen 
kainalossa, vaan ottaa kaiken hyödyn irti 
historiastaan. Kevätpäivien viimeisen luen-
non piti lapualaissyntyinen europarlamen-
taarikko Anneli Jäätteenmäki. Esityksessään 
Jäätteenmäki pohti kevätpäivien teemaa ja 
etenkin isänmaan merkitystä EU-Suomessa. 
Jäätteenmäki kertoi myös lukuisia esimerk-
kejä siitä, miten meppi tarvitsee työssään 
historian tuntemusta sekä ymmärrystä eri 
kulttuureja ja kansoja kohtaan. Hänen lu-
ennostaan välittyi vahva viesti historian ja 
yhteiskuntaopin opettamisen tärkeydestä. 
Kevätpäivät päätti liittokokous. Sen jälkeen 
ei voinut todeta kevätpäivien onnistumises-
ta muuta kuin -  tavallista yritettiin, mutta 
priimaa pukkaa tulemaan. Kiitokset kaikille 
osallistujille!  

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Jaakko Ilkan koulussa ja Etelä-Poh-
janmaan kerhon rahastonhoitaja. 

   
Kalervo Kallion veistämä Enkelipatsas 
Nurmon hautausmaalla.  
Kuva: Kirsi Ruhanen.
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Huhtikuinen lauantai aukesi räntäsateise-
na, kun ahtauduimme aamuvarhaisella 

Allan Valasmon jo tuttuun pikkubussiin ja 
lähdimme kohti pohjoista. Mukana oli us-
kollinen rovaniemeläispainotteinen joukko, 
joka on jo vuosien ajan osallistunut yhteisille 
opintomatkoillemme ympäri Pohjois-Suomea 
ja Keski-Eurooppaakin. 

Rovaniemi – Sodankylä - Ivalo

Päämääränämme oli Suomen suurin kunta 
Inari, joka on pinta-alaltaan suurempi kuin 
entinen Uudenmaan lääni. Pääkohteemme oli 
saamelaismuseo Siida. Matkaa Rovaniemel-
tä Inariin on ”vain” reilut 330 kilometriä eli 
samoja lukemia kuin pääkaupunkiseudulta 
Jyväskylään tai Savonlinnaan. 

Pysähdyimme Sodankylän keskustas-
sa kahville, ja pohjoisten pankkipalvelujen 
alasajo tuli heti esille. Kolikoilla maksaessani 
kahvilan pitäjä pyysi vaihtaa kolikoita vaihto-
rahoiksi niin paljon kuin niitä oli. Hän kertoi 
kunnassa olevan saatavilla nykyään pankki-
palveluita vain kerran viikossa maanantaisin, 
ja tuolloin on monesti vaikea arvioida koko 
loppuviikon vaihtorahojen tarve.

Ohitimme Kaunispäällä Laanilassa ns. 
Piispankiven, jonka läheisyydessä Oulun 
hiippakunnan piispa Y.A. Wallinmaa ja kolme 
muuta henkilöä saivat surmansa neuvosto-
partisaani-iskussa heinäkuussa 1943 piis-
pantarkastusmatkalla Inariin ja Utsjoelle. Vi-
rallisissa partisaanien raporteissa iskun koh-
teena oli muiden vastaavien iskujen tapaan 
todennäköisesti suuri fasistien varuskunta, 
jonka sankarilliset partisaanit onnistuivat 
tuhoamaan. Rähmällään olon aikana pysty-
tetty muistokivi kertoo vain uhrien nimet ja 
heidän saaneen surmansa tuolla paikalla, ei 
syytä eikä tekijöitä. Vuosia sitten keskustelin 

erään entistä neuvostojärjestelmää ihannoi-
van henkilön kanssa asiasta ja hän sanoi tar-
kemman tekstin olevan turha, koska kaikki 
kuitenkin tietävät asiasta. Nimi Piispankivi ei 
kerro satunnaiselle ohikulkijalle mitään.

Vierailimme myös Kaunispään päällä si-
jaitsevassa kahvilassa, joka mainostaa tar-
joavansa Suomen parhaat munkit. Siellä 
otimme muutamia valokuvia. Kun pohdim-
me, miten allekirjoittanutkin voisi tulla valo-
kuvaan, totesi paikallinen iäkkäänpuoleinen 
mieshenkilö ulkonäköni olevan sitä luokkaa, 
ettei kuvaa kannata ottaa. Kyse oli toivotta-
vasti huumorista, mutta kuudesta opintomat-
kalaisesta valokuvissa esiintyy varmuuden 
vuoksi kuitenkin vain viisi.

Ivalo – Inari – Saariselkä

Entisaikojen autoilijoiden painajaisesta, 
”magneettimäestä” selvisimme helposti. Ina-
rin kuntakeskuksessa Ivalossa vierailimme 
Asuste-Petterssonin retrovaateliikkeessä. Lii-
ke ei ole palauttanut tilaamiaan myymättö-
miksi jääneitä vaatteita, vaan myynnissä oli 
käyttämättömiä vaatteita eri vuosikymmenil-
tä, aina 1960-luvulta alkaen. Itärajan takana 
oli tuolloin suuria tie- ja voimalaitostyömai-
ta, jotka työllistivät tuhansia suomalaisia-
kin. Parhaat vaatteet olivat tietenkin myyty 
jo vuosia sitten. Jäljellä oli vain hajakokoja, 
esim. miesten pukuja kokoa 46, jotka eivät 
mahtuisi nykyisille yläkoululaisillekaan ja kar-
vahattuja, jotka mahtuisivat leikki-ikäiselle.

Ivalosta jatkoimme vielä vajaat 40 ki-
lometriä Inariin, jossa saamelaismuseo ja 
luontokeskus Siida sijaitsee. Siidan näyttely 
saamelaisten historiasta ja elinkeinoista oli 
mielenkiintoinen, mutta Rovaniemen Arktiku-
min ja metsäkeskus Pilkkeen paljolti samoja 
aiheita käsittelevät näyttelyt nähneelle ei 

Etäällä pohjan mailla
Ekskursio Inariin huhtikuussa 2013

Pasi Pulju
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Siidan näyttely uutta tietoa antanut. Saame-
laismuseon ulkomuseoalue, joka olisi esitellyt 
erilaisia saamelaisia asuinmuotoja ja pyynti-
tapoja, on avoinna ainoastaan kesäkaudella.

Inarista palasimme 70 kilometriä Rova-
niemen suuntaan. Majoituimme Saariselällä 
mökkiin, jossa oli makuutiloja kaikkiaan noin 
kymmenelle hengelle. Makuuvaatteita ei ollut 
edes meille kaikille kuudelle. Onneksi osalla 
meistä olivat omat makuuvaatteet varmuu-
den vuoksi mukana. Mökkiin kuului samaan 
hintaa myös siivous, mutta ainakin edellisten 
asukkaiden jäljiltä se oli ollut lähinnä viitteel-
linen. Tulitikut eivät kuuluneet hintaan. Löy-
simme kaksi ja pian roihusi tunnelmallinen 
tuli takassa.

Ilta kului Saariselän keskuksessa ruokai-
lun, karaoken ja joillakin vielä ”kasarimusan” 
parissa. Illallisravintolan tarjoilijan ja ilmei-
sesti samalla myös omistajan iloisuus ja koh-
teliaisuus oli silmiinpistävää. Tarjoilijan iloi-
suus oli ymmärrettävää. Kun laskun aika tuli, 
kuuden hengen seurueemme jätti pohjoisen 
talouselämää pyörittämään useamman sata 
euroa. 

Illan keskustelut polveilivat rauhallisissa 
merkeissä aiheesta toiseen käsittäen poh-
joista historiaa ja nykyaikaa osuustoiminta-
liikkeistä ILO-sopimukseen sekä monenlaisia 
nykyisiä yhteiskuntaopillisia ja -poliittisia ky-
symyksiä. 

Saariselkä – Käyrämö - Rovaniemi

Sunnuntaiaamu valkeni pikkupakkasessa au-
rinkoisena. Kevään viimeiset hiihtokelit olivat 
käsillä ja sukset satojen kilometrien päässä 

Rovaniemellä. Lumi kuitenkin hupeni silmis-
sä, kun vertasi sunnuntain useamman läm-
pöasteen auringonpaistetta lauantaiaamun 
koleahkoon räntäsateeseen.

Olimme kotimatkalla hyvissä ajoin ja aje-
limme Rovaniemelle auton ohjaimissa tällä 
kertaa Keski-Euroopan autobaanat moneen 
kertaan kolunnut Hannu Hakanpää. Pysäh-
dyimme Käyrämössä, Jääkäriprikaatissa 
Sodankylässä varusmiespalveluksensa suo-
rittaneille tutussa lomakuljetusten taukopai-
kassa ”Skeida-baarissa”. Käyrämön keidas 
oli laajentunut pienestä huoltoasemabaarista 
kohtalaisen kokoiseksi huoltoaseman, elin-
tarvikekaupan, kahvilan ja ehkä yllättäen 
kiinalaisravintolan muodostamaksi kokonai-
suudeksi.

Ekskursion päätteeksi meidät kaikki toi-
mitettiin turvallisesti kotioville. Kiitokset jäl-
leen kerran kaikille, jotka mahdollistivat opin-
tomatkamme. Puheenjohtajamme Johanna 
Hallin lisäksi, tarmokas sihteerimme Mikko 
Holma ansaitsee järjestelyistä erityiskiitok-
set, vaikkei tällä kertaa voinutkaan osallistua  
opintomatkalle. HYOL:n toiminta-avustus oli 
hyvänä lisänä pienen kerhomme opintomat-
kan toteutumisessa, sillä etäisyydet ovat poh-
joisessa yleensä sitä luokkaa, että päiväret-
kiä on harvemmin mahdollista tehdä. Jatkos-
sa toivoisi runsaampaa ja maakunnallisesti 
kattavampaa osallistujajoukkoa. Tosiasia on, 
että tällaisten opintomatkojen jälkeen olem-
me aina ainakin pikkuisen viisaampia.

Kirjoittaja on rovaniemeläinen yläkoulun his-
torianopettaja ja Lapin historianopettajien 
hallituksen jäsen.

Asuste-Petterssonin pihalla Ivalossa: Hannu Hakanpää, Allan Valasmo, 
Eija Laiho, Noora Rinne-Kanto ja Johanna Hall.



Euroclion kevätseminaarin aikana Saksan 
Erfurtissa asuimme koleissa askeettisissa 

huoneissa Augustinen luostarissa. Pöydällä 
oli Raamattu ja seinällä kuva Jeesuksesta 
ristillä. Se sai miettimään millaista elämää 
Martti Luther oli viettänyt samaisessa luosta-
rissa 500 vuotta aikaisemmin. 

Martti Luther opiskeli lakia Erfurtin yliopis-
tossa vuosina 1501-1505. Tarinan mukaan 
Luther joutui vuonna 1505 matkalla Erfur-
tiin pahaan ukkosmyrskyyn ja rukoili pyhää 
Annaa: ”Jos tästä selviän, ryhdyn munkiksi.” 
Lutherin kerrotaan luostarissa ollessaan lu-
keneen ahkerasti Raamattua, paastonneen 
ja piinanneen ruumistaan piiskaten. 

Huoneen Raamattu pysyi pöydällä koko 
seminaarin ajan, sillä ohjelma oli niin tiivis, 
että silmät menivät heti kiinni, kun itsensä 
sai ojennettua vaakatasoon. 

Euroopan historian opettajien järjestö Eu-
roclion seminaarin ohjelma oli aamusta iltaan 
runsas ja monipuolinen, vapaata aikaa ei jää-
nyt hetkeäkään. Järjestelyt eivät kaikilta osin 
toimineet saksalaisella täsmällisyydellä. Esi-
merkiksi paneelikeskustelut eivät olleet kes-
kusteluja laisinkaan, vaan peräkkäisiä pieniä 
luentoja. Luennoista parhaiten jäi mieleen 
britti Keith Lowen vertailu Ison-Britannian ja 
Euroopan suhteesta. Nykyisen eurokriittisyy-
den rinnalle hän otti käsittelyyn muutkin brit-
tien pelot eurooppalaisia kohtaan aina viikin-
geista normanneihin ja espanjalaisiin saakka.

Seminaarin työpajat olivat pääosin mie-
lenkiintoisia. Kurjaa oli, että itäeurooppalais-
ten työpajan pitäjien englannin kielen taito 
ei tahtonut riittää homman hoitamiseen. Työ-
pajoista mielenkiintoisimmassa nuori irlanti-
lainen Helen Hannah kertoi vertailututkimuk-
sesta, jossa hän oli tutkinut kansalaisuuskas-
vatusta Irlannissa ja Israelissa.  

Seminaariin osallistui erittäin monia elä-
keläisiä, opettajankouluttajia, opetusvirka-

miehiä ja oppikirjantekijöitä sekä histori-
an alan erilaisia yrittäjiä. Läheskään kaik-
ki eivät olleet siis “perusopettajia”. Ehkä 
tämä on toisaalta myös Euroclion rikkaus. 
    Euroclion vuosikokous (Board meeting) oli 
aivan liian pitkä monimutkaisine ja kankeine 
valintasysteemeineen. Kokousta olisi syytä 
jatkossa tiivistää. Nyt kokousta pidensivät 
esittelyt Euroclion hallitukseen haluavista 
henkilöistä, jotka eivät olleet edes paikal-
la. Kokous kesti kaiken kaikkiaan lähes nel-
jä tuntia. Äänestyslippujakin oli niin monta, 
että niissä meinasi mennä sekaisin. Onneksi 
kaikki ehdokkaat sentään menivät läpi en-
simmäisellä kierroksella, joten uusintaäänes-
tyksiä ei tarvittu. 

Vierailuista mieleenpainuvin oli käynti 
Buchenwaldin keskitysleirillä.  Buchenwaldis-
sa oli lunta maassa ja varpaat meinasivat pa-
rin tunnin kierroksella jäätyä. Kuvittelimme 
saavamme pisaran siitä ankeudesta, mikä 
leirillä vallitsi myöhäistalven koleudessa. 
Opas kertoi alueesta erinomaisesti kriittisel-
lä tyylillä. Hän esitti useita esimerkkejä siitä, 
miten on todistettu, että alueen lähiasukkaat 
tiesivät, mitä leirillä tapahtui. 

Opas kertoi myös, että Buchenwaldin va-
pauttamisen jälkeen samalla alueella oli ve-
näläisten leiri, jossa oppaan mukaan olosuh-
teet eivät olleet niin ankeat kuin saksalaisten 
kaikkein epähygieenisimmissä parakeissa. 
Vaikka venäläisleirilläkin kuolleita oli 5000, ei 
heitä tapettu järjestelmällisesti, vaan he kuo-
livat lähinnä ruuan puutteeseen ja tauteihin.

Käynti Checkpoint Alphassa eli amerikka-
laisten vartiointiasemalla oli virkistävä koke-
mus, josta jäivät mieleen piikkilangat, var-
tiotorni ja kävely vanhalla rajavyöhykkeellä. 
Opastuksen teki mielenkiintoiseksi vanhempi 
opettaja, joka oli kylmän sodan aikana asu-
nut rajavyöhykkeen läheisyydessä lännen 
puolella. Toisaalta hänen näkemyksensä oli 

Euroclion seminaarissa Erfurtissa

hannele Palo ja joRMa tattaRi  
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varsin amerikkalaisia ihannoiva.
Weimarin kaupunki esiteltiin historialli-

sesti monipuolisena kaupunkina. Se on klas-
sismin, valistuksen ja Bauhausin kaupunki, 
mutta näihin emme ehtineet tutustua. Meille 
esiteltiin kaupunkia Hitlerin valtaan nousun 
kaupunkina, Hitlerin kulkureittejä ja natsien 
vallan monumentteja Weimarin tasavallan 
ajalta. 

Weimar oli myös Goethen ja Schillerin 
kaupunki, jossa tutustuimme esimerkiksi sii-
hen miten opiskelijat tekivät Ipadeillä omia 
esittelyjä museoista ja Weimarin rakennuk-
sista. 

Viimeisenä päivänä kouluvierailu Heinrich 
Mann Schuleen oli omalla tavallaan mielen-
kiintoinen. Naisopettaja, joka oli ehtinyt opet-
taa jo DDR:ssä, kertoi muun muassa kuinka 
1980-luvulla saattoi joutua ongelmiin ja Sta-
sin kuulusteluihin, jos opetti väärin. Histori-
an opetus DDR:ssä oli muuten tavanomaista, 
mutta tultaessa 1900-luvun historian opetuk-

seen tilanne muuttui problemaattiseksi 
(ymmärrettävästi syistä). 

Kuulimme myös, että nykyisin kai-
killa opettajilla on sama opetusvelvol-
lisuus (26 tuntia) ja se vähenee iän ja 
opetusvuosien lisääntyessä, eikä ole 
oppiaineesta riippuvainen niin kuin 
Suomessa.

Oppituntien opetusmenetelmät oli-
vat hyvin perinteisiä. Kokenut opettaja 
sai kuitenkin oppilaat mukaansa. Luo-
kissa ei ollut älytauluja, videotykkejä 
tai vastaavia, vaan ainoastaan piirto-
heitin, jolla kalvot heijastettiin maali-
pinnalle seinälle. Kuulimme tosin, että 
toisessa koulussa, jossa kolmas suo-
malaisosallistuja Sirkka Ahonen vieraili, 
oli kaikki “pelit ja vehkeet”. 

Oppikirjojen sisältö oli aivan mah-
dottoman laaja ja raskas, asiat käy-
dään todella tarkasti läpi. Ainakin tämä 
on tilanne Saksan historian osalta, joka 
oli aiheena näkemällämme oppitunnil-
la. 

Holokausti ja juutalaiset toisen 
maailmansodan uhreina olivat luen-
noissa ja esityksissä vahvasti esillä. 
Kaiken kruunasi vielä tutustuminen 

vanhaan synagogaan Erfurtissa. Olisikohan 
aika välillä käsitellä muitakin aiheita näillä 
Euroclion päivillä? Toinen muotiaihe tuntuu 
olevan ihmisoikeudet ja tasa-arvo (ja siihen-
kin liittyvät juutalaiset). 

Eräänä iltana kisasimme leikkimielisesti 
Euroclion, Saksan ja juutalaisten historiasta. 
Kilpailussa oli pääosin pohjoiseurooppalaisel-
le joukkueellemme liikaa pikkutarkkoja kysy-
myksiä. Viimeisen illan illanvietto lahjoineen, 
tansseineen ja hyvine illallisineen oli muista-
misen arvoinen.

Suomalaisia oli Erfurtissa vain kolme! Täl-
lainen seminaari on hyvä mahdollisuus tutus-
tua muiden maiden opettajiin ja heidän on-
gelmiinsa. Seminaariin haluavien kannattaa 
hakea Comenius-apurahaa. Apurahan suh-
teen paperisota on jonkinmoinen, mutta ei 
todellakaan mahdoton - historianopettajakin 
hallitsee sen.

Kirjoittajat ovat HYOL:n hallituksen jäseniä.
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Friedrich Schiller ja Johann Wolfgang 
von Goethe Weimarissa.
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Antti Luukkanen vei voiton 
Talousguru 2013 –kilpailussa

iina laRio

Antti Luukkanen Helsingin normaalilyseos-
ta voitti lukiolaisten vuoden 2013 Talous-

guru -kilpailun. Kilpailun toiseksi tuli Joona 
Suhonen Tampereen klassillisesta lukiosta ja 
kolmanneksi Jaakko Markkanen Äänekosken 
lukiosta.

Talousgurun järjestivät yhteistyössä Suo-
men Pankki, Finanssialan Keskusliitto sekä 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 
HYOL ry. Kilpailua tukivat myös Taloustoimit-
tajat ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry.

Loppukilpailuun selvisi 10 opiskelijaa. 
Loppukilpailu muodostui kirjallisesta ja suul-
lisesta osiosta. Kirjallisessa osiossa finalistit 
pohtivat yritystukia ja muita keinoja, joilla 
julkinen sektori voi edistää elinkeinoelämän 
toimintaa Suomessa. 

Kilpailun suullisessa osiossa finalistit väit-
telivät pareittain. Pariväittelyiden aiheina oli 
esimerkiksi, osaavatko kuluttajat tehdä rati-
onaalisia päätöksiä oman taloutensa suhteen 
ja onko järkevämpää asua omistusasunnossa 
vai vuokralla.

Talousguru -kilpailun upeita palkintoja oli-
vat jakamassa Suomen Pankin johtokunnan 
jäsen Seppo Honkapohja, Finanssialan Kes-
kusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari ja 
HYOL:n puheenjohtaja Jari Aalto, joka toimi 
myös arvosteluraadin puheenjohtajana.

Voittaja Antti Luukkanen kertoi, että kiin-
nostus osallistua Talousguru-kilpailuun heräsi 
vierailulla Aalto-yliopiston kauppakorkeakou-
luun. Antti kuuli, että kolmen parhaan jouk-
koon sijoittuneet saavat suorat opiskelupai-
kat Aallon kauppakorkeassa. Antti osallistui 
kilpailuun ja nyt hän nauttii keväästä ilman 
pääsykoestressiä.

Myös muut korkeakoulut ovat kiinnostu-
neita Talousguruista. Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulun lisäksi kolmella kilpailussa 

parhaiten pärjänneellä on mahdollisuus ha-
kea suoraa opiskelupaikkaa Jyväskylän yli-
opiston kauppakorkeakoulusta. Kaikilla kym-
menellä finalistilla on mahdollisuus hakea 
suoraa taloustieteen opiskelupaikkaa niin 
Helsingin yliopistosta kuin Svenska handels-
högskolanista.

Niille opiskelijoille, jotka pohtivat talous-
tieteen opintoja, on hyvä vinkata, että Ta-
lousguru-kilpailuun osallistuminen on hyvä 
väylä saada opiskelupaikka.

Tämänvuotiseen alkukilpailuun osallis-
tui 120 lukiota ympäri Suomen. Opettajilta 
saadun palautteen mukaan tämänvuotinen 
alkukilpailu oli aiempia vuosia vaikeampi. 
Ensi vuoden kilpailukysymyksiä laadittaessa 
tämä palaute otetaan huomioon, sillä Talous-
guru-kilpailun tavoitteena on innostaa lukio-
laisia talousasioiden pariin, ei pelotella heitä 
talouden monimutkaisuudesta. Toivottavasti 
te opettajat osaltanne välitätte nämä tervei-
set eteenpäin opiskelijoillenne ja kannustatte 
heitä osallistumaan entistä suuremmin jou-
koin ensi vuoden kilpailuun.

Kirjoittaja työskentelee tiedottajana Suomen 
Pankissa.

Antti Luukkanen.
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Esittele itsesi lyhyesti. Kuka olet ja mitä teet? 
   Olen Ville Tietäväinen, graafinen suun-
nittelija, kuvittaja ja sarjakuvantekijä. 
 
Mikä sarjakuvien teossa viehättää?

Sarjakuvan tekemisessä viehättää 
absoluuttinen luomisen valta. Sarjaku-
vantekijä voi yksin rakentaa kuvan ja 
tekstin avulla kokonaisen maailman.  
Sarjakuva on täysipainoinen taidemuoto, jol-
la voi kertoa minkälaisia tarinoita tahansa. 

Olen esitellyt opiskelijoilleni sarjakuvakir-
jasi Näkymättömät kädet. Miksi oli mie-
lestäsi tärkeää tehdä tuo sarjakuvakirja? 
   Se oli tärkeää itselleni maailmankuvani 
selkeyttämiseksi ja suhteuttamiseksi. Siir-
tolaistarinoita on tehty paljon, mutta har-
voin siirtolaisen näkökulmasta. Teos on 
avannut monen lukijan silmät näkemään 
valtioliittomme sisäinen ihmisoikeus- ja 
ympäristörikosmittakaava, globaalin maa-
ilman epäoikeudenmukaiset mekanismit 
sekä myös sarjakuvataiteen mahdollisuudet. 
 
Kuinka pitkä ja rankka prosessi se oli? 
  Taustatutkimuksiin, käsikirjoitukseen ja 
piirtämiseen kului aikaa muiden suunnit-
telutöiden ohella noin viisi vuotta. Varsin-
kin taustatyö matkoineen Marokkoon ja 
Espanjaan oli avartava kokemus. Toteu-
tustyö, viimeiset kolme vuotta, oli rankka 
rupeama. Kymmenen sivun välein pysäh-
dyin miettimään koko homman mielekkyyttä. 
 
Miten sarjakuvaa voi hyödyntää esimerkiksi 
opetuksessa?

On tutkittu, että sarjakuvan avulla oppii 
paremmin kuin pelkän tekstin avulla. Olen 
opettanut sarjakuvallista viestintää kansa-

laisoikeusak-
tiiveille Tan-
s a n i a s s a 
ja Intiassa. 
 
K e t k ä 
o v a t  s u o -
sikkejasi ja 
esikuvia sar-
jakuvien tekijöiden joukossa ja miksi? 
    Inspiroidun monien koti- ja ulkomaisten 
kollegoiden töistä, mutta koetan aktiivisesti 
välttää esikuvien muodostumista. Vaikutteita 
ei voi tietenkään välttää, mutta haluan niiden 
olevan alitajuisia ja tahattomia, jotta voisin 
säilyttää edes illuusion omaperäisyydestäni. 
 
Mitä Sinulla on työn alla parhaillaan?

 Viimeistelen sarjakuvakirjaa pienen 
tyttäreni painajaisista. Sekä tekstin että 
kuvat teen yhteistyönä hänen kanssaan. 
Olen kerännyt materiaalia niin pitkään kun 
tyttäreni on kyennyt unistaan kertomaan, noin 
kolmen vuoden ajan. Tarkoitukseni on luoda 
elämyksellinen, voimakkaan visuaalinen teos, 
jossa kuvaan unet mahdollisimman tark-
kaan sellaisina, kuin olen ne ymmärtänyt. 
    Kirjan aikuista kiinnostava teema on lap-
sen puhtaasta mielestä kumpuava pelko ja 
ahdistus – ihmeelliset ja hämmentävät ali-
tajunnan visiot, jotka eivät noudata aikuis-
ten kokemusten ja (populaari)kulttuurin 
muovaamia oletuksia ja tuntemuksia. 
    Kirja tulee olemaan sisällöltään ja ulko-
asultaan ainutlaatuinen ja vaikeasti lokeroi-
tavissa. Se ei ole satua eikä totta, vaan satu-
maista todellisuutta. Vaativampaa yhteistyö-
kumppania minulla ei ole ollut koskaan.

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Sarjakuva-Finlandian 2012 
voittaja Ville Tietäväinen 

PiRjo West
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Lehtori emerita Sinikka Sahi täytti keväällä  
70 vuotta. Perinteisiä syntymäpäiviä hän 

ei järjestänyt, vaan kutsui ystäviään Huma-
nista-seminaariin, jossa osallistujat saivat 
kuulla monta mielenkiintoista esitystä opet-
tamisesta ja oppimisesta. Sinikka vastasi 
muutamaan Kleion kysymykseen. 

Millaisena muistat oman harjoittelukautesi 
Norssissa?

Opetusharjoitteluni alkoi syksyllä 1967 
Norssissa Ratakadulla. Suhtauduin asiaan 
pelottomin mielin, koska työskentelin jo koko 
opiskeluajan epäpätevänä opettajana Hyvin-
käällä.

Olin opettanut pääasiallisesti ns. alaluok-
kia ja kehitellyt narratiivisen opetusmenetel-
män, johon kuului kerronnan lomassa sarja-
kuvamaista piirtämistä taululle. Siksi häm-
mästyin, kun Matti J. Castrén harrasti samoja 
asioita alaluokilla Norssissa. Se lisäsi itseluot-
tamustani. Muut ohjaajani olivat lehtori Jyrki 
Sinkari, jonka viran sain myöhemmin. Hänen 
kehyskertomuksensa olivat uskomattoman 
vaikuttavia ja mielikuvituksellisia. Eniten di-
daktiikkaani vaikutti kuitenkin Kai. R. Lehto-
nen, joka oli vaativa ohjaaja. 

Lehtonen on kuva-analyysin mestari. Oh-
jaaja-aikanani sain hänet useamman kerran 
kertomaan omille ohjattavilleni historiallisten 
kuvien tarkastelun didaktiikasta. Lehtosen 
muu didaktiikka oli myös omaa luokkaansa, 
ja se toimii edelleen aukottomasti peruskou-
lussa. Olen kirjoittanut Lehtosen didaktiikas-
ta Villa Lanten Ystävien vuosijulkaisussa ”RO-
MAssa”. 

Norssi harjoitteluympäristönä oli karumpi 
silloin kuin nykyään. Harjoittelijoita johdet-

tiin autoritaarisesti rehtori Aulis Ojajärven 
komennossa. Suurvisiirinä toimi yliopetta-
jakunnan puheenjohtaja yliopettaja Niilo Vi-
sapää, joka pelotteli määräyksillään arimpia 
auskuja. 

Ohjaajat ja pojat vetivät yhtä köyttä. Po-
jat kehittelivät kaikenlaisia virityksiä saadak-
seen auskut lankaan ohjaajan katsellessa 
myhäillen sivusta. Jos sai poikien luottamuk-
sen lunastettua tiesi onnistuneensa. 

Lehtori Sinkarin lukion 6. luokka teki 
harjoitustunnillani viittauslakon opettaessa-
ni Persialaissotia. Luokalla ja Sinkarilla oli 
meneillään jokin konflikti. Yhtäkkiä luokan 
kellokas halusi kuitenkin tunnilla osallistua 
keskusteluun ja viittasi muiden seuratessa 
perässä. Tunnin päätyttyä kävellessäni ma-
sentuneena käytävällä tämä nuori herra tuli 
eteeni, kumarsi ja sanoi:” Rouva auskultantti, 
pyydän anteeksi luokkamme puolesta huo-
noa käytöstämme. Tuntinne oli tosi hyvä, kii-
tos siitä”. Norssin pojat olivat sittenkin reilu-
ja ja minusta Norssissa oli jo silloin hauska 
opettaa.

Miten harjoittelu muuttui vuosien varrella?
Sain vanhemman lehtorin viran Norssissa 

kesällä 1976. Sitä ennen olin ollut tuntiopet-
tajana Yhteisnormaalilyseossa neljä vuotta, 
minä aikana opiskelin kasvatustiedettä. Se 
vaikutti ajatuksiini ohjauksesta ja opetukses-
ta. Vietin 70-luvun lopussa ja 80-luvun alus-
sa aikaa Harvardin yliopistossa, mikä aika 
muutti ajatuksiani opetuksesta antamalla li-
sää uusia virikkeitä. 

Viimeisten virkavuosieni aikana kehitim-
me tiimiharjoittelun, jonka päätavoite oli toi-
mia kollegiaalisesti harjoittelijoiden kanssa 

Rouva auskultantista ohjaavaksi 
opettajaksi
Sinikka Sahin näkemyksiä opettajakoulutuksesta

PiRjo West
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oppilaiden parhaaksi. Jaoimme keskenämme 
ohjaajien tilan. Harjoittelijat tekivät työtä yh-
dessä ohjaajan kanssa tiimissä suunnitellen 
yhdessä opetusohjelmat ja työmenetelmät.  
Ohjaajalle jätettiin yleensä ns. hankalat ai-
heet.

Miten didaktiikka ja pedagogiikka ovat muut-
tuneet verrattuna omaan harjoitteluaikaasi?

Harjoittelukoulun opettajana minun on 
pitänyt sisäistää nimenomaan kasvatustie-
teellisen tiedon ja aineopetuksen yhteys ja 
näyttää harjoittelijoille se, miten teoria ja 
käytäntö kuuluvat elimellisesti yhteen. Opet-
tajan pitää tiedostaa se, mistä ”didaktiikka-
perheestä” hänen kulloinenkin menetelmäva-
lintansa tulee. 

Oleellista on kriittisen ajattelun ja em-
paattisuuden edistäminen historian tunneil-
la. Oppilaiden saaminen keskustelemaan on 
myös tärkeää. 

Mitä taitoja opetusharjoittelijoille pitää ko-
rostaa?

Viimeaikaiset koulutapahtumat ovat 
osoittaneet sen, kuinka haastava opettajan 
ammatti on. Kajaanin norssin entinen rehtori 
Seija Blomberg osoitti väitöskirjassaan, että 
noviisiopettajat ovat vaikeuksissa ensimmäi-
sessä työpaikassaan kurinpito-, työyhteisö-
ongelmien ja kotien kanssa. Siksi opetus-
harjoittelijoille pitää antaa realistinen kuva 
aineenopettajan työstä sekä eväitä kovan 
maailman kohtaamiseen oppilashuoltotyössä. 
Historianopetus on vain osa opettajan profes-
siota. Juuri tässä asiassa ohjaajien tulee olla 
kollegiaalisia ja ohjata harjoittelijoita koulun 
työyhteisöön ja oppilashuoltotyöhön. 

Opettajuus on eettinen ammatti, jossa 
kohtaavat humaanisuus, välittäminen, sosi-
aalisuus ja yhteistoiminta oppilaan parhaaksi. 
Oma opetusaineemme on luonteeltaan sellai-
nen, että jo sen sisältö ohjaa tähän suuntaan: 

”Historialle ei mikään inhimillinen ole vieras-
ta.”  Välittäminen tarkoittaa jämäkkyyttä, ei 
vapaata kasvatusta. 

Mitä sivuaineita tulevan historian ja yhteis-
kuntaopin opettajan kannattaisi valita?

Omana aikanani historianopettajan oli 
pakko ottaa tutkintoonsa kaksi historian 
laudaturia saadakseen vanhemman lehtorin 

viran. Ohjaajana olen huomannut, että har-
joittelijoiden osaaminen on heikentynyt eri-
tyisesti yleisessä historiassa. Mielestäni mo-
lempien, siis Suomen ja yleisen, pitää kuulua 
aineyhdistelmään. Nykyään kaikki harjoit-
telijat saavat kasvatustieteen cumlauden eli 
aineopinnot, mikä on mielestäni tärkeää, jos 
ottaa opettajaopintonsa vakavasti. Uskonto 
on myös hyvä sivuaine.

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat opettajan-
koulutuksen haasteet?

Haasteet liittyvät yleiseen opettajuuteen. 
Aineenopettajat eivät enää ainoastaan opeta, 
vaan opettajan rooli yhteiskunnassamme on 
eettisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti 
erittäin haastava.  

Nuoret opettajat ovat ehkä kaikkein tiu-
kimmilla, koska heillä saattaa olla karis-
mavaje. Sitä ei paranna kuin kokemus ja 
ikääntyminen, jotka tuovat uskottavuuslisää. 
Perusongelma on se, miten opettaja saa hal-
lintaansa ne keinot, jotka lisäävät karismaa. 
Sosiologi Amitai Etzionin mukaan se kasvaa 
virassa. Keisari Augustus oli noustessaan 
Rooman johtoon kiistelty mies kuten presi-

Sinikka Sahi.
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dentti Kekkonenkin aikanaan. Virka toi mu-
kanaan kummallekin sen karisman, joka lo-
pulta oli ehdoton. Amerikkalainen kasvatus-
tieteilijä Flanders katsoo, että nuori opettaja 
joutuu turvautumaan didaktiseen vaihteluun 
opetusmenetelmissään ja siten suostuttele-
maan oppilaansa opiskelemaan. Vähitellen 
järjestelmällisen työn tuottaessa tulosta hän 
voi hellätä ja toimia vapaammin. ”Älä hymyi-
le ennen joulua” on koettu ohje uudelle opet-
tajalle. Tietoinen paneutuminen työmenetel-
miin auttaa aloittelijaa ja vähitellen karisma 
kasvaa, jolloin kasvatustehtävä onnistuu 
luonnollisemmin. 

Kollegiaalisuuden puute on myös haaste. 
Koulu selviää ongelmista, jos kaikki opetta-
jat kollegiaalisesti tukevat toisiaan kannus-
taen toisiaan työyhteisön toimijoina sosiaa-

lis- eettisen yhteistyöyhteisöllisyyteen, jonka 
tavoitteena on oman yhteisön ja oppilaiden 
paras. Katson, että rehtorin tehtävä koulussa 
on oleellinen, jotta tällaista elintärkeää yh-
teisöllisyyttä yleensäkin on olemassa ja että 
sitä vaalitaan.

Mikä pitää sinut nykyään kiireisenä? 
Kliseisen sanonnan mukaan kukaan ei 

ole niin kiireinen kuin eläkeläinen. Itseäni on 
pitänyt vauhdissa kasvatustieteellinen tutki-
mustyö. Integroiva teema on yhteisöllisyy-
den rakentaminen ja ammatillinen reflektio. 
Tutkimustyössäni analysoin vetämiäni verk-
kokeskusteluja. Lisäksi olen kahdeksan lap-
senlapsen mumma.

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.
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Matkustin maaliskuussa 2013 Latvian Rii-
kaan kuulemaan EUSTORY-verkoston 

ajankohtaiset kuulumiset. 
Tapasimme Latvian entisen EU-komissaa-

rin ja nykyisen MEPin Sandra Kalnieten, joka 
on kirjoittanut perheensä kokemuksista kir-
jan Tanssikengissä Siperiaan. Kalnieten pu-
heenvuoro käsitteli työtä, jota Itä-Euroopan 
maissa on tehty Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen stalinismin rikosten tunnustamiseksi 
sekä sovinnon lisäämiseksi. 

Kokous huipentui Latvian presidentin 
Andris Bērziņšin vastaanottoon Riikan virka-
asunnolla. EUSTORY-kilpailun kansallisena 
suojelijana toimiva presidentti korosti pu-
heessaan kuinka tärkeää historian opetus ja 
tutkimus on erityisesti Itä-Euroopan maille, 
joiden oma historiantutkimus on käynnisty-
nyt vasta Neuvostoliiton hajoamisen myötä. 

Lukuvuonna 2013-2014 EUSTORY-ver-
kosto viettää merkkivuotta. Tuolloin tulee 
kuluneeksi sata vuotta ensimmäisen maail-
mansodan syttymisestä. EUSTORY-verkos-
toa ylläpitävä Körber-säätiö järjestää suur-
tapahtuman Berliinissä, jossa tarkastellaan 
ensimmäisen maailmansodan vaikutuksia 
Euroopan eri maihin ja miten sodan perintö 
vaikuttaa edelleen Euroopassa. Körber-säätiö 
aikoo rekrytoida mukaan erityisesti 18 vuot-
ta täyttäneitä EUSTORY-alumneja, jotka ovat 
eri maiden kilpailuissa menestyneitä nuoria, 
jotka ovat jo osallistuneet EUSTORY:n kan-
sainväliseen toimintaan. Ohjelman yhteyteen 
harkitaan järjestettäväksi ohjelmaa myös 
opettajille, joten kannattaa seurata tiedotus-
ta lähempänä tapahtumaa. 

Riikan tapaamisessa esiteltiin myös ensi 
syksyn Youth Academyt, johon eri maiden 
EUSTORY-nuoret kokoontuvat tapaamaan 
toisiaan ja työskentelemään valitun teeman 

ympärille. Tänä vuonna seminaarit järjes-
tetään Sloveniassa ja Suomessa, ja teemat 
ovat ensimmäiseen maailmansotaan linkit-
tyviä: Slovenian teemana ovat romahtavat 
suurvallat ja tämän seuraukset, Suomessa 
sisällissota ja kansakuntien uudelleenraken-
taminen. Suomen seminaari järjestetään 
Suomen kulttuurirahaston ja Svenska kul-
turfondenin tuella syyskuun ensimmäisellä 
viikolla. Tarkemmat lisätiedot seminaareista 
lisätään HYOL:n nettisivuille. 

Tällä kertaa vuosikokouksessa olivat mu-
kana myös Itävallan ja Ranskan edustajat, 
jotka yrittävät lanseerata EUSTORY-kilpailuja 
kotimaihinsa. Uudet edustajat saivat reppun-
sa täyteen kokemuksia ja vinkkejä verkoston 
muilta edustajilta. Itävallassa ja Ranskassa 
kilpailun juurruttaminen on osoittautunut 
haastavaksi, mutta vaikeudet ovat tuttuja 
myös muille verkoston maille. Monissa mais-
sa opetussuunnitelmat ovat konservatiivisia 
ja opettajien on vaikeaa sisällyttää historia-
kilpailua mukaan koulutyöhön. Eri puolilla 
Eurooppaa on käynnissä opetussuunnitel-
mauudistuksia, joiden vuoksi opettajat ovat 
odottavalla kannalla. 

EUSTORY-kilpailu käynnistettiin Suomes-
sa ja Ruotsissa yhtä aikaa säätiöiden tuella. 
Suomi ja Ruotsi ovat jälleen samassa tilan-
teessa, sillä maidemme kilpailuja tukevien 
säätiöiden rahoitus on päättymässä tähän 
lukukauteen, ja jatkorahoituksen etsintä lu-
kuvuodelle 2013-2014 on käynnissä. Tilanne 
ei ole verkostossa ainutlaatuinen. Kuluvana 
kilpailukautena Romania, Serbia ja Slovenia 
eivät ole pystyneet järjestämään kilpailua. 
HYOL ry tiedottaa myöhemmin järjestetään-
kö EUSTORY-kilpailu lukuvuonna 2013-2014. 

Kirjoittaja on HYOL:n projektivastaava.

EUSTORY-verkosto valmistautuu 
vuoden 2014 suurtapahtumaan

hanna ylönen
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Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista 
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.

Muutama vuosi sitten kysyin opiskelijoilta-
ni, millaisia elokuvia he katsoivat. Sain 

ryöpyn elokuvien nimiä, joita en tuntenut 
lainkaan. Huomasin, että olen täysin ulkona 
opiskelijoiden todellisuudesta. Minua alkoi 
kiinnostaa asia enemmän ja laadin pienen 
kyselykaavakkeen, johon listasin elokuva-
genrejä. Jokainen opiskelija (22 opiskelijaa) 
ilmoitti genren kohdalle katsomansa eloku-
van tai elokuvat.  

Draamaelokuvia ei katsonut oikeastaan 
kukaan.  Samoin kävi lännenelokuvien kans-
sa, joita oma ikäluokkani katsoi – niin eloku-
via kuin sarjoja (esim. ihana Bonanza ja Wa-
gon Train) – pienen mustavalkoisen television 
ruudulta. Ja huippuhan on Fred Zinnemannin 
Sheriffi, jota vieläkin kelailen vanhalta VHS:
ltä kotonani. Nykyään länkkäreitä ei enää 
samalla tavalla tehdä, mutta eräs pojista oli 
isänsä kanssa katsonut italowesternejä. 

Myös historiallinen elokuva jäi opiskelijoi-
den vastaukissa lapsipuolen asemaan. Pari 
tyttöä oli katsonut kotona dvd:ltä Pearl Har-
bor -elokuvan ja tytöt kertoivat innoissaan, 
kuinka totuudenmukainen ja ”iiihaana” his-
toriallinen elokuva se oli. Yksi sentään muisti 
Täällä Pohjantähden alla -elokuvan, mutta 
ilmoitti katsoneensa sen kirjan lukemisen si-
jaan, kun äidinkieleen piti laatia jostain luke-
mastaan kirjasta analyysi. 

Fantasiaelokuvat, komediat, musiikkielo-
kuvat, rikoselokuvat, kauhu, seikkailu ja toi-

minta saivat eniten osumia. Eräs ilmoitti, et-
tei jaksanut katsella elokuvia, vaan aika meni 
tietokonepelejä pelatessa. Onhan näistä tie-
tokonepeleistä, kuten Max Paynestä, tehty 
elokuviakin.

Joukosta löytyi myös yksi elokuvaharras-
taja, joka latasi aikamoisen elokuvaklassik-
kojen määrän paperille. Sergei Eisensteinin 
Panssarilaiva Potemkin oli tämän harrastajan 
ykköselokuva, ja niinpä keskustelimme pit-
kään välitunnilla Odessan portailla kuvatus-
ta kohtauksesta ja sen dramatiikasta. Tämä 
harrastaja oli innostunut myös scifistä, joka 
muilla oli paitsiossa. Hän kehui esim. Blade 
Runnerin, Matrixin sekä Solariksen! Tämän 
elokuvafriikin listalta löytyi jopa eurooppa-
laista elokuvaa!

Komedioitakin tämä elokuvanharrastaja 
katsoi, mutta kelpuutti kunnon komediaksi 
vain Stanley Kubrickin Tohtori Outolemmen, 
kun monelle muulle komediaa edustivat van-
hat Poliisiopisto-elokuvat, joita nuorten suo-
simat kaupalliset kanavat pyörittävät.  Suo-
sittelin kyseiselle pojalle toista klassikkoa, 
Billy Widerin Yks´, kaks´, kolme -elokuvaa 
ja lainasin hänelle hankkimani dvd:n. Harmi 
vain, että dvd:n käännös on surkea eikä esi-
merkiksi elokuvassa näkyviä saksankielisiä 
tekstejä ole suomennettu. 

Korostetusti pienestä kyselystäni paljas-
tui, että kotimainen elokuva ei kiinnostanut 
nuoria lainkaan. Joku sanoi, että äidinkielen 

Elokuva, kansakunnan muisti ja 
amnesian vaara 
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opettaja oli yläkoulussa raahannut heidät 
katsomaan jotain kotimaista pätkää ”mutta 
en mä muista mikä se oli ja mistä se kerto”. 

Elokuva edustaa historiallista muistia par-
haimmillaan. Elokuva on kansakuntamme 
kuvallinen muisti, on entinen Suomen elo-
kuva-arkiston johtaja Kaarle Stewen toden-
nut. Minua surettaa, ettei meillä ole mahdol-
lisuus näyttää joustavasti esim. suomalaisia 
vanhoja elokuvia. Kuinka hienoa olisi saada 
näyttää opiskelijoille otteita vanhoista mus-
tavalkoisista elokuvista. Omia suosikkejani 
ovat esim. Valentin Vaalan ohjaamat Hella 
Wuolijoen näytelmiin perustuvat Niskavuoren 
naiset (1938)ja Juurakon Hulda (1937).  Sa-
malla tavalla Yrjö Nortan ohjaama SF-paraati 
(1940) olisi loistava elokuva, koska siinä nä-
kyy pääkaupungin arkkitehtuuri 1930-luvun 
lopussa, ja tietysti Ansan ja Taunon laulamat 

“Nuoruuden sävel” ja “Pot-pot-pot-pot-potkut 
sain...”tekevät vaikutuksen katsojaan. 

Kaikki nämä 1930-luvun suomalaiset 
elokuvat ovat ajalta, jolloin kaupunkilaiset 
kävivät ahkerasti elokuvissa ja Helsinkiin ra-
kennettiin komeita elokuvateattereita. Sitten 
ovat vielä ne historian opettajan kannalta 
klassikot: Yrjö Nortan ja Toivo Särkän ohjaa-
ma Helmikuun manifesti (1939) ja Risto Or-
kon Jääkärin morsian (1938), jotka kuuluvat 
suomalaiseen 1930-luvun kansallisen eloku-
van henkeen!

Samalla tavalla rillumarei ja 1960–1970-
luvun elokuva, esim. Mikko Niskasen ja Risto 
Jarvan ohjaukset, ovat jääneet täysin paitsi-
oon. Nuoret ovat katsoneet Uuno Turhapuroa 
ja Kaurismäen veljekset he tietävät, mutta 
vain harvat olivat nähneet heidän elokuvi-
aan. 

Elokuva- ja tv-tallenteiden esittämiseen 
tarvitaan lupa, ja tämähän on aivan ymmär-
rettävää.  Koulu voi hankkia luvan suomalai-
sille elokuville ja dokumenteille Tuotos ry:n 
kautta. Elokuvalisenssi fi:stä voi hankkia lu-
pia ulkomaisille elokuville. Sitten tietysti on 
Koulukino, YLE:n tallennemyynti ja Elokuva-
kontakti 

Vaikeaksi tämä kuitenkin menee, kun 
opetuksessa elokuva palvelisi vain muutaman 
minuutin verran kestävällä otoksella, ja vain 
joskus tulee näytettyä koko elokuvan. Ny-
kyään jaan opiskelijoille esim. Suomen his-
torian kurssissa omia tallenteitani vanhoista 

suomalaisista elokuvista, joita he sitten kat-
sovat kotona ja tekevät niistä esittelyn ja pie-
nen tutkielman siitä, miten elokuva heijastaa 
omaa valmistusaikaansa ja miten se tulkitsee 
historiaa. Tässä kuitenkin menetetään yhtei-
nen kokemus elokuvan lumosta. 

Eipä kansakunnan muistin menestys ole 
pelkästään suomalainen ongelma. Eräässä 
1980-luvun brittiläisessä dokumentissa haas-
tateltiin Vietnamin sodan veteraania, joka 
väitti kansakunnan kärsivän syvästä am-
nesiasta. Hänen mukaansa amerikkalaiset 
1980-luvun nuoret eivät enää tienneet, mikä 
Vietnamin sota oikein oli, missä ja miksi sitä 
käytiin ja mikä oli lopputulos. Amerikkalaiset 
heräsivät Vietnamin traumaan ja erityisesti 
veteraanien huonoon asemaan katsoessaan 
vuonna 1989 elokuvateattereihin tulleen Syn-
tynyt 4. heinäkuuta -elokuvan. Mutta kuulin, 
kun eräs Washingtonissa työtään tekevä 
historian opettaja totesi alistuneesti, kuinka 
amerikkalaisille historiaa on eilinen, mutta 
toissapäivää ei ole enää olemassa.

Francis Ford Coppolan ohjaama Ilmestys-
kirja. Nyt -elokuva aiheutti pienen ketjureak-
tion kansainväliset suhteet kurssillani. Pari 
opiskelijaa kertoi katsoneensa sen ja pitä-
neensä sitä vähän outona. Käsikirjoitushan 
perustuu löyhästi Joseph Conradin klassikko-
romaaniin Pimeyden sydän (1902), ja ohja-
sin pojat edelleen Ylen Areenaan Kolmannen 
ulottuvuuden dokumenttisivuille katsomaan 
Kongojoki-dokumentit.  Kolmas ulottuvuus 

-dokumentit tuovatkin muun maailman ope-
tuksemme ulottuville, ja käytän niitä paljon 
tunneilla. 

Onneksi on Ylen Areena ja Elävä Arkisto, 
ja tässä Yleisradio toteuttaa hienosti julkisen 
palvelun tehtäväänsä. Hulluimmissa unelmis-
sani toivon, että saisimmepa kaikki Peter von 
Baghin hienot dokumentit vapaaseen käyt-
töön. Näihin dokumentteihin hän on tallen-
tanut persoonallisella tavalla kansakunnan 
muistia. Mutta tämä taitaa olla vain utopis-
tinen haave. Mennään eteenpäin näillä eväil-
lä, mitä meillä on, huolehditaan, että koulut 
hankkivat oikeudet näyttää elokuvia ja yrite-
tään olla rikkomatta tekijänoikeuslakia! 

Juhana Maattoman amnesiaa pelkäävä pe-
rillinen.
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Kesäkuun kurssi Helsingissä 4.-5.6.2013
Perinteinen kesäkuun alun kurssi pidetään Helsingissä Kallion lukiossa 4.-5.6.2013.
Kallion lukio sijaitsee osoitteessa Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki.

Kurssin ensimmäinen päivä on talousaiheinen ja toisen päivän teema on historian pedagogiikka ja 
historiatietoisuus.

 
ohjelma tiistaina 4.6.2013

        -10.00      Saapuminen, aamukahvit ja tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn

10.00-10.15      Tervetuloa kurssille
                           Jari Aalto, HYOL ry:n puheenjohtaja

10.15-11.15      Rahan pitkä historia
                           Jaakko Koskentola, intendentti, Suomen pankin rahamuseo

11.15-12.15      Harmaan talouden torjuntaohjelma
                           Janne Marttinen, johtaja, Harmaan talouden selvitysyksikkö, Verohallinto

 
12.15-13.30      omakustanteinen lounas

 
13.30-14.30      Taloussanaston viidakossa
                           Kari Rajala, rehtori, Länsi-Kymen OP:n hallituksen puheenjohtaja

14.30-16.00      Euron tulevaisuus –paneeli

16.00-19.00      Iltatilaisuus ja kevyt illallinen Suomen pankissa
                             - finanssikriisit historiallisessa kontekstissa, Juha Tarkka, neuvonantaja
                             - taloustilanne NYT, Erkki Liikanen, Suomen pankin pääjohtaja

                            

keskiviikko 5.6.2013

9.30-10.30       Suomalaisen yhteiskunnan salaisuus
                          Tommi Uschanov, tietokirjailija

10.30-11.30     Suomalaiset ja historia - Historiatietoisuus Suomessa -tutkimuksen keskeisiä tuloksia
                          Pilvi Torsti, VTT

11.30-12.30     omakustanteinen lounas

12.30.-13.30    Nuorten historiatietoisuuden syventäminen historian opetuksessa – miksi, mitä, miten?
                          Jan Löfström, historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, HY

13.30-14.30     Keitäs tyttö kahvia! – Naiset politiikassa
                          Eveliina Talvitie, tietokirjailija, toimittaja

14.30-15.00   päätössanat

 

Kurssin osallistumismaksu HYOL ry:n jäsenille on 100 euroa. Hinta sisältää luennot, ohjelmassa mainitut 
kahvit sekä iltatilaisuuden Suomen pankissa.

Ilmoittaudu 27.5.2013 mennessä osoitteessa www.hyol.fi
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Onko käsitys islamin 
valloitushalusta ja 
väkivaltaisuudesta 
vain myytti?
 
JAAKKO HÄMEEN-ANTTILA: 
ISLAMIN MIEKKA. IDÄN JA LÄN-
NEN KONFLIKTIEN HISTORIA, 
OTAVA 2012, 240 S.

Ahkerasti teoksia julkaiseva Hel-
singin yliopiston arabian kielen ja 
islamintutkimuksen professori kä-
sittelee uusimmassa teoksessaan 
islamilaisen maailman ja kristikun-
nan sotilaallisten konfliktien histo-
riaa. Tässä kirjassaan professo-
rilla on selvä viesti ja tavoite. Hän 
haluaa kumota monien kristillisten 
valtioiden kiihkonationalistisissa ja 
äärioikeistolaisissa piireissä lietso-
tun islamin pelon ja länsimaista si-
vistystä uhkaavasta islamilaisesta 
vaarasta uhoamisen. Esimerkkejä 
tällaisesta ajattelusta löytyy kylliksi 
jopa pohjoismaisesta lintukodosta. 
Voi ilman muuta todeta, että Hä-
meen-Anttilan sujuvasti ja asian-
tuntevasti laatima teos tulee todella 
tarpeeseen. Toivottavasti tätä kirjaa 
hankitaan muutama kappale myös 
eduskunnan kirjastoon.

Käsillä oleva teos on rakenteel-
taan selkeä ja johdonmukainen. 
Liikkeelle lähdetään 600-luvulta is-
lamin syntyvaiheista. Medinaan pa-
ennut Muhammad, näin professori 
kirjoittaa nimen, nousee vähitellen 
hengelliseksi pyhäksi mieheksi, 
mutta osallistuu myös taisteluihin. 
Tähän aikaan uudella uskonnolla 
oli myös suuri valtiollinen merki-
tys, se yhdisti hajanaisia heimoja. 
Mistään toisuskoisten vainoista ei 
kuitenkaan ole tietoa. Tosin välit 
juutalaisiin kiristyivät, koska nämä 
olivat nihkeitä kääntymään uuteen 
uskoon. Toisaalta sekä kristinuskoa 
että juutalaisuutta pidettiin niiden 
monoteistisuudesta johtuen kuiten-
kin Jumalan uskontoina. 

600–700-luvuilla tapahtui Lähi-
idässä todellinen poliittinen mul-

listus. Arabit loivat muutamassa 
vuosikymmenessä Espanjasta 
Keski-Aasiaan yltäneen maailman-
vallan, jota hallitsivat Jumalan sijai-
sina kalifit aluksi Damaskoksesta 
ja sitten Bagdadista. Usein oppi-
kirjoissakin selitetään arabien kä-
sittämätön menestys pyhän sodan 
jihadin innoittamaksi. Hämeen-Ant-
tila löytää voitoille proosallisempia 
syitä. Hurjat beduiinisoturit olivat 
kautta maailman sivun tottuneet te-
kemään ryöstöretkiä ja keräämään 
sotasaalista. Mukana oli tietysti 
myös uskonkiihkoisia intoilijoita, 
mutta saalis oli pääasia. Kuvaavaa 
oli, että voitettuja kansoja ei yritetty 
käännyttää islamiin, vaan ne saivat 
harjoittaa omaa uskontoaan, kun-
han maksoivat veronsa. Toinen se-
litys arabien voittoihin oli vanhojen 
imperiumien Bysantin ja Persian 
mädännäisyys. Niiden alamaisten 
suurella enemmistöllä ei ollut mi-
tään halua puolustaa vihattua sor-
tovaltaa. 

Erityistä huomiota kirjoittaja 
kiinnittää Espanjan arabiaikaan, 
jota kuvataan korkean kulttuurin ja 
uskonnollisen suvaitsevaisuuden 
maaksi. Ero takaisinvaltaamisen 
jälkeiseen uskonkiihkoiseen in-
kvisitioiden Espanjaan on valtava. 
Kautta koko keskiajan esimerkiksi 
juutalaisia kohdeltiin islamilaisessa 

maailmassa paremmin kuin kristi-
tyissä maissa.

Ristiretket olivat ensimmäinen 
oire Euroopan noususta ja isla-
milaisen maailman taantumisen 
alkamisesta. Kuvaavaa uskonnon 
vähäisestä merkityksestä aikakau-
den politiikassa oli ristiretkeläisten 
pyrkimys liittoutua jopa mongolien 
kanssa arabimaailmaa vastaa. Tur-
kin nousu 1400 - 1500-luvuilla toi 
vielä kerran islamin haamun eu-
rooppalaisten tietoisuuteen, mutta 
1600-luvulla oli jo selvää, että län-
si oli nousussa ja islam laskussa. 
Koko tämänkin vaiheen ajan sol-
mittiin liittoja uskontorajan ylitse.

Teoksen loppupuolen mielen-
kiintoisinta antia ovat analyysit 
arabifundamentalismista ja terro-
rismista. Fundamentalismin suurin 
saavutus on Iranin pappisvallan-
kumous, mutta Iranin vallankumo-
uksen selkeä epäonnistuminen 
lähes kaikessa on himmentänyt 
tämän ajatustavan vetovoimaa is-
lamilaisiin massoihin. Usama bin 
Ladeniin henkilöityvä terrorismi on 
tehnyt lännessä haittaa islamin ja 
jopa yleisemmin arabienkin ima-
golle enemmän kuin mikään muu. 
Valistuneet ihmiset tietävät, että 
terroristeja on minimaalisen pieni 
osa muslimeista, mutta toisaalta on 
niitäkin, jotka käyttävät tehokkaasti 
hyväkseen tätä näkemystä. On ter-
veellistä muistaa, että yhtä vähän 
kuin Hitler oli tyypillinen eurooppa-
lainen, yhtä vähän Usama bin La-
den oli tyypillinen arabi ja muslimi.

Kokonaisuutena ottaen Islamin 
miekka on erittäin hyödyllinen teos 
historian opettajalle.

Vilho Kulju
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Rosvojen valtio?

CHARLES FERGUSON: ROS-
VOJEN VALTIO. YRITYSTEN 
RIKOLLISUUS, POLIITTINEN 
KORRUPTIO JA YHDYSVALTAIN 
KAAPPAAMINEN. SUOM. KIMMO 
PIETILÄINEN. TERRA COGNITA 
2012. 362 S.

Onkohan USA:n luonnehtiminen 
rosvojen valtioksi liioittelua? Fer-
guson vyöryttää sellaisen määrän 
aineistoa väitteiden todentamisek-
si, että kirjan nimi alaotsikoineen 
alkaa vaikuttaa todelta. Kirjassa 
on kärjistyksiä ja lonkalta heittoja, 
mutta myös vakuuttava väitteiden 
nootitus. Kirjaa edelsi Suomenkin 
televisiossa nähty Inside Job, joka 
herätti maailmanlaajuista huomiota 
ja sai Oscarin dokumenttisarjassa 
2011.  

Asuntolainamarkkinoilla lainat-
tiin rahaa ilman vakuuksia. Lainat 
paketoitiin ja niitä ostivat investoin-
tipankit, jotka tekivät finanssituot-
teita ja johdannaisia ja niitä myytiin 
myös Euroopan ja Aasian pankeille. 
Helppo raha nosti Yhdysvalloissa 
asuntojen hintoja. Investointipank-
kiirien sähköposteissa vakuudet-
tomia arvopapereita luonnehdittiin 
kuplan loppupuolella ”shitiksi”. 

Media loi meklareille ja pankkii-
reille sädekehän. ”Greed is good”, 
sanoi Gordon Gekko Wall Street 

- elokuvassa. Maailmankuulu ta-
loustieteilijä John Kenneth Gal-
braith sanoi jo aikanaan: ”Prosessi, 
jolla pankit luovat rahaa, on niin 
yksinkertainen, että sitä ihmismieli 
hylkii”. 

Asuntolainakupla ja sen synnyt-
tämä kriisi oli kolmas lyhyen ajan 
sisällä. 1980-luvulla oli säästö-
pankki- ja roskalainakriisi. 1990-lu-
vulla syntyi teknologiaosakekupla, 
joka koettiin Suomessakin. Fergu-
sonin mukaan ”pankkien säätelyn 
purkaminen nosti potilaat hullujen 
huoneen johtoon”. Sekä 1980-lu-
vun että 2000-luvun lasku amerik-

kalaiselle veronmaksajalle on ollut 
satoja ellei tuhansia miljardeja dol-
lareita. Näyttääkin siltä, että reaa-
lipalkat muualla kuin rahoitusalalla 
eivät ole nousseet vaan pikemmin-
kin laskeneet. Virallinen työttömyys 
on 8 %, todellinen lähellä 15 %, ai-
nakin Fergusonin mukaan.

1970-luvulla Yhdysvallat joutui 
kohtaamaan Watergaten, Vietna-
min sodan tappion, kaksi Opecin 
öljyn hinnan korotusta, korkean 
inflaation ja japanilaisten autojen 
paremmuuden. Reaganin hallin-
non vastaus oli varustelumenojen 
raju kasvattaminen, rikkaiden ve-
rohelpotukset ja julkisten menojen 
supistaminen. Clintonin kaudella 
säätelyn purkua jatkettiin. Kun 
Bush vielä poisti lopunkin säätelyn 
ja käytännössä myös pitkälti rikos-
oikeudellisen vastuun, olivat rahan 
tekemisen pidäkkeet kirvonneet.

Suureksi avuksi oli Yhdysvaltain 
keskuspankin FED:n pääjohtaja, le-
gendaarinen Alan Greenspan, jota 
Nobel-palkittu taloustieteilijä Paul 
Krugman luonnehti Yhdysvaltain 
juoppokuskiksi. Greenspan laski 
keskuspankkikoron 6,5 prosentista 
1:een ja kyynikkojen mukaan onnis-
tui vaihtamaan teknologiakuplan 
asuntolainakuplaan. 

Pahiten Fergusonia nyppii, että 
näytelmän pääkonnat ovat pääs-

seet kuin koira veräjästä. Oikeus-
ministeriö on nostanut syytteitä 
paikallisia pankinjohtajia kohtaan, 
mutta suurten pankkien ja vakuu-
tuslaitosten johtajat eivät ole saa-
neet tuomiota. Pari miljoonaa ame-
rikkalaista on menettänyt kotinsa ja 
20 miljoonan velka on paljon suu-
rempi kuin asunnon arvo.

Ferguson tarkastelee myös talo-
udellisen kehityksen yhteiskunnalli-
sia vaikutuksia. Hän on huolissaan 
siitä, että entinen reilu Amerikka, 
joka tarjosi kaikille tasavertaisen 
mahdollisuuden menestyä, on nyt 
muuttumassa kastijärjestelmäksi, 
jossa syntymän olosuhteet määrit-
tävät koko elämän. Hyvin menesty-
nyt liikemies Warren Buffett totesi: 

”Amerikka on ollut luokkasodassa 
kaksikymmentä vuotta ja minun 
luokkani voitti.”

Ferguson ei ole kovin toiveikas 
muutoksen suhteen. Puolueet ovat 
rahoittajista riippuvaisia ja vaali-
kampanjaan rahaa lahjoittaneet 
pitävät huolen siitä, että puolue ei 
unohda heidän etujaan. Toki repub-
likaanit ja demokraatit kiistelevät 
esimerkiksi abortista, homoliitoista, 
koulujen seksuaalikasvatukses-
ta, kreationismista ja evoluutiosta, 
kansanterveysvakuutuksesta ja 
ilmaston lämpenemisen todellisuu-
desta. Mutta rahoitusmaailman do-
minoivaan asemaan, alan korrupti-
oon ja petokseen ei haluta puuttua.

Muutama vuosi sitten HYOL:n 
seminaarissa esitelmöi nykyisen 
Aalto-yliopiston rahoituksen pro-
fessori Vesa Puttonen. Kysyin, mitä 
voisi tehdä seuraavien kriisien vält-
tämiseksi. Puttosen mukaan aika 
vähän, koska aina löytyy nuoria 
leijonia, jotka ovat valmiit etsimään 
porsaanreikiä ja tekemään rahaa 
tyhjästä. 

Antti Penttilä
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Tässäpä kirja, jonka soisin jokaisen 
opettajan lukevan tai ainakin selaa-
van. Ja ainakin jokaisen rehtorin ja 
opetussuunnitelman tekijän. Puhu-
mattakaan kaikista niistä, jotka ovat 
aina tietävinään, miten asiat koulus-
sa ovat tai miten niiden pitäisi olla. 
Jari Salminen on tarttunut hienoon 
haasteeseen kuvata ja pohtia kou-
lun ja yhteiskunnan suhteita sekä 
kyseenalaistaa sitä pohjatonta 
vaatimusten tynnyriä, josta koululle 
nostetaan esiin milloin mitäkin.

Kuten Salminen toteaa, koulun 
suhteen meitä asiantuntijoita on 
paljon: jokainen on joskus käynyt 
koulua, toiset työskentelevät sen 
parissa ja monien lapset tai muut 
läheiset käyvät koulua tai työsken-
televät siellä. Jokaisella on kuiten-
kin yleensä myös omalla tavallaan 
rajoittunut näkökulma: koulumuistot 
voivat olla parin kymmenen vuoden 
takaa ja silti niiden perusteella voi-
daan esittää vahvoja väitteitä nyky-
koulusta. Toisaalta myös opettajilla 
ja nykyoppilailla on kokemus yleen-
sä vain yhdestä tai parista koulusta, 
omalta kotiseudulta, omista luokis-
ta, omien tuntien näkökulmasta.

Usein koululta vaaditaan yhtä ai-
kaa asioita, jotka ovat mahdottomia 
yhdistää tai joista on pakko vähin-
tään painottaa toista, jolloin toinen 
jää vähemmälle huomiolle. Samoin 
vaatimuksissa ei useinkaan oteta 
huomioon koulun käytännön rea-
liteetteja, esimerkiksi joukkomuo-
toista opetusta. Pirullisiksi koulu-
kasvatuksen dilemmat tekee myös 
se, että ne ovat niin monitahoisia 
ja muuttujia on niin paljon, että 
empiiristä tutkimusta on hyvin vai-
kea tehdä. Lisäksi ihmiskokeisiin ei 
voida niiden epäeettisyyden takia 
ryhtyä.

Salminen tarkasteleekin kou-
lumaailman kysymyksiä ajallisen 
jatkumon eli kasvatushistorian 
kautta. Tämä auttaa järjestämään 
nykyhetken kaoottisuutta ja näke-
mään ongelmien ytimeen, vaikka 
ei tarjoakaan valmiita vastauksia. 
Salminen nostaa kirjassaan käsit-
telyyn seitsemän koulukasvatuksen 
pirullista dilemmaa:

1) Jatkuvuus vastaan muutos: 
miten vaikeaa uudistaminen tosi-
aan on, kun perinteet ovat vahvat.

2) Julkinen koulu vastaan yksi-
tyinen koulu: miten julkisen koulun 
kautta voidaan taata tiettyjä asioita, 
mutta samalla menetetään kenties 
yksilöllisyyttä ja muutoksen mah-
dollisuutta.

3) Rinnakkaiskasvatus vastaan 
yhteiskasvatus: miten tasa-arvo on 
vahvistunut, mutta samalla erityis-
tarpeiden huomioiminen on vaike-
ampaa.

4) Systematiikka vastaan spon-
taanius: miten jatkuvasti lisääntyvä 
systematiikka ja vaatimukset aihe-
uttavat vastareaktionsa.

5) Erilaistuminen vastaan ehe-
ys: miten yhtä aikaa pitäisi tukea 
esimerkiksi monikulttuurista kehi-
tystä ja yhdistää kansakuntaa.

6) Luonto vastaan sosialisaatio: 
miten tasapainotellaan yhteisten 
tavoitteiden ja yksilöllisten taipu-

musten ja intressien välillä.
7) Pakko vastaan vapaus: miten 

koulun pitäisi yhtä aikaa opettaa ja 
viihdyttää.

Koulua koskeva tutkimus on 
usein pirstaloitunutta ja kohdistuu 
vain johonkin tiettyyn osa-aluee-
seen, aivan kuin sitä voitaisiin ke-
hittää irrallaan muusta. Salmisen 
esittelemä Arthur Foshayn Curri-
culum-matriisi havainnollistaa, mi-
ten moninaisia sidoksia jokaisella 
asialla on: esimerkiksi yksittäisten 
aineiden oppisisältöjä on tarkas-
teltava suhteessa sekä koulun 
laajempiin älyllisiin, emotionaalisiin, 
sosiaalisiin ym. tavoitteisiin sekä 
koulun käytäntöön: kustannuksiin, 
arviointiin, hallintoon, oppimisym-
päristöihin, opetusryhmiin jne.

Kuten Salminen toteaa, uusia 
vaatimuksia esitettäessä pitäisi 
samalla pystyä sanomaan, mistä 
aiemmista vaatimuksista voidaan 
luopua, jotta tilaa uusien toteut-
tamiseen saadaan. Näin ei ikävä 
kyllä yleensä tehdä. Lisäksi yhteis-
kunnan kiihtyvä kehitys on aset-
tanut myös koulun kehittämiselle 
kiihtyvän tempon. Uusia uudistuk-
sia ja hankkeita käynnistetään 
usein ennen kuin vanhoja on saatu 
loppuun, saatikka että niistä tulisi 
jotenkin pysyvä osa koulun käytän-
töä. Tällainen poikii turhautumista, 
uupumista ja kyynistymistä. Salmi-
nen tarjoaakin vapautusta riittämät-
tömyyttä potevalle opettajalle: jos 
systeemissä on vikaa, ei yksi sen 
osa voi olla ratkaisu kaikkeen.

Inkeri Ahvenisto




