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Vähältä piti, ettei Ukraina vienyt puheen-
johtajan huomiota lukion tuntijaosta. 

Ministeriöiden odotushuoneissa ajatukseni 
harhailivat milloin Krimille milloin Mikkelin 
päämajasta peräisin olevaan Mannerheimin 
karttapöytään, jonka ääressä HYOL:n lukio-
ryhmän puheenjohtaja Eero Kitusen kanssa 
istuimme puolustusministeriössä. Niin siellä 
kuin muissakin tapaamisajan myöntäneissä 
ministeriöissä vallitsi yksimielisyys siitä, ettei 
mikään tuntijakotyöryhmän kolmesta tunti-
jakoehdotuksesta sellaisenaan kelpaa, vaan 
historiaa ja yhteiskuntaoppia on tarjottava 
esitettyä enemmän. Ennen pääsiäistä tapa-
sin vielä opetusministeri Krista Kiurun, jonka 
kanssa jälleen totesimme olevamme asiasta 
samaa mieltä. Ei siis ihme, että minun oli vai-
kea keskittyä edunvalvontaan, sillä mitään 
ristiriitaa ei näyttänyt olevan olemassakaan. 
Tuntijakoehdotukset olivat tulleet jokseenkin 
kaikille pyytämättä ja yllätyksenä.

Noudatin siis mielelläni maan tapaa ja ve-
täydyin pääsiäisenä, jos ei nyt aivan Rukan 
lumille, niin ainakin lepikkotorppaani Karja-
lohjalle pohtimaan lukioasiaa ja polttamaan 
rantaan ajautuneita kaisloja. Savustaessani 
naapurin emännän mansikkamaita totesin 
jälleen, ettei lukiouudistus ole yksittäinen 
asia, vaan yhä monimutkaisemmaksi käyvä 
poliittinen vyyhti, joka liittyy muun muassa 
julkisen talouden tasapainottamiseen, kunta-
uudistukseen ja toisen asteen oppilaitosten 
uuteen rahoitusmalliin. Osaan näistä HYOL:n 
hallitus on ottanut ainakin välillisesti kantaa, 
mutta osa asioista on pulpahtanut julkiseen 
keskusteluun vasta äsken. Minun oli pakko 
nojata haravaan, sillä tunsin kansalaisak-
tivistina yllättävää heikotusta näiden suur-
ten yhteiskunnallisten ja koulutuspoliittisten 
muutosten edessä. Lausuin pariinkin kertaan 
naapuripitäjän Perniön nimen tai jotain siihen 
suuntaan.

Pöyhin ankarasti viattomia kaisloja ja hei-
tin politiikan samaan rovioon. HYOL:n kan-
ta on, että kurssimäärä sekä pakollisten ja 
syventävien suhde pysyisivät ennallaan ja 
yhteiskuntaoppiin tulisi yksi lisäkurssi. Toi-
mitimme hyvin perustellun näkemyksemme 
tiedoksi päättäjille ja he ratkaisevat asian 
lähitulevaisuudessa. Päättäjien kanssa käy-
miemme keskustelujen pohjalta näyttää 
myös siltä, että yksi syventävistä kursseista 
saattaa olla eri oppiaineita integroiva ”dip-
lomikurssi”. Lähetimme pyynnöstä ehdotuk-
semme myös diplomikurssin luonteesta. Mitä 
tulee kurssisisältöihin, lukiotyöryhmä esitti, 
että erityisesti nykyisiä historiankursseja 1,� 
ja 5 voisi uudistaa reilustikin. Muokkasimme 
myös yhteiskuntaopin kurssien sisältöjä. Yh-
teistä molemmille oppiaineille oli opetettavi-
en taitojen lisääminen tekstiin.

 Kurssien sisältö ratkeaa tietysti vasta 
opetussuunnitelmatyön myötä, mutta lukio-
työryhmä varautui siihen esittämällä kaksi 
vaihtoehtoista mallia. Joka tapauksessa pi-
dimme silmällä lukion yleissivistävää teh-
tävää, opiskelijoiden etua ja yhteiskunnan 
muuttuvia tarpeita. Itse opetussuunnitelma-
työ alkanee ensi syksynä ja opetushallitus 
kokoaa työryhmän, johon jotkut teistä luki-
joista saavat todennäköisesti kutsun. HYOL:
n lukiotyöryhmä osallistuu myös mielellään 
keskusteluun työn edetessä. 

Lisäksi toivon koko jäsenistöltä aktiivi-
suutta. Lähettäkää opetussuunnitelmaan liit-
tyviä ajatuksianne minulle, Kitusen Eerolle 
tai Ruhasen Kirsille liiton toimistoon. 

Toivotan aurinkoisia ja seesteisiä kevät- ja 
kesäpäiviä. Älkää antako koulutuspolitiikan 
rikkoa harmoniaanne.

Kirjoittaja on HYOL:n puheenjohtaja

Zen ja lukion uudistaminen

Jari aalto
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Nederlagsnationalism
Petter Wallenius

   I Danmark kommer man 
som bäst ihåg förlus-

ten mot de 37 000 tys-
kar som vann över de 
11 000 danskar i mitten 
av april 1864. Preus-
sens seger vid danska 
Dybbøl för exakt 150 år 
sedan lade grunden till 
Danmarks självbild som 
ett litet land, hotat av 
en överlägsen omvärld. 
Ännu i dag är minnet av 
förlusten ideologiskt lad-
dat. Förlusten i dansk 
historieförståelse kallas 
för ”fireogtres” (sextify-
ra) och var en förödmju-
kelse. Detsamma gäller 
även för händelserna i 
Danmark under andra 
världskriget.

Dansk nationalism efter 1864 kom att 
handla om hot och nederlag. Motsvaran-
de nederlagsnationalism finner man också i 
Skottland visavi England, i de amerikanska 
sydstaterna, i den svenska Karl XII-dyrkan, i 
serbernas Kosovo polje 1389 eller varför inte 
vårt eget vinterkrig. Det som är intressant 
med dessa nederlagsnationalismer är ifall 
de utnyttjas i respektive länder för nationell 
revanschism? Vem är det som äger det na-
tionella nederlaget och hur utnyttjas det po-
litiskt?

Svenskarnas Karl den XII kult lever stark 
än idag och utnyttjas främst av högerextre-
mister men ledde ej till nationell revanschism 
i form av kirg. Serbernas Kosovo Polje 1989 
igen anses vara startskottet till inbördeskri-
get då Slobodan Milošević talade för närma-
re en miljon serber. Många finländare igen 
tycker att ”vi vann” vinterkriget.

Liksom många 
andra av danska 
symboler har ock-
så Dybbøl använts 
av Dansk Folke-
parti. I dess valvi-
deo från �007 kan 
man se vindmöl-
lan och kanonerna 
ihop med gröna 
ängar, betande kor 
och dannebrogs-
flaggor. Detta visas 
utan kommentarer 
(Dybbøl förutsätts 
alltså vara känt 
av alla) – därefter 
kommer scener ur 
ett slagsmål mellan 
polis och invandra-
rungdom, en kvinna 
med slöja som går 

på en gata med sina barn och den retoriska 
frågan ställs: Vill du att Danmark ska fort-
sätta vara otryggt? Danmark framställs som 
en idyll hotad av en otäck omvärld, som des-
sutom redan skulle vara på väg att lida sitt 
andra Dybbøl i form av muslimsk invandring. 
(Sök på youtube: Dansk folkeparti valvideo 
�007)

Jag uppfattar att det främst är de populis-
tiska partierna som har den lägsta tröskel till 
att utnyttja nationella nederlag i sin politiska 
retorik och använda dem till ”sina vinster”. 
Det skall sannerligen bli spännande att se hur 
de EU kritiska partiernas valkampanjer kom-
mer att se ut inför EU-parlamentsvalet i maj.

Skön vår på er og hilsener fra 9A på klas-
serejse i Danmark.
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HYOL toimii
Kirsi ruhanen Ja hanna Ylönen

HYOL:n lukiotyöryhmä on jatkanut vaikut-
tamista lukion tuntijakoon kontaktoimal-

la henkilökohtaisesti useita sivistyspoliittisen 
ministerivaliokuntaan kuuluvia ministeitä 
tai heidän erityisavustajiaan. Lisäksi lukio-
työryhmä on laatinut opetusministeri Krista 
Kiurun pyynnöstä oman ehdotuksensa lukion 
historian ja yhteiskuntaopin kursseiksi ope-
tussuunnitelmatyön tueksi. Nämä ehdotukset 
saatekirjeineen on lähetetty kaikille ministe-
reille. Ministereille lähetettyyn ehdotukseen 
sisältyi myös ehdotus reaalin diplomikurssik-
si. 

Peruskoulun opetussuunnitelman pe-
rusteita pohtinut työryhmä on työnsä val-
miiksi. Opetussuunnitelman perusteet ovat 
kommentoitavissa OPH:n sivuilla 15.5.�014 
saakka. HYOL:n peruskoulutyöryhmä on 
tutustunut esityksiin ja antaa lausuntonsa 
määräaikaan mennessä.

HYOL:n kevätpäivät pidettiin Tampereella 
�6.-�7.4.�014 teemalla ”Rahat ei riitä - suo-
malaisen hyvinvointivaltion loppu?”. Antoi-
sille päiville osallistui yli 90 kollegaa ympäri 
maan.  Päivien yhteydes-
sä järjestettiin HYOL ry:n 
kevätliittokokous. Kevät-
päivät �015 on päätetty 
järjestään Turussa.

Kevätpäivillä nimettiin 
myös Vuoden �014 his-
torian ja yhteiskuntaopin 
opettaja, joka on Kimmo 
Päivärinta Helsingin Medi-
alukiosta. Valinnan perus-
teena olivat mm. pitkä ja 
tuloksellinen ura opetta-
jana, aktiivisuus HYOL:n 
toiminnassa ja oppimate-
riaalien kehitystyö.

Taloustietokilpai lun 
alkukilpailu pidettiin 49. 

kerran huhtikuun alussa 490 koulussa. HYOL:
n ja Nordean yhteistyönä järjestämään kil-
pailuun osallistui 34 500 yhdeksäsluokkalais-
ta. Taloustietokilpailun finaalitapahtuma on 
Helsingissä 15.-16.5.�014.

EU-tietokilpailuun, joka käydään 6.5.�014,  
puolestaan ilmoittautui  noin 6 000 oppilas-
ta 108 koulusta.  EUSTORY-historiakilpailun 
kilpailutöiden viimeinen palautuspäivä oli 
�8.3.�014. Voittajat valitaan toukokuussa.

Kirjallisuushistoriallinen kesäkurssi jär-
jestetään Helsingissä 3.-4.6. yhteistyössä 
Svenska litteratursällskapetin kanssa. Kaksi-
kielisen kurssin ohjelma on nähtävissä sivulla 
41. 

Yhteistyössä Ruotsin historian opettajien 
liiton ja Hanasaaren suomalais-ruotsalai-
sen kulttuurikeskuksen kanssa järjestetään 
7.-8.8. Espoon Hanasaaressa järjestettävän 
ruotsinkielisen kurssin teema on ”Från na-
tionella prov till nationella trauman”. Kurssin 
ohjelma löytyy sivulta 57.

Perinteiset syyspäivät järjestetään Hel-
singissä Kallion lukiossa �5.-�6.10. teemalla 

”Synkät syyspäivät”. 
Syksyllä järjestetään 

eri paikkakunnilla sekä 
Talous tutuksi- että EU-
koulutuksia. Näiden kou-
lutuspäivien ohjelmat ja 
aikataulut löytyvät HYOL:
n nettisivuilta toukokuun 
aikana. 

Toivomme jäsenis-
tön löytävän suosikkinsa 
HYOL:n monipuolisesta 
kurssitarjonnasta.

Rentouttavaa kesälo-
maa!

Kirjoittajat työskentelevät 
HYOL:n toimistossa.

Tampereen kevätpäivillä päästiin tutustumaan 
Leevi-delfiiniin. Kuva Kirsi Ruhanen.
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Perjantaina 31. heinäkuuta 1914 sir Ernest 
Tritton ja joukko muita Lontoon johtavia 

pankkiireja lounasti valtionvarainministeri 
David Lloyd Georgen kanssa puhuakseen tär-
keästä asiasta. Kaksi päivää aiemmin Itäval-
ta-Unkarin tykkiveneet olivat pommittaneet 
Serbian pääkaupunkia Belgradia, ja oli käy-
mässä selväksi, että mantereen suurvallat 
ryhtyisivät sotaan keskenään. Lontoon Cityn 
keskeiset vaikuttajat halusivat tehdä ministe-
rille selväksi, että Iso-Britannian tulisi pysyä 
sodassa puolueettomana. Muutoin maailman 
talous ja koko sivilisaation tulevaisuus olisi-
vat vaakalaudalla.

Iso-Britannia oli puolen vuosisadan ajan 
noudattanut liberalistista talousoppia, jonka 
mukaan kansainvälistä kauppaa tuli edis-
tää poistamalla tullimaksuja. Niin kauan 
kuin saarivaltio oli johtava teollisuusmahti 
ja kauppamerenkulun valtias, se hyötyi va-
paakaupasta ja nousi maailmantalouden tär-
keimmäksi rahoittajaksi. Järjestelmän perus-
tajalla, pitkäaikaisella pääministerillä William 
Ewart Gladstonella oli kuitenkin ollut muita-
kin tavoitteita. Elintarvikkeiden tuontitullien 
poistaminen piti ruuan hinnan alhaisena ja 
takasi Liberaalipuolueelle työväestön tuen. 
Lisäksi vapaakaupan oli tarkoitus luoda yh-
teinen maailmantalous, uusi globalisoitunut 
maailma, jossa suurvaltojen väliset sodat kä-
visivät mahdottomiksi.

Länsimaiden siirryttyä 1880 yhteiseen 
valuuttajärjestelmään, niin sanottuun kulta-
kantaan, yltyi kansainvälinen sijoittaminen 
ennen näkemättömiin mittoihin. Erityisesti 
Iso-Britannia ja Saksan nouseva talousmahti 
kietoutuivat toisiinsa tavalla, joka alkoi ar-
veluttaa jo brittiläisiä vapaakaupan kannat-
tajiakin. Rajoitusten poistaminen kun suosi 
erityisesti vahvinta taloutta, joka olikin nyt 
Saksa. Useat talousasiantuntijat totesivat 
toisaalta Gladstonen olleen oikeassa. Sodan 
suurvaltojen välillä väitettiin käyneen mah-

dottomaksi, sillä siitä seuraisi koko maail-
mantalouden romahtaminen.

Heinäkuussa 1914 itsevarmat pankkii-
rit saivat kuitenkin järkytyksekseen havaita 
laskeneensa oman vaikutusvaltansa väärin. 
Mahtavan Rotschildtien pankkiirisuvun eri 
puolille Eurooppaa jakautuneet haarat yrit-
tivät epätoivoisesti vaikuttaa suurvaltojen 
hallituksiin ja osoittaa, kuinka sota tuhoaisi 
kaiken saavutetun, mutta heitä ei kuunneltu. 
Myös Tritton ja Cityn pankkiirit saivat huo-
mata, että sen sijaan, että he kykenisivät 
estämään sodan, sota pystyikin sulkemaan 
heidän pankkinsa. Lloyd George ministe-
ritovereineen uskoi kyllä finanssimiesten 
vakuutuksiin pankkijärjestelmän romah-
duksesta, mutta hallitus päättikin yksinker-
taisesti sulkea pörssin ja pankit toistaiseksi 
estääkseen valuuttapaon ja vararikot. Sama 
tapahtui muissakin sotaakäyvissä maissa, ja 
useimmissa rahoituslaitokset eivät joko enää 
auenneet sodan aikana tai niiden toimintaa 
rajoitettiin.

Rahamiesten valtahaaveet olivat perus-
tuneet vääriin oletuksiin. Vallan perustana 
ei todellisuudessa ollut raha, vaan se oli ai-
noastaan vallankäytön väline. Valtiokoneisto 
kykeni tarvittaessa pitämään talouden pyö-
rät pyörimässä myös pakkokeinoin. Sotata-
louden perustaksi luotiin järjestelmiä, joissa 
yksityinen pääoma ja teollisuus houkuteltiin 
sijoittamaan sotatarviketuotantolinjojen ra-
kentamiseen takaamalla jatkuvat tilaukset ja 
korkeat voitot. Toimintaansa valtavasti laa-
jentaneet yhtiöt, kuten Renault, BMW ja Fiat, 
siirsivät sodan jälkeen uudet teollisuuslai-
toksensa siviilituotantoon ja loivat perustan 
Euroopan talouden tuleville jättiläisille. Vas-
tatakseen sodan aikana kansalle annettuihin 
lupauksiin sotaponnistusten mielekkyydestä 
valtioiden oli myös ryhdyttävä valvomaan 
palkkoja ja työoloja aiempaa laajemmin sekä 
rakentamaan hyvinvointivaltiota, joka rahoi-

Kauniin ajan viimeiset päivät

risto MarJoMaa
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tettiin korotetuilla veroilla ja tulleilla. Vapaa-
kaupasta siirryttiin kontrolloidun markkinata-
louden aikaan.

Sota hämmentää sosialisteja

Kahta päivää ennen Trittonin ja pankkimies-
ten lounasta Lloyd Georgen kanssa kokoon-
tui toinen rauhan puolesta puhunut ryhmä 
vaikuttajia, jotka saivat 
huomata tavoitteidensa 
nojaavan heikolle poh-
jalle. Sosialistipuolueiden 
toinen internationaali oli 
syntynyt 1889, kun vasemmiston ensimmäi-
nen kansainvälinen työläisjärjestö oli hajon-
nut anarkistien kanssa syntyneisiin erimie-
lisyyksiin. Useimmat sosialistit kannattivat 
pasifismin aatetta ja julistivat sodat kapita-
listisen maailman oireeksi, josta työväestö 
sai kärsiä. Tämä oli myös internationaalin 
virallinen kanta.

Epäselvää oli kuitenkin, mitä sodanvastai-
suus tarkoitti käytännössä. Osa sosialisteista 
vaati yhteistä kantaa, jonka mukaan sodat 
estettäisiin kussakin maassa mielenosoituk-
sin ja yleislakoin. Toiset pelkäsivät tällaisen 
ohjelmajulistuksen johtavan vallanpitäjien 
vastaiskuun ja sosialististen liikkeiden tu-
kahduttamiseen. Radikaaleimmat eivät edes 
halunneet estää sotaa vaan käyttää sitä val-
lankumouksen levittämiseen sotaakäyvien 
valtioiden sisällä.

Yhteistä päätöstä internationaalin kan-
nasta sotaan oli siirretty useaan kertaan, ja 
se oli jälleen asialistalla syyskuuksi 1914 
suunnitellussa Wienin kongressissa. Sodan 
uhan kasvaessa järjestettiin mielenosoi-
tuksia rauhan puolesta ja keskiviikkona �9. 
heinäkuuta Internationaalin toimeenpaneva 
komitea kokoontui Brysseliin käsittelemään 
toimia sodan estämiseksi. Keskeiset paikal-
la olleet johtajat, Saksan sosialidemokraat-
tien (SPD) Hugo Haase sekä Ranskan sosi-
alistipuolueen (SFIO) Jean Jaurès, kuuluivat 
puolueidensa pasifistiseen siipeen, mutteivät 
pitäneet sodan uhkaa vielä välittömänä ja 
päätösten tekoa lykättiin seuraavalle viikolle 
kongressin valmistavaan kokoukseen. Kaksi 
päivää myöhemmin intomielinen nationalisti 
murhasi maanpetturina pitämänsä Jaurèsin 
pariisilaisessa kahvilassa.

Kun Saksan hallitus myöhään perjantaina 
31. heinäkuuta esitti uhkavaatimuksen Rans-
kalle, vetosi SFIO saksalaiseen sisarpuolu-
eeseensa, jotta se estäisi sodan yleislakolla 
ja kieltäytymällä tukemasta sodan vaatimaa 
lisärahoitusta. Haasen puoluetoverit alkoivat 
kuitenkin epäröidä tajutessaan suursodan 
olevan todella ovella. Vaatimus ei heidän sil-
missään näyttänytkään enää tasapuoliselta.

Vaalilaki perustui Sak-
sassa miesten yleiseen 
äänioikeuteen, ja vaikka 
äänten arvoa painotettiin 
varallisuuden mukaan, 

oli SPD koonnut taakseen työväestön äänet 
kasvaen valtiopäivien suurimmaksi puolu-
eeksi. Ranskassa miesten äänioikeus oli sekä 
yleinen että yhtäläinen, mutta työväestön 
kannatus jakautui usealle taholle. Iso-Bri-
tanniassa Labour-puolueen nousua kahlitsi 
vaalilaki, joka jätti kolmanneksen miehistä 
vaille äänioikeutta, ja Venäjällä sosialistien 
toimintaa vaikeutettiin muutoinkin kuin ra-
joitetulla äänioikeudella. SPD oli näin muita 
paremmassa asemassa oman maansa so-
taponnistelujen häiritsemisessä ja voittajia 
olisivat taantumuksellisimmat valtiot, eri-
tyisesti Venäjä. Puolueen valtiopäiväryhmä 
äänesti Haasen sodanvastaisen kannan nu-
rin ja solmi hallituksen kanssa maanantaina 
3. elokuuta linnarauhan (Burgfrieden), jossa 
sosialidemokraatit pidättyisivät sodan aikana 
lakoista ja muista sotaponnistuksia haittaa-
vista toimista saaden vastineeksi lupauksen 
vaalilain uudistuksesta sodan jälkeen. Näin 
ajettaisiin parhaiten SPD:n ja samalla myös 
kansainvälisen sosialismin asiaa.

Saksan vihollismaissa sosialistipuolueet 
tulkitsivat SPD:n toiminnan petokseksi ja 
solmivat itse pian samankaltaisia sopimuksia. 
Työväenpuolueet kääntyivät toisiaan vastaan 
ja Brysselin kokous jäi toisen internationaalin 
viimeiseksi. Suursodan muuttamista vallan-
kumoukseksi ajaneet radikaalit muodostivat 
1919 kolmannen eli kommunistisen interna-
tionaalin, josta Venäjän vallankumouksen ja 
Neuvostoliiton perustamisen myötä tuli maa-
ilmanvallankumouksellisen toiminnan keskus. 
Muualla sotaa tukeneet sosialistipuolueet ke-
hittyivät kansallista sosialismia ajaneiksi val-
tiopäiväpuolueiksi, ja ajatus kansainvälisestä 
sosialismista pirstoutui.

”Rauhaa ei saa valmistautumalla so-
taan, sillä se on omiaan kärjistämään 
keskinäisiä epäluuloja ja pelkoja.” 
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Sotastrategioita luodaan

Pankkiirien ja sosialistien pohtiessa heinä-
kuun viimeisellä viikolla 1914 asennettaan 
sotaan Saksan yleisesikunnan päällikkö Hel-
mut von Moltke tuskaili armeijan liikekan-
nallepanon yksityiskohtien kanssa ja vetosi 
hallitusta sallimaan sen aloittamisen heti, 
kun sodasta tulisi väistämätön. Esikuntaup-
seerien tehtävänä oli luoda suunnitelmia so-
dan varalta, mutta osaa heistä oli jo pitkään 
kalvanut epäilys tehtävän mielekkyydestä. 
Puolalainen pankkiiri ja talousteoreetikko 
Jan Bloch oli vuonna 1898 julkaissut huo-
miota herättäneen teoksen, jossa todisteltiin 
suurvaltasodan muuttuneen mahdottomaksi 
voittaa. Bloch ei muiden pankkimiesten ta-
voin varoittanut talouden romahtamisesta 
vaan päinvastoin teollisen yhteiskunnan kas-
vaneesta tuotantokapasiteetista. Asevelvol-
listen miljoona-armeijat ja niitä ylläpitävä 
teollisuus olivat hänen mukaansa kehittyneet 
niin tehokkaiksi, että suurvaltojen välinen 
yhteenotto juuttuisi loputtomaksi asemaso-
daksi, joka päättyisi vasta sisäiseen luhistu-
miseen ja vallankumoukseen.

Sotilaat olivat yleisesti tuominneet Blochin 
liian pessimistisenä, mutta hänen näkemyk-
sensä olivat jääneet kaihertamaan mieliä. 
Kuten asiantuntijat yleensä, pitivät esikun-
taupseeritkin itseään ensi sijassa ongelmien 
ratkaisijoina. Blochin ennuste ei edustanut 
heille niinkään varoitusta sodan mielettö-
myydestä, vaan haastetta, joka heidän tuli-
si sodankäynnissä ratkaista. Yleisesikunnat 
keskittyivät suunnittelemaan strategioita, 
jotka toisivat nopean voiton ja näin välttäisi-
vät yleisen nääntymisen.

Saksassa oli Moltken edeltäjän Alfred von 
Schlieffenin johdolla luotu suunnitelma, jonka 
tavoitteena oli lyödä ensin nopeasti Ranska 
ja kääntyä sitten sotakoneistonsa hitaammin 
liikkeelle saavaa Venäjän jättivaltakuntaa 
vastaan. Sinnikkäistä yrityksistä huolimatta 
suunnitelmaa ei koskaan saatu aivan toimin-
tavalmiiksi, ja Moltkea vaivasi pelko, ettei se 
voisi toimia käytännössä. Myös muiden suur-
valtojen yleisesikunnat tarjosivat päättäjille 
lyhyttä sotaa lupaavia suunnitelmia vaikut-
taakseen pystyviltä tehtäviinsä. Samalla ne 
saattoivat tahtomattaan laskea sodan kyn-
nystä poliitikkojen silmissä.

Kun suursota lopulta syttyi, sen kulku 
noudatti Blochin pahimpia pelkoja ja päättyi 
lopulta vasta vallankumouksiin. Moltke erosi 
hermoromahduksen myötä tehtävistään jo 
syyskuussa 1914. Hän päätyi muiden sodan 
suunnitelleiden kenraalien tavoin jälkipolvien 
tuomitsemaksi ”virheellisistä olettamuksista”, 
joiden pitävyyttä hän itse asiassa oli koko 
ajan itsekin epäillyt.

Innostusta ja pelkoja

Ensimmäisen maailmansodan syttymisen 
väitetään usein herättäneen kaikkialla suur-
ta innostusta. Näkökulma nojautuu kuiten-
kin sodan puhjetessa lähinnä suurkaupunki-
en kaduilla juhlineisiin väkijoukkoihin, jotka 
koostuivat suurelta osin keskiluokkaisista 
valkokaulustyöläisistä. Heitä elähdyttivät 
kansalliset sankaritarinat, joihin he pääsi-
sivät nyt itse osallisiksi vapautuen arkityön 
yksitoikkoisuudesta. Sota koettiin lyhyeksi 
seikkailuksi, josta voisi kertoa perheille ja 
lapsenlapsille. Innostus tarttui myös moniin 
keskiluokkaisiin naisiin, joille aikakauden ro-
manttisessa ilmapiirissä oli tarjolla rooli oman 
sotasankarinsa rinnalla ja tukena.

Sotaa ihannoivia ajatuksia olivat länsi-
maissa jo pitkään ruokkineet aatteet kansal-
lisuudesta ja rodusta. Euroopan valtiot oli-
vat muuttuneet hallitsijoiden perintömaista 
kansallisvaltioiksi, jotka nojasivat ajatukseen 
yhdestä, yhteisestä kansasta. Nationalismia 
levitettiin kansakoulujen ja asevelvollisuuden 
välityksellä, ja se saavutti yhä kärjistyneem-
piä muotoja. Siirtomaavalloituksia oikeutet-
tiin ”valkoisen rodun” ylivaltana vähemmän 
kehittyneihin rotuihin nähden, ja lopulta ro-
tuoppeja alettiin soveltaa myös eurooppalai-
siin itseensä. Oma kansa edusti sivilisaation 
huipentumaa, joten tappio sodassa vaaran-
taisi koko ihmiskunnan tulevaisuuden. Kun 
saksalainen lehdistö alkoi syksyllä 1914 kut-
sua uutta suursotaa nimellä ”Weltkrieg” se 
ei aluksi tarkoittanut maailmansotaa, vaan 
sotaa maailmasta.

Tehtaiden työväestölle ja maaseudun vil-
jelijöille sota edusti kuitenkin jotain muuta 
kuin kansallismielisille teoreetikoille tai kau-
punkien seikkailunjanoisille konttorityöläisil-
le. Miehille sotaankutsu merkitsi perheiden 
jättämistä oman onnensa nojaan ja naisille 
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työpanoksen kaksinkertaistumista miesten 
poissaolon aikana. Köyhällä väestöllä ei ollut 
säästöjä tai muita apukeinoja joiden turvin 
selvitä sodan ylitse, varsinkaan, jos se sit-
tenkin kestäisi pitkään. Heillä ei kuitenkaan 
ollut keinoja tuoda näkemyksiään julki, ja 
kun ilmoitus kutsuntalautakunnalta tuli, oli 
mentävä, tuntui se kuinka katkeralta tahan-
sa. Tunnollisesti miljoonat ympäri Eurooppaa 
elokuun alkuviikkoina myös lähtivät, monet 
palaamatta enää koteihinsa.

Miten sodat vältetään?

Ensimmäiseen maailmansotaan päättynyt-
tä talouskasvun ja uusien keksintöjen aikaa 
muisteltiin myöhemmin kaihoisasti nimel-
lä Belle epoque, ’kaunis aikakausi’. Kahden 
maailmansodan ja vuosikymmeniä jatkuneen 
kylmän sodan jälkeen maailma on vasta nyt, 
vuosisataa myöhemmin, palannut taloudelli-
sen globalisaation uralle, joka katkesi kesällä 
1914. Samalla ovat palanneet ajatukset ikui-
sesta rauhasta, jonka airueita ovat verkot-
tuva maailmantalous, kansojen keskinäiset 
yhteydet sekä pelko modernin sodan tuhoi-
suudesta. Ne ovat kaikki kuitenkin jo kerran 
osoittautuneet pettäviksi lupauksiksi, eikä 
niiden varmuudesta voi olla takeita. Kriisiyty-
vä maailmantalous saattaa kuroutua alueelli-
seksi protektionismiksi, eikä edes ydinsodan 
uhka riittänyt 
kylmän sodan 
aikana estämään 
suurvaltasotaa 
ilman silloisten 
johtajien ankaraa 
ponnistelua.

Ihmisten li-
sääntynyt kans-
sakäyminen ei 
merkitse vain pa-
rempia mahdol-
lisuuksia toisten 
ymmärtämiseen 
vaan myös mah-
dollisten ristiriito-
jen lisääntymistä. 
Sotia ovat aina 
käyneet ensi si-
jassa yhteisöt, 
joilla on läheisiä 

suhteita keskenään ja näin myös mahdolli-
sia riidan aiheita. Heinäkuun viimeinen viikko 
1914 osoitti, että haave maailmanrauhasta 
saattaa kääntyä itseään vastaan, jos se joh-
taa ihmiset uskomaan, ettei sotaa voi tulla. 
Itävalta-Unkarin ja Serbian kiistan leviämi-
nen suurvaltaliittokuntien väliseksi maail-
mansodaksi osoitti toisaalta, ettei rauhaa 
saa myöskään valmistautumalla sotaan, sillä 
se on omiaan vain kärjistämään keskinäisiä 
epäluuloja ja pelkoja. Viime kädessä väkival-
lan voi välttää vain sinnikkäällä sovittelulla 
kriisistä toiseen, eikä ole näkyvissä syytä 
olettaa maailman tästä vielä muuttuvan.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston yleisen 
historian dosentti.
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Richard Roberts, Saving the City, The 
Great Financial Crisis of 1914, Oxford 
University Press, Oxford �013.
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Kaunis aika (La belle epoque) näkyi suurkaupunkien kaduilla ja kahviloissa.
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Balkanilla Sarajevon laukauksista käynnis-
tynyt vihollisuuksien ketjureaktio levisi 

elokuussa 1914 yli Euroopan.
Sodan syttyminen säikähdytti, mutta he-

rätti pian myös varovaista optimismia. Ylei-
nen käsitys oli, että suurvaltain sota ”nykyi-
sen asekehityksen vuoksi” jää välttämättä 
lyhyeksi purkaukseksi. Suomessa vientite-
ollisuuden johtohahmo Wilhelm Hackman 
jäähdytteli tosin liiallista toiveikkuutta, sillä 

”eräät suuret kansantaloudelliset auktoriteetit 
kyllä uskovat, että sota voi kestää jopa yli 
vuoden ajan ja Englannissa puhutaan vieläpä 
kahdesta vuodesta”.

Talousmahtien yhteenotto

Toisen aikalaisen, liberaalin taloustieteilijän 
Heikki Renvallin mukaan nyt syttynyt sota 
ei ollut vain maailmanhistorian suurin, vaan 
myös traagisin. Sattuihan se juuri ”meidän 
aikaamme, jolloin kansainvälisyys näytti jo 
eläväksi voimaksi kehittyneen, ja koska se 
kohta aluksi on kuolemanuhrinsa hakenut 
maanosamme kaikkein edistyneimpien kan-
sakuntien joukosta”.

Renvallin mielestä sodassa oli kyse impe-
rialististen talousmahtien yhteenotosta, joka 
koski markkinoita, raaka-aineita, siirtomaita 

– lyhyesti sanoen sota oli aseelliseksi kärjis-
tynyttä kamppailua maailmantalouden johta-
juudesta. Taustalla vaikutti modernin suurte-
ollisuuden nousu, joka lupasi edistyneimmille 
kansoille ennen kokematonta hyvinvointia. 
Tästä syystä suurteollisuuden edut yhtyivät 
teollistuvien maiden kansallisiin etuihin, joita 
oltiin valmiita puolustamaan viime kädessä 
vaikka sodan avulla.

Tämä oli syy sille, että yritysten välinen 
globaali kilpailu markkinoista, teknologisista 

innovaatioista ja luonnonvaroista veti mu-
kaansa yritysten kotivaltioita. Valtioilla oli 
tarve ja halu puolustaa kansallisesti tärkeik-
si koettujen elinkeinojen ja yhtiöiden etuja. 
Seuraukset näkyivät kansainvälisessä poli-
tiikassa, johon uutena voimana vaikuttivat 
suurteollisuuden intressit.

Liberaali aikalaisdiagnoosi (Renvall 1914) 
ilmaisi asian näin: ”Suurteollisuuden mer-
kitys ulkopolitiikkaan ei olekaan vaikeasti 
selitettävissä. Tarvitsee vain ajatella niitä 
suunnattomia summia, jotka ovat suurteol-
lisuuteen sidottuja ja niitä työmiesjoukkoja 
perheineen, jotka suoranaisesti suurteolli-
suudesta elävät. Kun tähän lisää kaikki ne 
kauppaliikkeet, kuljetuslaitokset ja näistä 
eläväin työläisten joukot, ymmärtää, miten 
tärkeätä on valtiolle antaa tukeaan kotimaan 
suurliikkeille kilpailussa ulkomaitten saman-
laisten liikkeitten kanssa.”

Suomi Itämerelle suljettuna

”Kansainvälinen liike, joka nyt seisahtuu tai 
äärettömästi supistuu, on yhteinen kulttuuri-
kehityksen tulos ja väline. Kun se tukkeutuu, 
joutuvat kaikki maailmantalouden yhteydes-
sä olevat maat kärsimään”, Heikki Renvall 
ennakoi tarkastellessaan ”suurvaltain sodan 
maailmantaloudellista pohjaa” ja seurauksia. 
   Tämä aikalaisarvio piti hyvin paikkansa 
myös Suomen kohdalla.

Suomi ei ollut maa, joka markkinoiltaan 
tai raaka-aineiltaan erityisesti houkutteli im-
perialistisia mahteja ja kansainvälisten suur-
yrityksiä puoleensa. Metsävarat kiinnostivat 
jonkin verran Länsi-Eurooppaa ja etenkin 
Britanniaa. Itä-Suomen vuolaat kosket säh-
köenergian lähteenä houkuttelivat miljoona-
metropoli Pietaria.  Orastavaa mielenkiintoa 

I maailmansota talouskilpailuna 
Tunnelmakuvia kansallisen historian kehityskulkuihin  

                                                                                                                
MarKKu KuisMa
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herätti myös Suomi tukialueena edettäessä 
Pietarin ja koko Venäjän kasvaville markki-
noille.

Kaikkiaan vaikutussuhde kulki kuitenkin 
toiseen suuntaan: yhteensä neljä viidesosaa 
suuriruhtinaskunnan ulkomaankaupasta käy-
tiin Britannian, Saksan ja Venäjän kanssa. Ja 
nyt siis kaikki kolme Suomen tärkeintä kaup-
pakumppania olivat sodassa.

Itämeren ja Tanskan salmien herruus oli 
vuosisatojen kuluessa sanellut pohjoisten 
maiden elinmahdollisuuksia. Toisiaan vas-
taan taistelevat mahdit olivat kerta toisensa 
jälkeen yrittäneet näännyttää vihollisiaan sul-
kemalla kauppa- ja huolto-
reittejä, julistamalla kaup-
pasaartoja ja kaappaamalla 
vihollismaiden ja vihollista 
hyödyttävien puolueetto-
mien maiden aluksia.

Britanniaa vastaan tähdätty Napoleonin 
mannermaasulkemus kuului kauppasaarrois-
ta suurimpiin ja Suomelle kohtalokkaimpiin: 
Venäjä valloitti 1808–1809 Suomen tiivistä-
essään Napoleonin vaatimuksesta saartoren-
gasta Britanniaa vastaan. Tällä kertaa, 1914, 
Suomelle tärkeitä lähimeriä ja salmia hallitsi 
Saksa, joka oli siis Venäjän keisarikunnan, 
Britannian ja Ranskan vihollinen.

Koska Suomen suuriruhtinaskunta oli Ve-
näjän keisarikunnan osa, Saksan harjoitta-
ma kauppasaarto iski lujasti myös Suomeen. 
Suomalaisia kauppa-aluksia takavarikoitiin, 
osa kauppalaivastosta jäi Tanskan salmien 
länsipuolelle ja meriliikenne katkesi. Samal-
la katkesi Suomen ylivoimaisesti suurimman 
vientiteollisuuden, sahateollisuuden, vienti 
päämarkkinoille Britanniaan.

Tanskan salmien sulkeminen tyrehdytti 
tietenkin myös koneiden, laitteiden, kivihiilen 
ja muiden brittituotteiden tuonnin Suomeen. 
Saksan rooli Venäjän vihollisena katkaisi puo-
lestaan kuin seinään suomalais-saksalaisen 
kauppavaihdon. Tämän seurauksena puolet 
Suomen elintarvikehuollolle tärkeästä tuon-
tiviljasta oli yritettävä hankkia muualta. Li-
säksi suomalainen teollisuus menetti Saksan 
myötä osan markkinoistaan ja ennen muuta 
luotetuimmat kone-, laite- ja kemikaalitoimit-
tajansa. Teollisuuden palveluksessa olleiden 
saksalaisten insinöörien ja ammattimiesten 
oli myös lähdettävä valtakunnasta, ja muu-

tamat suomalaisyhtiöt menettivät samasta 
syystä myös Venäjällä toimivia myyntiagent-
tejaan.

Länsikaupan katkeaminen oli Suomel-
le kova kolaus, sillä pelkästään Britannia, 
Saksa ja Ranska olivat vetäneet viimeisenä 
rauhanvuonna 1913 yli 40 prosenttia suoma-
laisviennistä. Tuonnista maiden osuus oli yli 
puolet. Emo-Venäjä pystyi tosin täyttämään 
Saksan paikan Suomen elintarvikehuollossa 
maailmansodan alkupuolella. Lisäksi sodan 
kiihdyttämä kysyntä Venäjällä loi uusia toi-
mitusmahdollisuuksia Suomen teollisuudelle.

Venäjä ei kuitenkaan pystynyt korvaa-
maan länsimaiden ja Saksan 
roolia teknologian toimit-
tajana ja sahatavaran os-
tajana. Eivätkä venäläisten 
sotilasviranomaisten järjes-
tämät uudet kuljetusreitit 

Porin Mäntyluodosta ja Raumalta Gävleen 
ja sieltä yli Ruotsin läntisille merille voineet 
tuoda ankeaan tilanteeseen kuin pientä hel-
potusta.

Suuriruhtinaskunta oli siten Saksan sota-
laivaston ja sukellusveneiden voimalla suljet-
tu Suomenlahdelle ja Pohjanlahdelle. Tämä 
pakotti Suomea kääntämään kaikenlaisen 
toimeliaisuutensa sotaa edeltäneeltä länsi-
suunnalta itään, Venäjälle.  Samalla Pieta-
rissa elätelty uhkakuva Suomesta Saksan 
taloudellisena ”siirtomaana” menetti sodan 
luomassa uudessa tilanteessa perusteensa.

Saksan kaupallisen vaikutuksen voimis-
tuminen 1900-luvun alun Suomessa ei ollut 
ainoa Pietaria huolestuttanut kehityssuun-
ta. Venäläisskenaarioissa Suomi näyttäytyi 
myös Saksan sotilaallisena sillanpääasemana 
hyökkäyksessä Pietariin. Tämän uhkan torju-
miseksi Venäjä siirsi sodan syyskesällä 1914 
sytyttyä huomattavia armeijaosastoja suuri-
ruhtinaskuntaan, käynnisti Etelä-Suomessa 
laajat linnoitustyöt ja terävöitti separatismis-
ta epäillyn rajamaan poliittista valvontaa.

Sotatilan julistaminen antoi venäläiselle 
kenraalikuvernöörille myös entistä suurem-
mat valtuudet toteuttaa aiemmin vaihtele-
valla menestyksellä harjoitettua valtakunnal-
lista yhtenäistämispolitiikkaa. Suomen ulko-
maankaupan rintamasuunnan täyskäännös 
Venäjälle täydentyi näin suuriruhtinaskunnan 
poliittisella ja sotilaallisella yhdistämisellä ai-

”Suurteollisuuden edut yhtyivät 
teollistuvien maiden kansallisiin 
etuihin, joita oltiin valmiita puo-
lustamaan vaikka sodan avulla.”
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empaa lujemmin osaksi rivejään tiivistävää 
keisarikuntaa.

Sotasuhdanteita ja pörssikuumetta

Sivussa pääsotanäyttämöiltä sijainnut suu-
riruhtinaskunta säästyi varsinaisilta sotatoi-
milta, joten se saattoi tuntea itsensä melkein 
kuin puolueettomaksi valtioksi. Syrjästäkat-
sojana Suomen sopi unelmoida poimivansa 
kastanjoita tuhkasta varustamalla venäläistä 
sotakoneistoa teollisuustuotteillaan ja varau-
tumalla pian koittavan jälleenrakennuskau-
den huippusuhdanteisiin Länsi-Euroopassa.

Maailmansota lamautti aluksi talouselä-
män Suomessa, mutta pian suunta muuttui.  
Kuvaavaa on, että Helsingin nuori arvopa-
peripörssi suljettiin, mutta avatiin uudelleen 
syksyllä 1915. Vuotta myöhemmin kauppaa 
käytiin kuumeisesti: vaihto nousi räjähdys-
mäisesti ja kurssit näyttivät kohoavan pilviin.

Helsingin nuoren arvopaperipörssin his-
toriassa elettiin kiihkeän kaupanteon ja kei-
nottelun huumassa. Meklareiden määrä mo-
ninkertaistui, pankkiiriliikkeitä syntyi kuin 
sieniä sateella. Yhä useampi suuryritys lis-
tautui pörssiin, lukuisia osakeanteja pantiin 
toimeen edullisin emissiokurssein ja raharik-
kaan yleisön mielenkiinto suuntautui pankki-
papereista enenevästi teollisuuteen.

Pörssikuumetta oli kohottamassa suurso-
ta suotuisine seuraamuksineen. Suomalainen 
metalli-, nahka- ja tekstiiliteollisuus vauras-
tui varustamalla tsaarin armeijaa, moni en-
tinen ongelmayritys näytti loistavia tuloksia 
ja paperi- ja sellutehtaat tekivät suurvoittoja 
Venäjän markkinoilla. Myös Suomeen sijoite-
tut venäläisjoukot yhdessä 30 000–40 000 
miestä työllistäneiden linnoitustöiden kans-
sa olivat osaltaan luomassa rahanrunsautta 
suuriruhtinaskuntaan.

Kiihtyvä pörssipeli ja koko yhteiskunnan 
lävistänyt keinotteluaalto 
herätti innostusta, mut-
ta myös huolestunutta 
arvostelua. Ruotsalainen 
pankkiiri Marcus Wal-
lenberg nimitti Pohjolan 
muissakin pääkaupun-
geissa tuttua, yli sodan 
jatkunutta pörssinäytel-
mää ”pirunpolskaksi”.

Kiinteistösijoittamista, 
pörssipeliä ja spekulaati-
oita ruokkivat ylitsevuo-
tavan keveät rahamarkki-
nat. ”Pääomia oli tarjolla 
erinomaisen runsaasti”, 
Yhdyspankin johtajis-
toon kuulunut senaatto-
ri Th. Wegelius totesi, ja 
liikepankit suorastaan 
tyrkyttivät luottoja sijoi-
tustarkoituksiin alhaisella 
korolla.

Suurin osa rahanrun-
saudesta perustui kuiten-
kin liikkeelle lasketun se-
telistön roimaan kasvuun. 
Ruplia vyöryi Suomeen 
Venäjän valtion maksaes-
sa joukkojensa huollosta, 

I maailmasodan aikana rakennettu linnoitusketju on pääkaupunkiseudulla 
yhä selvästi näkyvillä. Kuva Hanna Ylönen, Helsingin Mellunmäki.
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linnoitustöistä ja suomalaisteollisuuden toi-
mituksista. Venäjän painostuksesta Suomen 
Pankin oli vaihdettava ruplaa epärealistisen 
korkeaan pakkokurssiin ja myönnettävä Ve-
näjän valtiolle valuuttalainoja. Kultakannas-
ta muiden valuuttojen tapaan 1915 irrotettu 
Suomen markka kiinnittyi tällä tavoin syök-
sykierteeseen ajautuneeseen ruplaan.

Yliarvostetun ruplan pakkokurssi synnytti 
valuuttakeinottelua ja kasvatti suomalaisen 
vientiteollisuuden voittoja. Samalla se ko-
rotti Venäjältä hankittujen elintarvikkeiden 
ja muun tuonnin hintatasoa. Aluksi hitaasti 
etenevä inflaatio peittyi kuitenkin vielä 1915–
1916 suotuisiin sotasuhdanteisiin.

Sodan luoma korkeasuhdanne tarjosi 
teollisuudelle helpoilta vaikuttavia tuotto-
ja ja löysän rahan innostamille sijoittajille 
markkamääriltään muhkeita voittoja. Kiris-
tyvän työvoimapulan ansiosta työväestökin 
hyötyi aluksi palkkojen noustessa. Ruplan 
ja markan arvon laskun uskottiin sitä pait-
si jäävän lyhytaikaiseksi ilmiöksi, ja siksi 
teollisuus talletti ruplavoittojaan valuut-
tatileille Venäjän pankkeihin odottamaan 
kurssinousua. Kaukaa viisaat yritykset ja 
liikemiehet ostivat myös kivitaloja ja kiin-
teistöjä Pietarista ja sen lähiympäristöstä. 
 
Venäjän kohtalokas kaaos

”Pirunpolska” pörssissä ja bulvaanit metsis-
sä olivat näin mukana kärjistämässä yhteis-
kunnallisia tunnelmia sotavuosien Suomessa, 

”keinottelijoiden suuressa ruhtinaskunnassa”. 
Niin kauan kuin töitä ja ruokaa riitti ja keisa-
rikunnan sisäinen järjestys säilyi, syvenevät 
ristiriidat ja keinottelun yhteiskuntamoraa-
lia rapauttavat vaikutukset eivät kuitenkaan 
johtaneet avoimiin yhteenottoihin.

Vielä vuonna 1916 kaikki näytti sujuvan 

kohtuullisen hyvin. Varsinkin Suomen pape-
riteollisuudelle sotasuhdanteet olivat sadon-
korjuun aikaa. Myös monilla muilla aloilla 
vauhti oli kova, sillä läntisiä kilpailijoita ei ol-
lut enää esteenä.

Sodan synnyttämä poikkeustilanne mul-
listi perinpohjaisesti Suomen talouselämän. 
Vienti Venäjälle kohosi 1916–1917 jo noin 
95 prosenttiin sotaa edeltäneestä (1913) alle 
kolmasosasta. Paperiteollisuuden osuus ko-
konaisviennistä kohosi vastaavasti noin 50 
prosenttiin ja Venäjän-viennistä vielä suu-
remmaksi, kun se viimeisinä rauhanvuosina 
oli yltänyt alle �0 prosentin osuuteen. Suuria 
varustelutilauksia saaneen metalliteollisuus 
kehittyi samansuuntaisesti.

Tuonti Venäjältä kasvoi samassa tahdis-
sa, samoin Suomen riippuvuus. Ilman Venä-
jän viljaa suomalaiset olisivat olleet pahassa 
pulassa. Ja ilman suomalaisen teollisuuden 
vientitoimituksia Venäjälle viljaa ei olisi saa-
tu, minkä seurauksena Suomi olisi nopeasti 
ajautunut taloudelliseen kurimukseen.

Synkkä näkymä toteutui. Keisarikunta oli 
jo loppuvuodesta 1916 vajoamassa sisäisen 
sekasorron tilaan ja keväällä 1917 kaaos 
paheni.  Syksyn edetessä tilanne heikkeni 
edelleen, mikään ei toiminut kunnolla, ryös-
tely ja mielivalta hallitsivat, kauppa pysäh-
tyi. ”Edessämme on siis anarkiaa, hätää ja 
verenvuodatusta. Jumala auttakoon meitä 
poloja”, arvioi senaattori-tiedemies ja suur-
yhtiövaikuttaja A. Osw. Kairamo lokakuussa 
1917 Suomen tulevaisuutta.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston Suomen ja 
Pohjoismaiden historian professori. 

Markku Kuisma, Sodasta syntynyt. Itsenäisen 
Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton 
rauhaan 1914–19�0 (WSOY �010)
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Ensimmäinen maailmansodan aikana suo-
malaiset saivat nähdä kummallisen ih-

meen: pääkaupunkiseudulle tuotiin punapar-
toja eli hunghuuseja. He olivat kiinalaisia Ve-
näjän valtaamasta Mantšuriasta kotoisin ole-
via vankeja, joita Venäjän sotilasviranomai-
set toivat Helsingin seudulle linnoitustöihin. 
Yhteensä kiinalaisia oli noin 3 000 ja heitä 
oli sekä Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, 
Vantaalla, Korsossa ja Sipoon Söderkullassa. 

Miksi kiinalaisia tuotiin Suomeen?

Venäjän armeija varustautui 1914–1916 
Saksan maihinnousuun ja rakennutti sen ta-
kia Etelä-Suomeen tykistöasemia ja linnoi-
tuksia. Suomalaisten työpanos ei tyydyttä-
nyt venäläisiä ja tämän takia työvoimaa oli 

saatava muualta. Lisäksi kiinalaistyövoiman 
käyttäminen tuli suomalaista työvoimaa hal-
vemmaksi.  

Pian paljastui, etteivät kiinalaiset hoi-
taneet töitään yhtään paremmin kuin suo-
malaiset. Suurimpana syynä olivat huonot 
työolosuhteet, taitamattomuus, heikot ma-
joitustilat, liian ohuet vaatteet ja puute ra-
vitsevasta ruoasta. Monelta puuttuivat jopa 
kunnon jalkineet. Työ ei edennyt, vaikka ka-
sakat vartioivat kiinalaisia. 

Kiinalaiset ihmetyksen kohteena

Suomalaiset eivät tottuneet kiinalaisiin, ja 
isännät eivät suostuneet vuokraamaan heil-
le asuinpaikoiksi edes tyhjillään olleita lato-
ja. Kiinalaiset pelottelivat eri paikkakunnilla 

Hunghuusit Suomessa ensimmäisen 
maailmansodan aikana

PirJo West 

Kiinalaisia linnoistustyöläisiä Espoossa. Kuva Espoon kaupunginmuseo.



15KLEIO �/�014

I MAAILMANSOTA

suomalaisia, jotta perheet lähtisivät pois ja 
jättäisivät asuntonsa heille.

Takana oli erilaisuuden pelko. Kiinalais-
ten ulkomuotoa ja tapoja ihmeteltiin. Jotkut 
pitivät kiinalaismiehiä naisina, koska heidän 
selässään heilui pitkä palmikko. Erityisesti 
huomiota herätti heidän ruokatapansa. Ker-
rottiin, että he söivät kaikkea mahdollista: 
esim. koiria ja kissoja, joita heidän kerrottiin 
varastaneen suomalaisilta. Lisäksi heille kel-
pasivat esim. sammakot, madot ja etanat eli 
nykyajan gourmetruoat. 

Rikollisuutta

Monet kiinalaiset syyllistyivät rikoksiin. Hung-
huusit eli suomalaisten kutsumat punaparrat 
olivat vähemmistökansaa jo ko-
timaassaan. Siellä he olivat eri-
tyisesti erikoistuneet junaryös-
töihin. Espoossa oli kiinalaisia 
noin 1 �00, ja jopa Akseli Gal-
len-Kallela siirtyi työskentelemään Espoon 
Tarvaspäästä Ruovedelle. 

Kiinalaisten rikollisuuden lisäksi paikallisia 
ärsyttivät laajat ja osin laittomat metsänhak-
kuut linnoitustöitä varten. Näin viranomais-
ten ja suomalaisten välit kiristyivät ja suurin 
viha kohdistui kiinalaisiin heidän erilaisuuten-
sa takia. 

Siviilihallinnon rooli kiinalaisten ollessa 
Suomessa oli hankala, sillä kiinalaiset olivat 
Venäjän sotilashallinnon tänne tuomia. Mur-
hamiehiä tuomittiin kenttätuomioistuimissa, 
mutta poliisien oli vaikea hoitaa eri paikka-
kuntien rikollisaaltoa. 

Muistelmia kiinalaisista

Söderkullalainen Karin Holst on kertonut, 
kuinka hän kirjoitti koulussa jopa aineen kii-
nalaisista. Träskändassa lapsia kiellettiin ole-
masta missään tekemisissä kiinalaisten kans-
sa, mutta jotkut lapsista oppivat jopa muu-
taman sanan kiinan kieltä. Lapset pidettiin 
tiukasti kotona. Espoon Österkullasta Gunni 
Juslin kirjoitti sisarelleen, kuinka kiinalaiset 
seisovat ikkunan ulkopuolella. He kerjäsivät 
itselleen kenkiä ja lakkeja ja jotkut olivat 
aina iloisia. 

Kansanrunouden arkistossa on tietoja, 
kuinka nuoret naiset ihastuivat kiinalaisiin. 
Jotakin kanssakäymistä oli, koska syksyllä 
1916 Helsingin yleisen sairaalan sukupuoli- ja 
ihotautiosastolla oli myös kiinalaisia potilaita. 

Kuvamateriaali myös kertoo, että kiina-
laistyömiehillä oli kainalossaan suomalaisia 
tyttöjä Espoossa Luukin kartanon mailla. 
Vaasa-lehden mukaan kiinalaiset jättivät jopa 
muistoja itsestään lähtiessään Suomesta. 

Kiinalaiset lähetetään pois

Jo aiemmin pahimpiin rikoksiin syyllistyneet 
kiinalaiset lähetettiin pois. Keväällä 1917 val-
litustyöt lopetettiin ja loputkin kiinalaiset läh-
tivät maasta. 

Ainakin yksi kiinalainen jäi 
asumaan Nuuksioon, mutta 
hän katosi sisällissodan aikana. 
Kansan Lehdessä oli �7.3.1918 
kiinalaista sivuava juttu, jossa 

kirjoitettiin otsikolla Lahtariemme ”isänmaal-
liset joukot”: Tähän asti emme ole kuitenkaan 
tietäneet, että heidän isänmaataan puolusta-
viin joukkoihinsa mahtuu myös taivaanvalta-
kunnan kaikenmaailman markkinoita kierte-
levät vinosilmäiset. Nyt sen tiedämme. Viime 
sunnuntaina Messupitäjässä käydyssä taiste-
lussa saivat näet joukkomme vangiksi erään 
humalassa olevan lahtarijoukon, ja sen mu-
kana myös erään vinosilmäisen kiinalaisen, 
joka ”isänmaanrakkauden” pakottamana oli 
täällä kylmässä pohjolassamme kivääriin 
tarttunut.”

Kiinalaisten tulo Suomeen tapahtui kaik-
kein pahimpaan aikaan. Maailma kävi sotaa, 
olot olivat epävakaat ja taloudelliset olot kur-
jistuivat. Lisäksi kiinalaisia pidettiin antipo-
deinamme, ei ainoastaan maantieteellisesti 
vaan myös kaikissa tavoissaan. 

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Porkkalan lukiossa 
Kirkkonummella.

Lähteinä käytetty Harry Halénin kiinalaisia 
linnoitustyöläisiä koskevia tutkimuksia. 

“Kiinalaisten ulkomuotoa 
ja tapoja ihmeteltiin.” 
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Miten ensimmäistä maailmansotaa ope-
tetaan eri Euroopan maissa? Kysyimme 

asiaa historianopettajalta, jotka vastasivat 
kolmeen kysymykseen.

Kirsten Meadow, Norja
1. We actually spend quite a lot of time on 
WWI. We find it can be seen as the axis that 
our curriculum (industrial revolution to to-
day) revolves around. We begin the year with 
WWI and continue til today. Then we go back 
and look at the events leading up to WWI.

�. The most important aspects are its 
cause and effect (that is what the curriculum 
requires that we teach). We focus on natio-
nalism, the alliances, Russian Revolution and 
the Versailles treaty).

3. WWI has little significance in our regi-
on. It is highlighted that the war was felt also 
in Norway. �000 sailors lost their lives and 
half our trade fleet was lost. The Norwegian 
economy was boosted at the start of the war 
through trade with both Germany and Britain. 
Later inflation hit and conditions worsened.

We play this game: http://playdiploma-
cy.com/. And read experts from this book: 
http://www.theguardian.com/world/�011/
nov/11/beauty-sorrow-peter-englund-review

Paolo Ceccoli, Italia

1. In primary WWI is studied in grade 8 
(from 10 to 11 years old). They have two 
classes per week all together with geo and 
citizenship, which means that usually civics 

is not done and geography and history are 
divided according teachers’ staff plans. In se-
condary, where we have two or three classes 
per week, depending on the curriculum. The 
first two months are fully dedicated to WWI 
at grade 13 (from 18 to 19).

�. We underline the tragedy, the impor-
tance of technology and the waste of human 
lives as well as implementation of totalita-
rianism. All the countries, Italy ”in primis”, 
reduced liberties, and all the stuff you know.

3. My region (Como lake) has not been in-
volved directly, although our chief comman-
der staff feared to be invaded by Germans 
through Switzerland. Therefore, there were 
huge defensive trench buildings all along 
Swiss border with all military servitudes you 
can think about. Anyway WWI is everywhe-
re in Italy with remembrance monuments in 
every hidden corner of the country. Everyone, 
included most of my students held memories 
of WWI, which meant for Italy a huge step 
toward a real unification, not so much be-
cause we conquered Trieste and Trento, but 
because we resisted on the Piave river, in a 
way a national achievement for an army in 
which between officers and soldiers interpre-
ters were needed.

Boro Veljanovski, Makedonia

1. We teach WWI in three or four lessons: 
1. WWI. �. Macedonians in WWI. 3. Balkan 
countries in WWI. 4. Paris peace conference 
as a part of lesson called World and Europe 
between two world wars.

�. The most important aspects that we 
teach about are Macedonian front and par-
ticipation of Macedonians on different sides, 
also October revolution in Russia, the biggest 
battles in WWI on Western front, the reasons 
that Balkan countries took a different sides, 
usage of new weapons and things like that.

I maailmansota eri puolilla Eurooppaa

riitta MiKKola

1. Kuinka paljon aikaa käytät I maailman-
sodan opettamiseen?
�. Mitkä ovat opetuksen tärkeimmät nä-
kökulmat?
3. Mikä on I maailmansodan merkitys 
maallesi tai alueellesi?
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3. For Macedonians, significance is Ma-
cedonian front, participation of Macedonians 
on different sides; we do not have important 
dates, important people, war heroes or so-
mething like that. We see it as a brother kil-
ling war. I think that for the region at whole 
it’s seen as Third Balkan war. Maybe another 
significance is a creation of Kingdom of SHS. 
For the region, WWI is not as important as 
WWII.

Aleksandar Vasic, Bosnia

1. We teach about WW1 three lessons. First 
about political relations between countries 
and causes of war, Sarajevo assassination, 
declaration of war, battles and main happe-
nings of the war. In a second lesson, we te-
ach about role of Serbia in I WW and unifica-
tion. Third lesson is about reflection of WWI 
in Bosnia and Herzegovina (1914-1918.)

�. Most important aspects are idea of li-
beration from Austro-Hungarian regime and 
unification of South Slavs.

3. It is big importance, started with Sara-
jevo assassination, important role of Serbia 
in WW1 and process of unification of Yugo-
slavia in the end.

Jacek Staniszewski, Puola

1. It is more or less 6-8 classes in lower se-
condary school. It is hard to predict how 
much does it take in higher secondary school 
at it is up to the teacher to decide. Usually it 
is also 6-8 hours.

�. New kinds of arms, trench war, events 
on the eastern front and its difference with 
the western one. We also look at so-called 
Polish issue. Generally, it is about Poles figh-
ting on both sides of the frontline (German, 
Austro-Hungarian army and Russian on the 
other side) and the Polish way to regain inde-
pendence due to WWI events. Revolution in 
Russia is also a big part of the topic. 

3. Regaining independence. WWI is seen 
here as the event that enabled Polish people 
to get that country back. The wars itself is 
less important. Students are often surprised 
that this war is sometimes called “Great War”. 
After 1918 process of border shaping conti-
nued until 1922 (conflicts, Bolsheviks war, 

and diplomatic agreements) and this process 
is regards as WWI topic here (as its conse-
quence) and it often takes more time than 
the war itself.

Ulrich Bongertmann, Saksa

1. That depends of the curriculum of the Bun-
desland where you teach. WWI is almost not 
a main-point, but the link between Bismarck-
/ Kaiserreich /Imperialism and Weimar Re-
public. It will be 4 to 6 lessons in the Sek I 
(9th class) and again 3-4 lessons in the Sek 
II. The time is shortened to enlarge the les-
sons taught on WWII.

�. Important aspects are A. beginning 
(Julikrise 1914, Schlieffenplan), B. develo-
ping (Stellungskrieg=static warfare, high-
light Verdun, submarine-warfare, other kinds 
of warfare as gas, airplanes; documents of 
soldiers and other people how they experien-
ced the war), C. the year 1917 (USA and Wil-
son; Russia and Lenin), home front (Burgfrie-
den with SPD, hunger crisis 1917, women), 
D. end (Matrosenrevolution 1918, armistice 
1918 and treaty of Versailles 1919)

3. In my region, Rostock or Mecklenburg 
WWI leaded to the end of the monarchy. In 
Rostock, there was a rebellion of seamen in 
November 1918. Mecklenburg as an agricul-
tural region was important to deliver food 
into the industrial regions and many soldiers 
to the different fronts. There are war memo-
rials in each village and town, mostly on the 
cemeteries: Den Gefallenen 1914-1918.

Ranskalaisen sotilaan hauta Bitolassa, Makedoniassa.



18 KLEIO �/�014

I MAAILMANSOTA

Applen sovelluskaupassa eli App Storessa 
on hämmentävän laaja valikoima sovel-

luksia iPadille. Ilmaiset ja maksulliset, sup-
peat ja laajat, lapsille ja aikuisille suunnatut, 
viihteelliset ja asiapitoiset sovellukset me-
nevät kaupanhyllyssä iloisesti sekaisin. Ly-
hyistä kuvauksista on vaikea päätellä mitään 
tuotteen todellisesta sisällöstä tai laadusta. 
Hintakaan ei ole pätevä erottelukriteeri, sillä 
toisinaan kallis sovellus on heikko ja ilmainen 
hyvinkin laadukas. Jatkuvasti paisuvan so-
vellusvalikoiman vuoksi edes internetistä ei 
löydy luotettavaa arviota läheskään kaikista 
sovellutuksesta. 

Tavalla tai toisella ensimmäistä maail-
mansotaa käsitteleviä sovelluksia on pari-
kymmentä. Kun joukosta poistaa pelit, tie-

tokilpailut ja fiktiiviset teokset, jäljelle jää 
kourallinen. Koska kultakimpaleen erottami-
nen katinkullasta on hankalaa, tartuin BBC 
History Magazinen julkaisuun. Tämä englan-
tilainen historia-alan populaarijulkaisu on ak-
tiivinen sähkömaailmassa, ja lehden sivusto 
www.historyextra.com sisältää monipuolista 
materiaalia, kuten podcastin, blogeja, uutisia 
historiasta ja arkeologiasta ja paljon muuta.

Käsillä oleva I maailmansotaa tarkaste-
leva tuote on ymmärtääkseni BBC:n ensim-
mäinen iPad-sovellus. Se sisältää mainoksen 
myöhemmin julkaistavasta toista maailman-
sotaa käsittelevästä sovelluksesta. On mie-
lenkiintoista seurata, millaisena BBC:n hyvin-
resurssoitu tiimi näkee sähköisen julkaisemi-
sen tulevaisuuden. Applen sovelluskaupan 

Suuri sota, pieni sovellus 
eli ensimmäinen maailmansota iPadille

ossi KoKKonen

Pienoisartikkelit ja laajemmat katsaukset kertovat suuresta sodasta englantilaisten näkökulmasta.
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pintapuolinenkin selailu osoittaa, että mark-
kinoilla on monenmoista yrittäjää. Uskon, 
että kansainvälisillä markkinoilla on tilausta 
laatuun panostavalle ja tunnetulle toimijalle. 

Pienoisartikkeleita, laajempia 
katsauksia ja multimediaa

The First World War Story rakentuu kolmen 
suuren osion varaan. Näistä ensimmäinen, 
Story of the War, sisältää viitisenkymmentä 
pienoisartikkelia sodasta. Näissä kuljetetaan 
maailmansodan tapahtumia Sarajevon lauka-
uksista sodan muisteloihin ja taistelukenttien 
arkeologiaan asti. 

Sovelluksen toinen pääosio, Features, si-
sältää reilu kaksikymmentä laajempaa kirjoi-
tusta. Osa näistä on julkaistu aikaisemmin 
BBC History Magazinessa, osa on uusia. Ar-
tikkeleiden muoto, laajuus ja tyyli vaihtele-
vat. Laajahkoja katsauksia luodaan esimer-
kiksi Sarajevon laukauksiin, sotamarsalkka 
Douglas Haigiin ja vuoden 1918 sotatapahtu-
miin. Suppeampia artikkeleita on mm. sodas-
sa palvelleista brittiurheilijoista ja rivimiesten 
sotakokemuksista. 

Kolmas pääosio on nimetty lupauksia-an-
tavasti Multimediaksi. Valitettavasti se on 
osioista suppein ja irrallisin. Sen pääsisältö 
on kuusi lyhyttä videota, joista kiinnostavin 
on puolitoista minuuttinen rakeinen mykkä-
filmi jalkaväen rynnäköstä Sommen taiste-
lussa. Tykit murjovat kuun kamaraa muistut-
tavaa, karua ja kraatereista tannerta, jonka 
poikki tikku-ukot vilistävät. Videoiden lisäksi 
multimedia-osiossa on viisi luentoa. Nämä 
alkujaan radioon tehdyt, noin 30–45 minuut-
tiset tallenteet valottavat eri piirteitä ensim-
mäisestä maailmansodasta.

Käytettävyys voisi olla parempi

Tablettisovellusten käyttö muistuttaa enem-
män aikakauslehden selaamista kuin tietokir-
jan lukemista, sillä lukija voi heittäytyä ajo-
puuksi hyperlinkkien virtaan. Tämä voi johtaa 
kokonaiskuvan kadottamiseen, minkä vuoksi 
looginen ja intuitiivinen navigointi on tärkein 
ominaisuus hyvin toimivassa sovelluksessa. 

The First World War Storyssa navigointia 
helpottaa kaksi rinnakkaista järjestelmää. 
Ruudun yläreunassa on jatkuvasti esillä pää-

osioiden välilehdet. Vaihtoehtoinen navigoin-
titapa on alalaidan esiin nostettava, pienistä 
ruutukuvista koostuva sisällysluettelo, josta 
pääsee suoraan haluamalleen sivulle. Itse 
en käyttänyt jälkimmäistä tapaa oikeastaan 
ollenkaan, sillä pienistä kuvista on hankala 
erottaa mitä sivuilla on.

Tablettisovelluksen toisena keskeisenä 
piirteenä pidän visuaalista toteutusta. Tar-
koitan sitä, että sovelluksen on näytettävä 
hyvältä – tabletti suorastaan kutsuu zoo-
maamaan kuvien yksityiskohtia ja kiinnosta-
via karttoja, taulukoita ja muuta visuaalista 
materiaalia. Valitettavasti suurin osa käsillä 
olevan sovelluksen kuvista on pieniä eikä 
niitä voi suurentaa. Kuvissa ole käytetty hy-
väksi tabletin monipuolisia mahdollisuuksia. 
Sama pätee taulukoihin ja karttoihin, joita 
on teoksessa valitettavan vähän. Visuaalisen 
materiaalin heikohko käytettävyys on sää-
li, sillä koko sovelluksen hienoin yksittäinen 
piirre osoittaa, millaista materiaali voisi olla: 
Euroopan valtioiden rajoja vuosina 1914 ja 
19�3 kuvaava kartta osoittaa havainnollises-
ti ja hämmästyttävän jouhevasti kuinka sota 
muutti valtioiden rajoja.

Lopuksi

Sovellus sisältää paljon BBC:n erilaisista läh-
teistä koottua materiaalia. Näin on kasattu 
laaja, mutta hieman epäyhtenäinen kokonai-
suus. Tämä ei ole paras lähtökohta sähköi-
seen julkaisemiseen, sillä eri aikoina eri tar-
koituksiin valmistettu materiaali ei nivoudu 
yhteen kitkatta. Toisaalta on ymmärrettävää, 
että juuri BBC:n kaltainen taho haluaa – ja 
ylipäätään pystyy – hyödyntämään olemassa 
olevaa materiaalia uusissa muodoissa. Us-
konkin, että näemme vielä runsaasti BBC:n 
tablettisovelluksia eri historiallisista aiheista. 

Sellaisenaan sovelluksen käyttö suoma-
laisessa koulussa on hankalaa – ei vähiten 
sen vuoksi, että näkökulma on voimakkaan 
englantilainen. Vieras kieli vaikeuttaa sovel-
luksen käyttämistä. Toisaalta se voisi sopia 
esimerkiksi ib-lukioiden tai ulkomaalaisten 
vaihto-opiskelijoiden käyttöön. 

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Porkkalan lukiossa 
Kirkkonummella.
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Ensimmäinen maailmansota 
venäläisessä kirjallisuudessa

riitta MiKKola

Länsi-Euroopassa muistellaan tänä vuon-
na ensimmäisen maailmansodan sytty-

mistä. Sodan muistomerkkejä on esimerkik-
si Ranskassa lähes joka kylässä ja sodasta 
on kirjoitettu paljon kirjallisuutta. Venäjällä 
tilanne on toisenlainen. Koko maassa ei ole 
yhtään muistomerkkiä sodalle eikä venäläi-
sessä kirjallisuudessa ole paljon kirjoja, jotka 
käsittelevät sotaa. Muutamat, sodan jälkeen 
kirjoitetut kirjat sivuavat sota-aikaa, kuten 
Šolohovin Hiljaa virtaa Don, Pasternakin Toh-
tori Živago ja Solženitsynin Punainen pyörä, 
mutta ”suurta sotaromaania” ei Venäjällä 
koskaan syntynyt. Millainen tilanne sitten oli 
sodan aikana? Mitä kirjailijat kirjoittivat sil-
loin?

Sota osui kirjallisesti mielenkiintoiseen ai-
kaan Venäjällä. Leo Tolstoi oli kuollut vuonna 
1910 ja kirjallisuudessa huomiota herättivät 
avantgardistiset ryhmät erilaisine modernis-
tisine julistuksineen. Jo aiemmin kirjallista 
kuuluisuutta hankkinut Maksim Gorki vastus-
ti sotaa ja joutui siksi sotasensuurin hampai-
siin. Hänen teoksiaan tai julkilausumiaan ei 
julkaistu sodan aikana. Avantgardistit taas 
eivät olleet erityisemmin kiinnostuneita so-
dasta vaan keskittyivät aivan muihin asioihin. 
Vladimir Majakovski esimerkiksi näki sodan 
lähinnä esteettisenä haasteena, joka uudis-
taa kieltä. Sodasta kirjoittivat siis lähinnä kir-
jailijat, joita jälkimaailma ei muista.

Isänmaallisuus innoitti kirjailijoita 
sodan alussa

Ensimmäisen maailmansodan alku oli häm-
mentävä Venäjän kannalta. Saksa oli ollut 
Venäjän kauppakumppani, johon oli myös lä-
heiset kulttuurisuhteet. 1800-luvulla saksa-
laisia oli houkuteltu muuttamaan Venäjälle ja 

maassa olikin huomattava saksalaisvähem-
mistö. Keisarinna oli myös kotoisin Saksasta: 
kuinka näin läheinen maa oli julistanut sodan 
Venäjälle?

Silti sodan alussa Venäjällä vallitsi isän-
maallinen ilmapiiri. Myös kirjailijoihin tarttui 
ajatus, että sota voisi olla askel uuteen, pa-
rempaan maailmaan. Leonid Andrejev kuva-
si näytelmässään Kuningas, laki ja vapaus 
(1914) Belgian tapahtumia ja esitti, että kir-
jailijan on hyväksyttävä sota ja tappaminen. 
Saksalaiset esitettiin monessa teoksessa 
syyllisinä sotaan ja monien runojen aihee-
na oli Reimsin katedraalin pommittaminen 
vuonna 1914. 

Venäjän armeija nähtiin taas valittuna 
armeijana. Esimerkiksi taidemaalari Nata-
lia Gontšarovalla teki sodan ensimmäisenä 
vuonna kuvasarjan ”Sodan mystisiä kuvia”, 
joissa enkeli taivaasta auttaa Venäjän ar-
meijaa. Sota nähtiin kuitenkin enimmäkseen 
henkisenä asiana eikä kirjallisuudessa tai tai-
teessa ollut varsinaisia rintamakuvauksia.

Venäjän vahvuus nähtiin henkisyydessä: 
vaikka Venäjän armeija ei ollutkaan Saksan 
veroinen, Venäjällä oli henkistä annettavaa 
Euroopalle. Kansa idealisoitiin, jolloin armei-
jan vahvuus oli yksinkertaisissa talonpojissa. 
Älymystökin oli isänmaallisessa äiti Venäjän 
palvonnassa mukana, mutta yksi raja äly-
mystöllä oli: patriootti sai olla, mutta keisaria 
ei saanut ylistää.

Sotateemat häviävät kirjallisuudesta

Kun sotaonni alkoi vuonna 1915 kääntyä, ja 
Venäjä menetti Puolan sekä Galitsian, kriiti-
kot hyökkäsivät kirjailijoita kohtaan. Sota-
tematiikka hävisi kirjallisuudesta. Muutamia 
poikkeuksia kuitenkin oli. Andrejev julkaisi 
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Venäjällä ei ole ensimmäisen maailmansodan muistomerkkejä. Suurta isänmaallista sotaa sen sijaan 
muistellaan paljon. Suuren isänmaallisen sodan muistomerkki Piskarevskojen hautausmaalla Pietarissa.

vuonna 1916 kirjan Sodan ies, joka kuvasi 
sotaa pienen ihmisen näkökulmasta. Nyt esil-
le tuli näkemys, että kaikki ihmiset ovat so-
dan uhreja. Myös Vikentin Veresajev julkai-
si novellin Maria Petrovna, jossa päähenkilö 
tunsi empatiaa ja sääliä vihollistakin kohtaan. 
Nämä teokset olivat kuitenkin yksittäisiä jul-
kaisuja eikä sodasta kirjoitettu suurissa mää-
rin.

Jälkimaailmalle tunnetut kirjailijat, kuten 
esimerkiksi Marina Tsvetajeva ja Ivan Bunin 
valitsivat vapaaehtoisen vaikenemisen. Bu-
nin muuttui sodan aikana kriittiseksi sotaa 
kohtaan, mutta oli sotasensuurin vuoksi hil-
jaa. Tsvetajevankaan tuotannossa aihetta ei 
ole käsitelty vaan hän kirjoitti sodan aikana 
aivan muun aiheisia runoja.

Vuoden 1917 vallankumoukset muuttivat 
historian Venäjällä, ja sota jäi uuden neu-
vostovallan synnyn jalkoihin. Toiset näkivät 
uuden vallan hyvänä siksi, koska se oli onnis-
tunut lopettamaan sodan. Futuristirunoilija 
Igor Severjanin kirjoitti vuonna 1914, ettei 

”halunnut kuolla sodassa vaan juoda samp-
panjaa naisten kanssa”.   Vuonna 1918 hän 
oli kuitenkin valmis toteamaan uudesta val-
lasta, että se oli päässyt valtaan ”ansioidensa 
mukaan”. Tällä hän viittasi bolševikkien rau-
hansopimukseen sodassa. 

Suhtautuminen sotaan näkyy myös sodan 
nimityksissä. Kun sota puhkesi, sitä kutsut-
tiin aluksi ”Toiseksi isänmaalliseksi sodaksi”. 
Ensimmäinen oli käyty 1800-luvun alussa 
Napoleonia vastaan. Sotamenestyksen hei-
kennyttyä tämä nimi jäi pois käytöstä ja neu-
vostovalta alkoi kutsua sotaa ”Imperialisti-
seksi sodaksi”. ”Ensimmäinen maailmansota” 
vakiintui Venäjällä vasta paljon myöhemmin, 
ja nykyisin sota nähdään historiantutkimuk-
sessa myös patrioottisessa valossa.

Artikkeli perustuu Ben Hellmannin luen-
toon Venäläiset kirjailijat ja ensimmäinen 
maailmansota 7.4.�014.

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.
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Suomen sisällissodan aikana, muutamassa 
kuukaudessa vuonna 1918, sai surmansa 

yli 300 lasta. Heistä 104 menehtyi vankilei-
reillä. Luku sisältää ammutut �0 lasta. Suu-
rin osa vangeista kuoli nälkään ja sairauksiin 
kuten punatautiin, kuumeeseen, tuli- ja iso-
rokkoon.

Leireille joutuneiden lasten määrästä on 
vasta nyt  – lähes sata vuotta sodan jälkeen 

– saatavilla tutkimustietoa. Valtiotieteen 
maisterin, tietokirjailija Tuulikki Pekkalaisen 
selvitystyö paljastaa, että vankileireille pää-
tyi lähes 1 500 lasta. Lapseksi katsotaan 15-
vuotiaat ja sitä nuoremmat.

Nuorten vankien joukossa oli runsaasti 
muita kuin punakaartiin tai sen avustajiksi 
merkittyjä. Tämä sitoutumattomien tai mu-
kaan ajautuneiden suuri joukko on uusi tie-
to. Kaaosmaisissa oloissa lapsia liittyi pako-
laiskuormastoihin etsimään turvaa ja ruokaa 
myös sattumalta tai aikuisten pakottamina.    

Tuomioiden perusteet epämääräiset  

Sotaa ei julistettu vuonna 1918. Jää epäsel-
väksi, millä perusteella punaisia kapinallisia 
tuomittiin, Pekkalainen toteaa. Hänen ha-
vaintojensa mukaan käytettiin sekä sotaväen 
rikoslakia vuodelta 1886 että Suomen rikos-
lakia 1889. Joissakin tapauksissa vedottiin 
Suomen ja Venäjän väliseen sotatilaan, joka 
syytetyn olisi pitänyt tietää. ”Pidän selviö-
nä, että kenttäoikeuksien määräyksellä vielä 
vankileireilläkin ammuttujen lasten kohdalla 
noudatettiin koston lakia eikä sotaväen rikos-
lakia”, Pekkalainen kirjoittaa.

Sisällissotaa koskevat valtiorikosoikeu-
den asiakirjat tulivat julkisiksi jo 195�. Vasta 
1960-luvulla ilmestynyt Jaakko Paavolaisen 
väitöskirja ja hänen kaksi muuta teostaan 
selvittivät poliittisen terrorin määrää tutkijan 
puolueettomin silmin. Sittemmin on julkaistu 
useita merkittäviä tutkimuksia, mutta lapsiin 
niissä ei juuri ole kiinnitetty huomiota.

Suomen sotasurmat –tiedostoa ei ole päi-
vitetty vuoden �004 jälkeen, vaikka uutta 
tietoa teloitetuista ja kadonneista on saatu 
selville. Verkkotiedostoon (www.suomenso-
tasurmat.fi) on kaikilla pääsy. Valtionarkis-
tossa vankileirejä koskevia alkuperäisasiakir-
joja lukenut ja kuvannut Pekkalainen havaitsi 
osan niistä ennen avaamattomiksi narukää-
röiksi. 

Pekkalaisen tiedot lapsivangeista ovat 
peräisin valtiorikosoikeuden pöytäkirjoista 

Suomen sisällissodan vankileireillä  
virui 1500 lasta

raila rinne

Lapset sodassa 1918 kirjan tosiasiat saavat poh-
timaan lasten asemaa nykypäivän konflikteissa. 
Tammi.
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eli akteista sekä kaikkien 6� leirin vankiluet-
teloista. 15-vuotiaita ja nuorempia löytyi 35 
leiriltä. Suurimpia niistä olivat Hämeenlin-
na, Riihimäki ja Santahamina. Papereissa on 
paljon puutteellisia merkintöjä, esimerkiksi 
vangin nimi ja syntymäaika voivat olla toisin 
eri asiakirjassa. Monen nuoren vangin koh-
dalla jää epäselväksi, oliko hän vangittaessa 
14- vai 15-vuotias. Nuorimmat vangit olivat 
5- ja 7-vuotiaita. Lisäksi leireillä oli äitiensä 
kanssa pidätettyjä sylilapsia ja leirillä synty-
neitä vauvoja.  

Tampereen Verkatehtaan lähellä menehtynyt poika 
oli yksi 1918 sisällissodan lapsiuhreista.  
Kuva Vapriikin kuva-arkisto. 

Viranomaiset määräsivät kesäkuussa 
1918 vapautettaviksi ne, jotka vangittaessa 
olivat olleet 15-vuotiaita. Heinäkuussa mää-
räys laajeni koskemaan kaikkia vuonna 1903 
syntyneitä. Pekkalaisen tutkimus osoittaa lei-
reillä kuolleen 15.7.1918 jälkeen vielä lähes 
40 lasta, jotka tähän asti on oletettu vapau-
tetuksi.

Ei sääliä vaan kostonhimoa 

Tuulikki Pekkalainen tarkastelee kirjassaan 
laajastikin käsitettä lapsi. Noin sata vuotta 
sitten lapset osallistuivat työntekoon jo hy-
vinkin varhain. Rippikoulu katsottiin yleisesti 
askeleksi aikuisuuteen, joskin täysi-ikäisyys-
raja oli �1 vuotta. Leirien lapsivangeissa ei 
juuri ollut koululaisia, vaan työmiehiä, palve-
lijoita ja torpparin poikia. Erään 5-vuotiaan 
pojan ammatiksi on merkitty puuseppä. 

Nykylukija ihmettelee, miksi lapsia ei 
vankeina asetettu erityisasemaan? Miksi ras-
kaana olleet äidit ja pienokaiset viruivat näl-
käleireillä kuukausia odottamassa oikeuskä-
sittelyä? Vankien kohtelussa ei ollut mitään 
inhimillisyyttä, vihaa ja kostonhalua sen si-
jaan. Uutiskuvat Bosnian ja Ruandan etnisis-
tä puhdistuksista 1990-luvulla nousevat ha-
kematta mieleen. 

Tuulikki Pekkalainen on aiemmin kirjoitta-
nut mm. teokset Susinartut ja pikku immet, 
sisällissodan tuntemattomat naiset (Tammi 
�011) sekä yhdessä Seppo Rustaniuksen 
kanssa kirjan Punavankileirit 1918 – suoma-
lainen murhenäytelmä (Tammi �007). 

Sisällissodassa lasketaan menehtyneen 
yhteensä noin 38 500 ihmistä. Heistä noin 
13 500 kuoli vankileireillä.  Nyt tiedetään jou-
kossa olleen satoja lapsiakin.

Kirjoittaja on YTM ja vapaa journalisti. Hän 
työskenteli Opettajan toimittajana 1980-
2013.
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Romaanit ovat fiktiosta eli jotain muuta 
kuin historiallinen tieto. Oppilaat lukevat 

yhä vähemmän, mutta historiallisen romaa-
nien avulla heidät saa kuvittelemaan yksilön 
asemaa historian murroksissa. He saattavat 
asettaa itsensä jonkun päähenkilön ase-
maan, ja näin sodista tulee muutakin kuin 
pelkkää armeijan strategiaa ja taktiikkaa ja 
kansainvälistä politiikkaa. Esittelen muuta-
mia romaaneja, jotka sivuavat tai kertovat 
ensimmäisestä maailmansodasta. Mukana 
on sotakirjojen kaksi klassikkoa 19�0-luvulta, 
Länsirintamalta ei mitään uutta ja Sotamies 
Svejk. Lisäksi sivuan kahta William Boydin 
romaania, joissa toinen kertoo sodasta Itä-
Afrikassa ja toinen sodasta selvinneen britin 
elämänkaaren.  

Ensimmäinen maailmansota 
– kymmenen vai sata vuotta sitten?

YouTubessa on video, jossa Miss Belgia-ki-
sojen juontaja testaa nuoren missikokelaan 
yleistietoutta. Juontaja rauhoittelee, että 
kysymys on helppo: ”Milloin sodittiin ensim-
mäistä maailmansotaa?”  Nuorella naisella ei 
tunnu olevan hajuakaan vuosikymmenestä 
ja hän vastaa: ”Kymmenen vuotta sitten.” 
Missikokelas tajusi vastauksena olleen täysin 
väärin ja korjasi sen nopeasti: ”Sata vuotta 
sitten.” 

Vähän samanlaiseen tilanteeseen jouduin 
kerran tehdessäni koekysymyksen ensimmäi-
sestä maailmansodasta. Eräs tyttö kirjoitti, 
kuinka aikalaiset eivät saaneet kotirintamalla 
paljon tietoa, koska televisiosta ei tullut niin 
paljon uutisia kuin nyt. Olin itse syyllistynyt 
tytön pään sekoittamiseen kertomalla, kuin-
ka länsirintamalla ei ollut kuin kaksi kame-
raryhmää ja sen ajan kameroilla ei pystytty 
kuvaamaan taistelun tuoksinaa. 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuot-
ta ensimmäisen maailmansodan syttymi-

sestä, ja lehdissä on ollut mielenkiintoisia 
artikkeleita. Helsingin Sanomissa esim. oli 
pieni uutinen 13.3.�014, joka oli otsikoitu: 
Kouluttivatko saksalaiset kissoja vakoilijoiksi 
länsirintamalla? Ensimmäinen maailmansota 
oli erilainen kuin sitä edeltäneet sodat. Se oli 
ensimmäinen motorisoitu sota, joka juuttui 
länsirintamalle. Se oli valtava miehistötap-
pioiden sota. Ensimmäinen maailmansota 
oli myös ensimmäinen vahva propagandan 
ja huhujen sota, jossa vastustajasta tehtiin 
hirviö.

Luultavasti viimeinen ensimmäisen maail-
mansodan eurooppalainen veteraani haudat-
tiin helmikuussa �01�. Hän oli 110-vuotiaana 
kuollut englantilainen ilmavoimien ruokalassa 
palvellut Florence Green, joka oli liittynyt il-
mavoimien palvelukseen 17-vuotiaana. Edel-
lisenä vuonna kuoli viimeinen rintamataiste-
luihin osallistunut veteraani Australiassa. 

Koulupojat sodan kauhuissa

Aina silloin tällöin luokseni tulee muutamia 
lukiolaisia, jotka ovat saaneet äidinkielen 
kirjallisuuden kurssilla luettavaksi jonkun 
romaanin. Useammalla on ollut kädessään 
Erich Maria Remarquen Länsirintamalta ei 
mitään uutta, ja he ovat kautta rantain ky-
selleet, olisiko minulla kirjasta tehty eloku-
va. Kun ilmoitan, että onhan minulla vhs-ka-
setille nauhoitettu vuonna 1930 ilmestynyt 
versio, he perääntyvät. En olisi antanutkaan 
heille sitä vasta kuin kirjan lukemisen jäl-
keen. Opiskelijoiden kotona ei ole enää vhs-
nauhureita eikä heitä kiinnosta yli 80 vuotta 
vanha elokuva. Niinpä he lukevat kirjan, pok-
kariversion, joka tuntuu lyhyeltä, ja nopeasti 
ja helposti pakkopullana kahlattavalta. Luet-
tuaan kirjan moni tulee kuitenkin kertomaan, 
kuinka koskettava se oli.

Kirja kertoo hyvin siitä todellisuudesta, 
jonka nämä ”lihamyllyjen pojat” olivat joutu-

Neljän romaanin monet näyttämöt

PirJo West
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neet kokemaan. Remarque itse osallistui 18-
vuotiaana sotaan. Hän kuvaa nuoria koulu-
poika, joita opettaja oli innostanut rintamal-
le. Koulupojat kärsivät jo koulutuksen ajan 
simputuksesta ja sen jälkeen rintamalla olon 
kurjuudesta: vilusta, nälästä, likaisuudesta 
ja jatkuvasta kuoleman läsnäolosta, josta 
tuon ikäisten poikien ei pitäisi tietää mitään. 
Pojille syötetyistä sankaritarinoista tuleekin 
hirveää painajaista. Ovatko aikuiset puhu-
neet heille perättömiä? Ei voi kuin kuvitella 
miten näille nuorille kävi sodan jälkeen. Si-
viilielämään paluu oli hankalaa ja osa saattoi 
valita sen, mitä he osasivat, sodan, ja liittyi-
vät vapaaehtoisiin taistelujoukkoihin ja NS-
DAP:n riveihin. 

Eräs nuori kirjasta analyysin tehnyt opis-
kelija kirjoitti lukukokemuksestaan seuraa-
vasti: ”On helppo uskoa, ettei kirja ole vain 
kirjoittajan omaa keksintöä. Kirja tarjoaa 
varmasti jokaiselle lukijalle lukukokemuksen, 
joka jää kummittelemaan mieleen muuta-
maksi päiväksi. Itse en ainakaan halua kat-
soa mitään sota-aiheista elokuvaa tai lukea 
sota-aiheista kirjaa vähään aikaan. Kirja ei 
välttämättä sovi perheen pienimmille, mut-
ta jokaisen vähänkään historiasta kiinnostu-
neen pitäisi se lukea. Mielestäni sen pitäisi 
kuulua jopa lukion oppimäärään.”

Kirjailija kärsi natsien vainoista, sillä kan-
sallissosialisteja ärsytti Remarquen teoksen 
saama suosio. Hänen väitettiin olleen juu-
talainen ja häntä inhottiin pasifismin takia. 
Vuonna 1938 Remarque menetti Saksan kan-
salaisuuden ja muutti Yhdysvaltoihin, mistä 
hän palasi Eurooppaan toisen maailmanso-
dan jälkeen. 

Sekarotuisten piskien kaupustelija 
sodassa

Hyllyssäni on 1950-luvulla ilmestynyt tylsän 
näköisillä kansilla varustettu kolmiosainen 
kirja: Kunnon sotamies Švejkin seikkailut 
maailmansodassa. Lueskelen sitä silloin täl-
löin ja kirjan kuvat ja teksti saa minut naura-
maan, vaikka kyseessä on sotakirja. Kirjasta 
on tehty ainakin viisi eri suomennosta.

Tšekkiläisellä kirjailijalle Jaroslaw Hasekil-
le sota oli narrien näyttämö. Hän aloittaa kir-
jansa mahtipontisesti: ”Suuri aika vaatii suu-
ria ihmisiä”. Mutta eivät sodan johto, poliitikot 

eivätkä sotilaat 
ole kovin suuria. 
Osa heistä vain 
kuvittelee ole-
vansa. Totuus 
on jotain aivan 
muuta kuin ih-
misille uskotel-
laan. Lainaus 
sot i l assa i raa-
lassa käydystä 
k e s k u s t e l u s -
ta kertoo täs-
tä: ”Minä myös 
uskon, että on 
kaunista kuolla 
pistin mahassa, Švejk sanoi, eikä taida olla 
hullumpaa saada kuulaakaan lävitseen ja 
kaikkein hienoita on, jos kranaatti silpoo kap-
paleiksi, niin että voi nähdä oman jalkansa 
riekaleina. Tuollainen näky on varmaan san-
gen hassunkurinen, ennen kuin ehtii poimia 
kaikki jäsenensä yhteen läjään. Nuori sotilas 
huokasi syvään. Hänen kävi sääliksi nuorta 
elämäänsä ja hän murehti sitä, että oli syn-
tynyt tällä tyhmällä vuosisadalla, jolloin ihmi-
siä teurastetaan kuin lehmiä. Mitäpä mitään 
hyödytti.”

Tämän jälkeen kaverukset alkoivatkin pu-
hua siitä, johtuuko sota auringonpilkkujen 
runsaasta esiintymisestä. Tästä Svejk antaa 
monia todistuksia, kuinka auringonpilkkujen 
lisääntyminen vie onnettomuutta ja tuhoa. 
Näin sodalle löytyi tieteellinen selitys. Siviilis-
sä sekarotuisten piskien kaupustelijana elan-
tonsa saanut sotilas laittaa sotaoloissa asiat 
järjestykseen. 

Revenneitä patjoja ei kenenkään 
maalla

Ghanassa syntyneeltä brittikirjailijalta Wil-
liam Boydilta ilmestyi suomeksi vuonna 1988 
musta komedia Uudet tunnustukset. Siinä hän 
kuvaa skottilaissyntyisen John James Toddin 
elämänkaaren ensimmäisen maailmansodan 
juoksuhaudoista Saksaan elokuvamaailmaan 
19�0-luvulla ja sieltä Hollywoodiin aina 1950-
luvun kommunistivainojen aikaan. Kirjan 
nimi viittaa valistusfilosofi Rousseaun Tun-
nustuksia-teokseen, jonka luettuaan kirjan 
päähenkilö Todd päättää tehdä loistavimman 
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ja suurimman elokuvan, mitä maailma on 
koskaan nähnyt.

Kirja on nautittava musta komedia pää-
henkilön elämästä, mutta siinä on myös erit-
täin todentuntuisia kuvauksia ensimmäisen 
maailmansodan taistelukohtauksista ja ase-
masodasta: ”Kangaskuidut pöhöttävät liasta 
niin että takki ja housut ovat kuin paksua 
karkeaa huopaa. Rypyt kainaloissa, kyynär-
päissä ja polvitaipeissa luovat pysyvän har-
monikkavaikutelman – jäykän ja kiinteän. 
Tukka sumenee, sitten rasvoittuu ja lopulta 
takkuuntuu harottavaksi köydenpääksi. Kyn-
nenalustat mustuvat, kädet kovettuvat ja 
känsittyvät maamiehen kouriksi. Parta kas-
vaa, kutisee päivät pitkät.”

Taistelukuvaukset ovat kuin ensimmäisen 
maailmansodan brittiveteraanien kuvauk-
sia. Taisteluun lähdettäessä kaikki virtsasivat 
juoksuhautaan ja miehet melkein pökertyi-
vät etikankirpeästä virtsahuurusta. Sitten 
heidän oli vain lähdettävä ei kenenkään 
maalle kohtaamaan vihollinen. Ensimmäiset 
taistelutoverit kaatuivat välittömästi.  Boyd 
kuvaa, kuinka Todd ryömii hirvittävä pauhu 
korvissaan kohti vihollista. Todd ei enää tien-
nyt, mihin suuntaan oli menossa: oliko kyse 

saksalaisista linjoista vai oliko hän kokonaan 
menettänyt suuntavaistonsa? 

Lisäksi Todd kuvitteli näkevänsä reven-
neitä patjoja kenenkään maalla, kunnes hän 
ymmärsi niiden olleen kuolleitten tovereit-
tensa tai vihollisten ruumiita. Tästä samas-
ta ilmiöstä kertoi eräs BBC:n dokumentissa 
haastateltu ensimmäisen maailmansodan 
veteraani. Hän kertoi myös liasta ja pelosta, 
mitä sotilaat kokivat. 

Luenkin aina ensimmäistä maailmansotaa 
käsitellessämme taistelukuvauksen William 
Boydin Uudet tunnustukset-teoksesta. Sota 
tuntui olleen ”verta, paskaa ja suolia”, kuten 
eräs kirjoittaja on kuvaillut blogissaan. 

Boyd pääsee pelokkaiden sotilaiden aja-
tuksiin. Hän kuvailee, kuinka kirjan päähenki-
lö Todd pelkää käyttäneensä hyvän onnensa 
liian tarkkaan. Hänen elämässään on sattu-
nut täpäriä pelastumisia joita hän ei edes tie-
dosta. Jossain vaiheessa nämä hyvän onnen 
pelastumiset loppuisivat ja nuorten miesten 
elämä olisi ohi. Onneksi Toddin elämä jatkuu 
sodankin jälkeen ja hän joutuu uusiin haas-
teisiin historian käänteissä.

Jäätelösotaa Afrikassa

Ensimmäinen maailmansota oli todellista 
maailmansotaa ja sen yhtä pientä kolkkaa, 
itäistä Afrikkaa, William Boyd kuvaa kirjas-
saan Jäätelösota. Siellä britit ja saksalaiset 
kävivät ”jäätelösotaansa”. 

Kirja etenee kronologisesti ja poukkoilee 
Britanniasta Intiaan ja sieltä kirjan päänäyt-
tämölle itäiseen Afrikkaan. Sen prologi al-
kaa rauhoittavasti rivisotilaan kirjeellä kotiin 
syksyllä 1914: ”Saatan oikeastaan paljastaa 
sulle yhden kaamean salaisuuden, koska tän 
kirjeen tullessa perille uutinen on jo vanha, 
mutta niin se vain on että me aiotaan val-
lata Saksan Itä-Afrikka. Intiasta tulee kah-
deksan pataljoonaa - - - Ihan naurattaa kun 
ajattelee, että sillä välin kun kaikki Euroopan 
kansat on toistensa kurkussa kiinni, me tääl-
lä hiljakseen napsitaan siirtomaita yhteiseltä 
viholliselta”. 

Rinnakkainelo saksalaisten ja brittisiirto-
maaisäntien välillä ennen sotaa oli ollut so-
puisaa. Kirjan yksi monista päähenkilöistä on 
amerikkalainen siirtomaaviljelijä ja insinööri 
Temple Smith, joka hoitaa sisalfarmiaan lä-
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hellä Kilimanjaron vuorta briteille kuuluvassa 
Itä-Afrikassa. Hän on jatkuvasti yhteydessä 
Saksan Itä-Afrikassa asuvaan Erich von Bi-
shopiin ja Smith käy myös ostoksilla saksa-
laisten keskuksessa Dar es Salaamissa al-
kaakseen laajentaa kahvipensaiden viljelyyn.  

Rauha kuitenkin järkkyy, kun sota tekee 
naapureista vihollisia. Majuri von Bishop pol-
tattaa Smithin sisal- ja pellavaviljelmät ja tu-
hoaa myös hänen sen ajan teknisen ihmeen, 
tehokkaan kuorimakoneen. Smithistä tulee 
tämän jälkeen pennitön ja koditon pakolai-
nen, joka liittyy Nairobissa brittijoukkoihin. 
Hänen sotansa on henkilökohtainen kostoret-
ki entistä naapuriaan von Bishopia kohtaan. 

Teoksessa on monia muita päähenkilöitä, 
kuten nuori sotilasperheen poika, opiskelija 
Felix Cobb. Hän pääsee opiskelemaan Oxfor-
diin ja on ensin pasifisti, mutta liittyy brit-
tijoukkoihin vanhemman veljensä kapteeni 
Gabriel Cobbin kadotessa. Felix löytääkin 
itsensä sodan loppuvaiheessa Itä-Afrikasta. 
Koomisin kirjan henkilö on brittivirkamies 

Wheech-Browning, joka levittää kaaosta ja 
kuolemaa kaikkialle minne hän meneekin

Suosittelen tätä kirjaa kaikille opettajille 
kesälukemistoksi. Luin sen helmikuussa uu-
demman kerran, koska ensimmäisestä luku-
kerrasta oli kulunut jo 30 vuotta. Kirja kan-
nattaa lukea senkin takia, että saa selville, 
miksi sen nimi on Jäätelösota. 

Lähteet:
Boyd William, Jäätelösota. Suom. Eila Pen-
nanen. WSOY 1984.
Boyd William, Uudet tunnustukset. Suom. 
Seppo Loponen. WSOY 1988.
Hašek Jaroslav, Kunnon sotamies Švejkin 
seikkailut maailmansodassa I-III. Suom. 
Marja Helin. Kansankulttuuri 1956.
Erich Maria Remarque, Länsirintamalta ei 
mitään uutta. Suom. Armas Hämäläinen. 
11. painos WSOY 1973.

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Porkkalan lukiossa 
Kirkkonummella.

•

•

•

•
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Vuonna 19�� musertui kreikkalainen unel-
ma Suur-Kreikasta Smyrnan liekkeihin. 

Murskaavampi oli inhimillinen kärsimys, jon-
ka vaikutuksia monet sukupolvet ovat kan-
taneet.

Suur-Kreikka – Megáli Idéa

Suur-Kreikan ajatus oli keskeinen Balkanin 
tapahtumissa ensimmäisen maailmansodan 
molemmin puolin. Vuonna 1830 Kreikka oli 
itsenäistynyt satojen vuosien osmanivallasta. 
Kreikka oli kuitenkin maantieteellisesti pieni. 
Laajentumishaluja perusteltiin kansallisuu-
della, jonka perusteeksi ja siten laajentumi-
sen oikeutukseksi otettiin kieli ja uskonto: 
suurempi määrä kreikkaa äidinkielenään pu-
huvia ortodoksikristittyjä asui rajojen ulko-
puolella kuin niiden sisällä.

Alueelliset tavoitteet olivat kohtuullisia, 
mutta 1800-luvun puolivälissä syntyi ajatus 
Suur-Kreikasta, kreikkalaisittain Megáli Idéa 
(Suuri Ajatus). Tämän irredentistisen liikkeen 
mukaan ”lunastamatonta Kreikkaa” edustivat 
erityisesti Kreeta, Makedonia ja Vähä-Aasian 
rannikko keskuspaikkanaan Smyrna (nyk. 
İzmir) sekä tietysti Konstantinopoli.

Balkan liekeissä

Balkanilla kansallisen identiteetin määritte-
leminen on tunnetusti kimuranttia. Asukkaat 
ovat kautta historian edustaneet erilaisia 
kielen, uskonnon ja perinteiden yhdistelmiä. 
Mutta kun valtioita halutaan muodostaa ja 
laajentaa kansallisvaltioperiaatteella, kriiseil-
tä ei vältytä. Balkanin sodat 191�–13 ovat 
tästä yksi esimerkki.

Vuonna 191� Balkanin liitto, eli Kreikka, 
Bulgaria, Serbia ja Montenegro, ryhtyi so-
tatoimiin osmaneja vastaan. Sen tuloksena 
Osmanivaltakunta menetti lähes kokonaan 

jalansijansa Euroopan mantereella, ja liiton 
jäsenvaltiot laajensivat reviirejään. Kreikan 
kannalta tärkeä saavutus oli Thessalonikin 
valtaus vain niukasti ennen Bulgarian jouk-
koja. Thessaloniki oli merkittävä satamakau-
punki, jonka väestö oli yhtä monimuotoinen 
kuin Balkanilla yleensäkin – melkeinpä mikä 
tahansa valtio olisi voinut perustella sen kuu-
lumista itselleen. Thessaloniki olikin yksi ki-
pupisteistä, joka sai Bulgarian nousemaan 
muita liiton jäsenmaita vastaan vuonna 
1913; Bulgaria koki karvaan tappion.

Balkanin sodat jättivät alueen kytemään 
ja tarjosivat otollisen alustan suursodalle, 
kun eurooppalaisilla suurvalloillakin oli siellä 
omia valtaintressejään.

Kohti tuhoa

Suur-Kreikkaa kohti oltiin vahvasti menossa 
ensimmäisen maailmansodan loputtua. So-
dan lopputulos oli Kreikalle suotuisa – olihan 
maa valinnut tukevansa Englannin ja Rans-
kan sotatoimia – mutta sisäpoliittisesti elet-
tiin vaikeita aikoja. Ns. kansallisen skisman 
(Ethnikós Dihasmós) kriisi repi maan kahteen 
leiriin. Toisaalla oli kuningas hallituksineen ja 
toisaalla Venizélos kannattajineen. Venizélos, 
moninkertainen pääministeri ja äärimmäisen 
taitava poliitikko, sai erityisesti Englannin 
valtionjohdon luottamaan itseensä ja Kreikan 
tukeen maailmansodankin jälkeen tuulisella 
Balkanilla – ja vaati vastalahjaa. Pariisin rau-
hankonferenssissa 1919 Lloyd George, Wil-
son ja Clemenceau päättivät, että kreikkalai-
set saisivat vallata Smyrnan. Venizélos puhui 
itsevarmasti ”kahden mantereen ja viiden 
meren Kreikasta”. Suur-Kreikka oli käsillä.

Vähä-Aasian katastrofi 1922

Manna sataMa
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Vuosi 1922: Smyrnan verilöyly

Kreikan armeija eteni alkuun menestyksek-
käästi Vähä-Aasiassa, mutta tukijoukkoa se 
ei suurvalloista saanut. Valtiontalous oli ku-
ralla ja kansallinen skisma näkyi armeijan si-
sällä. Kreikkalaiset kylvivät tuhoa turkkilais-
kylissä, vaikka armeijan virallista siunausta 
näille tappotoimille ei ollutkaan. Oli lopulta 
vain ajan kysymys, milloin turkkilaisten vas-
taisku alkaisi. Vuonna 19�� näin tapahtui. 
Kreikkalaisjoukot pakenivat lähimpään ulos-
pääsyreittiin, kreikkalaisten vallassa olevaan 
Smyrnaan. Turkkilaisarmeija tuli perässä: 
Smyrnan verilöyly alkoi.

Muutaman päivän päästä kaupunkia nuo-
livat tuhoisat liekit. Palo tuhosi kreikkalaisten 
ja armenialaisten asuttamat kaupunginosat. 
Kymmenien, ellei satojen tuhansien ihmis-
massa pakeni satamaan ajatellen pääsevän-
sä turvaan satama-alueelle ankkuroituihin 
suurvaltojen laivoihin.  

Näin ei käynyt. Ulkomaiset sotilaat, me-
rimiehet ja lehtimiehet todistivat aluksiltaan 
satamaan loukkuun jääneiden ihmisten kär-
simystä. Suuri osa sota-alusten kapteeneista 
noudatti käskyä olla puuttumatta tapahtu-
miin, ja ne, jotka päättivät auttaa ja lähetti-
vät pelastusveneitä satamalaitureille, kohta-
sivat täydellisen kaaoksen: ihmiset ryntäsi-
vät paniikissa kohti pieniä veneitä, eikä min-
käänlaiselle järjestäytyneelle evakuoinnille 
ollut pienintäkään mahdollisuutta. Ihmislihan 
palava haju ja kauhun huudot täyttivät ilman 
useiksi päiviksi. Eräs silminnäkijöistä kirjoit-
taa: ”Luultavasti suurin osa englantilaisista 
lukijoista ei usko kirjoituksiani ja väittää mi-
nun liioittelevan. Mutta kaikki on totta. Ku-
vitelkaa mielessänne entisaikojen kidutukset, 

lisätkää niihin nykyaikaiset joukkotuhoaseet, 
liioitelkaa kuvitelmaa niin paljon kuin pystyt-
te – ettekä silti tavoita puoliakaan Smyrnan 
kauhuista.”

Turkin ja Kreikan väestönsiirrot 
aiheuttavat pakolaisongelman

Lausannen sopimuksessa 19�3 sovittiin Tur-
kin ja Kreikan rajoista ja väestönvaihdos-
ta, joka oli maailmanhistorian ensimmäinen 
tämän mittaluokan pakolla toteutettu väes-
tösiirto. Vaihto tehtiin yksinomaan uskon-
non perusteella, ei kielen tai kulttuurin. Eva-
kuoitavia kristittyjä oli joidenkin arvioiden 
mukaan 1 300 000 ja muslimeja 350 000. 
Kreikkaan siirretyt kristityt olivat traumati-
soituneita, kotinsa ja maansa menettäneitä, 
joiden asuttamiseen poliittisesti, taloudelli-
sesti ja yhteiskunnallisesti rikkinäisellä Krei-
kalla oli äärimmäisen niukat keinot.

Pakolaisia asutettiin maaseudulle ja suu-
rimpiin kaupunkeihin. Maaseudulla ongelmi-
na olivat pakolaisten tyytymättömyys heille 
annettuihin viljelyksiin tai sopeutumatto-
muus. Joillain alueilla kantaväestö oli ostanut 
tai ottanut haltuunsa muslimeiden jälkeensä 
jättämät pellot eikä halunnut luovuttaa niitä 
pakolaisille. Ateenassa, Pireuksessa ja Thes-
salonikissa pakolaisia asutettiin pikaisesti ky-
hättyihin leireihin, joissa ongelmat kasvoivat 
ja pitkittyivät. 

Vähä-Aasian kreikkalaisille uusi kotimaa 
oli kulttuurishokki. Kreikka oli entiseen koti-
maahan verrattuna takapajuinen ja sen ih-
miset oppimattomia. Kreikassa pakolaisiin 
kohdistui voimakkaita ennakkoluuloja. Heitä 
haukuttiin turkkilaispenikoiksi ja jugurtissa 
kastetuiksi ja pidettiin haisevina, laiskoina, 
likaisina, typerinä ja seksuaalisesti arvelutta-
vina. Ja heitä oli kaikkialla!

Kreikan kahtiajakautuminen sai uuden 
lisän. Nyt ulko- ja sisäpoliittisesti sekä ta-
loudellisesti nujerrettu ja kahtiajakautunut 
valtio jakautui myös kansana paikallisiin 
kantakreikkalaisiin ja ulkomaalaisiin pako-
laiskreikkalaisiin. Tässä syvästi epävakaassa 
tilanteessa iti myös tulevan vuosikymmenen 
oikeistodiktatuurin siemen.

Kirjoittaja on FT, Suomen Ateenan-instituu-
tin säätiön asiamies.Smyrnan palo syyskuussa 19��.
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Ravistele itseäsi - kokeile rohkeasti
tarJa honKanen

Olen toiminut opettajana yli �0 vuotta. 
Tässä vaiheessa alkaa miettiä, mikä asia 

tuntuu hankalalta ja haasteelliselta nykyises-
sä yläkoulun opettajan työssäni. Vastausta ei 
tarvitse kauan miettiä, sillä se on lyhenteet 
ATK ja YTE. Opetusmenetelmien pitää olla 
monipuolisia ja oppilaiden erilaiset oppimis-
strategiat huomioonottavia. Lisäksi hieman 
iäkkäämpienkin opettajien tulisi ottaa uusi 
teknologia käyttöön opetuksessa. Päätinkin 
kokeilla jotakin itselleni uutta.

Tänä vuonna merkkivuottaan viettävä en-
simmäinen maailmansota on kiitollinen aihe 
opetettavaksi yläkoulussa. Se on helppo teh-
dä kiinnostavaksi, ja materiaalia riittää yllin 
kyllin. Minulla on aiheesta muutama hieno 
PP-esitys. Löytyy valokuvia, pilakuvia, aika-
laiskuvauksia ja otteita kirjallisuudesta sekä 
dokumentteja ja elokuvia. Tämän aiheen 
opettaminen on sujunut mielestäni hyvin, 
eikä varsinaista syytä muutokseen ole. Ihmi-
selle on kuitenkin hyväksi joskus astua oman 
mukavuusalueensa ulkopuolelle ja kokeilla 
jotakin erilaista. Tämän vuoden ensimmäi-
sessä Kleiossa kerrottiin iPadien käyttämises-
tä opetuksessa, ja ajan trendeissähän pitää 
pysyä mukana.

Yhdessä opettamassani seiskaluokassa 
on alle �0 oppilasta. Tämä ryhmä on varsin 
haasteellinen. Oppilaiden taidot, motivaatio 
ja keskittymiskyky vaihtelevat keskimääräis-
tä enemmän. Tässäpä on siis sopiva ryhmä 
kokeilla erilaista historianopiskelua. Unohde-
taan opettajan hienot esitykset ja annetaan 
oppilaiden toimia silläkin uhalla, että pieleen 
menee. Kokemuksia ainakin kertyy lisää.

Koulussa on iPadeja, joita osaan jo melkein 
käyttää. Viime vuonna kahdeksasluokkalaiset 
tekivät animaation toisesta maailmansodas-
ta, joten nyt päätin, että tehdään ensimmäi-
nen maailmansota animaationa. Etsin kotoa 
varastosta laatikon, jossa ovat oman poikani 
vanhat lego-ukot, ja vein ne luokkaan. Ker-

roin, että käytämme legoja ja paperihahmoja 
animaatiossa, jonka oppilaat tekevät ensim-
mäisestä maailmansodasta. Ensin piti tieten-
kin opiskella kirjan teksti. Luokan levottomin 
oppilas kävi kurkkaamassa legolaatikkoon 
ja komensi toisia olemaan hiljaa, että pääs-
tään alkamaan. Kävimme sodan vaiheita läpi 
vanhanaikaisesti lukemalla vuorotellen kirjan 
tekstiä. Sen jälkeen ensimmäinen maailman-
sota jaettiin osiin. Jokaisessa osassa piti olla 
jokin tärkeä asia esitettäväksi. Nyt työ alkoi 
näyttää pedagogisestikin perustellulta, sillä 
tärkeiden asioiden etsiminen on yksi keino 
opiskelutaitojen ohjaamisessa. Luokalla on 
yksi kaksoistunti kerran viikossa. Ensimmäi-
sen kerran jälkeen kirjan teksti oli luettu ja 
opettajan muodostamat parit olivat valinneet 
oman aiheensa.

Minulla oli viikko aikaa selvittää, miten 
animaatio tehdään. Viime vuonna apunani oli 
projektityöntekijä, joka hoiti teknisen puolen. 
Silloin se näytti helpolta. Opettajainhuonees-
sa kukaan ei tunnustanut osaavansa tehdä 
animaatiota iPadilla. Yleisin neuvo oli, että 
joku oppilas kuitenkin osaa ja neuvoo toisia. 
Lopulta löytyi asiantuntemusta, kun kuulin 
alakoululaisten tehneen animaatioita. Opet-
taja ei osannut neuvoa, mutta tiesi luokan 
tekemien animaatioiden editoijat. Sovimme, 
että kaksi kuudesluokkalaista tulisi hyppy-
tunnillani opettamaan minua. Ensin oppilaat 
latasivat koneeseen kuvausohjelman (iMoti-
on). Sitten he näyttivät, miten animaatio ku-
vataan ja editoidaan (iMovie). Onneksi kou-
lusta löytyi asiantuntijoita. Kiitin kauniisti ja 
lupasin pojille karkkipussit kiitokseksi.

Seuraavalla kaksoistunnilla oli käytössä 
legoja, erivärisiä papereita sekä tusseja ja 
saksia. Tunnin alussa totesimme, että pape-
rihahmoilla työskentely on helpompaa. Jokai-
nen ryhmä hylkäsi legot ja ryhtyi askartele-
maan paperihahmoja. Minä toimin avusta-
jana, eli hain lisää saksia ja papereita. Hain 



31KLEIO �/�014

I MAAILMANSOTA

kirjoista ja netistä kuvia malliksi sekä kes-
kustelin erilaisista toteuttamisvaihtoehdoista. 
Itse olisin esittänyt asiat usein toisella tavalla, 
mutta päätin olla liikaa puuttumatta oppilai-
den ideoihin. Motivaatio oli korkealla, ja kaik-
ki tekivät ahkerasti ja rauhallisesti töitä, mikä 
oli jo saavutus sinänsä. 

Tänään oli kuvauksen vuoro. Tunnin alus-
sa pohdin ääneen, mitä omaa kuvausvuoro-
aan odottavat oppilaat tekisivät. Totesimme 
yhdessä, että kuvaustilanteen pitää olla rau-
hallinen. Ensimmäisellä tunnilla ryhmät vii-
meistelivät töitään, rakensimme kuvauspai-
kan ja kuvasimme yhdessä animaation alun. 
Pahvin päälle laitettiin paperista leikatut kir-
jaimet sanoista ensimmäinen maailmansota. 
Sen jälkeen laiva, sukellusvene ja lentokone 
pyyhkäisivät kirjaimet pois. Kaikki oppivat 
tekniikan, ja kuvaus jatkui sitten ryhmä ker-
rallaan. Työttömät oppilaat tekivät kirjan teh-
täviä ja toisella tunnilla laitoin valkokankaalle 
pyörimään Ylen Areenasta Matkapassi-sarjan 
dokumentin, joka kertoi länsirintaman taiste-
lupaikoista. Kaksi ryhmää ei ehtinyt kuvata 
aihettaan. He tulevat huomenna välitunnilla 
kuvaamaan oman osionsa. Animaatiot ovat 
vähintäänkin mielenkiintoisia. Toteutus kan-

gertelee, hahmot ovat välillä vaikeasti tun-
nistettavia, tekstitettyjä nuolia sinkoilee puo-
lelta toiselle, mukana on kirjoitusvirheitä ja 
kameran jalustalle viritetty iPadikin liikkuu 
välillä, mutta oppilaat ovat tyytyväisiä. 

Seuraavana vuorossa on editointi. Tähän 
mennessä olemme käyttäneet jo kolme kak-
soistuntia. En uhraa editointiin enää oppitun-
teja vaan jokainen ryhmä käy välitunneilla 
editoimassa oman osuutensa. Projekti on siis 
vielä kesken. Oppilaat tekivät töitä innostu-
neina, mutta minua harmitti, kun en saanut 
kertoa hyviä juttujani aiheesta ja PP-esitys-
kin jäi näyttämättä. Tutustuin kuitenkin op-
pilaisiin aivan uudella tavalla. Levoton ja lap-
sellinen oppilas on hyvä piirtämään ja jaksaa 
keskittyä siihen. Joku tarvitsi paljon kannus-
tusta ja toinen teki omaperäisiä ratkaisuja it-
senäisesti. Toisille kelpasi suurpiirteisempikin 
toteutus, ja osa näki paljon vaivaa yksityis-
kohtien hiomisessa. Tekeminen korostui ja 
ensimmäinen maailmansota oli aiheena. 

Katsomme lopputuloksen varmaan mo-
neen kertaan, ja siitä keskustellaan. Tar-
koitukseni on, että seuraavassa kokeessa 
oppilaat kirjoittavat esseevastauksen ensim-
mäisestä maailmansodasta. Sitten näen tu-

lokset. Toivottavasti 
kokeesta ei tule yhtä 
monta nelosta ja vii-
tosta kuin viimeksi. 
Projekti oli työläs ja 
tuotti enemmän yri-
tyksiä ja erehdyksiä 
kuin onnistumisen 
kokemuksia. En kui-
tenkaan usko sen 
jäävän viimeiseksi 
historian tunneilla 
tehdyksi animaatiok-
si. Kolmella rinnak-
kaisella seiskaluokal-
la etenemme kuiten-
kin vielä perinteisin 
menetelmin.

Kirjoittaja on 
historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja 
Raunistulan koulun 
Kastun yksikössä 
Turussa.
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Tämä palsta on avoinna kaikille kollegoille, jotka haluavat julkaista 
Kleiossa pakinoita, kommentteja tai vaikkapa runoja.

Jo useamman vuoden ajan opettajat ovat 
joutuneet kouluissa ja luokkatilanteissa 

miettimään, miten suhtautua nykynuori-
son näpräämiin älypuhelimiin, kannettaviin 
tietokoneisiin, ipodeihin, padeihin vai mitä 
vimpaimia ja vipstaakkeleita niitä nykyään 
onkaan. Joskus välitunneilla käytäviä pitkin 
oppilaiden ohi kulkiessa tunnelma on tosi 

”awe-some”, kun jokainen ”minä-jalkainen” 
on kumartunut kuin rukoukseen oman ruu-
tunsa puoleen, ja viileä sinertävä valo vain 
leikkii vaitonaisten nuorten kasvoilla mielten 
vaeltaessa ties millaisissa some-maailmoissa. 
Laitteet koukuttavat herkästi myös oppitun-
neilla, kun silmä vähänkin välttää. 

Ne meistä, jotka Rikhardin lailla aloittivat 
opettajanuransa jo hamalla viime vuositu-
hannella, muistanevat, millaista oli aika en-
nen elektroniikkaa: kirjojen lukemisen, käsin- 
ja kaunokirjoittamisen aikakaudella. Käsite 

”kävelevä tietosanakirja” viittasi silloin eri 
asiaan kuin nyt, jolloin lähes kaikista oppi-
laista on ainakin periaatteessa tullut sellaisia. 
Pitäisikö tuohon menneeseen matalan tek-
nologian maailmaan suhtautua huvittuneesti 
hymähdellen vai kuin kulta-aikana nostalgi-
soiden? 

Entä nyt? Opettajien suhtautumistavat ja 
nykykäytännöt vaihtelevat totaalikiellon ja 
täydellisen liberalismin välillä. Rikhard tuntee 
konservatiivisia kollegoita, jotka tuohtuneina 
raportoivat tunneilta toistuvasti tavatuista 
kännykänräpeltäjistä ja jotka kertovat ilmoit-

tavansa oppituntien alussa selkeinä pelisään-
töinä sen, että kaikki laitteet suljetaan ja siir-
retään pulpeteilta reppujen pohjille näkymät-
tömiin opiskelua häiritsemästä. Noudatetaan 
täydellistä radiohiljaisuutta, ”ettei vihollinen 
kuuntele”. Pelaaminen, Facebook sekä muut 
narsismia ja lyhytjännitteisyyttä ruokkivat 

”sosialistiset mediat”, joissa kuitenkin vain 
roikuttaisiin, eivät edistä oppimista, sanovat 
konservatiivit ja ajattelevat tekevänsä oppi-
lasparoille suuren palveluksen vapauttaes-
saan heidät edes hetkeksi verkon kahleista. 

”Hei haloo, eletään �010-lukua” -nimisen 
vapaamielisten edistyspuolueen mielestä taas 
totaalikielto on turha, toivoton ja tuomittava. 
Tietoyhteiskuntaan yhteensopiva koululaitos 
nimenomaan edellyttää it-taitojen opettelua 
ja hyödyntämistä myös oppitunneilla. Val-
tavat tiedon kentät odottavat vain poimijoi-
taan, muokkaajiaan ja hyödyntäjiään, jotka 
luovuudellaan löytävät koko kansakunnal-
lemme uutta lisäarvoa. Uusia rovioita ei saa 
sammuttaa eikä vihaisia lintuja ampua alas. 
Verkostoja kannattaa luoda ja pelaaminen-
kin on käännettävissä oppimiskokemuksiksi. 
Etenkin reaaliaineissa, kuten historiassa ja 
yhteiskuntaopissa, on suorastaan suotavaa 
käyttää digitaalisia materiaaleja ja menetel-
miä, totuttaa kriittiseen tiedonhankintaan ja 
aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen, perus-
telee progressiivinen e-puolue. Mitä pikem-
min siirrytään sähköisiin oppikirjoihin ja säh-
köisiin ylioppilaskirjoituksiin, sitä parempi. 

Äly- vai älytön kännykkä?



33KLEIO �/�014

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Pilvipalveluita käyttämällä löytyy todellinen 
taivas.

Onko tietotekniikka hyvästä vai pahasta? 
Ongelma sinänsä on ikivanha. Tekniikkaa on 
aina kuvattu kaksiteräisenä miekkana, joka 
käyttäjiensä käsissä voi tuottaa sekä hyvää 
että pahaa. Myös kysymys siitä, onko tek-
niikka ihmisen hallittavissa vai päinvastoin, 
on ollut ajankohtainen jo kivikaudella. Kult-
tuurievoluution näkökulmasta katsottuna 
elämme joka tapauksessa niin huikeaa mur-
rosaikaa, ettemme sitä ehkä lyhyellä täh-
täimellä tajuakaan. Yksittäisen humanistin 
mieleen juolahtaa helposti, että mikäpä minä 
olen taistelemaan it-tutkainta vastaan, jos 
kerran järjen viekkaus, evoluution paine tai 
maailman markkinatalouden teknojumalat 
ovat päättäneet, että jokaisen räpylässä on 
oltava viestintä- ja viihdytysväline. Kuuluuko 
heitellä kapuloita rattaisiin, kun ihmiskunta 
valmistautuu evolutiiviseen loikkaansa kohti 
transhumanismia, kyborgeja ja keinoälyä? 
Onko kehitystä peräti kiirehdittävä, jotta 
uusi uljas tietoihminen kuoriutuisi kapalois-
taan mahdollisimman nopeasti? Vai vaatiiko 
ihmisyyden puolustus nimenomaan ”uuslud-

diittien” yhteenliittymistä ja jos nyt ei ihan 
tietokoneitten murskaamista, niin ainakin 
oppilaiden älykännyköiden kontrolloimista. 

Jälkimmäisen näkemyksen puolesta tun-
tuisi puhuvan taidehistorioitsija Kenneth 
Clark (ei siis teräsmies Clark Kent) Länsimai-
nen perintömme -nimisen tv-sarjan käsikir-
joituksessaan kertoessaan Rodinin muovaa-
masta Balzacin monumentista ja monumen-
tin esikuvasta. ”Ihmisten vaikuttimia syvästi 
ymmärtävä Balzac pilkkaa sovinnaisia arvoja, 
uhmaa Beethovenin tavoin muodissa olevaa 
mielipidettä, ja hänen pitäisi innoittaa meidät 
uhmaamaan kaikkia niitä voimia, jotka uh-
kaavat vahingoittaa ihmisyyttämme – valhei-
ta, panssarivaunua, kyynelkaasupommeja, 
ideologioita, mielipidetutkimuksia, koneistu-
mista, suunnittelijoita, tietokoneita – koko 
roskaa.” (Länsimainen perintömme, 1969, 
suom. Heidi Järvenpää 1971.) Onko tä-
män viime vuosisadalla eläneen ja kuolleen 
(1903–1983) brittipäärin puhe auttamatta 
vanhentunutta horinaa – vai ajatonta kult-
tuurin tuntijan viisautta?  

Rikhard Leijonanmieli

EU-koulutusta Lappeenrannassa 5.9.2014
 
HYOL, ulkoministeriön Eurooppatiedotus ja Ulkopoliittinen instituutti UPI järjestävät 
yhteistyössä EU-koulutustilaisuuden opettajille Lappeenrannassa.

Seminaarin aiheita ovat mm. eurooppalaiset puolustusrakenteet, vapaa liikkuvuus ja 
Euroopan sisäinen turvallisuus.

Koulutus järjestetään perjantaina 5.9.�014 klo 9-15, Scandic Hotel Patriassa.

Tilaisuus tarjoiluineen on maksuton. Ilmoittautuminen seminaariin HYOL:n sivuilla.
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Tiedustelimme Kleioa varten viiden kus-
tantajan ajatuksia e-materiaalien kehityk-

sestä ja heidän omista e-materiaaleistaan. 
Perinteisten oppikirjojen kustantajilta löytyy 
oppikirjasarjoihin liittyviä sähköisiä aineisto-
ja ja kirjojen digitaalisia versioita sekä pe-
ruskouluun että lukioon. Myös pelkästään 
sähköisiin oppimateriaaleihin keskittyviltä 
kustantajilta löytyy materiaaleja niin lukioon 
kuin peruskouluunkin. 

Digitaalisten kirjojen ja muiden sähköis-
ten materiaalien etuna kustantajat pitävät 
opetuksen elävöittämistä ja vuorovaikuttei-
suuden lisäämiseen. Erilaisten oppimateriaa-
lien toimiminen kaikenlaisissa päätelaitteissa 
on olennainen tekijä, jotta materiaaleja voi-
daan hyödyntää täysipainoisesti. E-kirjojen 

Edita Publishing Oy, Hanna Sokratous
1. Edita on julkaissut suosituista Kansalai-
nen- ja Kaikkien aikojen historia -sarjoista 
ensimmäiset kurssit digikirjoina. Muita kurs-
seja ilmestyy digikirjoina tänä ja ensi vuon-
na. Perusopetukseen tarjolla on Memo-sarjan 
7. ja 8. luokan historian sähköiset oppilaan 
tehtäväaineistot ja äänikirjat. Opettajan ai-
neistot ovat sähköisessä muodossa kaikista 
sarjoista.

�. Lukiossa ylioppilastutkinnon sähköis-
tyminen vaikuttaa myös oppimateriaaleihin. 
Kun sähköisen kokeen tehtävätyypit varmis-
tuvat, digikirjoja kehitetään tukemaan opis-
kelijoiden valmistautumista kokeisiin. Perus-
opetukseen ja myöhemmin lukioon tulossa 
oleva uusi opetussuunnitelma sisältää tieto- 
ja viestintäteknisiä taitoja. Digitaalinen op-
pimateriaali ohjaa osaltaan oppilaita käyttä-

mään laitteita ja ohjelmistoja monipuolisesti 
opiskelussa.

3. Keskeisintä oppimateriaalin valinnas-
sa on sisältö: opettajan kannattaa valita se 
digitaalinen materiaali, joka pedagogisten 
ominaisuuksiensa puolesta parhaiten tukee 
hänen opetustaan.

e-Oppi Oy, Miika Sjöman

1. e-Opin valikoimissa on tällä hetkellä kir-
jat lukion historian ensimmäiselle ja toiselle 
kurssille sekä yhteiskuntaopin ensimmäisel-
le kurssille. Perusopetukseen tarjolla on 7-8 
luokan historian kirja. Valikoima täydentyy 
tulevan lukuvuoden aikana. Kirjat julkaistaan 
Peda.net- ja OnEdu-alustoilla. Lukiokirjojen 
hinta on 1�.40 euroa ja yläkoulukirjan 6.65 
euroa oppilasta kohti.

Kustantajien sähköiset materiaalit ja 
oppikirjat

riitta tallavaara

1. Mitä historian ja yhteiskuntaopin e-ma-
teriaalia teillä on peruskoulu- ja lukio-
käyttöön?
�. Millainen on e-kirjojen tulevaisuus?
3. Miksi opettajien tulisi valita juuri teidän 
e-materiaalinne?

tulevaisuuteen vaikuttaa kustantajien mu-
kaan erityisesti sähköinen ylioppilastutkinto, 
jonka mukaisesti lukion materiaaleja tulevai-
suudessa muokataan. Suurin muutos lähtee-
kin kustantajien mukaan lukiosta ja siirtyy 
sieltä peruskouluun, jossa käyttöä rajoittaa 
jonkin verran päätelaitteiden puute.

Kysyimme kustantajilta seuraavat kysy-
mykset:
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�. Sähköiset kirjat vakiinnuttavat paikkan-
sa painetun kirjan rinnalla melko nopeasti.

3. e-Opin kirjojen myötä käyttäjä saa sekä 
kirjan että oppimisalustan samassa paketis-
sa. Kirjojen muokattavuus tarjoaa opettajal-
le mahdollisuuden tuoda omat materiaalinsa 
osaksi kirjaa. Perusopetuksessa eriyttäminen 
helpottuu, kun opettaja voi tarjota eritasoisil-
le ryhmille räätälöidyn kirjan.

Opiskelijalle suurin etu on elinikäinen li-
senssi, jonka myötä omaa opintohistoriaa voi 
kerrata useiden vuosien kuluttuakin.

Kustannusosakeyhtiö Otava, Mika 
Perttola

1. Peruskouluun on olemassa opettajan säh-
köisiä materiaaleja Forum -sarjassa. Materi-
aalit ovat runsaita ja ne auttavat opettajaa 
elävöittämään oppitunteja. Niissä on mm. 
kuvien avauksia, videoklippejä, muistiinpa-
noja, animoituja karttoja ja oppikirjan tekstit 
ääneen luettuina (Forum 7-8). Ne sisältävät 
myös osallistavia ja vuorovaikutteisia ope-
tustuokioita luokkatilanteisiin. Nämä opetus-
aineistot ovat erittäin suosittuja, ja helppo-
käyttöisyytensä ansiosta niitä voi soveltaa 
kaiken tyyppiseen historianopetukseen.

Lukioon lanseerattiin elokuussa �013 Fo-
rum -digikirjat, joita on tarjolla kaikkiin pakol-
lisiin historian ja yhteiskuntaopin kursseihin. 
Digikirjat toimivat kaikissa uusissa päätelait-
teissa: älypuhelimissa, tableteilla ja kannet-
tavilla tietokoneilla. Forum-digikirjoissa on 

paljon toimintoja: haku, muistiinpanot, kir-
janmerkki sekä keskeiset käsitteet alleviivat-
tu ja selitetty. Ne sisältävät myös runsaasti 
rikasteita opiskelun elävöittämiseen. Forum-
digikirjat toimivat myös offline-tilassa.

�. E-kirjojen suosio lähtee liikkeelle luki-
oista, joissa voidaan edellyttää opiskelijoiden 
hankkivan omat laitteet. Myös sähköiset yo-
kokeet vahvistavat tätä trendiä ja opettajat 
ovat erittäin kiinnostuneita sähköisestä pe-
dagogiikasta. Peruskouluissa kehitys menee 
varmasti samaan suuntaan, mutta hitaam-
min. On vielä matkaa siihen, että kaikilla op-
pilailla olisi käytössä päätelaite. 

3. Kaikissa Otavan sähköisissä materiaa-
leissa on laadukas ja testattu sisältö. Digi-
kirjoissa on sama sisältö kuin printtikirjoissa, 
joten luokassa voidaan käyttää samanaikai-
sesti molempia. Otavan sähköisiä materiaa-
leja ja digikirjoja on helppo käyttää. Lukion 
digikirjat myydään neljän vuoden lisensseillä, 
ja ne ovat halvempia kuin vastaavat printti-
oppikirjat.

Sanoma Pro Oy, Mari Soikkeli

1. Peruskoulukäyttöön meillä on yläkoulun 
Aikalainen -sarjan historian 7-8 luokkien 
sähköinen lisenssimateriaali, joka sisältää 
opettajan esitysmateriaalia, oppilaan verk-
kotehtäviä, tulostettavaa materiaalia sekä 
koetehtävätyökalun, jolla opettaja laatii kä-
tevästi omia kokeita. Tätä työtä nopeutta-
maan sarjan tekijät ovat laatineet koeteh-
täväpankkiin myös valmiita koetehtäviä ja 
kysymyksiä, joita opettaja voi halutessaan 
muokata omalle ryhmälleen paremmin sopi-
viksi. Vastaava lisenssiaineisto löytyy myös 
yhteiskuntaopista.

Lukion historian ja yhteiskuntaopin Link-
ki –sarjassa on opettajan sähköinen aineisto. 
Tämä aineisto pitää sisällään mm. opettajan 
esitysmateriaalia. Lisäksi kaikki lukion histo-
rian ja yhteiskuntaopin kirjat löytyvät valikoi-
mistamme digitaalisina.

�. Tulevaisuudessa e-kirjat muuttavat 
varmasti jonkin verran muotoaan. Niiden tu-
lee tarjota merkittävää lisäarvoa painettuun 
kirjaan verrattuna, jotta niiden käyttö on 
mielekästä ja perusteltua. Asia on luonnol-
lisesti kiinteässä yhteydessä opiskelijoiden 
henkilökohtaisten laitteiden määrään sekä 
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sähköisiin yo-kirjoituksiin.
3. Luotettavana ja suurimpana kustanta-

jana kehitämme ja uudistamme jatkuvasti e-
kirjatarjontaamme.

Opettaja voi halutessaan saada digikir-
jasta näytekappaleen riippumatta siitä, onko 
hän jo sarjan / kirjan käyttäjä vai ei. Opetta-
ja voi halutessaan jatkaa saamansa diginäy-
tekirjan lisenssiä sen umpeuduttua.

Digikirjoillamme on useita hyviä ominai-
suuksia: ne toimivat myös ilman verkkoyh-
teyttä tablettisovelluksella, niihin voi tehdä-
muistiinpanoja, alleviivauksia, lisätä kirjan-
merkkejä ja korostuksia. Lisäksi käytössä 
ovat haku- ja zoomaustoiminnot.

Opiskelija voi valita digikirjan ja painetun 
kirjan välillä, mm. sivujako on molemmissa 
versioissa sama. Tämä helpottaa myös opet-
tajan työtä luokassa, jossa osalla opiskeli-
joista on painettu kurssikirja ja osalla e-kirja.
Digikirjojamme voi lukea yleisimmillä pääte-
laitteilla.

Jatkossa e-kirjat sisältävät vielä enem-
män toiminnallisuutta.

Tabletkoulu, Miikka Salavuo

1. Tabletkoulu tarjoaa lukion historian ja yh-
teiskuntaopin 1-� -kurssit uudenlaisina, opis-
kelijoita aktivoivina kokonaisuuksina. Lisää 
kursseja valmistuu syksyyn mennessä. Luki-
on kurssit maksavat opiskelijoille 11€ kappa-
leelta, ja kaikilla päätelaitteilla toimiva alus-
tamme on ilmainen. Peruskoulun materiaalit 
tulevat käyttöön ensi lukuvuonna. 

�. Tabletkoulun historian ja yhteiskunta-
opin kurssit tukevat ajattelun kehittymistä ja 
tiedon rakentamista myös ulkoisia, verkon 
sisältöjä hyödyntäen. Ilmiöitä havainnollis-
tetaan videoiden ja verkon artikkelien avul-
la. Opiskelijoita aktivoidaan etsimään tietoa, 
luomaan tulkintoja, sekä tuottamaan omia 
esityksiä. Sisällöistä linkitetään aktiivisesti 
muihin kursseihin, jolloin opiskelija voi tar-
kastella ilmiöitä laajemmin.

3. Opettaja voi lisätä kirjaan omaa mate-
riaalia ja harjoituksia, sekä pian myös muo-
kata kirjan rakennetta. Hän voi seurata opis-
kelijan edistymistä ja nähdä, millä osa-alu-
eilla opiskelija tarvitsee tukea ja missä edis-
tyneitä sisältöjä. Yksilöllistäminen, internetin 
hyödyntäminen sekä oppimisen analytiikka 
tulevatkin olemaan sähköisten kirjojen tu-
levaisuutta. Ohjeet materiaalien hankintaan 
löydät osoitteesta www.tabletkoulu.fi.

Kirjoittaja toimii resurssiopettajana helsinki-
läisessä peruskoulussa.



Kanonseminarium för historielärare 
och historieforskare

I november �013 ar-
rangerades ett sym-

posium där tio gym-
nasielärare från olika 
delar av södra Finland 
och tio forskare från 
Åbo Akademi och Tu-
run Yliopisto samtala-
de kring gemensamma 
utmaningar och mål-
sättningar. Responsen 
från symposiumet var 
påtagligt positivt och 
många efterlyste ett 
närmare samarbete 
och återkommande 
möjligheter att träffas. Då så att allt flera har möjlighet att delta i diskussionerna och 
kunna ta del av de gemensamma initiativen och pedagogiska resurserna.

För tillfället har initiativet fått en fortsättning genom att Svenska Litteratursällskapet 
visat ett intresse för projektet. Därför kommer den historiska nämnden vid Svenska 
litteratursällskapet att tillsammans med HYOL och Åbo Akademi ordna ett gemensamt 
seminarium i Ständerhuset i Helsingfors den 3-4 oktober �014. 

Temat för det första seminariet kommer att vara historisk kanon. Begreppet fokuse-
rar på att ta fram och belysa vissa historiska händelser och personer framför andra. Det 
handlar alltså om att dekonstruera och rekonstruera historien för att ställa frågan: ”vad 
skall historieundervisningen egentligen innehålla?”. Konceptet är inte unikt då det redan 
framförts bl.a. danska och holländska kanon för historieundervisningen. Förespråkarna 
för en dansk kanon har menat att den kan skapa en viss samstämmig historisk bakgrund 
och att historieundervisningen blir logisk genom grundskolan till gymnasieutbildningen. 
Kritikerna betonar frågans komplexa karaktär och risken för nationalistiska tolkningar. 
Frågan är viktig att belysa och nu är tiden inne att fortsätta diskussionen också i Fin-
land.

Seminariet inleds vid middagstid fredagen 3.10.�014 och under två dagar får delta-
garna ta del av högklassiga och aktuella föredrag samt delta i olika verkstäder som förd-
jupar och diskuterar frågorna ytterligare. Mera information om seminariet och anmälning 
meddelas av förbundet i mitten av augusti �014. Väl mött i oktober! 
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Paraikaa voi kommentoida vuonna �016 
käyttöön otettavien perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden luonnosta. 
Historian oppiaineeseen ei ehdoteta suuria 
muutoksia verrattuna käytössä olevaan ope-
tussuunnitelmaan. Tarkoitus on lähinnä vah-
vistaa taitopainotteista näkökulmaa. Yhteis-
kuntaopissa sen sijaan uutta tuo oppiaineen 
tulo alakouluun. 

Tällä kertaa historian ja yhteiskuntaopin 
opetussuunnitelman perusteita pohdittiin 
erillisissä työryhmissä, joskin työryhmät 
tekivät paljon yhteistyötä. Oppiaineryhmi-
en koostamisessa oli otettu huomioon alu-
eelliset, kielelliset ja sukupuolinäkökulmat. 
Työryhmiin otettiin myös etäjäseniä, jotka 
kommentoivat tekstiluonnoksia. Historian ja 
yhteiskuntaopin suunnitelmien työstämiseen 
osallistui näin kaikkiaan kahdenkymmenen 
hengen joukko.

Kummankin oppiaineen perustetekstien 
laatimista ohjasi Opetushallituksen ohjeistus. 
Lähtökohtana oppiaineosuuksien kirjoittami-
sessa oli sisältöjen karsiminen. Tällä pyri-
tään saamaan koulutyöhön kiireettömyyttä. 
Lisäksi jokaisen oppiaineryhmän piti suun-
nittelussaan ottaa huomioon laaja-alaiselle 
osaamiselle määritellyt tavoitteet.1 Ensim-
mäiset puoli vuotta työskentely keskittyi ope-
tussuunnitelman yleisen osan työstämiseen, 
ja oppiaineosuuksia päästiin laatimaan vasta 
syksyllä �013. Työn on tarkoitus olla valmis 
kuluvan vuoden lopussa.

1 Laaja-alainen osaaminen koostuu seuraavista 
tekijöistä: 1) ajattelu ja oppimaan oppiminen, �) 
kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3) 
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4) monilukutai-
to, 5) tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 6) 
työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys, 7) 
osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuu-
den rakentaminen.

Taitopainotteiset tavoitteet jäsentävät 
työskentelyä

Jos uusia perusteluonnoksia vertaa käytössä 
oleviin, suurimmat erot huomaa tavoitteiden 
määrän kasvussa ja sisältöjen vähenemises-
sä. Historiassa tavoitteet eivät juuri ole muut-
tuneet, mutta ne on pilkottu pienempiin osiin. 
Tämä johtuu pyrkimyksestä liittää tavoitteet 
tiukemmin arviointikriteereihin. Opettajan 
työn helpottamiseksi kullekin tavoitteelle on 
laadittu oma hyvän osaamisen kriteerinsä.

Sekä historian että yhteiskuntaopin op-
piminen nähdään kumuloituvana prosessina, 
jossa seuraavalle taitotasolle päästäkseen 
oppilaan pitää hallita edellisellä tasolla mää-
ritelty osaaminen. Tämän vuoksi kumulatiivi-
suus korostuu ala- ja yläkoulun tavoitteissa. 
Näin historia ja yhteiskuntaoppi profiloituvat 
vahvemmin lukuaineiden sijasta taitoaineiksi.

Yhteiskuntaopin tavoitteita uusittiin histo-
riaa enemmän. Tämä johtui suureksi osaksi 
yhteiskuntaopin opetussuunnitelman kehittä-
misen jäämisestä puolitiehen edellisessä ope-
tussuunnitelmauudistuksessa. Tällä hetkellä 
käytössä oleva opetussuunnitelma on tietyllä 
tapaa sekoitus taito- ja sisältöpainotteisista 
opetussuunnitelmista. Vuodesta �016 lähtien 
myös yhteiskuntaopin opetus tähtää ennen 
kaikkea oppilaiden taidollisten valmiuksien 
kehittämiseen.

Opetussuunnitelman perusteet eivät voi 
määrätä yhteiskuntaopin opetusta tietylle 
vuosiluokalle, sillä tuntijaon perusteella ala-
koulussa oppiaine sijoittuu vuosiluokille 4–6 
ja yläkoulussa 7–9. Opetuksen tavoitteiden 
ja arviointikriteerien avulla alakoulun yh-
teiskuntaoppi kuitenkin pyritään ohjaamaan 
neljännelle luokalle. Yläkoulussa oppiainetta 
opetettaneen yhdeksännellä luokalla. Myös 

Historian ja yhteiskuntaopin opetukselle 
uudet linjaukset

JuKKa rantala
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opetussuunnitelman perusteiden yhteyteen 
laadittavalla tukimateriaalilla pyritään tuke-
maan tätä ajatusta. Nimenomaan alakoulun 
neljännelle luokalle sijoitettavalle yhteis-
kuntaopin opetukselle on monta perustetta, 
mutta se vaatii myös oppiaineen opetuksen 
jäsentämistä kyseiselle ikäkaudelle sopival-
la tavalla. Alakoulun yhteiskuntaopin opetus 
lähteekin aktivoinnin ja toiminnallisuuden 
periaatteista.

Sisältöjen valinnassa kunta- ja 
koulukohtaista vapautta

Uudessa opetussuunnitelmassa oppiaineiden 
sisällöt nähdään entistä vahvemmin välinei-
nä tavoitteiden saavuttamiseksi. Varsinkin 
historian sisältökuvaukset saattavat herättää 
opettajissa paljon kysymyksiä, koska niissä 
eivät näy vuosikymmeniä opetussuunnitel-
miin kuuluneet his-
torian tapahtumat ja 
ilmiöt, kuten Ruotsin 
suurvalta-aika tai 
toinen maailmanso-
ta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö 
ne voisi esiintyä opetuksessa ja koulukoh-
taisessa opetussuunnitelmassa. Kun opetus-
suunnitelmatyön lähtökohtana oli sisältöjen 
karsiminen koulutyön kiireettömyyden ta-
kaamiseksi, sisältökuvaukset tehtiin niin ylei-
sellä tasolla, että opettajat voivat itse päät-
tää oleellisiksi katsomansa sisällöt ja jättää 
mielestään vähemmän tärkeät pois. 

Tarkoitus on saada opetuksen painopiste 
sisältöjen sijasta tavoitteisiin. Vastedes yhtei-
siin tavoitteisiin voidaan pyrkiä hyvin erilai-
silla sisällöllisillä ratkaisuilla. Sisältöjen väljä 
määrittely jättää opettajalle mahdollisuuden 
korostaa poliittisen historian sijasta kulttuu-
rihistoriaa tai muita historian suuntauksia. 
Se myös antaa tilaisuuden valita aiempaa 
helpommin temaattisia lähestymistapoja.

Yhteiskuntaopissa tiedon ja osaamisen 
kumuloituvuus näkyy myös sisältöjen mää-
rittelyssä. Sekä ala- että yläkoulun opetus jä-
sentyvät neljän teeman ympärille: arkielämä 
ja oman elämän hallinta, demokraattinen yh-
teiskunta, aktiivinen kansalaisuus ja vaikut-
taminen sekä taloudellinen toiminta. Alakou-
lussa yhteiskunnallisiin ilmiöihin tutustutaan 
ja harjoitellaan perustaitoja, yläkoulussa 

osaamista ja taitoja syvennetään. Myös yh-
teiskuntaopissa opettajille on jätetty vapaut-
ta valita itselleen sopivia sisältöjä.

Arviointikriteerit antavat opettajille 
tukea

Selkein muutos nykyiseen näkyy arvioin-
tikriteereissä. Päättöarviointia varten ope-
tussuunnitelman perusteisiin on määritelty 
arvosanan ’hyvä’ lisäksi sen alittavan ja ylit-
tävän osaamisen kuvaukset. Lisäksi tukima-
teriaaliin on laadittu konkretisointeja, jotka 
helpottavat opettajaa arvioimaan oppilaiden 
osaamista. Tämä on huomattava parannus 
edelliseen, sillä nykyiset arviointikriteerit 
ovat olleet liian yleisellä tasolla.

Arviointikriteerien kehittämiseen onkin 
ollut tarvetta, sillä päättöarviointi ei ole ol-
lut tasapuolista eikä oikeudenmukaista.� 

Opettajan on ollut 
vaikea suhteuttaa 
oppilaidensa osaa-
mista yleiseen osaa-
mistasoon, minkä 

vuoksi samalla osaamisella oppilaan arvosa-
na on voinut vaihdella jopa kahdella nume-
rolla. Esityksessä olevan kriteeriperustaisen 
arvioinnin ja siihen tukimateriaaliin liitettyjen 
konkretisointien pitäisi johtaa miltei samaan 
sovellettavuuteen, minkä vuosituhanteen 
vaihteessa käytössä ollut koepankkijärjestel-
mä takasi. Valitettavasti Opetushallitus luo-
pui koepankista, kun kunnilla tai kouluilla ei 
ollut varaa sitä käyttää. 

Vaikka historian ja yhteiskuntaopin arvi-
ointiosuutta on tarkennettu aiempaan verrat-
tuna, perusteluonnoksen arviointia käsittele-
vässä osiossa on linjauksia, jotka saattavat 
hämmentää opettajia. Arviointiin nimittäin 
edelleen jää kahtalaista arviointia, päättöar-
viointia ja opintojen aikaista arviointia, joiden 
periaatteet poikkeavat toisistaan. Päättöarvi-
ointi kohdistuu osaamiseen, ja sen pitäisi olla 
yhteismitallista. Opintojen aikaisen arvioinnin 
tarkoitus sitä vastoin on olla kannustavaa 

 
� Tämä käy ilmi Najat Ouakrim-Soivion väitöstutki-
muksesta http://www.oph.fi/julkaisut/2013/toimi-
vatko_paattoarvioinnin_kriteerit ja Opetushallituksen 
historian ja yhteiskuntaopin vuoden �011 seurantara-
portista http://www.oph.fi/download/139945_Histori-
an_ja_yhteiskuntaopin_oppimistulokset_perusopetuk-
sen_paattovaiheessa_�011.pdf.

“Jos uusia perusteluonnoksia vertaa käytössä 
oleviin, suurimmat erot huomaa tavoitteiden 
määrän kasvussa ja sisältöjen vähenemisessä.”
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ja ohjaavaa. Jää tulevaisuudessa nähtäväksi 
miten nämä kaksi arviointitapaa tulevat toi-
mimaan yhdessä. Moni opettaja miettinee, 
missä vaiheessa oppimisen arviointi muuttuu 
osaamisen arvioinniksi ja miten oppimisen 
aikaisen arvioinnin oikeudenmukaisuus taa-
taan.

Tukimateriaalin lopullinen muoto vielä 
hahmottumatta

Kirjoittamishetkellä oppiainetyöryhmät eivät 
ole saaneet tarkempia ohjeita opetussuun-
nitelman perusteiden tukimateriaalin luomi-
seksi. Oppiaineosuuksien kuvauksia varten 
työryhmille ilmoitettiin tavoitteiden ja sisäl-
töjen enimmäismäärät ja niiden kuvauksessa 
käytettävät rivi- ja jopa merkkimäärät. Tuki-
materiaalin laatimisen liian tarkka ohjeista-
minen olisi kuitenkin historian ja yhteiskun-
taopin osalta väärä ratkaisu. Se saattaisi oh-
jata opettajat noudattamaan tukimateriaalis-
sa kuvattua toteutusta orjallisesti sen sijaan, 
että hänelle tarjottaisiin tukimateriaalissa 
erilaisten toteutusten kirjo, joista hän voisi 
soveltaa itselleen parhaiten sopivia ratkaisu-
ja.

Tukimateriaalin merkitys opettajalle on 
yhtä suuri – ellei jopa suurempi – kuin var-

sinaisen opetussuunnitelman. Siksi sen laa-
timiseen olisi syytä panostaa. Opetushallitus 
tekee päätöksen opetussuunnitelman perus-
teista kuluvan vuoden loppuun mennessä, 
joten tukimateriaalin tekoon on jätetty liian 
vähän aikaa. Onneksi oppiaineryhmämme 
ovat jo aloittaneet työn, ja ainakin arvioinnin 
konkretisointiin opettajille on luvassa ’kättä 
pidempää’. Toivottavaa olisi, ettei tukimate-
riaalin laatiminen pysähtyisi opetussuunnitel-
man perusteista päättämiseen vaan jatkuisi 
senkin jälkeen. Se olisi luontevaakin, sillä 
tukimateriaali tulee sähköiseen muotoon. 
Tukimateriaalin olisi syytä olla muokattavis-
sa ja täydennettävissä, mikä sopiikin hyvin 
sähköisen materiaalin luonteeseen – ja myös 
tämän päivän tarpeisiin.

Kirjoittaja on historiallis-yhteiskuntatie-
dollisen kasvatuksen professori Helsingin 
yliopistossa.



“Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott”

Kirjallisuushistoriallinen kesäkurssi Helsingissä 3.-4.6.�014

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry ja Svenska litteratursällskapet järjes-
tävät yhteistyössä kaksikieliset kirjallisuushistorialliset kesäpäivät. Koulutuspäivät pidetään 
SLS:n auditoriossa osoitteessa Ritarikatu 5, 00170 Helsinki.

3.6.�014
10.00-10.10     Kesäkurssin avaus 
   Dag Wallgren, SLS ja Riitta Mikkola, HYOL ry
10.10-10.30      Svenska litteratursällskapet i Finland
    Agneta Rahikainen, SLS
10.30-11.00      Arkistoaineistoa koululle / Arkivmaterial för skolan
     Nelly Laitinen, SLS
11.00-11.45      Kirjallisuuden historia ja historiallinen kirjallisuus
                  Mari Hatavara, SKS
1�.00-13.00 Topeliuksen teokset historiakäsityksemme muovaajina. Zacharias Topelius   
  Skrifter –edition esittely käytännön esimerkein
  Pia Forssell, Märtha Norrback, Jens Grandell, SLS

13.00-14.00      omakustanteinen lounas

14.00-15.00      Antiikin kirjallisuuden tutkimus 19�0-1930-luvuilla
   Hannu Riikonen, FT, professori

15.00-15.30      päiväkahvit

15.30-16.30      Vad lär historien? Allt eller intet.
    Jörn Donner, författare

19.00-��.00      iltatilaisuus Svenska litteratursällskapetissa
 
ke 4.6.�014
9.00-9.30         Ajankohtaista opetussuunnitelmista
9.30-10.30        Att förmedla äldre skönlitteratur
    Merete Mazzarella, författare, professor emerita
10.45-11.45      V.A. Koskenniemi elämäkerrallisen historiantutkimuksen  kohteena
   Martti Häikiö, professori, VTT

11.45-1�.45      omakustanteinen lounas

1�.45-14.00      Piirityspäiväkirja – historia nykypäivänä
    Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijoiden ja Bazar-kustannuksen tuottama   
  ohjelmakokonaisuus Lena Muhinan Piirityspäiväkirjasta.
14.00-15.00      Olavi Paavolainen Neuvostoliitossa
                        Ville Laamanen, VTT, tutkija, Turun yliopisto
15.00-16.00      Pentti Haanpään novellituotanto

    Matti Salminen, tietokirjailija
 

Kurssin osallistumismaksu on HYOL:n jäsenille 50 euroa ja se sisältää ohjelman kahveineen 
sekä iltatilaisuuden. Lounaat ovat omakustanteisia. Lisätietoja: www.hyol.fi
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Uudet opetussuunnitelmat ovat työryhmi-
en työstämisen jälkeen tulleet koko kan-

san kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa 
on 15. toukokuuta asti. Nyt on vaikuttamisen 
aika! Kaikkia meitä kiinnostaa, mitä asioita 
ja taitoja meidän tulee opettaa koululaisille, 
joista tulee työntekijöitä tulevaisuuden työ-
markkinoille. Alla esitellään opetushallituk-
sen historian ja yhteiskuntaopin työryhmien 
näkemykset tulevaisuuden peruskoulun oppi-
sisällöistä. Jutun lopussa olevan linkin kautta 
voit lukea tarkemmin myös tavoitteista, työ-
tavoista ja arvioinnista. Opetussuunnitelmat 
tulevat käyttöön syksyllä �016.

Historia alakoulu

Historian oppiaineen tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6

Käytettävissä on kolme vuosiviikkotuntia 
historiaa alakoulun puolella. Opetuksen jär-
jestäjä voi sijoittaa oppitunnit esim. yksi tun-
ti 5-luokalle ja kaksi tunti 6-luokalle tai miten 
muuten parhaaksi katsoo.  Sisällöt valitaan 
siten, että ne tukevat tavoitteiden saavut-
tamista. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko 
kronologisesti tai temaattisesti. S= Sisällöt:

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation 
synty: Perehdytään ihmisen elämiseen pie-
nissä populaatioissa ja metsästyskulttuurin 
sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja si-
vilisaation syntyyn.  

 S� Antiikin maailma: Paneudutaan demo-
kratian orastukseen Kreikassa ja roomalaisen 
maailman perintöön. Rautakautta tarkastel-
laan lisäksi Pohjolan asuttamisen ja esinelöy-
töjen näkökulmasta.  

S3 Keskiaika: Perehdytään senaikaiseen 
maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuu-
risiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin sekä 
niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Myös 

Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja 
Ruotsin yhteyteen käsitellään.  

S4 Uuden ajan murrosvaihe: Tutustutaan 
tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksis-
sa tapahtuneisiin muutoksiin.  

S5 Suomi osana Ruotsia: Tarkastellaan 
kulttuurista kehitystä Suomessa 1600–1700-
luvuilla.

Historia yläkoulu

Historian oppiaineen tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Käytettävissä on neljä vuosiviikkotuntia 
historiaa yläkoulun puolella. Sisällöt valitaan 
siten, että ne tukevat tavoitteiden saavut-
tamista. Sisältöalueet voidaan käsitellä joko 
kronologisesti tai temaattisesti. 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehi-
tys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut 
ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta 
sekä maailmaa.  

S� Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustu-
taan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden mer-
kitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten 
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana 
aikanaan. 

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja 
puolustetaan: Johdattaa oppilaan kulttuurin 
merkitykseen identiteetin rakentamisessa 
autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen al-
kutaipaleeseen.  

S4 Suurten sotien aika: Perehdyttää op-
pilaan maailmansotiin ja kylmään sotaan eri-
tyisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeusky-
symysten näkökulmasta.  

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentami-
nen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja 
tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle 
tuomien saavutusten ohella perehdytään 
elinkeinorakenteen muutokseen ja palvelu-

OPS-uudistus
Mitä peruskoulun historiassa ja yhteiskuntaopissa tulee opettaa?

Jari Pönni



43KLEIO �/�014

IDEOITA & ILMIÖITÄ

ammattien yleistymiseen sekä kaupungistu-
miseen.  

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: 
Perehdyttää oppilaan kehittyneiden ja kehit-
tyvien maiden ristiriitojen taustoihin ja uu-
denlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn 
sekä ratkaisuihin. 

Yhteiskuntaoppi alakoulu

Yhteiskuntaopin oppiaineen tavoitteisiin liitty-
vät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6

 Käytettävissä on vähintään kaksi vuo-
siviikkotuntia yhteiskuntaoppiin alakoulun 
puolella. Opetuksen järjestäjä voi sijoittaa 
oppitunnit esim. yksi tunti 5-luokalle ja yksi 
tunti 6-luokalle tai miten muuten parhaaksi 
näkee. Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat 
tavoitteiden saavuttamista. 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: 
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksi-
lön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen nä-
kökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi 
itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja 
viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään ammat-
teihin, työelämään, omaan rahan käyttöön ja 
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa 
sekä oman talouden hoitoon.  

S� Demokraattinen yhteiskunta: Pereh-
dytään erilaisiin yhteisöihin, päätöksente-
koon sekä demokraattisen  toiminnan arvoi-
hin ja perusperiaatteisiin, kuten tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus. Opetuksessa paneudutaan 
yhteisön jäsenen oikeuksiin ja velvollisuuk-
siin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen eri-
laisia kulttuureita ja vähemmistöryhmiä.  

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttami-
nen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytän-
nössä demokraattisen vaikuttamisen taitoja, 
joita tarvitaan toimittaessa erilaisten yhtei-
söjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä 
esimerkiksi luokassa, koulussa, harrastuksis-
sa ja mediassa.  

S4 Taloudellinen toiminta: Tutustutaan 
talouden peruskäsitteisiin, kuten raha ja 
säästäminen. Lisäksi perehdytään käytännön 
tilanteiden kautta talouteen ja kuluttamiseen 
sekä lähiympäristön yrityksiin ja muihin pal-
veluiden tuottajiin. 

Yhteiskuntaoppi yläkoulu  

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskei-
set sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

Käytettävissä on vähintään kolme vuo-
siviikkotuntia yhteiskuntaoppiin yläkoulun 
puolella Sisällöt valitaan siten, että ne tuke-
vat tavoitteiden saavuttamista.  

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: 
Perehdytään syvällisemmin yksilön vastuisiin, 
velvollisuuksiin, oikeuksiin ja tulevaisuuden 
suunnitteluun, oman elämän ja talouden hal-
lintaan sekä oman ja lähiyhteisön hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden edistämiseen.    

S� Demokraattinen yhteiskunta: Paneu-
dutaan demokraattisen yhteiskunnan pe-
riaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksen 
sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja 
vallankäyttö. Opetuksessa tarkastellaan mie-
lipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, 
median ja julkisen vallan, myös kansainvä-
listen instituutioiden toiminnaksi ja päätök-
senteoksi.  

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttami-
nen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Lisäk-
si harjaannutetaan vaikuttamistaitoja sekä 
kannustetaan oppilasta toimimaan aktiivi-
sesti ja vastuullisesti erilaisissa yhteisöissä 
omassa arkielämässään.  

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään 
talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja kes-
keisiin toimijoihin. Tarkastellaan taloutta kes-
tävän kuluttamisen näkökulmasta. Lisäksi 
perehdytään talouden ja hyvinvoinnin väli-
seen suhteeseen muun muassa työn ja yrit-
täjyyden kautta.   

Kirjoittaja on HYOL:n peruskoulutyöryhmän 
puheenjohtaja.

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset/
perusopetus
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Olen ollut viime syksystä opintovapaalla 
ja menen takaisin yläkoulun historian ja 

yhteiskuntaopin opettajan työhöni elokuussa. 
Vuosi poissa koulun arjesta on tuonut etäi-
syyttä koulutyöhön ja avartanut ajatuksiani. 
Tässä kirjoituksessani haluan kertoa, miksi 
suosittelen opintovapaata kaikille opettajille.

Opettajalle tekee hyvää olla oppilas

Olen tehnyt opettajan työtä 19 vuotta yhteen 
menoon. Se on pitkä aika. Vaikka kuinka 
pyrkii ajattelemaan asiaa oppilaan kannalta, 
opettajan rooli on vahva. Olen tottunut vas-
taamaan kysymyksiin ja järjestämään asioita, 
olen tottunut vaatimaan muilta ja kantamaan 
vastuuta, mutta muistanko enää, millaista on 
olla itse oppilas?

Opiskelen Helsingin yliopistossa venäjän 
kieltä ja kirjallisuutta. Opiskelu on ihanaa. 
Uusia asioita, kiinnostavia ajatuksia, mu-
kaansatempaavia keskusteluja… Parhaimmil-
laan uuden oppiminen on kuin huumetta.

Opettajana en ole voinut olla kiinnittä-
mättä huomiota opettajiin. Joillakin opet-
tajilla on taipumus puhua aina. Vaikka he 
antavat tehtävän opiskelijoille, he selittävät 
itse koko ajan. Miten opiskelija voi keskittyä 
omaan tekemiseensä? Opettajan jalo taito on 
olla hiljaa. Opettajissa on myös eroja. Jotkut 
opettajani opettelevat heti kaikkien opiske-
lijoiden nimet. Se tekee vaikutuksen. Jotkut 
taas hoitavat kurssinsa, koska ilmeisestikin 
heidän on pakko. Sekin tekee vaikutuksen - 
valitettavasti.

Luennoilla ei jaksa aina keskittyä. Huo-
maan kommentoivani vieruskaverille ja räp-
lääväni kännykkää. Jotta luennoitsija saa 
kuulijakuntansa huomion, on oltava todella 
kiinnostava. Toisaalta opettajista huomaa 
selvästi, kuinka kiinnostuneita he itse ovat 
asiastaan. Vaikka ulosanti ei olisikaan niin sä-
kenöivää, sen korvaa aito intohimo omaa asi-

aansa kohtaan. On ilo huomata, että yliopisto 
on täynnä asiaansa rakastavia opettajia.

Liika on liikaa

Yliopistossa on paljon valittavaa. Vaikka pää-
aineeni on venäjä, olen sen ohella opiskellut 
sosiologiaa ja Venäjän ja Itä-Euroopan opin-
toja. Marraskuussa olin Istanbulissa Lähi-idän 
opiskelijoiden kanssa. Kun tarjontaa on pal-
jon, aktiivinen opiskelija haluaa kaiken eikä 
loppujen lopuksi selviä urakastaan. Itselleni 
ei ole käynyt niin, koska julmasti kielsin it-
seltäni osallistumisen muutamalle kurssille, 
mutta koville se on ottanut. Valinnanvapaus 
on raskasta – joskus on hyvä, kun muut va-
litsevat puolestani.

Monenlaisten kurssien puristuksessa isot 
asiat jäävät helposti jalkoihin. Vuoden pää-
tavoitteeni on ollut venäjän gradun kirjoitta-
minen. Joulukuussa totesin, etten ollut kir-
joittanut sitä vielä lainkaan. Sen sijaan olin 
kirjoittanut lukemattoman määrän esseitä, 
oppimispäiväkirjoja, käännöksiä, harjoitus-
töitä… Aina oli helpompi tarttua johonkin pie-
nempään kokonaisuuteen kuin ruveta kirjoit-
tamaan gradua.

Maaliskuussa väliviikolla (ei luentoja) al-
koi gradun kirjoitus ja kun alkuun on päässyt, 
se on ollut kiehtovaa ja koukuttavaa. Minulla 
on kuitenkin kokonaisia päiviä, jolloin voin 
keskittyä vain gradun kirjoittamiseen. Miten 
isoja tutkielmia pystyy tekemään yläkoulussa 
tai lukiossa, jossa sama päivittäinen rumba 
jatkuu syksystä kevääseen? Hajotammeko 
liikaa koululaistemme huomiota?

Huonon oppilaan syndrooma

Keväällä olen ollut korpuslingvistiikan kurs-
silla, jossa olen kurssin ainoa suomenkieli-
nen opiskelija. Asia on kiinnostavaa, mutta 
vaikeaa. Olen yrittänyt pysyä vieraalla kie-

Opettaja oppilaana

riitta MiKKola
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lellä mukana – välillä jopa on-
nistuen. Välillä olen kuitenkin 
turhautunut, kun en ole edes 
tajunnut, mitä pitäisi tehdä. 
Useaan kertaan olen miettinyt 
maahanmuuttajaoppilaitani. 
Historiassa ja yhteiskuntaopis-
sa on paljon vaikeita käsitteitä, 
joiden parissa masentuu hel-
posti, jos tunnit ovat yhtä tais-
telua. Tyhmänä oleminen ei ole 
hauskaa.

Suomi-venäjä-käännös-
kurssi on ollut toinen kompas-
tuskiveni. Puurran hiki hatussa 
käännösten kanssa ja aina tu-
loksena on opettajan palautta-
ma paperi täynnä punaista. Jossain vaiheessa 
opettaja alkoi merkitä arvosanan käännöksen 
perään. Kolmonen. Vilkuilen muiden paperei-
ta ja totean, että muut ovat minua parem-
pia. Se, että suurin osa opiskelutovereistani 
on kaksikielisistä perheistä kotoisin, ei auta 
minua. Huono arvosana, jota en yrityksistä-
ni huolimatta pysty parantamaan, masentaa. 
Onneksi ryhmä on mukava ja kiinnostavat 
keskustelut tunneilla saavat minut unohta-
maan heikon (muihin verrattuna) kielitaitoni.

Olen ymmärtänyt, että kun oppilas tun-
tee itsensä huonoksi, häntä auttaa, jos hän 
kokee opettajan välittävän hänestä. Heikkoa 
oppilasta kannattaa siis kannustaa! Mutta 
mitä tehdä sille, kun heikko oppilas joutuu 
kerta toisensa jälkeen toteamaan olevansa 
luokan huonoin? En tiedä. Kaikkea ei opinto-
vapaakaan ole minulle vielä opettanut.

Yhteiskunta maksaa

Innostuin alun perin opintovapaasta erään 
ystäväni väitöstilaisuudessa. Koin, että oma 
työni on sosiaalisesti haastavaa, mutta omat 
älylliset haasteet ovat pienemmät. Halusin 
pohtia asioita itse, niin kuin tohtoriystäväni 
oli tehnyt.

Kun aloin selvittää mahdollisuuksiani, kävi 
ilmi, että Suomessa tuetaan aikuisopiskelua 
(vielä) hyvinkin avokätisesti. Opintovapaa on 
subjektiivinen oikeus, jota yli viisi vuotta töis-
sä ollut työntekijä saa enintään kaksi vuotta. 
Opiskelun tulee olla tutkintoon johtavaa ja 
päätoimista. Esimerkiksi uuden opetettavan 

aineen kokonaisuudet hyväksytään tähän.
Opintovapaan ajalle voi hakea aikuiskou-

lutustukea, jota saavat vähintään kahdeksan 
vuotta työssä olleet ihmiset enintään 19 kuu-
kauden ajan. Aikuiskoulutustuen suuruus on 
suurin piirtein ansiosidonnaisen työttömyys-
korvauksen verran, eli 3000 euron palkalla 
saa 1680 euroa aikuisopintotukea. Korvaus 
on siis selvästi suurempi kuin vuorotteluva-
paakorvaus.

Takaisin töihin

Puolisoni, joka on myös opettaja, on kevään 
aikana laskenut, kuinka pitkä aika on vielä 
kesään. Suhtaudun itse kesän tuloon päin-
vastaisesti: milloin tämä yhteiskunnan kus-
tantama mielenkiintoinen pohdintavapaani 
loppuukaan?

Toisaalta töihin meno tuntuu mielenkiin-
toiselta. Olisinko ymmärtänyt jotain oppi-
laana olosta? Olisinko oppinut jotain uutta 
elämästä? Olisinko jopa oppinut uusia asioita 
liittyen historiaan ja yhteiskuntaoppiin? Saan 
syksyllä opetettavakseni venäjän ryhmiä, jo-
ten siltä osin yhteiskunnan panostus ei ole 
ainakaan mennyt hukkaan. Myös aito into 
oppimiseen on jäänyt. Ties vaikka vielä jat-
kaisin opintojani...

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Helsingin yliopiston Kaisa-kirjasto on inspiroiva ja 
kaunis rakennus.
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liit-
to HYOL ry on valinnut vuoden �014 his-

torian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Kimmo 
Päivärinnan. Kimmo Päivärinta työskentelee 
historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Hel-
singin medialukiossa. Vuoden opettajan va-
linta julkistettiin Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liiton kevätpäivillä Tampereella 
�6.4.�014. Valinnan perusteina olivat Kimmo 
Päivärinnan pitkä ja tuloksellinen opettajan 
ura sekä aktiivisuus HYOL ry:n hallituksen 
varapuheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, 
jatkokoulutustoiminnan kehittäjänä sekä yli-
oppilaskirjoitusten piste-ehdotuskokousten 
osallistujana. Kimmo Päivärinta on myös mo-
nipuolinen ja palkittu oppikirjailija sekä säh-
köisen opetuksen kehittäjä. Onnittelut vuo-
den opettajalle!
 
Miksi olet alun perin lähtenyt opiskelemaan 
historiaa?

Kiinnostuin historiasta jo lapsena. Isäni 
oli kiinnostunut historiasta ja koulussa siihen 
liittyi jotain maagista vetovoimaa. Lisäksi 
nuorena ahmin historiaa lukemalla historial-
lisia romaaneja, muun muassa Mika Waltarin 
teoksia. Kun lukion jälkeen joutui miettimään, 
mikä minua kiinnostaa, oli vastaus aika selvä. 
 
Millainen työhistoria sinulla on?
Aloitin opettamisen vuonna 1995 Pohjois-
Helsingin yläasteella ja lukiossa. Minut vär-
väsi lähestulkoon suoraan koulun penkiltä 
silloinen HYOL ry:n puheenjohtaja ja kou-
lussa juuri rehtorina aloittanut Pekka Luo-
ma. Myöhemmin koulu muuttui puhtaaksi 
lukioksi ja on nykyisin yli 800 opiskelijan 
Helsingin medialukio. Noin puolen vuoden 
opetusjakson tein myös muutama vuosi sit-
ten Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa. 

Yhtenä valintaperusteena vuoden opettajak-
si on ollut aktiivisuutesi oppikirjojen tekijänä. 
Miten sinusta tuli oppikirjailija?

Kustannusosakeyhtiöstä tuli kysely, oli-
sinko kiinnostunut. Itse asiassa kysyjä taisi 
olla yksi työryhmän jäsenistä, jonka tunsin 
hyvin. Se tapahtui Historian ja yhteiskunta-
opin opettajien liiton kesäkurssilla �000-lu-
vun alussa, en muista enää vuotta. Otava oli 
helppo valinta, koska työryhmä oli sellainen, 
jossa oli osaavia, innostavia ja tuttuja ihmi-
siä.  

Olet ollut laatimassa myös sähköisiä oppima-
teriaaleja. Mitä ajatuksia opetuksen sähköis-
tyminen herättää?

Meillä Suomessa tuntuu olevan sellainen 
perinne, että aina välillä tulee joku uusi aja-
tus, joka mullistaa opetuksen ja entinen ope-
tusmetodi leimataan vanhanaikaiseksi. Se 
on aika huvittavaa. Kyllä sähköistyminen on 
hyvä asia. Sen avulla asioita voidaan havain-
nollistaa paremmin ja harjoitella taitoja. Yh-
teiskunnan sähköiset tietokannat laajenevat 
koko ajan ja mahdollisuudet olla ajan her-
molla ovat erinomaiset. Tietokoneiden käyttö 
soveltuu meidän aineisiin hyvin. Opiskelijat 
ovat aika taitavia netin käyttäjiä ja kyllä säh-
köistymisellä voidaan myös tukea uudenlais-
ta yhteisöllisyyttä oppimisessa.  

Toisaalta olen samalla myös huolestunut 
puheista, jonka mukaan tiedon opiskelu on 
vanhanaikaista, nyt jo lukiolaisen tulisi osata 
itse etsiä, tuottaa ja arvioida tietoa. Miten voi 
arvioida, jos ei tiedä asioista? Julkisuudessa 
on puhuttu paljon tietokirjallisuuden tulevai-
suudesta, huolestunein äänensävyin. Minä 
olen myös huolestunut, jos oppimateriaaleis-
ta tulee tiedollisesti kovin suppeita. 

Suhtaudun sähköistymiseen siis positiivi-

”Historia on osa klassista sivistystä”
Vuoden opettajaksi valittiin Kimmo Päivärinta

hanna Ylönen teKsti, Kirsi ruhanen Kuva
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sesti, mutta samalla toivoisin, että teknolo-
gia olisi yksi osa opetusta. Kaiken opetuksen 
sähköistämistä en pidä tavoittamisen arvoi-
sena. Oppiminen on kuitenkin pohjimmiltaan 
ajattelua.
 
Lukiota ollaan nyt uudistamassa. Millaisena 
näet tulevaisuuden lukion historian ja yhteis-
kuntaopin opetuksen?

Yhteiskuntaopin tulevaisuuden näen oi-
kein valoisana. Sen tuntimääriä on kasva-
tettu, ja nyt sen opiskelu alkaa jo alakoulun 
puolella. Yhteiskuntaoppia myös kirjoitetaan 
paljon ylioppilaskokeissa. Historian kohdalla 
tilanne ei ole aivan sama, mutta ehkä pitäisi 
toivoa Krimin kaltaisia kriisejä aina tuntija-
kopäätösten alle muistuttamaan päättäjiä 
historian merkityksestä. Historia on osa klas-
sista sivistystä, jolla on edelleen arvonsa täs-
sä teknistyvässä maailmassa. Lisäksi meidän 
aineet tuntuvat olevan aina erilaisten aihe-
kokonaisuuksien ja ilmiöiden ytimessä, mikä 
kertoo aineiden merkityksestä.

Olet ollut HYOL:n piirissä aktiivinen toimi-
ja vuosien ajan muun muassa hallituksessa. 
Millainen merkitys järjestötoiminnalla on ol-
lut sinulle?

Järjestötoiminnan paras anti oli ympäril-
lä olevat ihmiset ja se, että siinä oppi tunte-
maan ihmisiä eri puolelta Suomea, niin Tu-
rusta, Tampereelta, Pohjanmaalta, Oulusta, 
Imatralta kuin muualtakin. 

Yhdistystoimintaan kului välillä paljon ai-
kaa, ja joskus tuntui, että avioliiton lisäksi 
elämässä oli toinenkin liitto, HYOL. Toimin 
HYOL:n hallituksessa usean vuoden ajan, 
myös varapuheenjohtajana. Pari vuotta toi-
min myös Aineopettajaliiton puheenjohtaja-
na. Kyllä toiminnasta jäi jäljelle paljon hyviä 
muistoja ja pysyviä ystävyyssuhteita. Toimin-
nassa oli mukana kokeneita persoonia kuten 
Maija Saksala, Ville Kulju tai Pirjo West. Hal-
lituksen jäsenistä osa oli armottomia edun-
valvojia kuten Harri Rinta-aho tai Juha-Pekka 
Lehtonen. 

Järjestötoiminta oli mukavaa mutta työ-
lästä, etenkin kova edunvalvonta.  Kun edel-
lisen kerran tuntijakoa ja opetussuunnitelmia 
muutettiin ja siirryttiin ainereaaliin, oli hienoa 
päästä esimerkiksi eduskunnan sivistysvalio-
kunnan sekä peruskoulun ja lukion tuntijakoa 
miettivien työryhmien kuultavaksi.  Lisäksi 
Opetushallituksen virkamiehistä moni tuli tu-
tuiksi. Kokonaisuutena järjestötoiminta antoi 
tietoa ja syvyyttä arvioida koulutuspolitiikas-
sa tapahtuvia muutoksia, ja kyllä siitä hyötyä 
on ollut myös omassa opetuksessa. 
 
Mitä harrastat?

Asun vanhassa rintamamiestalossa, jos-
sa on aina jonkinlaista mukavaa ”harraste-
toimintaa”. Lisäksi tykkään kirjoittamisesta, 
puutarhanhoidosta, kokkaamisesta, lukemi-
sesta, punaviinistä, uimisesta, hiihtämisestä 
ja välillä vaan sohvalla löhöilystä ja telkka-
rin tuijottamisesta. Lisäksi olen kiinnostunut, 
kuten jokainen meidän aineen opettaja, poli-
tiikasta ja sen seuraamisesta.

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava. 

Kimmo Päivärinta on vuoden �014 historian 
ja yhteiskuntaopin opettaja.
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Talvisotayhdistys on perustettu vuonna 
�009 tarkoituksena vaalia talvisodan pe-

rinnettä ja varmentaa talvisodan tapahtumi-
en, muiston ja perinnön sekä talvisodan ko-
konaiskuvan välittämistä koti- ja ulkomaille. 
Yhdistys haluaa toiminnallaan osoittaa kiitol-
lisuutta ja arvonantoa Suomen kansan yhtei-
sille ponnistuksille vuosikymmenien aikana 
ja korostaa talvisodan pysyvää merkitystä 
osana Suomen kansallista identiteettiä. Tal-
visodan päättymisestä tulee 13.3.�015 kulu-
neeksi 75 vuotta. 

Yhdistyksellä on kaksi pääprojektia, joista 
muistomerkkihanke on jo ollutkin julkisuu-
dessa esillä. Tämän hankkeen suojelijana on 
presidentti Martti Ahtisaari. Kuvanveistäjä 
Pekka Kauhasen ”Valon tuoja” voitti yksi-
mielisesti avoimen kansainvälisen kilpailun, 
johon saapui �58 ehdotusta. Muistomerkki 
on tarkoitus paljastaa itsenäisyytemme 100-
vuotisjuhlavuoden tapahtumiin liittyen vuon-
na �017. Se sijoitetaan Helsinkiin Kasarmi-
torille. 

Toinen pääprojekteista on Talvisodan vir-
tuaalinen tietokeskus. Talvisodasta on ole-
massa jo DVD- tallenteita, samoin siitä on 
ladattavissa erilaisia ja eri lähteistä koottuja 
lyhyitä tekstejä ja filminpätkiä YouTubesta ja 
muista videopalveluista, mutta internetissä 
toimivaa talvisodan koottua historiaa ei ole 
olemassa. Sen vuoksi Talvisotayhdistys ry on 
ryhtynyt yhteistoiminnassa Helsingin Suo-
malaisen Klubin kanssa laatimaan talvisodan 
historian tietopankkia, jota voi tarkastella 
internetin kautta. Tietopankki tulee olemaan 
osittain monikielinen, ruotsi, englanti ja ve-
näjä ovat ainakin alkuvaiheessa ajateltuja 
kieliversioita. 

Tietopankki on suunnattu ensisijaisesti 
koulumaailman käyttöön, mutta myös koti- ja 
ulkomaisille historian harrastajille sekä Suo-
men historiasta muutoinkin kiinnostuneille. 
Se tullaan aikanaan liittämään samaan, koko 
yhteiskuntaa hyödyttävään Helsingin Suo-
malaisen Klubin kotisivuilla olevaan ”Suomen 
kansan sähköiseen muistiin”, johon jo kuulu-
vat marsalkka Mannerheim, säveltäjämesta-
ri Sibelius ja arkkiatri Ylppö sekä karjalaiset 
sankarivainajat ja sotavangit. 

Virtuaalisen tietokeskusprojektin laajuus 
on kunnianhimoinen. Näyttösivuja on ajatel-
tu olevan noin 500, noin 100 karttaa ja kuvaa 
sekä tiedostoja, joihin on koottu pähkinän-
kuoressa tärkeimmät tiedot. Vuoden �013 
lopussa on valmistunut noin 50 näyttösivun 
laajuinen, testattu demoversio. Kevään ja 
kesän aikana käynnistyy hankkeen toinen 
vaihe, jonka olisi tarkoitus valmistua esittely-
kuntoon 13.3.�015 talvisodan muistovuoden 
tilaisuuksiin liittyen. 

Tietokeskus antaa mahdollisuuden tar-
kastella talvisotaan johtaneita syitä, talvi-
sodan sotatapahtumia sekä sen vaikutuksia 
yhteiskuntamme eri aloille. Tietokeskuksessa 
pyritään tuomaan esille myös suomalaisten 
ja venäläisten komentajien toimintaa eri rin-
tamaosilla sekä rintamamiesten tuntoja so-
dan aikana. Tähän antavat mahdollisuuden 
sekä nyt hiljalleen avautuvat venäläiset ar-
kistot että talvisodasta kiinnostuneet venä-
läiset tutkijat. 

Teknisesti tietokeskus on suunniteltu 
alusta alkaen toimimaan kannettavissa tieto-
koneissa, tableteissa sekä älypuhelinverkon 
kautta. Erityisesti tabletin on arvioitu olevan 
seuraavan sukupolven käytössä pääväline ja 

Talvisodan kansallinen muistomerkki 
sekä Virtuaalinen tietokeskus

ossi Kettunen
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siksi koulumaailma on tässä otettu keskei-
senä kohderyhmänä huomioon. Internetis-
sä toimivana tekniikka mahdollistaa sisällön 
myöhemmän kehittämisen lähes rajoitukset-
ta sekä historiatietojen päivittämisen. Elin-
kaariajattelultaan yhdistyksen tavoitteena 
on pitää tiedostoa voimassa useita vuosia, 
jopa vuosikymmeniä. Se on otettu huomioon 
myös varainkeruussa. 

Varojenkeräystä varten yhdistys on laa-
tinut kampanjasivuston, jonka kautta sekä 

Pekka Kauhasen suunnittelema muistomerkki Valon tuoja pystytetään 
Helsingin Kasarmitorille. Havainnekuva.

yksityiset kansalaiset että yritykset ja yh-
teisöt voivat tehdä lahjoituksen kumpaankin 
projektiin. Sivusto löytyy osoitteesta www.
talvisodanmuisto.fi 

www.talvisota.fi/talvisotayhdistys

Kirjoittaja on eversti evp. ja Talvisotayhdis-
tyksen varapuheenjohtaja. 
   



50 KLEIO �/�014

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Iloinen puheensorina täyttää huoneen. Pää-
asiallinen kieli tuntuu olevan englanti, mut-

ta korviini kantautuu myös ainakin venäjää, 
tanskaa, hollantia, serbiaa, kroatiaa (vai 
serbokroatiaa?!), albaniaa ja muita Balkanin 
alueella puhuttavia kieliä. Siellä täällä näkyy 
vanhoja tuttuja mutta vielä isompi joukko 
täysin uusia tuttavuuksia. EUROCLIO:n vuo-
sikokouksesta ja siihen liittyvästä seminaari-
viikosta on tulossa mitä mielenkiintoisin. Tee-
mana on History Beoynd Borders: How can 
we share our Cultural Heritage? ja seminaa-
rin pitopaikkana kaunis Ohrid Makedoniassa. 
Lähden täältä väsyneenä, mutta tyytyväise-
nä - inspiroituneena kaikista niistä keskus-
teluista, työpajoista ja uusista näkökulmista, 
joihin olen viikon aikana saanut sukeltaa. 

Patsasmaniaa 

Ennen varsinaisen seminaarin alkua saamme 
tilaisuuden tutustua Makedonian pääkaupun-
kiin Skopjeen. Kaupunki tuhoutui Jugoslavi-

an aikana 1960-luvulla lähes täysin maanjä-
ristyksessä, ja jälleenrakennus on edelleen 
käynnissä. Kaupungin keskusaukiolla silmien 
eteen avautuu monumentaalinen patsaspuis-
to. Niistä suurin muistuttaa erehdyttävästi 
Aleksanteri Suurta ratsailla, mutta patsas-
ta nimitetään kuitenkin Sotilaan patsaaksi 

– Aleksanteri Suuren mainitseminen olisi to-
dennäköisesti poliittisesti liian vaikea tuleh-
tuneiden Kreikka-suhteiden vuoksi. Kreikan 
pohjoisosassa sijaitsevan Makedonia-nimisen 
alueen vuoksi Kreikka vaatii, että Makedoni-
an valtiosta käytetään virallisissa yhteyksissä 
termiä ”Jugoslavian entinen tasavalta Make-
donia” (FYROM). Tällä nimellä Makedoniaa 
kutsutaan EU:ssa (jäsenehdokas vuodesta 
�005) sekä Natossa (jäsenehdokas vuodes-
ta 1999). EUROCLIO:ssa ei kuitenkaan käy-
tetä maasta pidennettyä nimeä, mikä toi-
saalta tuntuu olevan joillekin kreikkalaisille 
seminaariosallistujille vaikea paikka. Kaiken 
kaikkiaan tavalliset kreikkalaiset ja makedo-
nialaiset eivät kuitenkaan juuri tunnu nimi-

kiistasta välittävän. Useiden 
ihmisten mielestä kyseessä 
onkin nationalismiin vetoavia 
poliitikkoja hyödyntävä riita, 
joka saa huomion pois mo-
lempien maiden todellisista 
ongelmista. 

Kansallisen identiteetin 
rakennusprosessi on Ma-
kedoniassa selvästi kesken, 
eikä ole täysin selvää mihin 
suuntaan ollaan menossa. 
Makedonian lähihistoria on 
täynnä turbulensseja. Ennen 
Balkanin sotia alue kuului 

Historian opetuksen “haasteita” ja 
todellisia ongelmia
Euroclion Annual Conference Ohridissa, Makedoniassa

hanna toiKKanen

Aleksanteri Suuren äidin muistomerkki Skopjessa. 
Taustalla näkyy Filippos II:n patsas.
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Osmanien valtakuntaan, sotien jälkeen se 
jaettiin Kreikan, Bulgarian ja Serbian kes-
ken ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
se liitettiin osaksi Serbien, kroaattien ja slo-
veenien kuningaskuntaa. 1940-luvulla Ma-
kedoniasta tuli yksi Jugoslavian tasavalloista 
ja Jugoslavian hajotessa se itsenäistyi ilman 
suuria kahnauksia. Välit makedonialaisten ja 
albaanien välillä kuitenkin kärjistyivät Koso-
von sodan aikana aina aseellisiin yhteenot-
toihin, jotka saatiin taltutettua Ohridin sopi-
muksella vuonna �001 sekä Nato-johtoisella 
rauhanturvaoperaatiolla. Silti maa on edel-
leen jakautunut vähintäänkin kahtia make-
donialaisten ja albaanien kesken – muiden 
vähemmistöjen asemasta täyden selvyyden 
saaminen on vaikeaa. 

Makedonia on siis verrattain nuori valtio, 
mutta alueen menneisyys antaa paljon mah-
dollisuuksia historiankäyttöön kansallisen 
identiteetin rakennuksessa. Tilanne on taval-
laan ymmärrettävä – Makedonia haluaa osan-
sa Aleksanteri Suuren aikoihin liitettävästä 
gloriasta sekä vakuuttaa kaikki bulgarialaiset 
siitä, että makedonia ON oma kielensä, ei 
pelkkä bulgarian murre. Onkin selvää, että 
Sotilaan patsas nimestään huolimatta esit-
tää Aleksanteri Suurta. Sadan metrin pääs-
sä patsaasta poikaansa tähyää Filippos II ja 
välistä voi löytää todella vaikuttavan muisto-
merkin Aleksanteri Suuren äidistä prinsessa 
Olympiaasta tämän ollessa raskaana, imet-
tämässä ja hoivaamassa tulevaa kansallis-
sankaria. Huhut kertovat, että historioitsijat 
ovat näyttäneet vihreää valoa patsaiden pys-
tyttämiselle ja kaikkiaan ne ovat maksaneet 
�00 miljoonaa euroa – valtava summa rahaa 
maassa, joka on edelleen yksi Euroopan köy-
himpiä. 

Historian opetusta jaetussa 
yhteiskunnassa 

Yksi ajatuksia herättävimmistä työpajois-
ta käsittelee historian opetuksen haasteita 
Makedoniassa ja muissa Euroopan maissa. 
Työpajan osallistujat tulevat paikallisten li-
säksi mm. pohjoismaista, Hollannista ja Uk-
rainasta. Keskustelun aikana selviää, että 
Länsi-Euroopan maissa opettajat kohtaavat 

”haasteita”, muualla todellisia ongelmia, jotka 
liittyvät yhteiskunnan jakautumiseen laajem-

minkin. Tässä riittänee esimerkit Makedoni-
asta ja Bosnia-Hertsegovinasta. 

Makedoniassa kaikki peruskoulu- ja luki-
oikäiset opiskelijat lukevat historiaa pakolli-
sena aineena, ja vanhemmat opiskelijat kou-
lumuodosta riippuen enemmän tai vähem-
män. Opetukseen kuuluu sekä yleistä että 
kansallista historiaa, ja kansallinen todella 
tarkoittaa kansallista. Albaaninkieliset (=al-
baani) opettajat painottavat omaa ja ma-
kedoniankieliset omaa historiaansa. Muille 
vähemmistöille historian kirjoissa ei ole tilaa 
lainkaan. Jo se, miten historia konstruoidaan 
kansalliseksi kielen mukaan, osoittaa selvästi, 
miten jakautuneesta maasta on kyse ja mi-
ten kesken yhteisen kansallisen identiteetin 
luominen vielä on. Miksi ei voitaisi opettaa 
Makedonian historiaa, ja samalla huomioitai-
si sitä, miten ongelmallista ihmisiä on jakaa 
eri etnisiin tai kansallisiin ryhmiin milloin mil-
läkin perusteella? Viime vuonna tehdyn uu-
distuksen mukaisesti toisen asteen koulutuk-
sen päättävissä valtakunnallisissa kokeissa 
vaaditaan jo nyt tietämystä sekä albaanien 
että makedonialaisten historiasta, mikä ul-
kopuolisesta kuulostaa lupaavalta askeleel-
ta kohti inklusiivisempaa historian opetusta. 
Mutta paikalliset opettajat ovat uudistukses-
ta vähemmän mielissään: nyt kun ei enää voi 
tietää, mitä opiskelijoille pitäisi opettaa. 

Toinen esimerkki historian opetuksen 
haasteista jakautuneessa yhteiskunnassa 
löytyy Bosniasta, missä Jugoslavian hajoa-

Sotilaan (=Aleksanteri Suuren) patsas Skopjessa.
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minen sai kaikkein traagisimman loppunsa. 
Bosnian sodan päättänyt Daytonin rauhan-
sopimus sinetöi maan jaon kolmeen osaan 
valtiollisten instituutioiden tasolla, ja tällä 
tavoin politisoitunutta etnistä identiteettiä 
on äärimmäisen vaikea purkaa. Bosniassa on 
kolme ”perustuslaillista kansaa” (constituent 
peoples) – serbit, kroaatit ja bosniakit – joi-
ta erottaa lähinnä uskonto ja hiljalleen myös 
kieli, koska Jugoslavian aikainen serbokroatia 
on nykyään erotettu kahdeksi eri kieleksi ja 
bosniakit pyrkivät muokkaamaan omaa kiel-
tään erilaiseksi integroimalla siihen sanoja 
turkista. Jakautuneisuus näkyy myös koulu-
järjestelmässä: Serbien entiteetissä, Republi-
ka Sprskassa, ja bosniakkien sekä kroaattien 
jakamassa federaatiossa, kansallisesti tär-
keäksi määriteltyjä aineita, kuten äidinkieltä, 
uskontoa, historiaa ja maantiedettä opete-
taan eri lähtökohdista riippuen siitä, mikä pe-
rustuslaillinen kansa on kyseessä. Kuten Ma-
kedoniassa, ei Bosniassakaan ole tilaa muille 
vähemmistöille, joita uskonnollis-etnisesti 
politisoitunut järjestelmä ei edes tunnista 
kunnolla. Toisaalta Bosniaan on suunnitteil-
la laaja opetussuunnitelmien uudistus, jossa 
kaikilla koulutusasteilla historianopetuksen 
keskiöön nousevat nykyaikaiset historiallisen 
ajattelun taidot moniperspektiivisyydestä 
erilaisten tulkintojen ymmärtämiseen. Vaik-
ka uudistus ei puutu opetussisältöihin, voi se 
silti vähentää historian (väärin)käyttöä epä-
terveen nationalismin polttoaineena. 

Yritys ylittää kansalliset rajat: yhteinen 
historian oppikirja 

Valtioiden sisäisistä ja rajat ylittävistä ongel-
mista huolimatta EUROCLIO on onnistunut 
tukemaan Balkanin alueen maita yhteisen 
historian oppikirjan laatimisessa. Once upon 
a time...We lived together. Joint work in a 
multiperspective approach –teosta on ollut 
laatimassa opettajia lähes kaikista entisen 
Jugoslavian alueen maista. Tekijät ovat on-
nistuneet lähestymään historiaa eri näkökul-
mista ja myös ylittämään omat kansalliset 
suuret kertomuksensa. Lopputulos on mie-
lenkiintoinen ja voi vain toivoa, että kirjaa 
myös hyödynnetään luokkahuoneissa. Make-
doniassa tämä voi tosin olla melko vaikeaa, 
sillä hallitus hyväksyy kaiken käytettävän 

materiaalin etukäteen, ja tarkastajat voivat 
milloin van ilmestyä oppitunneille valvomaan 
opetusta. 

Mitä seuraavaksi  
EUROCLIO-rintamalla? 

Kun istun aamuyöllä bussissa Skopjen lento-
kentälle odottamaan pitkää matkaa takaisin 
Helsinkiin, voin hyvillä mielin todeta, että 
kaikki odotukseni seminaarin suhteen on täy-
tetty. Ohjelma on ollut intensiivinen, ja työ-
pajojen, retkipäivien ja illanviettojen välinen 
tasapaino on ollut kaikin puolin kohdillaan. 
Seminaarin ehdottomasti parasta antia on 
ollut mahdollisuus keskustella eri taustoista 
tulevien oman alan ihmisten kanssa ja solmia 
samalla uusia tuttavuussuhteita. Tällaisista 
seminaareista lähtee kotiin aina jollain tavoin 
valaistuneena: perspektiivi omaan työhön ja 
elämään on taas muutaman millin suurempi.

Olisi toivottavaa, että Suomen delegaatio 
EUROCLIO:n seminaareissa olisi suurempi 
kuin tavanomainen kaksi henkilöä. Koulut 
voivat hakea seminaareihin rahoitusta EU:n 
Erasmus+ - ohjelmasta, vaikkakin hakuajat 
seuraavien vuosien projekteihin päättyvät jo 
edellisen lukuvuoden maaliskuussa. Seuraa-
va yleiskokous ja seminaari ovat Tanskassa 
teemalla Roads to Democracy. How can His-
tory Education pave the Way? huhtikuussa 
�015. Toivottavasti kuulen siellä tavanomais-
ta enemmän suomen kieltä! 

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Eiran aikuislukiosta ja seminaarin 
jälkeen löysi itsensä myös EUROCLIO:n 
audit committeesta. 

Riikinkukko St. Naumin luostarin pihalla.
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EUROCLIO pähkinänkuoressa  
 
EUROCLIO = European Association of History 
Teachers 

Perustettu v. 199� Euroopan Neuvoston 
pyynnöstä rakentamaan siltoja Euroopan 
maiden historian opettajien välille. 
Nykyään mukana jo lähes 70 varsinaista jäsenjärjestöä ja n. �0 liitännäisjärjestöä yli 50 
maasta. Työskentelykielenä englanti. 
Muutama palkattu työntekijä ja suuri joukko vapaaehtoisia. Sihteeristön pääpaikka löytyy 
Haagista. 
Pyrkii edistämään innovatiivista historian opetusta, jossa panostetaan kriittiseen ajat-
teluun, moniperspektiivisyyteen ja myös vaikeiden asioiden käsittelyyn. Tavoitteena on 
demokratiaan liittyvien arvojen levittäminen ja juurruttaminen. 
Järjestää jatkokoulutusseminaareja historian opettajille. Seminaareihin voi yleensä saada 
rahoitusta Erasmus+ -projektin kautta. 
Tukee uuden oppimateriaalin kehittämistä sekä alueellisesti että koko Euroopan ja jopa 
maailman mittakaavassa. Esim. Historiana-sivustolta löytyy paljon hyödyllistä lähdemate-
riaalia ja opetuskokonaisuuksia historian opetukseen. 

•

•

•

•

•

•

Seminaariväki ihailemassa vanhaa mosaiikkia Herakleia Lynkestisin raunioilla.
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”Olet pääministerin talouspoliittinen neuvon-
antaja, jonka tulisi tehdä ehdotus siitä, mi-

ten talouskasvua saadaan Suomessa aikaan”, 
alkaa tehtävänanto lukioikäisille vuoden Ta-
lousguru-tittelistä kilpaileville kymmenelle 
nuorelle. Kilpailijoiden ilmeet eivät näy teh-
tävästä värähtävän, jos kohta myöhemmin 
illalla kirjallisen osuuden jälkeen moni myön-
tää hiljaisella äänellä, että olihan se aika vai-
kea tehtävä.

Tehtävä on ensimmäinen osa valtakun-
nallisen Talousguru-kilpailun finaalia, johon 
on selvittänyt tiensä kymmenen lukiolaista 
ympäri Suomen. Historian ja yhteiskuntaopin 
opettajien liitto, Finanssialan Keskusliitto ja 
Suomen Pankki ovat järjestäneet kisaa jo 17:
änä vuonna.

Alkukilpailu käydään ylioppilaskirjoitus-
ten tapaan yhtä aikaa Suomen eri lukioissa. 
Jokaisesta lukiosta lähetetään paras vastaus 
eteenpäin, joiden joukosta valitaan parhaat 
kymmenen finalistia. 

Loppukilpailu on aina kaksiosainen: en-
simmäisenä päivänä kirjallinen osuus, ja toi-
sena päivänä finalistit mittelevät pareittain 
suullisessa väittelyssä puolustaen hetkeä ai-
emmin arvottuja väitteitä. 

Täkynä ohituskaista yliopistoon

Vaikka kirjallisen osuuden painoarvo finaalis-
sa on 75 prosenttia ja suullisen �5 prosenttia, 
jännittää suullisen osuuden kulku finalisteja 
edellisenä iltana. Lisäsähköä tilanteeseen tuo 
tuore tieto siitä, että Yle lähettää väittely-
osuuden suorana Areenassa.

Kilpailu on otettu finalistien keskuudessa 
tosissaan. ”Kansantaloustieteen pääsykoe-
kirja, sitä on tullut lehteiltyä”, vastaa Etelä-
Tapiolan lukion Heidi Häyrynen parin muun 
nyökkäillessä, kun tiedustelee, millaisella 
materiaalilla kisaan on valmistauduttu. 

Vakavaan valmistautumiseen on syynsä, 
sillä menestymällä voi saada ohituskaistan ai-
kanaan koettavaan pääsykoerumbaan. Kaik-
ki loppukilpailuun päässeet saavat opinto-oi-
keuden Helsingin yliopiston valtiotieteellisen 
tiedekunnan taloustieteen oppiaineeseen ja 
kielikokeen suoritettuaan Svenska handels-
högskolaniin. 

Halutuin paikka finalistien keskuudessa 
tuntuu olevan Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulu, jonne pääsee pääsykokeetta, mi-
käli raivaa tiensä kisassa kolmen joukkoon. 
Palkintopallisijoitus avaa ovet myös Jyväsky-
län yliopiston kauppakorkeakouluun. 

Talousgurukisassa voi menestyä myös 
normaalioppimäärällä

Jussi Karhunen

Tero Koivunen ja Heidi Häyrynen väittelyssä.



Lukio-oppimäärällä ja lehdillä finaaliin
Kilpailussa menestyminen ei välttämättä 
vaadi lukio-opintoja syvempää tuntemusta 
talousasioista, mutta kiinnostusta kylläkin. 
Finalisteista muutama oli päässyt kärkikym-
menikköön lukion yhteiskuntaopin kurssien 
ja aktiivisen lehtien luvun pohjalta.

Kaikki finalistit eivät näe suoralta kädeltä 
tulevaisuuttaan talous- tai kauppatieteiden 
parissa. ”Onhan tämä talouskoulutuskin yksi 
vaihtoehto, mutta enemmän minä olen aja-
tellut lähteä opiskelemaan yhdyskuntasuun-
nittelua Ruotsiin”, tuumaa Ville Leppänen Jo-
ensuun lyseon lukiosta.

Vuoden 2014 kilpailun finaalikymmeni-
kössä on mukana kolme naista, mikä on har-
vinaista. Vuotta aiemmin kaikki finalistit oli-
vat miehiä. Opettajilla on oma roolinsa siinä, 
että kilpailuun kannustetaan tasapuolisesti 
myös naisia.

Osattava olla eri mieltä itsensä kanssa

”Nyt ei ole hyvä aika sijoittaa osakkeisiin”, il-
moittaa Heidi Häyrynen väittelyssä puolus-
tamansa kannan. Vieressä Tero Koivunen 
Kauniaisten lukiosta poimii arvontaämpäristä 

yhden rullalle käärityn väitteen, ja naurah-
taa tohkeissaan sisällön lukiessaan: ”Nyt on 
hyvä aika sijoittaa osakkeisiin.”

Finalistit asetetaan väittelyssä vastak-
kain viidessä väittämäparissa. ”Suullinen 
osuus on nähty tärkeäksi, sillä Talousgurun 
on pystyttävä esiintymään vakuuttavasti ja 
argumentoimaan fiksusti väitteensä puoles-
ta”, kertoo kilpailua alusta asti järjestämässä 
ollut Finanssialan Keskusliiton viestintäpääl-
likkö Kristiina Siikala.

”Sattumalta arvottuja väitteitä taas puo-
lustaa se, että työelämässä on puolustettava 
työnantajan etua, vaikkei itse aina olisikaan 
täysin samaa mieltä kaikesta”, jatkaa Siikala. 

Kun finalistit kiipeävät lauteille, on heil-
lä käytettävissään noin minuutin mittainen 
alkupuheenvuoro väitteensä tueksi, minkä 
jälkeen käydään muutaman minuutin mittai-
nen dialogi. Aika on kortilla. ”Tuntui, että jäi 
niin paljon sanomatta”, Kuopion yhteiskoulun 
musiikkilukion Susanna Hyartt huokaa. 

Historian toinen naisvoittaja

Palkintojenjaossa jännitys tiivistyy huippuun-
sa, sillä voittajakolmikko ilmoitetaan kääntei-
sessä järjestyksessä. Aplodien säestämänä 
toisen ja kolmannen sijan palkintodiplomit 
menevät lunastamaan Niilo Laiho Ressun lu-
kiosta Helsingistä ja Olli-Markus Savolainen 
Kerttulin lukiosta Turusta. 

Voittajan nimi löytyy Oscar-gaalatyyliin 
suljetusta kirjekuoresta: vuoden �014 Ta-
lousguru on vasta toisen vuoden lukiolainen 
Heidi Häyrynen Etelä-Tapiolan lukiosta! Hä-
keltyneenä Häyrynen nauraa eikä ole uskoa 
voittoaan. Häyrynen on kautta aikain toinen 
naispuolinen Talousguru.  

Osakeostojen haukkuminen taisi mennä 
tuomariston mielestä hyvin. Häyrynen my-
häilee.

”En ole ihan samaa mieltä väitteen kanssa. 
Se on tällä hetkellä lähes ainoa sijoitusmuoto, 
josta saa tuottoa. Kai se [väitteen puolusta-
minen] kuitenkin ihan hyvin meni”, Häyrynen 
hymyilee.

Selvää talousguruainesta, siis.

Kirjoittaja on Finanssialan Keskusliiton verk-
kotoimittaja.

Talousguru �014 Heidi Häyrynen.
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Aina ei tarvitse lähteä ulkomaille, sillä ke-
säinen Suomi tarjoaa mielenkiintoisia his-

toriallisia elämyksiä. Kysyin HYOL:n kevät-
päivillä kuudelta historian opettajalta, mitkä 
ovat heidän suosikkikohteensa kotimaassa.

Markus Ahlfors, 
Helsinki

1. Raseborgs ruiner. Min 
barndoms lekplats.
�. Fagervik gård. Min som-
marstuga ligger nära den.
3. Sveaborg. Fascinerande 
ställe med kändsväckande 
historia. 

Leena Mäkelä,
Tampere

1. Vapriikki. Upeita näyt-
telyitä, esimerkiksi tämän 
kevään ”Afroditen valta-
kunta” antiikin rakkaudes-
ta ja erotiikasta. 
�. Euran muinaismuistot. 
Erityisesti Luistarin kal-

miston esihistoriallinen hautapaikka.
3. Mustion linna. Kaunis ruukkimiljöö sekä 
upea puutarha. 

Taina Sipiläinen-Veikkanen, 
Imatra

1. Turun linna, tuomiokirk-
ko ja käsityöläismuseo.
�. Ahvenanmaan kirkot, 
Kastelholman linna sekä 
alue kokonaisuudessaan.
3. Imatran ja Lappeenran-
nan seutu. Valtionhotelli, 
Vuoksen koski sekä Sai-
maan kanavan risteily Viipuriin. 

Kimmo Kotro, Joensuu

1. Verlan tehdasmuseo. 
Hyvin säilytetty tehdas-
miljöö, jossa on erittäin 
hyvätasoiset opastukset.
�. Joensuun taitokortteli. 
Puutalokorttelissa on kult-
tuuria, kahviloita ja muka-
via myymälöitä. 

3. Lappeenrannan linnoitus. Alueella mielen-
kiintoisia historiallisia sotilasrakennuksia ja 
kunnostettuja linnoituslaitteita.

Eija Niskanen, 
Tampere

1. Kanoottiretki Pyhäjär-
vellä. Hiljaisuutta, luontoa 
ja kauneutta.
�. Jyväskylän kesä. Fes-
tivaali tarjoaa monipuo-
lisesti tanssia, puheita ja 
nuorisokulttuuria.
3. Suomenlinna. Kesä alkaa piknikillä Suo-
menlinnassa.

Outi Verronen-Pöyliö, 
Turku

1. Turun keskiaikamarkki-
nat. Elävää historiaa tar-
joava hauska tapahtuma.
�. Lappi. Oma kesämökki 
sijaitsee Kemijoen Oinaan 
saaressa.
3. Turunmaan saaristo. 
Alueella on kivoja kesäisiä tapahtumia sekä 
keskiaikaisia harmaakivikirkkoja. 

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava.

Lomalla Suomessa

hanna Ylönen 
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Från nationella prov till nationella trauman 

En svensk-finländsk fortbildningskurs för his-
torielärare 

7.–8.8.�014, Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland, Esbo

Torsdag 7.8.2014
Tema: Bedömning och bedömningskriterier i 
Finland och Sverige

9–1�  Incheckning och registrering
1�.00  Lunch
13.00  Välkommen: Bedömning i Sverige och Finland. En introduktion
 Sini Keinonen, projektledare, Hanaholmen 
13.30  “Are the grades given by schools a valid gauge for measuring competence in  
 the social sciences as described in the Core Curriculum?”
 Najat Ouakrim-Soivio, FD 
14.45  Kaffepaus 
15.00  Nationella prov i Sverige  
16.15–17 Gemensam diskussion om bedömning och utvärdering 
17.15–18.45 Workshoparbete
19.30  Middag 
�1 >  Möjlighet till bastubad
 
Fredag 8.8.2014
Tema: Populismen, första världskriget 

7–9  Frukost och utcheckning 
9–10.15 Om populismen i Finland och Sverige, uppmärksamma EU valet 
10.30  Separata föreläsningar för svenska och finländska lärare: 
 För svenska lärare: Första världskrigets tid i Finland
 För finländska lärare: Första världskrigets tid i Sverige 
11.45  Gemensam diskussion och avslutning 
1�.15  Lunch  
1�.45  Exkursion från Hanaholmen till Sveaborg 
13–16.30 Historisk rundvandring på Sveaborg –fokus på första världskriget. 
 Kaffe in går.
 Guide: Petter Wallenius, historielärare 

Seminariespråket är svenska. 

Deltagaravgift är 100 € (duppelrum) eller 150 € (enkelrum)

Program, tilläggsuppgifter och anmälningar (senast 31.5.2014): www.hanaholmen.fi  

Arrangörer: Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (Finland), Historielärarnas 
Förening (Sverige), Kulturfonden för Sverige och Finland och Hanaholmen – kulturcen-
trum för Sverige och Finland
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Veren ja vihan Viipuri
TEEmu KESKISARjA: VIIPuRI 
1918. SILTALA, HELSINKI 2013. 
406 S.

Teemu Keskisarjan Viipuri 1918 on 
väkevä kuvaus Suomen sisällisso-
dasta Viipurissa ja sen lähistöllä. 
Palkitun historioitsijan uusin teos 
oli viime vuonna Tieto-Finlandia-
ehdokkaana. Eikä syyttä, sillä Kes-
kisarja pitää lukijan hyppysissään.

Tarina etenee kronologisesti si-
sällissotaa edeltäneistä vaiheista 
sodan jälkiselvittelyihin. Se kuvaa 
sotatapahtumia, niiden syitä ja 
seurauksia kiihkottomasti ja paljas-
tavasti. Keskisarjan kirjoitustyyli on 
kuvailevaa ja kerronta keskittyy Vii-
puriin. Tämän linnantorniperspektii-
vin vuoksi sisällissodan laaja kuva 
jää paikoin utuiseksi ja kaipasinkin 
välillä yleiskuvaa sodankulusta. 

Keskisarja vierittää tarinaansa 
lukuisten ihmisten kautta. Hän ku-
vaa niin valkoisten kuin punaisten-
kin sympatiseeraajien, rivimiesten 
ja komentajien vaiheiden kautta 
kuinka sota syttyi, eteni ja päät-
tyi. Tästä välittyy hienosti sodan 
epävarmuus ja sattumanvaraisuus. 
Lukija ei voi tietää, kenen tarina 
kantaa – kuka kohtaa kohtalonsa jo 
seuraavalla aukeamalla, kuka kaa-
tuu viimeisissä taisteluissa, kuka 
selviää läpi sodan kauhujen. 

Ilmapiiri kiristyi Viipurissa jo 
ennen sisällissodan puhkeamista. 
Tässä Suomen toiseksi suurim-
massa kaupungissa oli 12 000 
venäläisen sotilaan varuskunta, 
jossa kurittomuus ja väkivallan teot 
lisääntyivät vuoden 1917 edetessä. 
Syyskuussa joukko sotilaita retuutti 
vanhan linnan sillalle korkea-arvoi-
sia upseereita. Heidät pahoinpidel-
tiin, viskattiin mereen ja ammuttiin 
kylmäverisesti hyiseen veteen. 
Tämä ”upseerien uimakouluna” 
tunnettu tapaus ei jäänyt ainoaksi 
mielivaltaisen väkivallanteoksi. 

Pohjalaisnuorukaiset saattoi-
vat lähteä Tampereen taisteluun 
siinä uskossa, että he katsoisivat 
piipun vartta ryssää kohti. Karja-
lassa sen sijaan, Keskisarja huo-
mauttaa, punaisille ja valkoisille oli 
alusta alkaen selvää ketä vastaan 
he taistelivat. Sotaan ei tarvinnut 
varsinaisesti mennä, sotaa käytiin 
kotiseudulla, tuttuja vastaan. 

Sisällissodan rintamalinja kulki 
Karjalankannaksella Pietarin juna-
radan mukaisesti. Punaiset valloit-
tivat radanvarren ja Suomenlahden 
välisen kapean kaistaleen. Rautatie 
toi sodan alkupuolella aseita punai-
sille ja vei sodan ratkettua hävinnei-
tä punaisia maanpakoon Pietariin. 

Luettavuus on kirjan suurin an-
sio. Teksti soljuu eteenpäin, kieli 
on verevää. Paikoitellen pysähdyin 
odottamattomaan havaintoon tai 
rinnastukseen: ”Taiston tuoksinaan 
pääsi kuin paikallisjunalla töihin. (s. 
77)” tai ”Koulutuksessa ei tapahtu-
nut ihmeitä, mutta käytännön koke-
mus opetti punakaartilaisille sodan. 
joku löysi sisäisen sankarinsa. Pal-
jon useammat eivät pitäneet oppi-
mastaan. (s. 196)”

Sisällissota oli raakaa ja rumaa, 
eikä Keskisarja yritä kaunistella 
tätä. Yksityiskohtainen kerronta tar-
koittaa myös sitä, että veren rois-
keet, luiden murtumiset ja ihmisen 

kuolema kuvataan seikkaperäises-
ti. minua tämä ei vaivannut, vaan 
pidin tyyliä aiheeseen sopivana 
tehokeinona. Shokeeraaminen ei 
ole itsetarkoitus, eikä hurmehur-
moksella mässäillä. 

Keskisarja kuvaa seikkaperäi-
sesti punaisten terroria Viipurin 
lääninvankilassa sekä valkoisten 
suorittamaa sisällissodan suurinta 
teloitusta, jossa tapettiin yli 200 
venäläistä linnoituksen valleille. 
Kuvaavaa on, että laajoista tut-
kimuksista huolimatta aikalaiset 
eivät onnistuneet aukottomasti 
selvittämään, mikä nämä veriteot 
oli aiheuttanut, kuka oli ne toimeen-
pannut. molemmilla veriorgioilla oli 
kyllä paitsi tekijänsä, myös silmin-
näkijöitä, mutta silti ne jäävät se-
littämättömiksi mysteereiksi. Luen 
Keskisarjan ansioksi sen, että hän 
myöntää myös oman kyvyttömyy-
tensä selittää käsittämättömiä ve-
ritekoja – ehkä ihmisen äärimmäi-
sessä pahuudessa on jotain, jota 
me emme vain voi tavoittaa. 

Teos on ulkoisiltakin puitteiltaan 
erinomainen. Se on fonttiaan, kart-
tojaan ja kuviaan myöten rauhalli-
sen tyylikäs, lukemaan houkutte-
leva ja käteenistuva opus. Kaiken 
kaikkiaan hieno kirja siis.

Ossi Kokkonen
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Venäjän Anne Frank 

LENA muHINA: PIIRITYSPÄIVÄ-
KIRjA. BAZAR KuSTANNuS 
2014. 291 S.

 
Leningradin piirityksen päätty-
misestä on kulunut jo 70 vuotta. 

”Suuri isänmaallinen sota” vaati 
valtavia uhrauksia erityisesti lenin-
gradilaisilta, jotka elivät piiritetyssä 
kaupungissa vaikeissa olosuh-
teissa. Tapahtumia kuvaa Lena 
muhina, teini-ikäinen tyttö, joka eli 
Leningradissa toisen maailman-
sodan aikana pitäen päiväkirjaa 
kokemuksistaan. Yhtymäkohtien-
sa vuoksi Lenaa on kutsuttu myös 
Venäjän Anne Frankiksi. Toisin kuin 
Anne Frank, vuonna 1924 syntynyt 
Lena muhina selvisi sodasta hen-
gissä, mutta ei tiettävästi koskaan 
puhunut piirityksestä kenellekään. 
Hän eli yli 60-vuotiaaksi ja kuoli 
moskovassa vuonna 1991. Lena 
oli onnekas, sillä kirjan esipuheen 
kirjoittaneen markku Kangaspuron 
mukaan yli 900 päivän pituinen 
saarto vaati jopa miljoona kuolon-
uhria. Silti Leningradin piirityksestä 
on puhuttu Suomessa melko vähän. 
myös Lena muhinan piirityksen ai-
kana pitämä päiväkirja pysyi piilos-
sa vuosikymmenien ajan, kunnes 
nimetön lahjoittaja toi päiväkirjan 
Venäjän valtionarkistoon, josta his-
toriantutkija Sergei jarov löysi sen 
sattumalta. 

Lena muhina on alussa 16-vuo-
tias koulutyttö, jonka päiväkirja 
täyttyy normaalin nuoren ihmisen 
arjen iloista ja suruista. muhina kir-
joittaa ajatuksiaan koulunkäynnistä, 
ystävistään sekä ihastuksesta kou-
lutoveriinsa Vovaan. Lena kuvailee 
ystävien kanssa käytyjä keskuste-
luja ja listaa pikkutarkasti saadut 
koenumerot, pohdiskelee poikien 
ja tyttöjen välistä kaveruutta sekä 
ystävyyssuhteiden hankaluuksia. 
Saksan piiritykseen on aikaa vielä 
muutamia viikkoja ja vielä tässä 

vaiheessa Lena saa elää normaalin 
teini-ikäisen elämää. 

Sodan alkaessa Lenan mielen 
täyttää taistelutahto. Hän jatkaa 
opiskelua ja auttaa haavoittunei-
ta tarmokkaasti sotasairaalassa. 

”Haluaisin, että eläisimme niin kuin 
Lenin sanoi”, Lena jaksaa vielä 
kirjoittaa. Piirityksen jatkuessa 
päiväkirjan epätoivo vaihtuu vä-
linpitämättömyyteen. jopa Lenan 
perheessä asuvan Akan kuolema 
on Lenalle lopulta helpotus. ”jopa 
Akan, rakkaan ihmisen kuolemalla 
voi olla valoisa puolensa. Nyt Akaa 
ei ole ja elämämme on halvem-
paa”, Lena kirjoittaa. Kun nälkä 
täyttää kaikki ajatukset, päiväkirjan 
tärkeimmäksi sisällöksi muodos-
tuu saatujen ruokamäärien tarkka 
kuvailu gramman tarkkuudella. 
Silti Lena on myös tavallinen teini. 
Tämä näkyy esimerkiksi silloin, kun 
Lena ostaa viimeisillä rahoillaan 
postikortteja torilta, vaikka rahat 
kannattaisi säästää ruokaan. 

Loppuvaiheessa Lena alkaa 
kirjoittaa päiväkirjaa minä-muodon 
sijaan kolmannessa persoonassa, 
kuin toivoakseen että asiat tapah-
tuvat jollekin toiselle Lenalle, ei 
hänelle itselleen. myös päiväkir-
jassa kuvatut pitkät dialogit tekevät 
kirjasta romaanimaisen. uskooko 

Lena, että joskus hänen kirjaansa 
lukee joku muukin, vain alkaako 
hän tällä tavalla vain etäännyttää 
itseään tapahtumista? 

Päiväkirja tavallaan loppuu kes-
ken ja kysymykset jäävät ilmaan 
leijumaan. mitä Lena muhinalle ta-
pahtui? Selvisikö hän hengissä pii-
rityksestä? Loppusanat päiväkirjan 
päätteeksi avaavatkin mielenkiin-
toisesti historiantutkimuksen pro-
sessia, jonka avulla monet päiväkir-
jassa esiintyneet henkilösuhteet ja 
muut kysymykset on selvitetty jälki-
käteen. On saatu selville, että Lena 
muhina evakuoitiin Leningradista 
muutama päivä päiväkirjan viimei-
sen merkinnän jälkeen, kesäkuus-
sa 1942. Loppusanat ovat hyödyl-
liset koska lukemisen kannalta on 
hieman työlästä että Lena ei esitte-
le henkilöitä päiväkirjassaan sekä 
viittaa samoihin henkilöihin venä-
läisen nimikäytännön mukaisesti 
usein eri tavoin. myös esimerkiksi 
kasvattiäidin sekä Lenan kanssa 
asuvan Akan mahdollinen suku-
laissuhde Lenaan jää epäselväksi. 
Lena muhinan päiväkirja sopii hy-
vin alkuperäislähdeaineistoksi esi-
merkiksi lukion historian tunneille. 
myös markku Kangaspuron alkusa-
nat ovat kiinnostava johdanto kirjan 
ymmärtämiseen, sillä Kangaspuro 
kuvaa myös Suomen roolia Lenin-
gradin piiritysrenkaan osana. 

Hanna Ylönen
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Savikiekon rahinaa
PEKKA GRONOw: 78 KIERROS-
TA mINuuTISSA. ÄÄNILEVYN 
HISTORIA 1877 – 1960. SuOmEN 
jAZZ jA POP ARKISTO 2013. 
328 S.

Pekka Gronow on kirjoittanut ns. 
savikiekon historian. Se kertoo 
äänitetyn musiikin historiasta sen 
alusta alkaen aina 1960-luvun al-
kuun. Lieriöt olivat kilpailevana for-
maattina, varsinkin Yhdysvalloissa 
1920-luvulle saakka, mutta äänen 
laatuvaatimusten kasvaessa lieriö 
jäi toiseksi. Gronow kertoo myös 
äänitystekniikan kehityksestä tor-
vesta mikrofoniin ja stereoääneen. 
Tällä oli suuri merkitys siihen, mil-
laista musiikkia voitiin levyttää. 
Äänilevyn alkuaikoina levy-yhtiöt 
tekivät suuria kulttuuritekoja kul-
jettaessaan levytyskalustoa ympäri 
maailmaa ja ikuistivat mitä erikoi-
simpia esityksiä, mm. vuonna 1810 
syntyneen paavin rukouksia ja tii-
betiläismunkkien laulua.

Alkuaikojen monipuolisuus ka-
ventui jo 1910-luvulla kaupallisten 
näkökohtien tullessa vaikuttaviksi 
tekijöiksi. jo tuolloin äänilevyteolli-
suus keskittyi harvoihin kappaleisiin 
ja tähtiesiintyjiin, joita markkinoitiin 
ympäri maailmaa. Kansainvälisesti 
kuuluisien oopperalaulajien levyjä 
myytiin ympäri maailmaa Caruson 
kaltaisten laulajien ollessa maail-
manluokan tähtiä.

1920-luvulla alkoi ns. gramofoni-
kuume, joka taittui 30-luvun lamaan. 
Lama pienensi äänilevyjen myyntiä, 
mutta uusien viihdemuotojen, ra-
dion ja äänielokuvan yleistyminen 
vaikutti äänilevyteollisuuteen sa-
malla tavalla. Taloudellisen tilanteen 
parantuessa 1930-luvun kuluessa 
alkoi äänilevyjenkin myynti saavut-
taa lähes entiset lukemat, toisen 
maailmansodan sitten vaikuttaes-
sa levyteollisuuteen lamavuosien 
tavoin. Näihin vuosiin liittyvät levy-
yhtiöiden fuusioitumiset ja niiden 

entistä suurempi keskittyminen.
Siirryttäessä uusiin formaattei-

hin, lp-levyyn ja singleen, 1940-lu-
vun lopulta alkaen ei ohjelmistossa 
tapahtunut juurikaan muutoksia. 
Laajoja sinfonioita oli äänitetty jo 
1930-luvulla äänitystekniikan pa-
rannuttua. Pääpaino oli luonnolli-
sesti sillä, mitä yleisö osti eli kevy-
ellä musiikilla.

Äänilevyn kehitys ei kuitenkaan 
ole aina ollut pelkkää globalisaa-
tiota ja tarjonnan yksipuolistumista. 
Gronow käsittelee myös äänitetyn 
musiikin paikallisia erikoisuuksia. 
Esimerkiksi Ruotsissa 1930-luvul-
la paikallisen Sonora- levy-yhtiön 
edullisilla levyillä oli ruotsinkielinen 
hengellinen musiikki myyntivalttina, 
tietenkin kevyen musiikin ja tunnet-
tujen oopperalaulajien lisäksi.

Suomenkielisen äänilevynkin 
historia on varsin mielenkiintoinen. 
Aina 1920- ja 1930 -lukujen vaih-
teeseen asti Amerikassa julkaistiin 
moninkertainen määrä suomen-
kielisiä levyjä verrattuna Suomeen. 
Suomalaisen äänilevyn alkuaikoina 
suomenkielisiä levyjä tuottivat mo-
nikansalliset yhtiöt. Tästä syystä oli 
monesti helpompaa ja edullisem-
paa lähettää esiintyjät levyttämään 
ulkomaille kuin tilata äänitystekniik-
ka Suomeen. molempia tapoja käy-
tettiin. Pitkälle 1930-luvulle ja osin 

1940-luvullakin, erityisesti sotavuo-
sina, suomalaiset esiintyjät kävivät 
äänittämässä levyjä Berliinissä ja 
Tukholmassa, mutta ennen sotia 
myös mm. Riikassa, Lontoossa ja 
Kööpenhaminassa. Kotimaassa 
tehdyt äänitykset yleistyivät 1930-
luvun lopulla suomalaisen Sointu-
levymerkin perustamisen myötä.

Pienehköön sivumäärään on 
saatu mahdutettua melkoisesti 
tietoa musiikin tallennusmuodos-
ta, joka ilmeisesti tullee olemaan 
äänitetyn musiikin pitkäaikaisin 
formaatti.

Pasi Pulju
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Vaihtoehtoisia näke-
myksiä talouteen ja 
maailmanmenoon
ILKKA NIINILuOTO, RISTO 
VILKKO & jAAKKO KuORIKOSKI 
(TOIm.): TALOuS jA FILOSOFIA. 
GAudEAmuS 2013. 206 S.

Taloustiedon opetus näyttää kiin-
nittyneen pitkälti valtavirtataloustie-
teen ajatteluun. Siksi on virkistävää 
tutustua muihin tieteellisiin näkö-
kulmiin tarkastella ja tutkia taloutta. 
Tässä avuksi on tuore Talous ja filo-
sofia -artikkelikokoelma.

Valaisevan katsauksen nyky-
taloustilanteeseen antaa jaakko 
Kianderin artikkeli, jossa hän esit-
telee talouspolitiikan paradigmoja 
1800-luvun lopulta lähtien ja selittää 
näiden avulla, miksi vuonna 2008 
alkanut kriisi tuli taloustieteilijöiden 
enemmistölle yllätyksenä. Talous-
tieteen valtavirta ei avainolettamuk-
sissaan edes pyri realistisuuteen ja 
siksi sen kyky ennustaa tulevaa on 
heikko. Samaan aikaan se tuottaa 
politiikkasuosituksia, jotka eivät ole 
osoittautuneet kovin kestäviksi.

Raskaampaa luettavaa on 
jukka Gronowin artikkeli, joka 
erittelee taloustieteen ja sosiolo-
gian erkaantumista. Taloustieteen 
valtavirran perusheikkouksia on 
vääräksi osoitettu oletus ihmisestä 
homo economicuksena, joka toimii 
rationaalisesti omaa mielihyväänsä 
maksimoiden. Taloussosiologian 
heikkoutena taas ovat vaatimatto-
mat teoriarakennelmat.

jaakko Kuorikoski ja Aki Leh-
tinen analysoivat markkinatasa-
painoa ja markkinamekanismia. 
Yhden tai muutaman hyödykkeen 
kohdalla mekanismeista on sekä 
teoreettista että empiiristä näyttöä, 
ja markkinoiden vakautta tuleekin 
tutkia perehtymällä juuri näihin 
vuorovaikutussuhteisiin. Yleisen ta-
sapainon malli ei sen sijaan kohtaa 
todellisuutta, vaikka se ohjaa talo-
ustiedettä merkittävästi.

Finanssiala on ollut merkittäväs-
sä roolissa viime aikojen dramaat-
tisissa talouskäänteissä, mutta 
edes finanssialan toimijat eivät ole 
rationaalisia homo economicuksia. 
Tämä käy ilmi jussi Kotkavirran 
esittelemästä ammattisijoittajia kos-
kevasta haastattelututkimuksesta. 
myös rahastosijoittajat tekevät pää-
töksiä usein tunnepitoisten mieli-
kuvien ja joukkopaineen pohjalta, 
eivätkä markkinat kannusta heitä 
vastuulliseen toimintaan. Tragikoo-
mista on, että finanssiala vaatii toi-
mintavapautta ja vastustaa ulkoista 
valvontaa vedoten idealisoituun ku-
vaan kylmäpäisistä ammattilaisista.

Risto Vilkko esittelee matemaat-
tisen taloustieteen alkuvaiheita, us-
kali mäki taas pohtii ajattelua, jossa 
maailma nähdään yhä suuremmas-
sa määrin markkinoina. markkina-
talouspuheen suosio kasvaa myös 
aloilla, joille talous on alun perin 
vieras (esim. uskonto, biologia, mo-
raali/oikeus). Osin tämä on vertaus-
kuvallista, mutta osin puhe myös 
luo todellisuutta. Eerik Lagerspetz 
vertailee Karl marxin ja Friedrich 
Hayekin käsityksiä markkinatalou-
desta todeten niissä olevan paljon 
samaa, vaikka he puolustivatkin 
ainakin näennäisesti vastakkaisia 
asioita.

Kristina Rolin kirjoittaa voiton 

maksimoinnista tullen siihen tulok-
seen, että yrityksen on eettisesti 
hyväksyttävää tavoitella voittoa, 
mutta vain tietyissä rajoissa. Yri-
tysjohtaja on sopimuksellisesti vel-
kaa myös muille sidosryhmille kuin 
yrityksen omistajille, ja taloudellis-
ten velvoitteiden lisäksi velvoittaa 
myös ihmisyys. Samaa aihepiiriä 
sivuavat jukka mäkinen ja Arno 
Kourula, joiden mukaan globalisoi-
tuvassa taloudessa kansallisvalti-
oiden valta säädellä taloudellisia 
toimijoita on rajattu. Tällöin tulee 
luontevaksi, että yritykset alkaisivat 
kantaa taloudellisen vastuun lisäksi 
poliittisia ja sosiaalisia vastuita tai 
vaihtoehtoisesti olisi luotava sellai-
sia kansainvälisiä yhteisöjä tai toi-
mijoita, jotka pystyvät asettamaan 
niiden toiminnalle rajoja.

Yliopistojen kaupallistumista 
tutkii Tarja Knuuttila, joka mikro-
tasolla osoittaa yliopistotoiminnan 
kaupallistamisen sopivan huonosti 
tieteen normeihin. Kieliteknologian 
tutkimusyksikkö oli 1980- ja 1990-
luvulla kaupallisuuden ja tieteen 
yhteensovittamisen menestystarina, 
mutta ajan kuluessa tutkimuksen 
laatu kärsi ja yksikkö hajosi mm. 
keskinäiseen kilpailuun ja siihen 
liittyvään salailuun.

Kokoelman päättää Ilkka Niini-
luodon artikkeli ”Saako rahalla on-
nea?”. Raha ei takaa onnea, mutta 
köyhyys luo kärsimystä ja kurjuutta. 
Pitkittäistutkimuksissa talouskasvu 
ei näytä lisänneen onnellisuutta tie-
tyn saturaatiopisteen jälkeen, mutta 
yhteiskuntamme on rakennettu niin, 
että pysähtynyt tai taantuva talous 
tuo nopeasti mukanaan syrjäyty-
mistä, levottomuutta ja väkivaltaa. 
Pelkkä talouskasvu ei käy hyvin-
voinnin mittariksi, vaan siihen tulee 
liittyä kokemus tasa-arvon ja oikeu-
denmukaisuuden toteutumisesta. 
Yksilötasolla subjektiivista auvon 
kokemusta tärkeämpää ihmisille on 
mielekkyyden kokemus – onni on 
sivutuote.

Inkeri Sutela
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Isänmaa vaarassa

KuLLERVO LEINONEN: 
ISÄNmAA VAARASSA. AKS:N 
mAANPuOLuSTuSTYö 1922 

– 1939. STudIA HISTORICA 
SEPTENTRIONALIA 68. PSHY 
2013. 334 S.

Kullervo Leinosen väitöskirja Isän-
maa vaarassa kiinnostaa laajem-
piakin lukijapiirejä. Akateeminen 
Karjala-Seura (AKS) perustettiin 
vuonna 1922. Sen tavoitteena oli 
korjata heimosodissa ja Tarton 
rauhassa keskenjäänyt Karjalan 
yhdistäminen kielelliseen ja kult-
tuurilliseen emämaahan, Suomeen. 
AKS otti aktiivisesti kantaa maan-
puolustustyöhön, olihan koko Kar-
jalan Suomeen liittämisen yhtenä 
tarkoituksena helpommin puolus-
tettavat rajat. Suhteet vallanpitäjiin 
vaihtelivat eri aikoina. 

Neuvostoliitto oli uhka ja Neu-
vostoliiton suhteet eri maihin nä-
kyivät myös AKS:n maanpuolus-
tustyössä. Pitkään AKS pysytteli 
maanpuolustustavoitteissaan reu-
navaltiopolitiikan kannalla virallisen 
ulkopolitiikan tähytessä yhteistyö-
hön Ruotsin kanssa. Varsinkin Vi-
ron suhteen AKS korosti Suomen 
ja Viron kohtalonyhteyttä. AKS:
n asenne ruotsalaisyhteistyöhön 
kuitenkin muuttui 1930-luvun kulu-
essa.

Välit viralliseen maanpuolustuk-
seen olivat välillä huonot. Yhteistyö 
IKL:n kanssa ja armeijan säästö-
tavoitteiden vastustaminen saivat 
aikaan ongelmia. myös Neuvos-
toliiton kanssa solmittu hyökkää-
mättömyyssopimus aiheutti närää. 
1930-luvun loppua lähestyttäessä 
”virallisen” Suomen ja AKS:n linjat 
maanpuolustuksen suhteen lähes-
tyivät toisiaan. Suuren työn AKS 
teki 1930-luvun lopulla Kannaksen 
linnoittamisen organisoimisessa, 
vaikka kunnia tästä menikin paljolti 
suojeluskuntajärjestölle. merkittä-
vän uhrin AKS:n jäsenet antoivat 

talvisodassa. järjestön noin 4000 
jäsenestä yli sata kaatui.

Kullervo Leinosen vuosikym-
meniä tekeillä ollut, nyt valmistunut 
väitöskirja ilmestyi huonoon aikaan. 
AKS:sta on viime vuosina ilmesty-
nyt useita teoksia. jos väitöskirja 
olisi ilmestynyt 10 – 15 vuotta ai-
kaisemmin, olisi valtakunnallinen 
huomio ollut aivan toinen. Tästä 
tutkimuksesta on kirjoitettu melko 
vähän. Leinosen väitöskirja osoit-
taa, että myös pohjoisessa teh-
dään merkittävää tutkimusta, mutta 
valtakunnallinen uutiskynnys ei lä-
heskään aina ylity. 

Kullervo Leinosen väitöskirjan 
on julkaissut Pohjois-Suomen his-
toriallinen yhdistys (PSHY), jonka 
tarkoituksena on edistää Poh-
jois-Suomessa tehtävää ja siihen 
kohdistuvaa historiatieteellistä, 
arkeologista ja kansatieteellistä 
tutkimusta. Se järjestää myös eri-
laisia seminaareja lähinnä Oulun 
yliopiston, mutta myös muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Yhdistyksen vuosikirja, FARAVId, 
joka on saanut uudeksi alaotsikok-
seen Historian ja arkeologian tutki-
muksen aikakauskirja ilmestyi viime 
vuoden lopulla 37. kerran. Kirjan 
artikkelit ja katsaukset käsittelevät 
Oulun yliopiston historiatieteiden 
tutkimuskohteita. 

Yhdistyksen Studia Historica 
Septentrionalia -sarjassa ilmes-
tyy lähinnä väitöstutkimuksia ja 
artikkelikokoelmia. Reilun vuoden 
sisällä tässä sarjassa ovat ilmes-
tyneet numerot 67 – 70, jotka ovat, 
Leinosen väitöstutkimuksen lisäksi, 
kaksi kansainvälisten seminaarien 
esitelmistä koottua artikkelikoko-
elmaa sekä Oulun yliopiston tieto-
jenkäsittelytieteenlaitoksen historia. 
Yksi PSHYn julkaisusarjoista on 
arkeologiseen tutkimukseen keskit-
tyvä Studia Archaeologia Septent-
rionalia, jossa on ilmestynyt viime 
vuoden lopulla Titta Kallio-Sepän 
väitöskirja Kosteutta, puuta ja val-
lankäyttöä – arkeologinen näkökul-
ma Oulun kaupungin julkisen tilan 
kehittymiseen 1600-luvulta 1820-
luvulle.

Pasi Pulju
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Kenraalien alapuolella toiminees-
ta sotiemme ajan upseeristosta 
on eversti Alpo Kullervo marttinen 
eversti Aladar Paasosen ohella 
kuuluisin. Toisin kuin Paasosesta, 
ei marttisesta ole aikaisemmin kir-
joitettu elämäkertaa. Vuonna 1945 
Yhdysvaltoihin paenneista asekätki-
jöistä, ”marttisen miehistä”, on tosin 
kirjoitettu useita teoksia. marttisen 
massiivisen elämäkerran kirjoittaja,  
sotataidon historian dosentti Pasi 
Tuunainen, on paneutunut työhön 
perusteellisesti. mukaan on otettu 
turhiltakin tuntuvia seikkoja evers-
tin yksityiselämästä. Tiiviimpi kirjoi-
tustyyli olisi tuonut paremmin esiin 
olennaiset kehityspiirteet ja ratkai-
sujen perusteet. Tuunainen tuntee 
kohteensa hyvin, sillä hän on käsi-
tellyt marttista aikaisemmassa tuo-
tannossaan. 

Torniolaisen rautatieläisen per-
heeseen vuonna 1908 syntynyt 
Alpo Kullervo sai lestadiolaisilta 
vanhemmiltaan uskonnollisen ja 
isänmaallisen kasvatuksen. upsee-
rin ura oli siksi luonnollinen valinta. 
Sekä opinnoissaan että uransa al-
kupuolella marttinen oli menestyk-
sekäs, mutta ei yltänyt aivan armei-
jan suurimpien tähtien joukkoon. 
monet aikalaiset muistivat nuoren 
marttisen hankalana ja hurjana 
luonteena, jota kaikki pelkäsivät, 
kuten myöhempi kenraali Ensio Sii-
lasvuo muisteli. Päästyään Ension 
isän Hjalmar Siilasvuon esikunta-
päälliköksi 9. divisioonaan, nuori 
kapteeni osoitti leijonankyntensä 
Suomussalmen, Raatteen tien ja 
Kuhmon taisteluissa talvisodassa. 
Hyökkäyshenkinen kapteeni ja va-
rovainen eversti riitelivät koko ajan. 
usein oli epäselvää, kumpi johti 
taisteluita, mutta tulosta tuli. Kirjalli-

sessa tuotannossaan Siilasvuo otti 
ahneesti kunnian voitoista itselleen, 
mutta toisaalta kirjoituksissaan ja 
julkisissa esiintymisissään ei mart-
tinenkaan pannut kynttiläänsä va-
kan alle.  

jatkosodan alussa marttinen 
toimi kenraali Talvelan johtaman 
VI Armeijakunnan operatiivisen 
toimiston päällikkönä ja saavutti 
hyökkäyshenkisellä toiminnallaan 
vaateliaan esimiehensä luotta-
muksen, jopa elinikäisen ystävyy-
den. Valtakunnallista kuuluisuutta 
marttinen saavutti, kun hänen 
henkilökohtaisesti johtamansa 
taisteluosasto eteni aivan kärjessä 
Syvärille ja katkaisi muurmannin 
radan. Ylennys everstiluutnantiksi 
tuli, mutta ounasteltu mannerheim-
risti ei vielä.

marttisen uran tähtihetkeksi 
muodostui menestyksekäs puo-
lustustaistelu Kivisillansalmen 
ja Tienhaaran vesistölinjalla heti 
Viipurin menettämisen jälkeen ke-
sällä 1944. mikäli puolustus olisi 
pettänyt, venäläisille olisi avautu-
nut tie syvälle Suomeen. marttisen 
johdolla suomenuotsalainen jr 61 
torjui hyökkäykset ja tilanne vakiin-
tui.  marttisesta tuli Suomen armei-
jan nuorin eversti. myös uumoiltu 
mannerheim-risti tuli myöhemmin 
syksyllä.

Kesällä 1945 marttinenkin sot-
keutui asekätkentätoimintaan, siir-
tyi Ruotsiin ja sieltä Yhdysvaltoihin. 
Tuunaisen mukaan mattinen soitti 
itselleen mannerheimille, ja tämä 
suositteli everstille maasta poistu-
mista. Tuunainen uumoilee, että 
mannerheim suunnitteli marttisesta 
mahdollisen miehityksen tapahdut-
tua jonkinlaista vapautusarmeijan 
johtajaa. mitään todisteita tästä 
puhelinsoitosta ei kuitenkaan ole. 
uSA:ssa marttinen ja hänen kump-
paninsa loivat uuden uran nousten 
alokkaasta korkeisiin upseerin-
arvoihin. Etenkin talvisen sodan-
käynnin tuntijoina olivat ”marttisen 
miehet” korvaamattomaksi avuksi 
supervallan armeijalle. marttinen 
menestyi myös opinnoissa käyden 
uSA:n korkeimman sotakoulun 
war Collegen. Kenraalin arvokaan 
ei ollut kaukana, mutta ikä ja ulko-
maalainen syntyperä torppasivat 
nämä haaveet.

Kotimaahan marttinen piti kiin-
teitä yhteyksiä ja profiloitui suo-
mettuneen  Suomen  politiikan 
kärkevänä arvostelijana. Kekkosen 
tulkinnat esimerkiksi talvisodan 
syistä saivat everstiltä historian 
vääristelyn leiman. YYA-sopimus ei 
saanut pienintäkään armoa vanhe-
nevan everstin silmissä. marttisen 
merkitystä kuvasi hyvin se, että 
hänen puheitaan levitettiin paino-
tuotteina Kekkosen politiikkaa vas-
tustaneiden keskuudessa.

Tuunaisen kirjan luettuaan tulee 
lievästi surullinen olo. Lähtö Suo-
mesta oli suuri virhe, joka katkaisi 
lahjakkaan sotilaan uran, joka olisi 
ehkä johtanut jopa puolustusvoimi-
en komentajan asemaan. Toisaalta 
ei marttinen ole vieläkään täysin 
unohdettu: siitä kertovat monet 
muistolaatat eri puolilla Suomea.
                                                        

      Vilho Kulju




