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Kun ikää tulee lisää alkaa näyttää ilmeisel-
tä, että kaikenkarvaiset radikaalit uhkaa-

vat sivistynyttä yhteiskuntaa. Tämä käsitys 
on kai sangen tyypillinen viisikymppisille ja 
sitä vanhemmille. Käninä nyt vain on vanho-
jen etuoikeus samoin kuin teeskennelty kuu-
rous ja tahdittomuus. Harvinaista ei myös-
kään liene kiinnostus hengellisiä kysymyksiä 
kohtaan. Näitä hataria pohdintoja ei kannata 
ottaa vakavasti, sillä humanismi ja humanis-
tit ovat perkeleestä, kuten rippikouluaikainen 
hengellinen ohjaajani osuvasti totesi. Rauha 
hänen muistolleen, ehkä vielä tapaamme.

Hengellisellä korpivaelluksellani olen ta-
vannut hengenmiehiä ja -naisia, jotka ovat 
halunneet kaitsea minua yhtenä lampaistaan. 
Arvelen, että johdonmukaisuus ei ollut heidän 
suurin armolahjansa. Eräs tuore sielunpai-
men halusi keskustella kanssani ihmisyydes-
tä ja oman uskontokuntansa elämänmyöntei-
syydestä. Viitatessani puheenvuoroa hän esti 
vuoropuhelun toteamalla, ettei sitä kannata 
jatkaa, koska hänellä ei ole omaa mielipi-
dettä, vaan kaikki olennainen on jo sanottu 
pyhissä teksteissä. Toinen sieluni autuudesta 
huolestunut päätti tulkita kirjoituksia omin 
päin ja tuomitsi minut suorin tein helvettiin. 
Siinä meitä sitten oli kaksi humanistiherjaa-
jaa nähtävästi matkalla samaan kuumaan 
paikkaan, mutta ehkäpä eri osastoille. 

Rationaalisesti ajatellen minun olisi pitä-
nyt todeta, että näiden yksittäistapausten 
pohjalta ei voi tehdä päätelmiä tulevaisuu-
destani puhumattakaan humanismin ja us-
kontojen suhteesta. Epäilys alkoi silti kyteä 
mustassa sydämessäni ja sielunrauhani oli 
mennyttä. Näin pahoja unia Lohjan Pyhästä 
Laurista, isä Camillosta ja sisäministeristä. 
Kun ystäväni hankkivat minulle lahjaksi te-
kaistun lordin arvon Skotlannista, toi ylenevä 
säätykierto sänkyni jalkopäähän itse Erik ku-

ninkaan, joka lausui: ”Praise the lord minun 
velien Hjalmar, älä mene maalle perussuo-
men kyll sin on monda maisteria meny mutt 
ei ole jälle tullu eikä paljon palainut”. Tätä se 
saavillinen mokkaa teettää, mutta sain näistä 
puolivalveen houreista huikean johdatuksen. 

Totuuden etsijän yksinkertaisin keino lie-
nee asettua lauman johtoon ja olla alati oi-
keassa muiden puolesta. Lukion lehtorit ovat 
tunnetusti erittäin viisaita. Suureksi har-
mikseni en voi valvoa Helsingin punavihreäs-
sä kuplassa pörräävän kansanosan ajatuksia, 
mutta ehkä voisin kaitsea mökkikuntani vä-
hälukuista väkeä. Valistuksen henki laskeu-
tuisi seudun ylle ja se vaatisi suullani kylä-
läisiä nöyrästi alistumaan suvaitsevaisuuteen, 
keskinäiseen kunnioitukseen ja oikeudenmu-
kaisuuteen kuten pyhässä perustuslakiteks-
tissä sanotaan. Pitäjän eri tahoilla toimivat 
opetuslapseni paljastaisivat verhojen takana 
lymyävät viekkaat varkaat ja väärät valtiaat. 
Kukaan ei istuisi heidän kanssaan samaan 
pöytään Unkan baarissa. Taantumuksen 
lapsia ei kutsuttaisi kaverisynttäreille. Tulisi 
paha mieli. Myöhempi riimikronikka ”Raase-
porin jytkystä” kertoisi jotain tämän tapaista: 

”Eurooppa-päivänä jo varhain aamusella 
alkoi reaktionäärit tositoimin ahdistella… Kyl-
lä lipilaarit nyt loppunsa näkee  He tervaa 
ynnä höyheniä tornin alle laahasivat  Muurilla 
olevat säikähti kovasti kyllä, kun sateenkaa-
rilipun näit linnan yllä  Autiona on Karjalohja, 
Sammatti ja Raaseporia puoli, Niissä ei kuulu 
vihapuheen sanaa, Eik ole vääryyttä, köy-
hyyttä, sortoa tai kränää, Maa on vapaa, tääl 
taantumus olla ei halaa…” 

Uusi opetussuunnitelma edellyttää his-
toriallisen empatian ja historiapolitiikan 
huomioimista lukiossa - yllä olevaan teks-
tiin kannattaa suhtautua lähdekriittisesti.  
Kirjoittaja on HYOL:n puheenjohtaja.

Pyhä yksinkertaisuus

Jari aalto
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För två år sedan var jag på 
min första bolagsstämma i 

Mässcentret i Böle. I år var det 
igen dags gå och att lyssna på 
vad Sampos styrelse och vd har 
att säga. 2013 var Sampoaktien 
värd 31 euro, nu är den uppe i 
46. För två år sedan var Nalle 
finsk medborgare. Nu är han 
ekonomisk flykting i Sverige. 

Drygt 2 000 av 80 000 ak-
tionärer har mött upp. Stämnin-
gen är god under kaffekalaset strax före bo-
lagsstämman. Alla har fått smaka på laxrullar, 
räkröra och delikata tårtbitar. Jag sätter mig, 
precis som förra gången, på några meters 
avstånd från den brunbrända och ishockey-
lockiga Nalle för att tjuvlyssna. Det är främst 
svenska som talas. Jag tycker mig höra en 
fråga om: “Jaktlycka.” Det blir också en hel 
del kindpussande eftersom halva styrelsen 
består av kvinnor. Smack, smack! Strax eft-
eråt öppnar Sampos mångåriga styrelseord-
förande Björn “Nalle” Wahlroos mötet exakt 
kl 14 med orden: “Hyvät osakkeenomistajat, 
bästa aktieägare, best shareholders!”  

Jag gick på bolagsmötet i april främst för 
att gratis fortbilda mig och höra hur Sampos 
styrelse och ledningsgrupp ser på det finan-
siella läget. Hur ser de på framtiden? Nalle är 
inte nådigt. Han tar upp den förda räntepoli-
tiken inom ECB och undrar vilken galenpanna 
som är villigt att binda sina tillgångar i tyska 
räntepapper för 30 år med en 0,5 procents 
årsränta då ECB:s inflationsmål ligger kring 2 
procent. Den förväntade reella avkastningen 
ligger således på minus en procent. Konten-
tan av de ekonomiska utsikterna inom eu-
roområdet är inte bra, enligt Nalle, ”men vi 
i Sampo skall hålla avkastningen hög - kring 
20 procent - även de följande åren”, fortsät-

ter han.  Efter Nalles översikt är 
det vd Kari Stadigs tur. För två 
års sedan sade Stadig att ”Skat-
terna är av ondo”. Jag blev då 
upprörd och var mycket nära att 
ställa mig upp och fråga vd:n 
ifall han då verkligen inte ser 
något mervärde i skatter. Ger 
de inte samhällsro och jämlikhet 
i republiken? Detta år var jag 
mentalt förberedd och taggad, 
men vd:n höll sig lugn. Han ta-

lade mest om att Sampo verkar i en dyr miljö 
- Norden - och att de finansiella tjänsterna 
allt mer kommer att automatiseras inom Nor-
dea och If... Det är alltså ingen skröna att du 
snart kan göra en låneansökan av en Nor-
dearobot. Under vd:s fortsatta överblick så 
pekade koncernens alla kurvor uppåt: nöjda 
kunder, nöjd personal och nöjda aktieägare. 
Aktiekursen har under de senaste sju åren 
stadigt pekat mot himlen. Det enda negativa 
var att räntorna pekar nedåt. Vi lever i en 
finansiellt turbulent och osäker tid. 

Visuellt hade man byggt upp hela mäss-
centret med enorma mörkblåa draperier där 
det hängde fina svartvita vyer från ett na-
tionalromantiskt Helsingfors. Även årsredo-
visningen, logon, mattan samt andra mindre 
detaljer gick i mörkblått. Även Nalle och Kari 
gick ton i ton med mörkblåa glänsande kosty-
mer. Vi-effekten var så gott som fullständigt. 
Även jag var klädd i mörkblått.  

Efter 2 timmar och 11 minuter avslutas 
denna kapitalismen högmässa i Böle med 
rungande applåder. Jag märker med skräckb-
landad förtjusning att jag gått och blivit kapi-
talist. Men vad är det att skämmas för. Jag är 
i gott sällskap och på köpet har jag fått gratis 
fortbildning med Nalle.

Gratis fortbildning med Nalle

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.
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HYOL toimii

Kirsi ruhanen

Lukion opetussuunnitelman perusteluon-
nos julkistettiin kommentointikierrosta 

varten huhtikuun puolivälissä. HYOL laati pe-
rusteluonnoksesta oman lausuntonsa. Lau-
sunto on luettavissa HYOL:n verkkosivuilla.

Taloustietokilpailu järjestettiin 26. maa-
liskuuta. Kilpailuun osallistuttiin tänäkin ke-
väänä yli 460 koulussa. Valtakunnallinen lop-
pukilpailu järjestetään 12.–13. toukokuuta 
Helsingissä.

HYOL:n kevätpäivät järjestettiin huhti-
kuussa Turussa. Aurinkoisen sään vallitessa 
vuoden historian- ja yhteiskuntaopin opetta-
jaksi valittiin Marja Asikainen Rieskalähteen 
koulusta Turusta.

Kesäkuun 2. päivä pidetään Helsingis-
sä Kallion lukiosssa yksipäiväinen lakitiedon 
kurssi ”Terrorismia ja maksuhäiriöitä - ajan-
kohtaista oikeudessa”. Kurssin tarkempi oh-
jelma on Kleion sivulla 22.

Suomenkielinen Ruotsin ajan historiaan 
keskittyvä seminaari pidetään torstaina 4. 

kesäkuuta Helsingissä. Seminaari on maksu-
ton. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löyty-
vät HYOL:n verkkosivuilta.

Det femte Nordiska historielärarsemina-
riet är inplanerat på Åland 3-6 augusti 2015 
när öriket är som vackrast. Träffen kommer 
att fokusera på hur den nordiska demokratin 
mår. Mer information petter.wallenius@edu.
hel.fi.

Alkusyksystä järjestetään taas Talous tu-
tuksi -koulutukset kolmella paikkakunnalla: 
1.9. Jyväskylässä, 3.9.  Turussa ja 10.9. Hel-
singissä. Lisätietoja www.hyol.fi

Marraskuussa puolestaan järjestetään jäl-
leen jäsenistön pyynnöstä sähköiset syyspäi-
vät. Lisätietoja syyspäivistä piakkoin. 

Haluan toivottaa kaikille voimia kevään 
viimeisille työviikoille ja oikein aurinkoista 
kesää!

Kirjoittaja on HYOL:n toiminnanjohtaja.

Turku esiintyi edukseen HYOL:n kevätpäivien aikana.
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Marja Asikainen vuoden HY-opettaja

riitta MiKKola

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liitto HYOL ry valitsi vuoden 2015 his-

torian ja yhteiskuntaopin opettajaksi lehtori 
Marja Asikaisen, joka työskentelee Rieska-
lähteen koulussa Turussa. Valinta julkistettiin 
huhtikuun 11. päivänä HYOL ry:n kevätpäi-
villä Turussa.

Marja Asikaisen valintaperusteena on 
pitkä ja tuloksellinen opettajan ura sekä 
aktiivisuus HYOL ry:n hallituksen jäsenenä, 
peruskoulutyöryhmän puheenjohtajana ja 
opettajien jatkokoulutusten kehittäjänä. Mar-
ja Asikainen on perehtynyt erityisesti yhteis-
kuntaopin kehittämiseen sekä maahanmuut-
tajanuorten opettamiseen. 

Asikainen pitää opetuksessa tärkeänä op-
pilaan ja opettajan kohtaamista. ”Minusta on 
tärkeää, että opettajalla on myös omat mieli-
piteet, jotka hän argumentoi. Parasta on, kun 
oppilas on eri mieltä. Haluan haastaa oppilai-
ta ajattelemaan omilla aivoillaan”, Asikainen 
sanoo.

Opettajan työssä on nykypäivänä monia 
haasteita. Asikainen kertoo: ”Tietoa on val-

tavasti saatavilla. Uudet opettamisen kehi-
tysmahdollisuudet, esimerkiksi teknologian 
kautta, olisi upeaa ottaa osaksi opetusta. 
Mistä löytää aikaa oppia ja perehtyä uuteen, 
kun työ nyt jo vie paljon voimia? Uupuminen 
kaikkien vaatimusten ja mahdollisuuksien 
keskellä on pelottava uhkakuva.” Samalla 
Marja Asikainen katsoo kuitenkin luottavai-
sesti tulevaisuuteen ja neuvoo nuoria opet-
tajia: ”Työtä on tehtävä pikkuhiljaa eikä 
maailmaa tarvitse tehdä heti valmiiksi. Myös 
erehtymisten ja epäonnistumisten kautta voi 
oppia.”

Asikainen kokee saaneensa itse paljon 
toimimisesta muiden opettajien kanssa HYOL 
ry:ssä. ”Järjestötyö on avannut näköaloja 
sekä antanut ymmärrystä ja tietoa uskomat-
toman paljon. Olen suunnattoman kiitollinen 
ja tyytyväinen, että tulin aikoinaan vedetyksi 
mukaan. Kolmesta lapsestani kaksi toimii jo 
aktiivisesti omissa ainejärjestöissään, joten 
jotain olen jo siirtänyt eteenpäinkin.”

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Koirat ovat Marja Asikaisen rakas harrastus. Kuva: Virpi Laaksonen.
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Stalin oli vahva johtaja, jonka aikana 
Neuvostoliitto nousi suureksi teollisuus-

valtioksi, voitti koko ihmiskuntaa uhanneen 
fasismin ja rakensi oikeudenmukaisen yhteis-
kunnan, jossa kaikille taattiin koulutus työ, 
toimeentulo ja terveydenhoito. Puutteitakin 
yhteiskuntajärjestyksessä toki oli, mutta 
Neuvostoliiton hajoaminen oli suuri katastro-
fi, jonka aikaansaivat ulkoiset viholliset saa-
mattoman ja petturimaisen Mihail Gorbatso-
vin avustuksella.

Näin ajattelee yhä useampi venäläinen. 
Maaliskuun lopulla julkaistun, Levada-insti-
tuutin tekemän mielipidetiedustelun mukaan 
45 prosenttia venäläisistä katsoo, että Sta-
linin päämäärät oikeuttivat hänen käyttä-
mänsä keinot, ja 37 prosenttia olisi valmis 
pystyttämään Stalinille patsaan. Joka kol-
mas venäläinen haluaisi palata neuvostojär-
jestelmään, hieman harvempi pitää Venäjän 
nykyistä yhteiskuntajärjestystä parhaana, 
mutta enää vain joka kymmenes toivoisi siir-
tymistä länsimaiseen demokratiaan.

Suuri taistelu historiantulkinnasta on Ve-
näjällä päättynyt Neuvostoliiton kunnianpa-
lautukseen. 1990-luvun alun yritykset teh-
dä pesäeroa totalitaariseen menneisyyteen 
jäivät tuloksettomiksi, kun avatut arkistot 
sulkeutuivat jälleen, vallanpitäjien rikokset 
jäivät tutkimatta ja joukkomurhiin syyllisty-
neiden kommunistisankarien nimet pyyhittiin 
vain muutamien Moskovan keskustan katu-
jen nimistä.

Heti valtaan noustuaan Vladimir Putin pa-
lautti käyttöön Neuvostoliiton kansallislaulun, 
johon tosin oli suuren ja mahtavan Neuvosto-
liiton tilalle retusoitu pyhä Venäjän valtakunta 
ja Leninin paikalle Venäjää suojeleva Jumala. 
Kun Putin vuonna 2005 kutsui Neuvostoliiton 
hajoamista ”vuosisadan suurimmaksi geopo-
liittiseksi katastrofiksi”, luonnehdinta herätti 
vielä jonkin verran keskustelua. Viimeistään 

Krimin Venäjään liittämisen herättämä hur-
mio osoitti kuitenkin, että enemmistö Venä-
jän kansasta on nyt saatu Kremlin pönkittä-
män virallisen suurvaltamyytin tukijoiksi.

Yksi virallisen myytin tärkeimmistä tukipi-
lareista on kuvaus toisesta maailmansodasta 
läpikotaisin hyvän Neuvostoliiton kamppai-
lusta pahaa, fasistista natsi-Saksaa vastaan, 
jossa hyvä tietenkin lopulta voittaa pahan.

Toukokuussa 2014, juuri ennen voiton-
päivän suuria juhlallisuuksia, Vladimir Putin 
allekirjoitti uuden lain, joka kieltää vääris-
televien tietojen levittämisen Neuvostoliiton 
toiminnasta toisen maailmansodan aikana. 
Maksimirangaistus on viisi vuotta vankeut-
ta. Ketään ei tosin toistaiseksi ole tuomittu, 
mutta sekä Vladimir Putin itse että monet 

Ukrainassa soditaan historiantulkinnasta 
 
Kalle Kniivilä

Lenin seisoi jalustallaan Itä-Ukrainan suurimman 
kaupungin Harkovan keskustassa kunnes syyskuussa 
2014 kansanjoukko kaatoi ja tuhosi patsaan.  
Kuva: Wikipedia, CC BY-SA 4.0, Oleksi Golubov.
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muut korkeat viranhaltijat syyttävät jatku-
vasti julkisissa puheissaan ulkomaita ja hei-
dän agenttejaan laajamittaisesta ”historian 
väärentämisestä”, jonka tarkoituksena on 
Neuvostoliiton fasismista saavuttaman voiton 
vähätteleminen.

Tosiasia on, että toiseen maailmansotaan 
osallistui muitakin maita kuin Neuvostoliitto 
ja natsi-Saksa, mutta siitä ei ole soveliasta 
puhua. Jekaterinburgiin maaliskuussa 2015 
suunniteltu valokuvanäyttely Neuvostoliiton 
sodanaikaisista länsiliittouttolaisista peruttiin 
viime hetkellä, Kommersant-lehden saamien 
tietojen mukaan turvallisuuspalvelu FSB:n 
käskystä.

Vielä sopimattomampaa on puhua Mo-
lotovin-Ribbentropin sopimuksesta, Puo-
lan jaosta tai neuvostojoukkojen ja nat-
si-Saksan armeijan yhteisestä paraatista 
Brestissä 22. syyskuuta 1939. Suuri isän-
maallinen sotahan alkoi kuten tunnettua 
Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon 22. ke-
säkuuta 1941. Ennen tätä päivämäärää ei 
tapahtunut mitään merkittävää - ne jot-
ka muuta väittävät vääristelevät historiaa. 
Venäjän ja Ukrainan vuosi sitten alkanut kon-
flikti liittyy sekin läheisesti historiantulkin-
taan. Kun viime syksynä haastattelin Venä-
jään liittymistä kannattavia Krimin asukkaita, 
juuri Neuvostoliiton voitto natsi-Saksasta ja 
fasismista oli yllättävän monen mielestä tär-
keä peruste sille, että Krimin on kuuluttava 
Venäjään. Ukrainan uusia vallanpitäjiä kun 
pidettiin Venäjän television antaman mallin 
mukaan fasisteina. Fasistiksi leimattiin jopa 
Ukrainan aikaisempi presidentti Viktor Just-
senko, koska tämä nimitti sodanaikaisen 
nationalistijohtaja Stepan Banderan Ukrai-
nan sankariksi. Neuvostoaikaa ja Staliniakin 
muisteltiin lämmöllä, vaikka Stalin ei sentään 
ollut ”yhtä täydellinen kuin Putin”, kuten yksi 
haastatelluista totesi.

Ukrainalaismieliset Krimin asukkaat yh-
distivät hekin nyky-Venäjän Neuvostoliittoon, 
mutta heille Neuvostoliitto edustaa sorto-
hallintoa, jonka hajoaminen oli hyvä asia. 
Sotilaallisen konfliktin laajetessa myös tais-
telu historiasta on kärjistynyt. Venäjän tu-
kemat kapinalliset Itä-Ukrainassa kutsuvat 
alueitaan ”kansantasavalloiksi”, käyttävät 

neuvostoaikaisia symboleja ja julistavat pyr-
kivänsä Neuvostoliiton palauttamiseen.

Ukrainassa vuosikymmeniä unohdettui-
na seisoneet Leninin patsaat yhdistetään 
nyt itärajan takaa hyökkäävään viholliseen, 
ja niitä kaatuu tavan takaa. Huhtikuussa 
2015 Ukrainan parlamentti hyväksyi laajan 
lakipaketin, jonka tarkoituksena on päästä 
irti maan totalitaarisesta menneisyydestä. 
Tosiasiassa osa laeista jatkaa neuvostope-
rinnettä Venäjän malliin, ja hyväksyy vain 
yhden, virallisen historiallisen totuuden. 
Uudet lait avaavat Ukrainan kommunistiai-
kaiset arkistot, mikä epäilemättä on välttä-
mätöntä, jos neuvostoaikaan halutaan tehdä 
pesäero. Laki kieltää sekä neuvostosymbolit 
että natsisymbolit, samoin kuin useissa muis-
sa entisissä itäblokin maissa. Ongelmallisem-
paa on, että lait kieltävät myös ”Ukrainassa 
1917-1991 vallassa olleen kommunistisen 
totalitaarisen hallinnon rikollisen luonteen 
julkisen kiistämisen” sekä ”Ukrainan 1900-lu-
vun itsenäisyystaistelun oikeutuksen julkisen 
kiistämisen”.

On totta, että joissakin demokraattisissa 
maissa historiallista totuttaa säädellään la-
ein. Holokaustin kiistäminen on kriminalisoi-
tu useissa Euroopan maissa, ja Ranskassa on 
kriminalisoitu myös armenialaisten kansan-
murhan kiistäminen. Turkissa puolestaan on 
kiellettyä väittää, että mitään armenialaisten 
kansanmurhaa olisi koskaan tapahtunut.

Demokraattisessa yhteiskunnassa ei luuli-
si tarvittavan lakia, joka kieltää väittämästä, 
että kaksi ynnä kaksi on kolmetoista. Avoi-
messa yhteiskunnassa se, joka puhuu läpiä 
päähänsä, joutuu naurunalaiseksi, ei vanki-
laan. Ja ainoan oikean vastauksen löytämi-
nen historiankirjoituksessa ei ole aivan yhtä 
yksinkertainen asia kuin yhteenlaskussa.

Itä-Ukrainassa soditaan myös siitä, ke-
nen tulkinta historiasta on ainoa oikea. Mutta 
todellista historiankirjoitusta ei tehdä asein - 
eikä lakipykälin.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut toimitta-
ja. Hänen kirjansa Putinin väkeä sai Kanava-
palkinnon vuoden 2014 parhaana tietokir-
jana. Uusi kirja, Krim on meidän, ilmestyi 
maaliskuussa 2015.
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Toisen maailmansodan aiheuttamien kärsi-
mysten historiaa hallitsee suurten lukujen 

matematiikka. Arviot henkensä menettänei-
den sotilaiden ja siviilien kokonaismäärästä 
vaihtelevat 60 ja 70 miljoonan välillä. Vam-
mautuneita, orpoja ja kotinsa menettäneitä 
oli vielä suunnattomasti enemmän. Kuolon-
uhreista selvästi yli puolet oli siviilejä. Pelkäs-
tään natsien toimeenpanemassa holokaustis-
sa menehtyi 5–6 miljoonaa juutalaista. 

Toukokuusta 1945 lähtien kymmeniä mil-
joonia ihmisiä vaelsi uupuneina ja nälkiinty-
neinä pitkin Euroopan maanteitä, useimmat 
kahteen vastakkaiseen suuntaan. Toiset oli-
vat matkalla itään, toiset länteen. 11 miljoo-
naa saksalaista jäi liittoutuneiden sotavan-
geiksi. Neuvostoliittoon heistä joutui runsaat 
kolme miljoonaa; kaksi miljoonaa palasi vuo-
teen 1955 mennessä. Saksassa olleista vii-
destä miljoonasta neuvostoliittolaisesta sota-
vangista kotiutettiin 1945 noin 1.8 miljoonaa. 
Sodan aikana Saksaan pakkotyöhön tuotuja 
itätyöläisiä oli ollut 2.5 miljoonaa. Heistä joka 
kymmenes oli kuollut. Vapautetuista venäläi-

sistä sotavangeista ja pakkotyöläisistä suu-
ri osa kuljetettiin suoraan Stalinin Gulagiin. 
Sama kohtalo oli myös Suomesta palaute-
tuilla inkeriläisillä ja sotavangeilla, joita oli 
yhteensä noin 100 000. Neuvostoliiton la-
kien mukaan heistä oli tullut vihollismaassa 
maanpettureita.

Kun Puola siirtyi sijoiltaan
 
Kun Euroopan rajoja piirrettiin 1945 uudel-
leen, Puola nostettiin sijoiltaan ja siirrettiin 
kokonaisuudessaan 150 kilometriä lännem-
mäksi. Lännessä Saksan vastainen raja tuli 
kulkemaan Oderin ja Neissen jokia pitkin. 
Sen itäpuoliset maakunnat, Sleesian ja Pom-
merin, Saksa luovutti Puolalle, ja Itä-Preussi 
jaettiin kahtia Puolan ja Neuvostoliiton kes-
ken. Idässä Bug-joen takaiset alueet Puola 
luovutti Neuvostoliitolle. Nykyään ne kuulu-
vat Valko-Venäjään ja Ukrainaan.

Useita miljoonia saksalaisia siviilejä oli 
sodan viime kuukausina paennut kohti länttä 
idästä vyöryvän puna-armeijan tieltä. Puolal-
le ja Neuvostoliitolle luovutetuilla alueilla ja 
muualla Puolassa asui kuitenkin vielä 10–12 
miljoonaa saksalaista. Huomattava saksalais-
väestö eli myös nykyisen Tšekin tasavallan 
pohjoisosissa. Näitä ns. sudeettisaksalaisia 
oli noin kolme miljoonaa. Valtaosa itäaluei-
den saksalaisväestöstä oli asunut mainituilla 
seuduilla jo vuosisatoja. 

Syksyllä 1939, välittömästi Puolan sota-
retken päätyttyä, Hitlerin Saksa oli ryhtynyt 
toteuttamaan Generalplan Ost -ohjelmaa ja 
täyttämään nopeasti laajentuvaa Lebensrau-
miaan saksalaisilla uudisasukkailla. Nämä 
olivat voineet asettua paikalliselta väestöltä 

Heillä ei ollut oikeutta olla uhreja
Itäisestä Keski-Euroopasta vuoden 1945 jälkeen karkotetun  
saksalaisväestön kohtaloita

sePPo hentilä

Saksan itäpakolaisia matkalla länteen vuonna 1945. 
Kuva: Das Bundesarchiv, wikimedia commons.
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takavarikoituihin taloihin, joiden alkuperäiset 
omistajat oli tapettu tai karkotettu.

Saksan antauduttua toukokuussa 1945 
Puolan, Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian vi-
ranomaiset aloittivat saksalaisväestön karko-
tukset Saksan luovuttamilta alueilta. Seuraa-
vien viiden vuoden kuluessa 13–14 miljoonaa 
saksalaista joutui lähtemään kodeistaan. Val-
taosa heistä oli alkuperäisväestöä, tavallisia 
pieneläjiä, maanviljelijöitä, perheyrittäjiä, 
työläisiä. He olivat enimmäkseen naisia, lap-
sia ja vanhuksia. Nuoria miehiä ei joukossa 
juuri ollut; he olivat kaatuneet sodassa tai 
sotavankeina Neuvostoliitossa. 

Uusien isäntien tavoitteena oli puhdistaa 
itäinen Keski-Eurooppa saksalaisista koko-
naan. Tilalle tuotiin väestöä Neuvostoliitolle 
luovutetusta Itä-Puolasta. Puolan valtion li-
säksi myös sen väestö siirtyi 150 kilometriä 
lännemmäksi. Viranomaiset ja heitä avusta-
neet puna-armeijan sotilaat kohtelivat sivii-
lejä kovin julmasti. Vastarintaa tehneitä ja 
muuttohaluttomia tapettiin, kidutettiin, hä-
väistiin ja suljettiin pakkotyöleireille. Vähäi-
sintäkään armoa ei tunnettu niitä saksalaisia 
uudisasukkaita kohtaan, jotka olivat ottaneet 
vastaan puolalaisilta ryövättyä omaisuutta. 
Menettelyn julmuutta selittää paljolti koston-
himo; kun tuli mahdollisuus saada hyvitys-
tä saksalaisten sodan aikaisista hirmuteois-
ta, tilaisuuteen tartuttiin hanakasti. Koston 
kohteeksi joutuivat kuitenkin aivan väärät 
saksalaiset, sillä tavallinen siviiliväestö ei tie-
tenkään ollut syypää SS:n ja Wehrmachtin 
rikoksiin.  

Kaksi miljoonaa karkotettua menehtyi
 
Karkotusten tavattomasta väkivaltaisuudesta 
kertoo se, että lähes kahden miljoonan sak-
salaisen arvioidaan menettäneen niissä hen-
kensä. Osa karkotettavista sai surmansa jo 
siinä vaiheessa, kun sotilaat raastoivat heidät 
kotoaan ja marssittivat kiväärinperillä tönien 
kohti kokoamiskeskuksia. Heikoimmat me-
nehtyivät viikkoja ja kuukausia kestäneellä, 
useiden satojen kilometrien pituisella mars-
silla kohti länttä. Rautatiekuljetuksista ei ol-
lut puhettakaan. Useiden perhekuntien ainoa 
kulkuneuvo olivat telttakankaalla katetut 

nelipyöräiset kärryt, joita vahvimmat aikui-
set vetivät. Kärryille laitettiin mukaan saatu 
vähäinen maallinen omaisuus, heikoimmat 
vanhukset ja sairaat sekä pienimmät lap-
set, jotka eivät itse jaksaneet kävellä. Kärryt 
toimivat myös yösijana. Pitkän vaelluksensa 
aikana pakolaiset olivat täydellisesti kulkurei-
tille osuneen väestön hyvän- tai pahansuo-
paisuuden armoilla. Eloonjääminen oli sat-
tuman kauppaa; osuiko kohdalle talo, jonka 
väki oli valmis antamaan nääntyneille kulki-
joille osan vähästään.

Saksan itäpakolaisten määrä, 13–14 mil-
joonaa, oli asukaslukuun suhteutettuna noin 
kaksinkertainen Suomen vastaanottaman 
Karjalan siirtoväen määrään. Suhteellisuu-
teen viittaaminen ei inhimillisistä kärsimyk-
sistä puhuttaessa tietenkään tunnu kovin 
korrektilta, mutta selvää on, että myös saksa-
laispakolaisten kohtelu ja olot olivat selvästi 
heikommat kuin siirtokarjalaisten. Suomessa 
siviilien evakuoinnin suorittivat pääosin jär-
jestäytyneesti maan omat viranomaiset, kun 
saksalaispakolaiset joutuivat kostonhimoisen 
vihollisen armoille.

Kärsimysten tieltä hengissä selvinneet 
runsaat kymmenen miljoonaa ihmistä koet-
tivat löytää itselleen elintilaa Saksan uusien 
rajojen sisältä. Suurkaupungit oli pommitettu 
miltei maan tasalle, ja kaikkialla vallitsi näl-
kä ja kurjuus. Maa oli jaettu neljän voitta-
javallan miehitysvyöhykkeisiin, joita hallitsi-
vat voittajien sotilasviranomaiset. Valtaisan 
pakolaismäärän vastaanottamiseen ei ollut 
juuri minkäänlaisia valmiuksia, ja ihmiset 
joutuivat selviytymään oman onnensa varas-
sa. Kurjuuden keskellä itsekin eläneen kanta-
väestön suhtautuminen tulijoita kohtaan oli 
usein kovin töykeää. Vielä vuosia myöhem-
min he saivat kuulla olevansa ”likaisia polak-
keja”, joita ei tänne olisi ollenkaan haluttu. 

Pakolaisista lähes puolet, noin 4.5 mil-
joonaa, asettui aluksi Neuvostoliiton hallitse-
malle Saksan itävyöhykkeelle, josta vuonna 
1949 tuli Saksan Demokraattinen Tasavalta, 
DDR. Maan koko väestöstä itäpakolaisten 
osuus oli aluksi peräti 25 prosenttia. Yhdys-
valtain miehitysvyöhykkeelle Etelä-Saksaan 
sijoittui noin kolme miljoonaa pakolaista. 
Heidän osuutensa alueen koko väestöstä oli 
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vajaa viidennes. Suunnilleen saman verran 
pakolaisia asettui Ison-Britannian miehitys-
vyöhykkeelle; osuus koko väestöstä oli 15 
prosenttia. Vain vajaa prosentti tulijoista 
asettui Ranskan miehitysvyöhykkeelle. Tämä 
kuvastaa erittäin vahvoja ennakkoluuloja 
vanhaa perivihollista vastaan.

Joka kuudennen saksalaisen juuret 
ovat idässä
 
Itäpakolaisuuden demografista merkitystä 
Saksan väestökehitykselle toisen maailman-
sodan jälkeen kuvastaa se, että joka kuudes 
kummankin Saksan kansalainen oli idästä 
karkotettu. DDR:stä pakeni ennen Berliinin 
muurin rakentamista vuoteen 1961 mennes-
sä noin 2.7 miljoonaa henkeä, heidän jou-
kossaan paljon sellaisia idästä tulleita, jotka 
olivat pettyneitä DDR:n oloihin. Ankarin isku 
oli 1950-luvun alussa toteutettu maatalou-
den pakkokollektivisointi, jonka takia kym-
menet tuhannet juuri talonsa valmiiksi saa-
neet, idästä tulleet pientilalliset menettivät 
itsenäisyytensä. Länsi-Saksan jälleenraken-
nustyössä 1950- ja 1960-luvulla itäpakolais-
ten ensimmäisen polven panos oli sen sijaan 
korvaamaton.

Kaikilla maailman pakolaisilla elää toivo 
kotiinpaluusta, vaikka sitä vastaan puhuisi-
vat kaikki maailman realiteetit. Rautaesiripun 
halkaisemassa kylmän sodan Euroopassa 
pelkkä ajatuskin paluusta synnyinseuduille 
oli sula mahdottomuus. DDR:ssä koko asia 
oli tabu. Ero idän ja lännen välillä näkyi jo 
sanastossa: DDR:ssä puhuttiin uudisasuk-
kaista (Neusiedler) ja lännessä karkotetuis-
ta (die Vertriebenen). Saksan liittotasaval-
lassa karkotettujen kotiseutujärjestöistä 
(Landsmannschaft) tuli merkittävä poliittinen 
painostusryhmä. Niiden muodostamaan kes-
kusjärjestöön kuului 20 rajantakaisten maa-
kuntien nimiä kantavaa liittoa. Kesäisin jär-
jestettävät kotiseutuhenkiset juhlat keräsivät 
1970-luvulle asti satoja tuhansia osanottajia. 

Länsi-Saksan oikeistolle, lähinnä kristillis-
demokraattiselle CDU-puolueelle, karkotetut 
olivat tärkeä osa kannattajakuntaa. Puolue 
lähestyikin heitä kieli keskellä suuta. Karko-
tettujen järjestön radikaalein suuntaus esitti 

jatkuvasti vaatimuksia, jotka tahrasivat Län-
si-Saksan poliittista julkikuvaa. Osa näistä 
vaatimuksista oli niin avoimen revansistisia, 
että niitä kauhistelivat myös länsivallat, eivät 
vain Neuvostoliitto ja sen liittolaiset. Huolta 
Länsi-Saksassa herätti myös se, että karko-
tettujen kotiseutujärjestöt tarjosivat monille 
entisille natseille mahdollisuuden nousta po-
liittisesti vaikutusvaltaisiin asemiin. Tätä ei 
Saksan ulkopuolella tietenkään katsottu hy-
vällä. 

Saksan liittotasavalta ei tunnustanut 
virallisesti DDR:n olemassaoloa. Kristillis-
demokraattinen CDU yhdessä baijerilaisen 
sisarpuolueensa CSU:n kanssa oli johtava 
hallituspuolue vuoteen 1969 eikä liittota-
savalta tunnustanut virallisesti myöskään 
Oder–Neisse-linjaa Saksan ja Puolan rajak-
si. Kun sosiaalidemokraattinen SPD sai Willy 
Brandtin johdolla hallitusvastuun, ulkopolitii-
kan suunta muuttui. Brandt ryhtyi rakenta-
maan sovintoa Neuvostoliiton ja Puolan kans-
sa ja solmi vuonna 1970 ns. itäsopimukset. 
Saksan liittotasavalta tunnusti Oder–Neisse-
linjan. Oppositiossa ollut CDU teki kaikkensa 
estääkseen sopimusten ratifioinnin Saksan 
liittopäivillä, mutta vuonna 1972 ne tulivat 
voimaan. Myös idästä karkotettujen järjestöt 
kampanjoivat ankarasti Brandtin idänpolitiik-
kaa vastaan. He eivät torjuneet vain Oder–
Neissea vaan vastustivat Saksan ”kolmija-
koa”. Heille itävyöhyke (”ns. DDR”) oli toinen 
Saksa ja Puolalle ja Neuvostoliitolle luovute-
tut maakunnat kolmas. Saksan Autobahnien 
varteen ilmestyi kolmijakoa kuvaavia julistei-
ta, joissa oli kartta ja teksti: Dreigeteilt – Nie! 
(Ei koskaan kolmijakoa!). 

DDR:ssä karkotetuista saati heidän kärsi-
myksistään puhuminen oli jyrkästi kielletty. 
Länsi-Saksassa historiapoliittista keskustelua 
taas hallitsi kolmannen valtakunnan rikos-
ten, erityisesti holokaustin käsittely. Siinä 
eräänlainen läpimurto tapahtui 1980-luvun 
lopulla. Silloin käyty suuri historiakiista (His-
torikerstreit) puhdisti ilmaa ja loi pohjaa 
holokaustin avoimelle ja asialliselle käsitte-
lylle. Saksalaisten omista kärsimyksistä pu-
huminen sen sijaan loukkasi yhä poliittisen 
korrektiuden rajoja. Niitä ei voitu eikä saa-
tu rinnastaa kolmannen valtakunnan uhrien 
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kärsimyksiin. Saksalaiset, idästä karkotetut 
pakolaiset, länsiliittoutuneiden terroripommi-
tusten siviiliuhrit tai puna-armeijan sotilaiden 
raiskaamat naiset, eivät yksinkertaisesti so-
veltuneet uhri-käsitteen piiriin.

Milloin saksalaiset pääsevät uhreiksi?
 
Rautaesiripun kaatuminen 1989 teki mah-
dottomasta mahdollisen: Saksat yhdistyivät 
jälleen. Saksasta tuli taas niin suuri, että 
vanhat pelot heräsivät henkiin. Puolassa ja 
Tšekkoslovakiassa virisi oitis huolestunut 
keskustelu siitä, ryhtyisikö yhdistynyt Saksa 
vaatimaan myös Oderin ja Neissen takaisia 
alueita takaisin. Tällaisia tavoitteita ei Sak-
sassa kuitenkaan esittänyt yksikään poliit-
tisesti varteenotettava taho. Karkotetut ja 
heidän jälkeläisensä tyytyivät siihen, että he 
pääsivät vapaasti vierailemaan rakkaalla ko-
tiseudullaan ja tekemään lahjoituksia rapis-
tuneiden kirkkojen ja muiden arvorakennus-
ten kunnostamiseksi.

Ensimmäisen järeän puheenvuoron sak-
salaisten uhrien puolesta esitti vuonna 2002, 
ehkä hieman yllättäen, radikaalina yhteiskun-
takriitikkona tunnettu kirjailija Günter Grass 
romaanissaan ”Ravunkäyntiä” (Krebsgang). 
Siinä hän kuvaa tammikuussa 1945 tapah-
tunutta saksalaisia pakolaisia kuljettaneen 
laivan Wilhelm Gustloffin upottamista. Puna-
armeijan sukellusveneestä ammuttu torpedo 
aiheutti tämän merihistorian kaikkien aikojen 
suurimman katastrofin, ja siinä hukkui yli 9 
000 Itä-Preussista paennutta saksalaista.

Lokakuussa 2006 avattiin Berliinissä idäs-
tä karkotettujen liiton näyttely, joka toi uh-
riteemaa rohkeasti esille. Näyttelyn primus 
motor oli liiton pitkäaikainen puheenjohtaja 
ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Eri-
ka Steinbach. Hän oli jo vuosikausia tehnyt 
liittopäiville esityksiä määrärahoista, joista 
olisi maksettu korvauksia karkotusten uhreil-
le. Erittäin tarmokas, sanavalmis ja provo-
soivasti esiintyvä Steinbach herätti vahvoja 
tunteita puolesta ja vastaan. Näyttelyä jou-
duttiin sensuroimaan ja sitä voitiin pitää ylei-
sölle avoinna vain poliisin vartioimana. Puola 
vaati hallituksen ja presidentin suulla Saksal-
ta Steinbachin vaientamista. Maiden väliset 
suhteet viilenivät kiistan takia. Skandaalileh-
distö julkaisi kuvia SS-univormuun puetusta 
Angela Merkelistä, jonka nenänalustaa koris-
tivat Hitlerin töpöviikset.

Steinbachin näyttelyn ja esiintymisten 
kieltäminen ei tullut sananvapauden pe-
rusteella kyseeseen. Saksan hallitus ryhtyi 
kuitenkin historiapoliittisiin vastatoimiin ja 
myönsi Berliinissä sijaitsevalle Saksan histo-
rian museolle runsaan määrärahan pakolais-
teeman tutkimusta ja poliittisesti korrektia 
käsittelyä varten. Museon yhteyteen perus-
tettiin 2008 erityinen tutkimussäätiö nimel-
tään Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Pako, 
karkotus, sovitus). Nimensä mukaisesti sää-
tiö pyrkii tutkimuksillaan ja näyttelytoimin-
nallaan edistämään sovintoa. Ensi vuonna 
Berliinissä on määrä ottaa käyttöön säätiötä 
varten kunnostettu rakennus. Voivatko sak-
salaiset vihdoin tuntea olevansa myös uhre-
ja, vaikka säätiön tähänastisista suunnitel-
mista uhriteema yhä puuttuu? 
 
Kirjoittaja on poliittisen historian emeritus-
professori

”Pako, karkotus, sovitus” -säätiön käyttöön 
kunnostettava talo Berliinin Kreutzbergissä. 
Kuva: wikimedia commons.
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Lapin sodan päättymisestä on tänä kevää-
nä kulunut 70 vuotta. Tämä sodan viimei-

nen vaihe on piirtynyt kirkkaasti kansalliseen 
muistiimme, mutta puhumme vain harvoin 
sota-ajan Lapista ennen syksyä 1944. La-
pin maakuntamuseo on kerännyt arvokas-
ta aineistoa rintaman takaisesta elämästä 
sota-ajan Lapissa perhe-albumien kätköistä. 
Museon kokoelmiin on saatu esimerkiksi kiin-
nostavaa kirjeenvaihtoa suomalaisnaisten ja 
saksalaissotilaiden välillä. Tämä aineisto on 
esillä Arktikumissa Rovaniemellä tammikuu-
hun 2016 saakka.

”Ensi lauantaina on taas kemut saks-
mannien parakeilla. Mennäkö vaiko ei 
mennä?”
 
Näin kirjoittaa 20-vuotias rovaniemeläi-
nen Anna-Liisa päiväkirjaansa tammikuussa 
1941. Nuoren naisen päiväkirja on täynnä 
iloisia merkintöjä illanvietoista, joissa viini 
virtaa ja saksankieliset laulut raikaavat. 

Pohjoisen rauta- ja maantiet olivat täytty-

neet saksalaisista sotilaista jo syksyllä 1940, 
kun Suomi teki Saksan kanssa sopimuksen 
Pohjois-Norjaa miehittävien joukkojen kulje-
tuksista. Jatkosodassa Pohjois-Suomen puo-
lustus uskottiin aseveljen harteille. Saksan 
armeijalla on arvioitu olleen noin 220 000 
henkilöä Pohjois-Suomessa. Eniten saksa-
laisia oli Rovaniemen seudulla. Kauppalan 
alueella asui ja työskenteli noin 6 000 sak-
salaista eli lähes yhtä paljon kuin paikallisia 
asukkaita. Kohtaamiset siviiliväestön kanssa 
olivat väistämättömiä, ja suomalaisten ja 
saksalaisten välille virisi vuosia kestänyt vil-
kas ja monipuolinen kanssakäyminen. 

Suomalaisnaiset ja saksalaissotilaat saat-
toivat kohdata toisensa monessa eri tilan-
teessa. Sotavuosina Saksan armeija oli La-
pissa merkittävä työnantaja, ja osa naisista 
tutustui saksalaisiin työnsä kautta. Monet 
työskentelivät sairaanhoitajina, konttoris-
teina, pyykkäreinä ja siivoojina. Koska ma-
joitustiloista oli huutava pula, asui osa sak-
salaisista vuokralla suomalaisten kodeissa. 
Saksalaiset tulivat mielellään istumaan iltaa 
ja saunomaan suomalaisten luokse. 

Oli luontevaa, että nuoret ihmiset viettivät 
sosiaalista elämää yhdessä. Lomillaan olevat 
saksalaiset sotilaat saattoivat järjestää pie-
nimuotoisia illanistujaisia ja juhlia parakki-
rakennuksissaan. Sota-aikana nämä olivat 
kaikille tervetullutta vaihtelua ja virkistystä.

”Ollapa tuo Otto suomalainen, niin 
kyllä olisit varmaan onnellinen...”
 
Sodan edetessä Anna-Liisan päiväkirjamer-
kinnät käyvät lyhyemmiksi, sillä hän kes-
kittyy työhön, lottapalvelukseen ja kirjeiden 

Stahl und Eisen bricht aber unsere 
Freundschaft nicht
Tarinoita rakkaudesta ja ystävyydestä sota-ajan Lapissa

Paula hautala

Lappilaisesta 1940-luvun valokuva-albumista löytyy 
usein kuva kodissa vierailevasta saksalaissotilaasta. 
Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat. 
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kirjoittamiseen. Säilyneen kirjeenvaihdon pe-
rusteella seurustelusta saksalaisten kanssa 
kerrottiin vain harvoille. Anna-Liisalle tällai-
nen sydänystävä oli sodankyläläinen Martta – 
ehkä koska molemmat tytöt olivat tahoillaan 
tapailleet saksalaisia nuoria miehiä. Kaikkea 
ei voinut sanoa kirjeissä, sillä yleinen ilmapiiri 
ei suhtautunut myötämielisesti liian tuttaval-
lisiin suhteisiin aseveljien kanssa. Lehdissä 
kirjoiteltiin jonkin verran saksalaissotilaiden 
ja suomalaisnaisten kanssakäymisestä, josta 
kannettiin moraalista huolta. Etenkin naisten 
”kevytkenkäistä” käytöstä paheksuttiin, ja 
siksi syvemmät rakkaussuhteet salattiin.

”Du schenktest mir Dein Sydän für 
immer und Deine ganze Rakkaus.”
 
Petsamolaisen Liisan ja saksalaisen Siegfrie-
din rakkaustarina paljastui Liisan perheelle 
vasta vuosikymmenten päästä. Rakastavais-
ten tarina on tallentunut yli sataan Siegfrie-
din lähettämään rakkauskirjeeseen, jotka oli 
uskottu Liisan ystävälle säilytettäviksi. Liisa 
ja Siegfried tapasivat Petsamossa vuonna 
1941. Rakastuneet nuoret kirjoittelivat toisil-
leen päivittäin. Kirjeet ovat täynnä iloa yh-
teisistä hetkistä, lämpimistä suudelmista ja 
kukkivasta onnesta. Liisa ja Sigi kihlautuvat 
loppuvuodesta 1942, ja alkavat suunnitella 
yhteistä tulevaisuutta. Sigi haluaa viedä ur-
hoollisen pikku-Liisansa mukanaan Saksaan. 

Sanomalehtien perusteella avioliittoja 
suomalaisten ja saksalaisten välillä solmit-
tiin kolmisenkymmentä vuosina 1940–1944. 
Monille kihlaus toimi vaikeissa olosuhteissa 
eräänlaisena avioliiton korvikkeena. Liisan ja 
Siegfriedin valoisan tulevaisuuden horisont-
tiin ilmestyy tummia pilviä syksyllä 1943, kun 
Sigi sairastuu vakavasti. Siegfried lähetetään 
Saksaan leikattavaksi, ja isosta operaatiosta 
toipuminen on tuskastuttavan hidasta. Nuo-
ret jaksavat silti uskoa yhteiseen tulevai-
suuteen. Liisa lähettää tulikukan siemeniä 
Sigille, joka kylvää ne puutarhaan, jotta ku-
kat kukkisivat kun Liisa pääsee saksalaisen 
perheensä luo, ja Sigi kirjoittaa avioliittolupa-
hakemuksen olevan Berliinissä käsiteltävänä.

“Es war so schön bei Dir zu sein, mit 
unheimlicher Kaipaus odottaa Ich auf 
ein Stunde unseres Wiedersehen.”
 
Kansallissosialistisessa Saksassa avioliiton 
solmiminen ulkomaalaisen kanssa oli tarkoi-
tuksella työläs byrokraattinen prosessi. Oh-
jeistuksessaan päällystölle kenraalieversti 
Dietl kehotti kasvattamaan alaistensa rotu-
poliittista tietoisuutta avioliittoa suomalaisen 
kanssa harkitseville:

”... esitetyissä hakemuksissa aivan muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta on va-
litettavasti kyse naapurikansojen sangen 
alempiarvoisista edustajista, joita tuskin voi 
kutsua lähisukulaisiksi. Oheistetuissa kuvissa 
on esitetty miltei vain rodullisia ajopuita alka-
en vahvasti itäisiä piirteitä omaavista tytöistä 
aina rumaan ja huonokasvuiseen ”morsia-
meen” saakka, jotka ovat kelvollisiksi saksa-
laisiksi äideiksi mahdottomia...”

Kun Siegfried pääsee pois sairaalasta 
kesäkuussa 1944, on avioliittolupaprosessi 
yhä kesken. Toisen maailmansodan kulku on 
kääntynyt Saksan kannalta yhä huonompaan 
suuntaan. Vielä elokuussa 1944 Sigi pyytää 
kiihkeästi Liisaa lähettämään viimeiset tarvit-
tavat lomakkeet mahdollisimman nopeasti, 
mutta todennäköisesti Liisalla on vaikeuksia 
hankkia niitä.  Lapin sota syttyy 15.9.1944 ja 
Saksasta tulee Suomen vihollinen. Liisa jou-
tuu lähtemään evakkoon, ja sodan jälkeen 
kohtalo kuljettaa rakastavaiset eri suuntiin.

Anna-Liisan ja Liisan tarinat eivät ole har-
vinaisia Lapin jatko-sodan historiassa. Nyt 
kun aikaa on kulunut riittävästi, voi keskus-
telu pitkään vaietuista asioista vihdoin alkaa. 

Naisten kirjeenvaihtoa on esillä Rova-
niemellä 10.1.2016 asti Lapin maakuntamu-
seon erikoisnäyttelyssä ”Wir waren Freunde 
– Olimme ystäviä. Saksalaisten ja suomalais-
ten kohtaamisia Lapissa 1940−1944”. Rinta-
man takaiseen elämään ja kanssakäymiseen 
iloineen ja suruineen voi tutustua myös sa-
mannimisen julkaisun ja ilmaisen mobii-
lisovelluksen avulla.

Kirjoittaja on työskennellyt tutkijana Lapin 
maakuntamuseossa.
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Suurin osa rauhanliikkeistä on perustettu 
kylmän sodan aikana, ja niiden näky-

vyys on vähentynyt sen jälkeen. Kolmannen 
maailman sodan pelossa rauhanliikkeet elivät 
kukoistuskauttaan. Maailma on muuttunut, 
mutta konfliktien värittämässä maailmassa 
on aiheellista silti kysyä: mitä kuuluu rauhan-
liikkeille.? Sanotaan, että toisen maailman-
sodan päättymisen jälkeen on ollut 25 päivää 
ilman sotaa. Tarvetta rauhalle siis ainakin 
on. Kysyin rauhanliikkeiden tilasta tänään ja 
sainkin mielenkiintoisia vastauksia.

Sadankomitea 
 
Maailmalla rauhanliikkeiden historia pohjaa 
1900-luvun alkupuolelle. Suomalaiset rau-
hanliikkeet on perustettu toisen maailma-
sodan jälkeen, joista ehkä tunnetuin, Sa-
dankomitea, vuonna 1949.  Yhdistys toimi 
alkuaikoina vahvassa yhteistyössä Neuvos-
toliiton kanssa, mistä yhdistyksen jäsenet 
saavat edelleen kuulla, vaikka nuorimmat 
jäsenet ovat syntyneet Neuvostoliiton häviä-
misen jälkeen. Sadankomitea pyrkii omien 
sanojensa mukaan ”reiluun ja tasa-arvoiseen 
maailmaan, jossa kaikilla ihmisillä on lähtöko-
distaan riippumatta yhtäläiset oikeudet tavoi-
tella hyvää ja tyydyttävää elämää”. Se toimii 
siis perinteistä rauhanajattelua laajemmista 
lähtökohdista eikä pyri ainoastaan sodatto-
maan vaan ennemmin oikeudenmukaiseen 
tilaan. Konkreettisemmista pyrkimyksistään 
Sadankomitea mainitsee suvaitsevaisuuden, 
aseistariisunnan, ihmisoikeuksien ja maail-
manlaajuisen tasa-arvon edistämisen.

Nykyään Sadankomitealla on noin paritu-
hatta jäsentä. Sen toiminta on Neuvostolii-
ton vaikutuspiiristä irtoamisen jälkeen mo-
nipuolistunut ja yhteistyö laajentunut. Myös 
yhteiskunnan muuttuminen ja ennen kaikkea 
sosiaalinen media on muuttanut yhdistyk-

sen toimintaa. Ennen suositut rauhanmarssit 
ovat vähentäneet suosiotaan rajusti. Sen si-
jaan ihmisiä koetetaan tavoittaa somen lisäk-
si yleisötilaisuuksissa, esimerkiksi festareilla. 
Sadankomitea järjestää keskustelutilaisuuk-
sia, seminaareja, festareita, vuosittaiset ay-
väen rauhanpäivät yhdessä Työpaikkojen 
rauhantoimikunnan kanssa sekä tarvittaessa 
mielenosoituksia ja spontaaneja tempauksia. 
Lisäksi liitto julkaisee kuusi kertaa vuodessa 
ilmestyvää Rauhan Puolesta -lehteä, Solidaa-
risuuskalenteria ja yhteiskunnallisesti kan-
taaottavia kirjoja Liken kanssa. Ylipäätään 
Sadankomitea kertoo toimivansa yhteistyös-
sä monien eri tahojen kanssa ja pyrkivänsä 
löytämään erilaisia, jokaiselle jäsenelle sopi-
via tapoja toimia yhdessä tai erikseen rauhan 
puolesta.

Aseistakieltäytyjät

 
Toinen, edelleen voimissaan oleva rauhan-
järjestö Aseistakieltäytyjät, on nimensä mu-
kaisesti antimilitaristinen järjestö, joka toimii 
aseistakieltäytyjien etujärjestönä eli siviili-
palveluksen käyneiden, totaalikieltäytyjien, 
reservikieltäytyjien ja vapautuksen hankki-
neiden ihmisten parissa. Lisäksi järjestö toi-
mii yleisenä sodan ja militarismin vastaisena 
nuorisojärjestönä. Se on perustettu vuonna 
1974, jolloin sen nimi oli Siviilipalvelusmies-
liitto ry.  Aseistakieltäytyjiksi nimi vaihdettiin 
kahdeksankymmentäluvulla.

Järjestön perimmäisenä tavoitteena on 
lakkauttaa armeijat ja lopettaa sotilaallinen 
väkivallankäyttö. Läheisempi tavoite on ase-
velvollisuuden lakkauttaminen ja korvaami-

Rauhanliikkeet nyt!

Johanna norPPa
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nen vapaaehtoisuudella. Päivittäistä toimin-
taa on edelleen aseistakieltäytyjille ja asiasta 
kiinnostuneille annettava neuvonta. Järjestön 
tarkoitus on edesauttaa aseistakieltäytyjien 
yhdenvertaisuutta armeijan käyviin verrattu-
na vaikuttamalla lainsäädäntöön ja hyödyn-
tämällä jo olemassa olevia lakeja. Aseista-
kieltäytyjät toimivat myös ruohonjuuritasolla 
järjestämällä erilaisia keskustelutilaisuuksia, 
mielenosoituksia ja muuta väkivallatonta 
suoraa toimintaa.

Aseistakieltäytyjien toiminta on vuosien 
saatossa muuttunut siis paljon laaja-alai-
semmaksi kuin alun siviilipalvelukseen liit-
tyvä neuvonta ja vaikuttaminen. Jo 1980-lu-
vun jälkipuolella toiminta muuttui tukemaan 
myös muita aseistakieltäytymisen muotoja, 
mikä näkyy myös nimenmuutoksessa. Seu-
raavalla vuosikymmenellä mukaan tuli myös 
muuta aseistakieltäytymiseen suoraan liitty-
mätöntä antimilitarista toimintaa.

Rauhan puolustajat 
 
Vuonna 1949 perustetulla Rauhan puolusta-
jat ry:llä on edelleen informatiiviset Internet-
sivut. Rauhan puolustajat on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjär-
jestö, jonka vuosittaisiin tapahtumiin kuu-
luu mm. YK:n päivän rauhankulkue. Järjestö 
mainitsee omiksi vaikuttamisen painopisteik-
seen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
sekä oikeus- ja yhteiskuntapoliittisen ja tie-
teellisen tutkimuksen. Rauhan puolesta -leh-
ti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Järjestö 

toimii myös yhteistyössä useiden kansain-
välisten järjestöjen kanssa, ja sillä on omia 
avustuskohteita tällä hetkellä Angolassa ja 
Nicaraguassa.

Rauhanliitto
 
Rauhanliitto on Suomen vanhin edelleen toi-
minnassa oleva rauhanjärjestö. Vuonna 1907 
perustettu viidentoista suomalaisen rauhan-
liikkeen kattojärjestö toimii, omistaa ja koor-
dinoi Pasilan rauhanasemaa. Järjestö kiel-
lettiin ensimmäisen maailmasodan aikana, 
mutta se perustettiin uudelleen 1920-luvulla. 
Molemmilla kerroilla perustajajäseniin kuului 
aikansa poliittista ja kulttuurista vaikutta-
jajoukkoa aina Leo Mechelinistä ja Mathilda 
Wredestä runoilija Onervaan. Pasilan rauhan-
asemalla toimii Rauhan liiton oman Rauhan 
koulun lisäksi mm. Sadankomitea ja Aseista-
kieltäytyjien liitto. Rauhankoulu tarjoaa ope-
tusmateriaaleja ja draamatyöpajoja globaali-
kasvatukseen ja rauhan ja suvaitsevaisuuden 
kasvattamiseen kaiken ikäisille koululaisille. 
Rauhanliiton alla toimii molemmilla kotimai-
silla kielillä monia pienempiä ja paikallisem-
pia rauhanyhdistyksiä. Yksityishenkilöt voivat 
liittyä Rauhanliiton tukijäseneksi.

Vaikka rauhanliikkeiden kultakausi onkin 
ohi, niillä näyttää silti menevän edelleen hy-
vin. Järjestöt vaikuttavat aktiivisilta ja uudis-
tushaluisilta alati muuttuvalla toimintakentäl-
lään. Pääsääntöisesti tuhansissa laskettavat 
jäsenmäärät ovat kohtuullisia saavutuksia 
suomalaiselle järjestölle. Nähtäväksi jää, mi-
ten järjestöt saavat houkuteltua uusia nuo-
ria aktiivijäseniä. Miten on: onko rauhanasia 
konfliktien maailmassa trendikästä?

Kirjoittaja opiskelee historian ja yhteiskunta-
opin opettajaksi.
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Itsenäisyyspäivänä uutisoitiin 16-vuoti-
aasta tytöstä, jonka rakkain harrastus oli 

jatkosota. Hän arveli, että olisi itse toiminut 
lottana, jos olisi saanut elää tuota aikaa. Hän 
oli harmissaan joutuessaan elämään nykyi-
sessä itsekeskeisyyden kulttuurissa ja olisi 
mieluummin elänyt jatkosodan aikana, jolloin 
”oltiin yhtenä rintamana yhteisen asian puo-
lesta, eikä ajateltu vain omaa mukavuutta.” 
Innostuksen jatkosotaharrastukseen oli he-
rättänyt tytön historian opettaja. 

Opettaja on innostanut nuoren sukelta-
maan syvälle historian maailmaan. Herää 
kuitenkin kysymys, millä tavalla opettaja on 
käsitellyt sotaa, jos se näyttäytyy nuorelle 
ihannetilana? 

Pilvi Torsti on tutkinut historian poliitti-
sen käytön motiiveja eli historian käyttöön 
liittyvää intentionaalisuutta. Tällöin histori-
aa ja menneisyyttä käytetään apuvälineenä 
yritettäessä saavuttaa tiettyjä yhteiskunnal-
lisia päämääriä. Intentionaalisuutta ei voida 
täysin poistaa kouluopetuksestakaan, vaikka 
pyrkimyksenä olisikin mahdollisimman arvo-
vapaa historian opetus.  

Yksi kolmesta Torstin hahmottelemasta 
historian käytön motiivista on universaalin 
”hyvän” motiivi. Tällä Torsti tarkoittaa sel-
laista historian poliittista käyttöä, jota pe-
rustellaan viittaamalla yleisiin arvoihin ja pe-
riaatteisiin, jollaisia ovat avoin yhteiskunta, 
tasa-arvo, ihmisoikeudet, oikeudenmukai-
suus ja väkivallan tuomitseminen. 

Toimiessani vastavalmistuneena historian 
opettajana motivaationi kumpusi juuri tästä 
intentiosta. Onnekseni opetussuunnitelmien 
velvoite tuki näiden sisältöjen opettamista. 
Hyvänä esimerkkinä on ”ei koskaan enää” 
-ajattelu holokaustia opetettaessa. 

”Hyvän” opettaminen tuntui merkityk-
selliseltä. Samaan aikaan huomasin, että 
osa kirjoista käsitteli sotia ja ihmisoikeus-

loukkauksia korostetun neutraalisti. Jos joku 
olisi kuullut sodasta tai imperialismista ensi 
kertaa historian kirjasta, hän ei ehkä olisi  
ymmärtänyt kyseessä olevan erityisen vas-
tenmielinen asia. Näiden ajatusteni kanssa 
siirryin toiminnanjohtajaksi vuonna 1981 pe-
rustettuun Rauhankasvatusinstituuttiin. 

Mitä on rauhankasvatus?
 
Rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmis-
arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja kulttuu-
riseen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Rauhankasvatus perustuu Unescon vuonna 
1974 antamaan suositukseen yhteisymmär-
ryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoi-
keuksien ja perusvapauksien opetuksesta. 
Myös uudessa perusopetuksen opetussuun-
nitelmassa (2014) rauha näkyy niin arvope-
rustassa kuin opetuksen sisällöissäkin. 

Historianopetuksella rakennetaan yksi-
lön tunnetta siitä, että hän on osa yhteistä 
ihmiskuntaa ja maailmaa. Historia auttaa 
näkemään ja tunnistamaan väkivaltaan pää-
tyneitä kehityskulkuja. Jos opimme millaisia 
syrjiviä toimenpiteitä tehtiin esimerkiksi en-
nen holokaustia tai millaista propagandaa 
Ruandassa levitettiin, niin tunnistamme hel-
pommin huolestuttavat merkit omassakin 
ajassamme.  

Laumasta vastarintaliikkeeseen
 
Vanhan viisauden mukaan pahimmat asiat 
historiassa ovat syntyneet tottelevaisuudes-
ta. Yksi rauhankasvatuksen ydintehtävistä 
on nuorten itsenäisen ja kriittisen ajattelun 
vahvistaminen. Jos emme myönnä historian 
niin monesti osoittamaa alttiuttamme lauma-
käyttäytymiseen, niin jäämme sen jalkoihin. 

Tiedämme esimerkit Stanfordin vankila-
kokeesta, Milgramin sähköshokkikokeesta ja 

Historian opettaja rauhan asialla

Johanna laaJa
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kalifornialaisen historianopettaja Ron Jonesin 
The Wave-nimen saaneesta kokeilusta. 

Jones opetti totalitarismin vaarasta osoit-
tamalla oppilailleen, miten helposti ryhmä-
paine voi viedä mukanaan. Viikossa Jones oli 
propagandaa, kuria ja alistamista hyödyntä-
en onnistunut luomaan koulun sisälle fasisti-
sen liikkeen. Vain muutama opiskelija perusti 
vastarintaliikkeen, eikä suostunut fasismiin. 

On kiinnostava kysymys, miten lisäänty-
nyt tiedonvälitys ja sosiaalinen media vaikut-
tavat nuorten itsenäiseen ja kriittiseen ajat-
teluun. Kaikki tieto on älypuhelimissa käsillä 
ja nuori voi muutamassa minuutissa saa-
da näkökulmia toimintaansa vaikka omista 
Whatsapp-verkostoistaan. Osaammeko me 
aikuiset antaa tukea silloin, kun nuori pohtii 
osallistumista radikalisoitumiseen, kiusaami-
seen tai joukkotappeluun? 

Osaammeko unelmoida paremmasta?
 
Entisessä Neuvostoliitossa kasvanut ja Suo-
meen muuttanut Inna Latiseva kirjoittaa 
elämästään Neuvostoliiton propagandako-
neiston ja suljetun yhteiskunnan jäsenenä. 
Hän ajattelee asuneensa yhdessä maailman 
parhaista maista. Latiseva kertoo olleensa 
pitkään kykenemätön kyseenalaistamaan ko-
timaansa tapahtumia:

”Yhteiskuntansa arvoista on vaikea va-
pautua. Niistä tulee osa ihmistä. Totuus on, 
että on hyvin vaikea vapautua ajatuksista, 
jotka ihmiseen istutetaan jo syntymässä.”  

Latisevan toteamus on helppo ymmärtää 
totalitaarisen ja suljetun yhteiskunnan kon-
tekstissa, mutta se pätee myös avoimiin ja 
demokraattisiin yhteiskuntiin. 

Auttaako historian ja yhteiskuntaopin 
opetus meitä näkemään niitä räikeitäkin epä-
kohtia, joita me pidämme luonnollisina itses-
täänselvyyksinä? Riittääkö sosiologinen mie-
likuvituksemme unelmoimaan toisenlaisesta?

Mistä materiaaleja?
 
Ihminen ei synny väkivaltaiseksi tai rauhan-
tahtoiseksi vaan kyseessä ovat tiedot, taidot 
ja asenteet, joita voi kehittää siinä missä las-
kutaitoa tai pilkkusääntöjen hallintaa. 

Rauhankasvatusinstituutin Maailmankou-
lu-hanke on koonnut yli 50 toimijan parhaat 
globaalikasvatuksen oppimateriaalit sivuille 
www.maailmankoulu.fi. Sivuilta löytyy oma 
kohtansa historian ja yhteiskuntaopin ope-
tuksen tukimateriaaleista. Lisäksi Rauhan-
kasvatusinstituutilta voi tilata suuren suosion 
saanutta Anne Frank –näyttelyä vertaisopas-
koulutuksineen. Tutustu myös rasismin ja 
antisemitismin historiaa ja nykypäivää kä-
sittelevään oppimateriaaliin http://www.rau-
hankasvatus.fi/opettajille/oppimateriaalit/
rasisminvastainen-oppimateriaali/
 
Kirjoittaja on Rauhankasvatusinstituutin 
toiminnanjohtaja ja koulutukseltaan HY-
opettaja.

Nuoret pohtivat unelmamaailmaa Rauhankasvatusinstituutin 
rasisminvastaisessa työpajassa.
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Presidentti Martti Ahtisaari perusti presi-
denttikautensa päätteeksi kansalaisjär-

jestö Crisis Management Initiativen (CMI). 
CMI on ammatillisesti toimiva, mutta voittoa 
tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka avus-
taa konfliktien ehkäisyssä ja ratkaisussa. 
CMI:n tehtävänä on tuottaa tietoa ja käytän-
nön ratkaisuja rauhanprosesseihin ja konflik-
tien ratkaisuun. 

Meeri-Maria Jaarva esitteli CMI:n rau-
hantyötä. Jaarva on työskennellyt CMI:ssa 
sen perustamisesta lähtien. Tällä hetkellä 
hän vastaa CMI:n ohjelman kehittämises-
tä, laadunvarmistuksesta, monitoroinnista 
ja julkisen varainhankinnan koordinoinnista, 
virkanimikkeellä Head of Programme Deve-
lopment and Coordination. ”CMI ei itsenäi-
sesti ratkaise konflikteja. Enemminkin se 
tuo yhteen ryhmiä konfliktin eri puolilta ja 
edistää dialogia. CMI voi myös avustaa mui-
ta järjestöjä, jotka tekevät rauhanvälitystyö-
tä. Lopulliset ratkaisut ihmisten on kuitenkin 
tehtävä itse”, Jaarva kuvaa. 

CMI ei työskentele koko maailmassa, 
vaan keskittyy muutamiin alueisiin. CMI:llä 
on hankkeita useilla kriisialueilla muun mu-
assa Afrikassa, Lähi-idässä, Itä-Euroopassa 

ja Mustanmeren alueella. Tällä hetkellä ajan-
kohtaisia hankkeita on meneillään esimerkik-
si Ukrainassa, Jemenissä ja Etelä-Sudanissa. 
Samaan aikaan jatketaan pidempään kestä-
neitä projekteja esimerkiksi Palestiinassa ja 
Etelä-Kaukasuksella. 

Jäätynyttä konfliktinratkaisua
 
Julkisuudessa on viime aikoina puhuttu pal-
jon jäätyneistä konflikteista. Mitä ne ovat? 
”CMI ei oikeastaan puhu jäätyneistä konflik-
teista, vaan enemminkin jäätyneestä konflik-
tinratkaisusta. Usein tarkoitetaan Neuvos-
toliiton hajoamisen seurauksena syntyneitä 
konflikteja esimerkiksi Kaukasuksella”, Jaar-
va kertoo. ”Kyseessä ovat yleensä tunnus-
tamattomat alueet, joilla on pyrkimyksiä it-
senäisyyteen. Taustalla ovat Neuvostoliiton 
aikana tehdyt rajanvedot ja väestönsiirrot. 
Puhuttaessa jäätyneestä konfliktista tarkoi-
tetaan usein tilannetta, jossa alueella ei enää 
käydä systemaattista sotaa, mutta ei ole rau-
haakaan. Joillain alueilla väkivaltaa esiintyy 
edelleen ja muutamia ihmisiä kuolee vuosit-
tain paikallisissa konflikteissa. On myös mah-
dollista, että väkivaltaa ei enää ole, mutta 
asiat eivät virallisen konfliktinratkaisun kan-
nalta etene.”

CMI on työskennellyt jäätyneen konflik-
tinratkaisun purkamiseksi erityisesti Vuoris-
to-Karabahin ja Moldovan alueella. Samoin 
Georgia, Abhasia ja Etelä-Ossetia voidaan 
laskea tähän joukkoon. Voidaanko siis sanoa, 
että Venäjä on erikoistunut ”tuottamaan” 
jäätyneitä konflikteja? 

”Taustalla on usein isompi toimija, esi-
merkiksi Venäjä tai Turkki. Joskus nämä isot 
toimijat voivat ”jäädyttää” konflikteja omak-
si edukseen, käyttäen niitä valttikortteinaan 

Kestävän rauhan puolesta

hanna Ylönen

Martti Ahtisaari.  
Kuva: CMI. 
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neuvoteltaessa muista asioista. Silti koskaan 
ei pitäisi syyttää vain yhtä osapuolta. Kaikki 
valtioiden hajoamisprosessit voivat tuottaa 
jäätyneitä konflikteja. Jugoslavian hajoami-
sen seurauksena syntyi esimerkiksi Kosovo, 
jota kaikki osapuolet eivät ole tunnustaneet. 
Myös siirtomaiden alta itsenäistyneissä mais-
sa on ollut samantyyppistä kehitystä. Näistä 
jäätyneinä voidaan pitää esimerkiksi Länsi-
Saharan konfliktia. Useissa Afrikan maissa 
ongelmana on ollut, että aseellisesta vapau-
tusliikkeestä on hankalaa siirtyä toimivan 
puoluepolitiikan harjoittamiseen”, Meeri-Ma-
ria Jaarva kertoo. 

Rauhaan palaamisen vaikeudet ovat eri-
laisia. Kriisit eivät ole veljiä keskenään. ”Hy-
vin usein kriisien taustalla on uskonnollisia 
ja etnisiä ryhmiä, joiden rinnakkainelo on 
vaikeaa. Taustalla voi olla myös pelkästään 
poliittisia syitä, jotka pyritään esittämään et-
nisten ryhmien välisenä konfliktina. Näin on 
helpompi saada ihmiset mukaan tukemaan 
poliittisia tarkoitusperiä”, Jaarva kuvailee.

Pitkä tie yhteiseen neuvottelupöytään
 
Missä vaiheessa tiedetään, että on sopiva 
hetki aloittaa neuvottelut? ”Esimerkiksi Uk-
rainan kriisi on vielä akuutti. Konfliktinratkai-
sulle tämä voi olla hyvä tai huono asia. Kun 
kriisi on tuore, ihmiset ovat järkyttyneitä. 
Usein huomataan, että osapuolet eivät ole 
valmiita aloittamaan rauhanneuvottelua, jos 
väkivallalla voidaan vielä saavuttaa jotakin. 
Esimerkiksi sotatoimien jatkamisella voidaan 
tavoitella suurempaa maantieteellistä aluet-
ta. Toisinaan alakynnessä oleva osapuoli ei 
halua neuvotella, jos se pelkää, että alakyn-
siasemasta tulee pysyvä lähtökohta neuvot-
teluissa.”

Toisaalta vuosikymmeniä jatkunut pat-
titilanne voi hankaloittaa neuvottelupöytiin 
pääsemistä. Joskus neuvotteluihin tarvitaan 
uusi sukupolvi. Tällöin CMI kouluttaa ja tuo 
yhteen nuoria johtajia ja kansalaisjärjestö-
jen edustajia. ”Toisaalta nuorella polvella ei 
ole samaa kokemusta yhteistyöstä, ja heillä 
voi olla vain vähän yhteyksiä naapurimaiden 
kansalaisiin. Esimerkiksi entisen Neuvosto-
liiton alueella vanhempi sukupolvi on elänyt 

Neuvostoliitossa. He ovat kokeneet ajan jol-
loin oltiin neuvostokansalaisia ja paljon te-
kemisissä etnisyydestä riippumatta. Tämä 
kokemus puuttuu nuorilta. Siksi on tärkeää, 
että myös seniorit ovat mukana”, Jaarva ker-
too. 

Jos ja kun aika on kypsä rauhanraken-
tamiseen, CMI:n toimintamuotona on usein 
oikeiden ihmisten tuominen yhteen ja vuo-
ropuheluun. CMI on harvoin mukana viral-
lisissa neuvottelupöydissä. Enemminkin se 
on mukana edistämässä vaikutusvaltaisten 
ihmisten kohtaamisia. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi kuvernöörit, kansanedustajat ja 
kansalaisjärjestöjen edustajat. CMI voi aloit-
taa yhteistyön hyvin eri tavoin. CMI voi itse 
ottaa yhteyttä ja tarjota osaamistaan. Usein 
toive tulee myös konfliktin osapuolilta. 

Syväjäätä ja onnistumisia
 
Konfliktinratkaisu näyttäisi olevan monilla 
alueilla pysyvästi syväjäässä. Tällä hetkellä 
on paljon kokemuksia konflikteista, joiden 
ratkaisu eivät etene. Jaarvan mukaan hyviä-
kin kokemuksia on. Moldovassa ja Transnist-
riassa on tapahtunut edistystä. Keskustelua 
käydään ja yhteistyötä tehdään. Kyproksella 
poliittista ratkaisua ei ole saavutettu, mutta 
tavallisilla ihmisillä on kontakteja esimerkiksi 
liike-elämässä rajan yli. Acehin rauhansopi-
muksesta on kymmenen vuotta. Ongelmia 
on edelleen, mutta niitä pystytään ratkaise-
maan politiikan kautta. Toki paluu konfliktiin 
on sielläkin mahdollinen, joten on hankalaa 
sanoa milloin rauhantila on pysyvä.

Miltä tilanne Euroopassa näyttää? ”Poh-
jois-Irlanti on esimerkki onnistuneesta rau-
hasta. Toisaalta Balkanin alueella on vielä 
paljon tehtävää. Bosniaa koskeva ratkaisu on 
ollut monelle sellainen kompromissi johon ei 
olla tyytyväisiä. Ukrainan konflikti ei ole vielä 
jäätynyt, koska taisteluita käydään edelleen”. 
CMI työskentelee myös Ukrainassa. Jaarva 
uskoo, että Venäjällä asiat tulevat vielä kär-
jistymään ennen kuin asiat voivat muuttua 
parempaan suuntaan. ”Tällä hetkellä haluk-
kuutta vuoropuheluun on suhteellisen vähän 
Venäjällä ja yhteistyö tulee luultavasti vielä 
hankaloitumaan.”



SOTA & RAUHA

22 KLEIO 2/2015

Pienin askelin kohti rauhaa
 
CMI on ulkoministeriön kumppanuusjärjes-
tö. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
tuloksia pitää tulla ja niistä tulee raportoida. 
”Jemenissä tapahtui edistystä, kunnes poliit-
tinen tilanne muuttui täysin ja palattiin askel 
taaksepäin. Silti tietyt luodut kontaktit voivat 
säilyä ja kantaa kriisin yli. Jos niitäkään ei oli-
si, neuvottelujen uudelleenaloittaminen olisi 
vieläkin vaikeampaa”, Jaarva kuvaa. 

Konfliktimaassa elävien toiveikkuus on 
koetuksella. Esimerkiksi Palestiinan konflikti 
on jatkunut vuosikymmenien ajan, välillä toi-
vonpilkahduksia on ollut mutta aina otetaan 

askel taaksepäin. Silti Jaarva uskoo, että 
Palestiinan kriisin ”täytyy ratketa”. Kansain-
välisen yhteisön on osallistuttava enemmän 
kahden valtion ratkaisun luomiseen. ”Väärää 
toiveikkuutta ei pitäisi pitää yllä, mutta silti ei 
pitäisi lopettaa ponnistelua rauhan hyväksi. 
Esimerkiksi naiset voivat päästä paremmin 
mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Vaik-
ka pysyvää rauhaa ei ole saavutettu, myös 
pienemmässä mittakaavassa voi tapahtua 
edistystä.” 

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin opettajana Eiran aikuislukiossa. 

Terrorismia ja maksuhäiriöitä - ajankohtaista oikeudessa

Lakitiedon kurssi Helsingissä 2.6.2015

9.15–9.30        Tervetuloa
 
9.30–10.30       Korkein oikeus ennakkopäätöstuomioistuimena
                        Jukka Siro, oikeussihteeri, Korkein oikeus

10.45–11.45     Ylivelkaantumisen ennaltaehkäisy, hoito ja velkajärjestely
                        Satu Sjöblom, talous- ja velkaneuvoja, Velkaneuvonta

11.45–13.00     lounas Kallion paloasemalla

13.00-14.00      Nuori kuluttajana verkossa
                        Kristiina Vainio, lakimies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

14.30–15.00     päiväkahvit

15.00–16.00     ISIL, al-Qaida, Boko Haram – Globaali jihadismi eurooppalaisesta
            perspektiivistä
                       Teemu Sinkkonen, VTT, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Lakitiedon kurssi järjestetään Kallion lukiossa osoitteessa Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki.

Kurssin hinta HYOL:n jäsenille on 50 euroa. HYOL:iin kuulumattomille hinta on 70 euroa.
Hinta sisältää ohjelmassa mainitut luennot, lounaan sekä iltapäiväkahvit.

Ilmoittaudu viimeistään 22.5.2015 osoitteessa www.hyol.fi



KLEIO 2/2015 23

SOTA & RAUHA

Erään sisällissotatunnin anatomia 

JarKKo liedes

Aamu oli harmaa, pimeä ja kolea. Ulkona 
satoi luotien sijaan suomalais-ugrilaiseen 

mielenlaatuun ja kevättalveen sopivasti rän-
tää vaakasuoraan. Sää oli mitä tarkoituk-
senmukaisin lukion HI 4 -kurssin oppitunnin 
pitämiseksi ulkona. Aiheena oli Suomen si-
sällissota 1918, jota oli edellisellä oppitun-
nilla pohjustettu. Ryhmässäni, joka oli pian 
muuttuva sotavankiryhmäksi eläytyvän ja 
osin sosiodraamallisen oppitunnin myötä, oli 
reilu parikymmentä opiskelijaa. Kohta aamu-
unisimmat heräisivät.

Seisoin aamutuimaan luokkani ovella pu-
humattomana, synkän näköisenä ja tummiin 
pukeutuneena. Jalassani oli pitkävartiset ar-
meijan saappaat ja päässäni venäläismalli-
nen piippalakki. Tasapuolisen historiakuvan 
demonstroimiseksi olin kiinnittänyt valkoinen 
käsivarsinauhan oikeaan, punaisen vasem-
paan käsivarteeni. Käskin opiskelijoita otta-
maan ulkovaatteet mukaan. Muuta maallista 
ei enää tarvittaisi. Aloin lukea kuuluvalla ja 
kovalla äänellä:

”Neljän aikaan aamuyöstä syntyi vaivais-
talon mielisairaalaosastolla hälinää. Kuole-
maantuomitut, joita säilytettiin kahdessa 
karsserikopissa, arvasivat sen merkityksen. 
Kuului askelia, puheen mutinaa ja kiväärin-
perien kolahtelua. Siellä seisoivat Ilmari, Yl-
lön Uolevi, Töyryn Arvo ja muutamia muita 
miehiä. Tuomitut siristelivät silmiään tulles-
saan pimeistä kopeistaan. Kalpeina he hyti-
sivät vilusta vaikka kopeissa oli lämmin. Vilu 
johtui turtumuksen aiheuttamasta huonos-
ta verenkierrosta. Vähä vähältä olivat kuo-
lemanpelon tuskaisat ajatukset laantuneet 
ja tuomitut olivat vaipuneet eräänlaiseen 
suojelevaan turtumukseen, jonka avulla oli 
helpompi kestää. Sen mukana olivat elin-
toiminnotkin lamaantuneet. Ilmari [=tässä 
opettaja] otti taskustaan paperin. hän astui 

joukon eteen mutta katsoi tuomittujen yli. 
Näkyi selvästi, että hän oli ottanut tehoste-
tun tunteettoman asenteen. Matalalla, jonot-
tavalla äänellä hän lausui: ̀ Tuomiot pannaan 
täytäntöön. Olen saanut tehtäväkseni niiden 
valvomisen ja tahdon sanoa etukäteen, että 
kaikki mielenosoitukset ovat turhia. On pa-
rasta alistua välttämättömyyteen. Sitten hän 
luki paperistaan:”

Tässä vaiheessa luin kurssipäiväkirjasta 
opiskelijoiden nimilistaa ja merkitsin läsnä-
olijat. Kädessäni oli pahaenteisesti pistolapio 
(rekvisiitta: lainattu kouluisänniltä), jonka 
ojensin eräälle opiskelijalle. ”Asetutaan pa-
rijonoon. Liikkeelle! Lähdettiin ulos.” Jatkoin 
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla – trilo-
gian [1959–1962], 5.p. 2007, s. 595à toisen 
osan lukemista kovaan ääneen, kun opiske-
lijat marssivat pitkin koulun käytäviä ja as-
telivat ulos. Määränpäähän oli reilun vartin 
kävelymatka. Taukoja ei pidettäisi. Kävelin 
jonon viimeisenä. Avainkohtia luin eläytyen 
kovemmalla äänellä. ”See..is! Jono pysäh-
tyi. Viimeiset ottivat vielä askeleen toisten jo 
seisoessa.” Rivissä pullikoivat opiskelijat ko-
mensin ruotuun ja korotin lukijanääntäni en-
tisestään. Häiriöitä ei enää ilmaantunut. Osa 
paikallisista ohikulkijoista hieraisi silmiään. 

Osasto seis! 

Lopetin lukemisen saavuttuamme aidolle si-
sällissodan aikaiselle teloituspaikalle Pohjois-
Helsingissä sijaitsevaan Puustellinmetsään. 
Malmin suojeluskunta oli kuljettanut sinne 
teloitettavaksi Tapanilan asemalta kymmen-
kunta ilmeisesti satunnaisesti valikoitunutta 
työmiestä aivan sodan lopussa 15.5.1918. 
Tapahtuneesta on säilynyt muistitietoa. 
1970-luvun alussa vainajat siirrettiin teloi-
tuspaikan joukkohaudasta Malmin hautaus-
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maalle. Puustellinmetsään ilmestyi vuonna 
2012 muistokivi, jonka kahta puolta ohjasin 
opiskelijat seisomaan. 

Jaoin opiskelijat kahtia: punaisiin ja val-
koisiin - mieluiten vieläpä niin, että kaveruk-
set jäivät eri ryhmiin. Pyysin heitä samais-
tumaan punaisten ja valkoisten kohtaloihin 
ja kokemuksiin, miettimään teloittajien ja 
teloitettavien tuntemuksia ja sodan julmuut-
ta. Kertasimme lyhyesti edellisellä tunnilla 
läpikäydyt sisällissotaan johtaneet syyt, so-
dan osapuolet ja sodasta käytetyt nimitykset 
ja niiden oikeutuksen. Pääpaino oli kuitenkin 
pohtia punaista ja valkoista terroria, vanki-
leirejä ja teloituksia. Pohdimme yleisemmin-
kin mm. psykologiselta ja juridiselta kannal-
ta sitä, miksi yksittäisen teloittajan sijaan 
yleensä toimija oli ”teloituskomppania”. Jaoin 
kummallekin ryhmälle monisteen - toiselle 
punaisesta terrorista ja toiselle valkoisesta 
terrorista kysymyksineen, joita he saivat to-
vin pohtia. Koska olimme kuitenkin punais-
ten haudalla, keräännyimme tunnin lopuk-
si muistokiven ääreen, jossa pyysin erästä 
opiskelijaa soittamaan nettiyhteydellä varus-
tetusta älypuhelimestaan Punaorvon valan. 
(Edellisellä tunnilla oli soitettu Jääkärinmars-
si). Tässä vaiheessa tunnelma viimeistään oli 
käsin kosketeltava. 

”Pitkin Hämeenlinnasta Lahteen johtavia 
teitä vaelsi kansaa suunnattoman pitkinä 
ajoneuvo- ja marssikolonnina. Sillä oli vie-
lä tilaa, mutta sen ympärille kiristyi rengas 
päivä päivältä. Perheet kyyröttivät ajoneu-
voissa turtuneina koleiden kevätöiden vilusta 
ja mielen masentuneesta epätoivosta…” Pa-
luumatka kouluun sujui jatkaessani lukemis-
ta. Hyppäsin suoraan Täällä Pohjantähden 
alla – trilogian kymmenennen luvun alkuun 
(s. 606à). Jatkoin lukemista vielä, kun jono 
kaartui koulun pihaan, koulun käytäviä kä-
vellessämme aina luokkahuoneeseen saak-
ka. Luokan ovella totesin, että nuoren Suo-
men tulevaisuuden rakentajina he ovat nyt 
vapaita - syntyperään, sosiaaliluokkaan ja 
maaonomistussuhteisiin katsomatta - lähte-
mään välitunnille. Eläytyvä oppitunti (luok-
ka)retkikokeilu sisällissodasta ”ryhmäproses-
sina” (ks. esim. Siltala 2009) oli päättynyt. 

Ruumiillistunut kokemus ja eläytyvä 
pedagogiikka
 
Eläytyvä pedagogiikka tai sosiodraaman 
käyttö uhkaa jäädä jalkoihin kun koululaitos-
ta, lukiota ja oppiainettamme on viime aikoi-
na kehitetty lähinnä teknologiavetoisesti ja 
digitalisaation ehdoin. Mobiiliteknologiaa voi 
toki tässäkin eri tavoin hyödyntää karttaso-
vellusten ja sisällissotasivustojen muodossa. 
Punaorvon vala olisi jäänyt kuulematta il-
man älypuhelinta. Toisaalta pääsimme pois, 
ei vain luokkahuoneen, vaan koko koulun 
fyysisistä rajoista. (vrt. Niemi & Multisilta 
toim.: Rajaton luokkahuone, PS-Kustannus 
2014). Opettajaoppaissa esitellään erilaisia 
pedagogisia työtapoja myös sisällissodan kä-
sittelyyn. Esimerkiksi meillä Helsingin medi-
alukiossa käytössä olevassa Forum IV Opet-
tajanoppaassa (Otava, s. 90à) löytyy useita, 
myös edellä kuvaamaani verrattuna toisen-
lainen lähestymiskulma sisällissodan anato-
miaan. Siinä Suomi-neito ja yhteiskunta sa-
mastetaan ihmisruumiiseen.

Jo filosofi Michel Foucault puhui erilaisista 
ruumiin politiikoista ja ruumiin teknologioista. 
Pragmatismin filosofi John Dewey korosti jo 
paljon aiemmin kokemushistoriaa sekä ope-
tuksen toiminnallisuutta (learning by doing). 
Akateemisessa pedagogisessa tutkimuksessa 
eläytyvä, osallistava ja kokemuksellinen op-
piminen voidaan kiinnittää myös kognitiotie-
teessä viime aikoina virinneeseen embodied 
cognition eli ”ruumiillistuneen tiedostamisen” 
omalaatuiseen ja kiisteltyyn tutkimussuunta-
ukseen. Kokemuksellisuus syntyy (esikäsit-
teellisen) kehollisen kokemuksen myötä. Se 
tarkoittaa ruumiillistunutta tai pohjustettua 
(grounded) kognitiota. Ruumiillistuneen mie-
len (embodied mind) voidaan olettaa synnyt-
tävän opiskelijalle pysyviä muistijälkiä myös 
aikamme informaatiotulvan keskellä.

Mitä jäi käteen?
 
Olin informoinut opiskelijoita aiemmin, että 
kyseinen oppitunti pidettäisiin ulkona. Kan-
natti pukeutua lämpimästi. 75 minuutin tun-
nista alku vei 5-10 minuuttia ja matkat noin 
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2x15-20 minuuttia. Ehdin lukea muutaman 
sivun sekä meno että paluumatkalla. Osa 
tunnisti teoksen. Itse teloituspaikalla oppi-
tuntia ehti pitää reilut puolisen tuntia. Osa 
opiskelijoista hämmästyi, miten tosissaan 
opettaja itse vaikutti olevan ja eläytyvän. 
Osa jopa säikähti tunnin alussa ja ihmetteli 
mistä oikein oli kyse. Osa kuunteli tarkkaan 
itsekin eläytyen. Olisin voinut osallistaa ja 
roolittaa opiskelijoita paremmin esim. muis-
titietoaineistoa hyödyntäen. Oppitunnin ai-
heen ja sitä entisestään kokemuksellistavan 
pedagogiikan luonteen vuoksi tietynlainen 
debriefing-purkaminen olisi hyvä tehdä heti 
oppitunnin päätyttyä. Oppitunti tällaisessa 
muodossaan ei välttämättä sovellu lukiolaisia 
nuoremmille. Omat äänihuulet olivat koetuk-
sella kuulaana kevättalven aamuna. Sain kui-
tenkin vaihtelua ja lisää virtaa opetukseen. 
Osa opiskelijoista tuli jälkikäteen kertomaan 
sukunsa tarinoita sisällissodan vuosilta. Men-
neisyys heräsi eloon. Pyrin olemaan tasapuo-
linen sisällissodan käsittelyssä samastuen 
eri osapuoliin. Tiesin liikkuvani opettajana 
parhaimmillaan hyvän draaman - ja pahim-
millaan hyvän maun - rajoilla. Kurssin lo-
pulla keräämäni anonyymi palaute koskien 

kyseistä oppituntia kertoi sen olleen ”outo”, 
”erilainen” ja ”kivaa vaihtelua”. Aina ei tarvit-
se lähteä lähimetsää kauemmas nähdäkseen 
historiaa(n). Kokeilu kaiketi kannatti.

Kirjoittaja työskentelee historian ja yhteis-
kuntaopin lehtorina Helsingin medialukiossa.
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Kokeilin lukuvuonna 2014–15 Twitterin 
käyttöä opetuksessa. Idea talvisodan 

opiskeluun Twitterissä syntyi, kun Yle aloitti 
mainion talvisotaprojektinsa #sota39. Ylen 
projektin tavoitteena oli kertoa reaaliajassa 
tutusta historian tapahtumasta innostavasti 
ja uudella tavalla. Päätilillä julkaistiin doku-
mentteja, kuvia ja muuta talvisotaan liittyvää 
aineistoa, lisäksi oli luotu omat profiilit Kalli-
olle, Mannerheimille, Paasikivelle, Tannerille, 
Rytille ja Niukkaselle. Nämä henkilöt twiitta-
sivat päiväkirjojen, hallituksen pöytäkirjojen 
ja muiden dokumenttien pohjalta aitoja talvi-
sodan aikaisia mietteitään.

Omassa projektissamme halusin luoda 
tuttujen suurmiesten rinnalle muita talviso-
dan kokijoita. Historian opetuksessa jäämme 
helposti suurten tapahtumien vangiksi. His-
toriallisten prosessien moniäänisyys ja eri-
laiset näkökulmat jäävät opetuksessa usein 
katveeseen tai sivuhuomautuksiksi. Itseäni 
on jo pitkään kiinnostanut arjen ja tavallisten 
ihmisten historia. Miten tavalliset ihmiset ko-
tirintamalla, rintamalla ja evakkotaipaleella 
kokivat historian? Heidänhän se piti kaikessa 
karuudessaan läpi elää. 

Jokainen opiskelija sai miettiä itse, missä 
roolissa halusi talvisotaan tutustua. Annoin 
johdatukseksi tallaisia vaihtoehtoja:
• suomalainen/venäläinen sotilas /lotta
• siviili kotirintamalla (lapsi, nainen, mies)
• siviilievakuoidulta alueelta Karjalasta
• poliittinen vaikuttaja (Suomi, Neuvosto-

liitto, Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa jne.)
Olin etsinyt valmiiksi jonkin verran kotiseu-
dun veteraanimuisteluita, kirjallisuutta ja 
nettiaineistoa, jotta opiskelijat pääsisivät al-
kuun hahmon valinnassa ja luomisessa. Suo-
men historian kurssimme alkoi 25.11.2014. 

Ylen @sota39 aloitti twiittaamisen 30.11., ja 
silloin meiltäkin jo alkoi twiittejä syntyä. 

Kaiken kaikkiaan 17 opiskelijaa tarttui 
haasteeseen. Harvalla heistä oli Twitter-tiliä, 
sillä Twitter on leimautunut aikuisten ammat-
tilaisten välineeksi.

Roolihahmot syntyivät
 
Kunnianhimoisena tavoitteena oli, että hah-
mot ovat uskottavia ja heidän viestinsä pe-
rustuvat dokumentteihin, haastatteluihin ja 
kirjallisuuteen. Kieliasussa pyrittiin välttä-
mään nykykielen ilmauksia, jotka rikkoisivat 
roolipelin tunnelman. Opiskelijoille jaettiin 
talvisodan kronologia, mutta varsinainen 
projektin ankkuri oli tietysti Ylen @sota39 
päätili, jossa seurattiin sodan kulkua moni-
puolisesti. Oma tunnisteemme oli #siihis4. 
Kun tunniste liitetään viestiin, Twitter kokoaa 
niistä kokonaisuuden automaattisesti.

Tästä syntyi hyvin poikkeuksellinen histo-
rian opetuskokeilu. Minä en opettajana ollut 
enää ohjaksissa, sillä @arndt_pekurinen, @
GerdaRyti ja @Kotirintama_KV kommentoi-
vat opiskelijoiden twiittejä siinä missä muut-
kin @sota39 tilin seuraajat. 

Koulun seinät murtuivat
 
Jokainen historianopettaja ymmärtää in-
nostukseni, kun oheinen Otto-Ville Kuusisen 
twiitti ilmestyi virtaan. Muiltakin opiskelijoil-
ta alkoi tulla hyvää sisältöä. Twitter-projekti 
eteni omalla painollaan opiskelijoiden vas-
tuulla, ja toisaalla jatkoimme historian 4. 
kurssin normaalia opetusta. Opettaja kan-
nusti, neuvoi ja innosti yksityisviesteillä, sillä 
ohjaustakin tarvittiin. 

Talvisota twiitaten
Opettajuus murroksessa – kokemuksia somerintamalta

aira roivainen
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samme Twitter-seinällä antamassa suoma-
laisille ohjeita maahanmuuttokysymysten 
ratkaisuksi. 

Käytimme nykyteknologian mahdollisuuk-
sia ja loimme oppimisympäristön, joka oli in-
nostava ja kiinnostava. Oppimistilanne imi-
toi nuorten elämän arkea, koska käytimme 
sosiaalista mediaa. Teimme yhdessä töitä, 
@sota39-tiimi ja sen ympärille kerääntynyt 
ryhmä muodosti uskomattoman oppimisym-
päristön niin opiskelijoille kuin meille muille-
kin. Luokan seinät oli murrettu.

Historian moniäänisyys, eri näkökulmat 
ja tulkinnat oli mahdollista kokea konkreetti-
sesti. Opiskelijat seurasivat toisiaan ja @so-
ta39-tiliä. Eri henkilöiden viestit ja mietteet 
kulkivat virrassa ja perinteinen oppitunnin 
yksiulotteisuudesta päästiin syvemmälle.

Usein dramaattiset historian tapahtumat 
tarkoittavat tavalliselle ihmiselle pakolais-
uutta, menetyksiä ja turvattomuutta. Sota 
voi viedä kaiken: kodin ja läheiset ihmiset. 
Tämän projektin aikana toivoin, että opiske-
lijoissa heräisi oivallus rauhan arvosta. Ehkä 
se onnistuikin. Opiskelijoiden twiiteissä so-
tilaat kaipasivat kotiin ja perheet kantoivat 
huolta rintamalla olevista läheisistään.

Someprojektimme opetti talvisodan ta-
pahtumahistoriaa luovasti ja leikkisästi. Sen 
ohessa opiskelijat oppivat paljon muutakin. 
Moni tutustui ensimmäisen kerran Twitteriin. 
Piti miettiä tekijänoikeuskysymyksiä, kun 
liitti kuvia tai tekstejä twiitteihin. Opiskelija 
koki yhteisöllisen some-elämyksen, ja saim-
me harjoitusta siitä, miten toimitaan täysin 
avoimessa someyhteisössä vastuullisesti. 
Vasta projektin jälkeen tajusin, että tämähän 
on sitä muodikasta monilukutaitoa.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Siilinjärven lukiossa.

Joidenkin opiskelijoiden oli vaikea hah-
mottaa projektin ideaa. Varsinkin @IosifSta-
lin20 oli roolinsa mukainen eli vaikeasti hallit-
tavissa. Opiskelija oli tavattoman innostunut 
ja aktiivinen twiittaaja, mutta historiallinen 
todenmukaisuus ei aina luonnistunut.

Opettajalle Stalin meuhkaaminen oli kiu-
sallista. Miten huono opettaja minä projektia 
seuraavien mielestä olenkaan, kun opiskelija 
ei pysy ruodussa? Muillakin opiskelijoilla oli 
välillä hentoa otetta ja twiittejä, joissa oli 
”virheitä”. 

Olin tullut avanneeksi oppituntini kaiken 
kansan arvioitavaksi. Huolestutti opiskelijoi-
den saama palaute. Ymmärtäisivätkö seuraa-
jat, että olemme oppimassa? Ylen #sota39 
tavoitti yli 2 miljoonaa seuraajaa ja pääsim-
me mukaan poikkeukselliseen somepöhi-
nään. Opiskelijoille tuli runsaasti seuraajia ja 
osaa se hämmensi, osaa innosti. 

Historiallisesti dokumentoitujen Twitter-
viestien kirjoittaminen ei ole helppoa. Jotkut 
opiskelijoiden henkilöhahmot eivät juurikaan 
kehittyneet, vaan jäätiin toistamaan samaa 
viestiä eri sanoin. Rintamasotilaiden viesteis-
sä oli välillä kypsymätöntä uhoa, joka häm-
mensi. Silti jokainen opiskelija tuotti twiit-
tivirtaan helmiä, jotka muistuttivat minua 
siitä, mistä historianopetuksessa parhaim-
millaan on kysymys. 

Stalinkin löysi tyylinsä. Oikeastaan opis-
kelija oli oivaltanut hahmon erinomaisesti. 
Stalin jatkaa edelleenkin aktiivisesti kom-
mentointia, hän piipahti jopa vaalipaneelis-
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Eurooppalaisten siirtomaaimperiumien 
laajeneminen 1800-luvulla ajoi use-

at eurooppalaiset valtiot uudenlaiseen ti-
lanteeseen: kuinka kohdata muslimiväestö 
modernin, eurooppalaisen valtakunnan ala-
maisina ja miten suhtautua heidän oikeus-
järjestelmäänsä. Tilanne ei ollut täysin vailla 
historiallisia esikuvia. Esimerkiksi Pyreneiden 
niemimaalla, Sisiliassa sekä Pyhässä maas-
sa kristitty esivalta oli joutunut saman ky-
symyksen eteen jo keskiajalla. 1800-luvulle 
tultaessa poliittis-ideologinen ympäristö oli 
oleellisesti muuttunut ja sekä kysymykset 
että vastaukset olivat erilaisia kuin ennen.  
Entinen käsitys yhteisestä kristikunnasta oli 
korvautunut käsitteellä sivistyskansojen yh-
teisöstä, joka oli ainakin pintatasolla uskon-
nollisesti neutraali.  

On kiistanalaista, missä määrin sivistys-
kansojen yhteisö oli vain vanhan ajatuksen 
ilmaisemista uusilla sanoilla. Erityisesti ei-
kristillisille maille sivistyskansojen yhteisö 
muodosti vaikeasti vastattavan haasteen.  
Vielä 1870-luvulla osa kansainvälisen oikeu-
den oppineista esitti, että esimerkiksi Osma-
nivaltakunta ei ollut sivistyskansa, jota olisi 
voinut kohdella tasavertaisena sopimusosa-
puolena kansainvälisissä sopimuksissa.

Oikeudellinen kehitysoppi ja Intia 
 
Siirtomaavalloille kysymys oli heidän oman 
valtapiirinsä sisäisestä järjestyksestä: mitä 
merkitystä tulisi antaa uusien muslimiala-
maisten omalle oikeudelle. Tärkeä teema 
keskustelussa oli oikeus- ja yhteiskuntahis-
toriaa hallinnut evolutionistinen suuri tarina, 
joka ulottui myös siirtokuntien hallintoon. 

1800-luvun kuluessa oikeudellinen ja yh-

teiskunnallinen keskustelu alkoi saada kas-
vavassa määrin evolutionistisia painotuksia, 
jotka ulottuivat myös keskusteluun siirto-
maiden hallinnosta. Sir Henry Mainen kirja 
Ancient Law (1861) vaikutti tähän voimak-
kaasti. Intian virkamiehistössä työskennellyt 
Maine katsoi oikeudellisen kehityksen etene-
vän evolutionistisen tikapuumallin mukaan, 
jossa keskeistä oli muutos statuksesta sopi-
mukseen. Modernissa yhteiskunnassa saavu-
tettaisiin täydellisen sopimuksellistunut tila.  
Keskusteluun osallistuivat myös John Stuart 
Mill, Jeremy Bentham ja brittiläiset utilitaris-
tit. Heille Intia oli juridinen tabula rasa, jos-
sa voitaisiin toteuttaa ”laboratorio-oloissa” 
kodifikaatio-ohjelma. Tämä voitaisiin tuoda 
myöhemmin ”vanhentuneen” Common Lawn 
emämaahan.

Tosiasiassa Intialla oli oma monimuotoi-
nen oikeudellinen perinteensä.  Islamilainen 
oikeus oli Intiassa brittien maahan tullessa 
jo 1000 vuotta vanhaa. Sen rinnalla maan 
hinduenemmistö noudatti omaa oikeuttaan. 
Koska islamilaisessa oikeudessa oli vahva 
sopimuksellinen luonne, britit pitivät sitä 
hieman kehittyneempänä kuin hindujen oi-
keutta.  Muslimioikeuden katsottiin kuitenkin 
olevan vanhentunutta modernin yhteiskun-
nan rakentamiseen. Erityisen ongelmallisia 
olivat islamilaisen oikeuden rikosprosessu-
aaliset elementit. Syyllisten tuomitseminen 
oli vaikeaa, sillä rikoksen toteennäyttäminen 
vaati tarkoin määrättyjä kattavia todisteita, 
kuten useita jäävittömiä todistajia. 

Islamilainen oikeus brittiläistyy 

Siirtomaaviranomaisten mielestä islamilaisen 
oikeuden keskeinen ongelma oli sen tehotto-

Islamilainen oikeus 1800-luvun  
”sivistyskansojen yhteisössä”

ilJa KoKKonen
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muus. Islamilainen rikosoikeus syrjäytyikin 
brittiläisen Intian oikeudenkäytöstä 1860-lu-
vulta lähtien. Sitä vastoin erityisesti perhe- 
ja jäämistöoikeus säilyi islamilaisen mallin 
mukaisena; perhe miellettiin eurooppalaisen 
mallin mukaan yksityisyyden sfääriksi, jonka 
suhteen valtion tuli rajoittaa omaa lainsää-
dännöllistä valtaansa. 

Brittiläisessä Intiassa diskursiivinen ja 
moniääninen islamilainen oikeus muutet-
tiin Common Law -mallin mukaan tulkituksi 
oikeudeksi. Koska muslimien oikeusriito-
ja käsiteltiin brittiläisissä tuomioistuimissa, 
noudattivat brittituomarit Common Lawn 
menettelytapoja. Käytännössä tämä tar-
koitti esimerkiksi ennakkotapausten nou-
sua keskeiseksi oikeuden lähteeksi – täysin 
islamilaisen oikeuden hengen vastaisesti. 
Brittituomareilla ei ollut mahdollisuutta pe-
rehtyä islamilaisen oikeuden laajaan tulkin-
takirjallisuuteen, joten eräät islamilaisen 
oikeuden oppikirjat - erityisesti arabiasta 
persian välityksellä englanniksi käännetty 
Hidaya - saivat säädännäistä oikeutta vas-
taavan aseman. Tällöin yhteys islamilaisen 
oikeuden hermeneuttiseen traditioon katkesi 
ja Intiassa noudatetusta islamilaisesta oikeu-
desta tuli eräänlainen brittioikeuden lisäosa, 
jota noudatettiin tietyissä asiakysymyksissä. 
Osa muslimiyhteisöstä koki tällaisen islami-

laisen oikeuden silpomisen vastenmieliseksi. 
Tämän vuoksi he jättäytyivät virallisen tuo-
mioistuinjärjestelmän ulkopuolelle ja nojau-
tuivat oikeudellisissa kysymyksissä omien 
uskonoppineidensa antamiin fatwoihin. 

Kehitys oli samansuuntainen monessa 
muussakin eurooppalaisessa siirtomaassa. 
Oikeudellisen modernisoinnin nimissä laajat 
osat islamilaisesta oikeudesta syrjäytettiin 
moderniin yhteiskuntaan sopimattomana. 
Esimerkiksi sopimusoikeudellisesti keskeinen 
korkokielto joko ohitettiin kokonaan tai tul-
kinnallisin keinoin häivytettiin olemattomiin. 
Sitä vastoin perheoikeudessa islamilainen 
oikeus säilyi vahvana. Paradoksaalisesti täl-
lä oli usein kielteinen vaikutus naisten ase-
maan. Klassinen islamilainen avioliitto on so-
pimus, jossa molemmilla osapuolilla on omat 
oikeutensa ja velvollisuutensa. Kun islamilai-
nen avioliitto alettiin mieltää eurooppalaisen 
avioliittomallin mukaisesti, perheenisän oi-
keusasema vahvistui merkittävästi: hänestä 
tuli perheen taloudellinen johtaja, joka säi-
lytti samalla islamilaisen oikeuden takaamat 
etuoikeudet.  

Kirjoittaja valmistelee oikeushistorian 
väitöskirjaa islamilaisesta pankkitoiminnas-
ta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa.

Intian portti rakennettiin kunnioittamaan Ison-Britannian kuninkaan vierailua vuonna 1911. 
Mumbaissa sijaitseva monumentti on ollut viime vuosina kolmen terrori-iskun näyttämö.
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Opiskelin omana kouluaikanani oppiainet-
ta nimeltä kansalaistaito. Opimme asen-

nekasvatuksen hengessä hyödyllisiä asioita 
mm. oman terveyden ylläpidosta, liikennetur-
vallisuudesta, päihteiden vaaroista ja hyvistä 
käytöstavoista. Opimme myös säästäväi-
syyttä. Muutaman kerran lukukaudessa kou-
lun pihaan ajoi Postipankin linja-auto, jonka 
sisällä pankkivirkailija laski säästöpossuuni 
kertyneet pennit ja merkitsi säästösumman 
pankkikirjaani. En ilmeisesti säästänyt riittä-
västi tai olin muuten huono kansalaistaidon 
oppilas, sillä numeroni oli aina seitsemän. 
Lisäksi neljännen luokan lukuvuositodistuk-
sessa kansalaistaidon numeron perässä luki 
sana ”uimataidoton”. Uimataito, tuo kansa-
laistaitojen helmi!

Neljäkymmentäviisi vuotta myöhemmin 
osaan uida hyvin ja kädessäni on uunituore 
perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet -kirja. Olen uuden edessä perehtyessäni 
alakoulun yhteiskuntaopin opetussuunnitel-
maan. ”Yhteiskuntaopin opetuksen tarkoituk-
sena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, 
vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisik-
si.” Tavoite on kirkas, mutta kuinka toteutan 
opetukseni, jotta siitä ei tulisi teoreettisen 
kuivaa? Paluuta säästöpossun tyhjennyspäi-
viin tuskin on. 

Neljäsluokkalaiset ovat oiva ikäryhmä 
aloittaa yhteiskuntaopin opetus. Kymmen-
vuotiaat ovat vähitellen irrottautumassa ko-
din vaikutuspiiristä ja kiinnittymässä voimak-
kaammin muihin sosiaalisiin ryhmittymiin. 
Kavereiden mielipiteet ohjaavat yhä enem-
män lapsen ajattelua. Koulu voi vielä vaikut-
taa positiivisten ja rakentavien asenteiden 
muotoutumiseen. Myöhemmin murrosiän 
myrskyissä se voi olla vaikeampaa. 

Demokraattisen yhteiskunnan pelisään-
töihin tutustutaan nykyään jo päiväkodeissa 

tai viimeistään koulun alkaessa. Vuorovaiku-
tus- ja vaikuttamistaitoja harjoitellaan erilai-
sissa yhteisöissä päivittäin. Oppilaskuntatoi-
minta on vakiinnuttanut asemansa luultavasti 
jo kaikissa Suomen kouluissa. Vaikuttamisen 
”kansalaistaito” on siis jo hyvin hallussa myös 
toiminnan tasolla. Vaikutusmahdollisuuksien 
harjoittelun lisäksi täytyy kuitenkin muistaa 
harjoitella myös vastuun ottamista ja sen 
kantamista. Kouluyhteisössä yhteisistä ta-
varoista ja tiloista huolehtiminen on tärkeää. 
Omaksuttu asenne ja taito siirtyvät toivotta-
vasti näin myös koulun ulkopuolelle. 

Mutta kuinka harjoitutan muita yhteis-
kunnallisia taitoja: vastuullista kuluttamista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, tasa-arvoa 
tai yhdenvertaisuutta? Opetussuunnitelman 
perusteissa mainitaan, että alakoulussa on 
keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elä-
myksellisiä ja toiminnallisia työtapoja kuten 
simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyi-
tä ja draamaa. Kymmenvuotiaille mielestäni 
myös leikki on hyvä tapa oppia. Oppikirja-
kustantajat tekevät hienon palveluksen meil-
le alakoulun opettajille, jos ottavat tämän 
työtapa-asian keskiöön oppimateriaaleja teh-
dessään. Toki myös kaikenlainen toiminnal-
lisen yhteiskuntaopin täydennyskoulutus on 
tervetullutta!

Vietin neljäsluokkalaisteni kanssa kevääl-
lä innovatiivisen yrittäjyyspäivän. Oppilaat 
saivat keksiä 5-6 hengen ryhmissä mihin 
kaikkeen he voisivat uusiokäyttää pääsiäi-
sen suklaamunista jääneitä muovikapseleita. 
Oppilaat olivat erittäin innostuneita ja luo-
via keksiessään tarkoituksenmukaisia mut-
ta myös hullunhauskoja uusiokäyttöideoita. 
Ideoinnin jälkeen jokainen valitsi suosikki-
tuotteensa ja laati siitä houkuttelevan mai-
noksen. Mainosten kriittinen tarkastelu ja 
myyntimenestyksen arviointi kuuluivat myös 

Vanha koira uuden edessä

anna heisKari
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projektiin. Kuudennella luokalla asiaa voi-
si Yrityskylä-kokemukseen liittyen laajentaa 
vielä käsitteisiin myyntivoitto ja investointi. 
Tärkeitä asioita ja käsitteitä voi oppia myös 
leikin kautta. 

Kaikki asiat eivät kuitenkaan ole leikin 
asioita. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen 
vaihtelut voivat heijastua oppilaan elämään 
esimerkiksi vanhemman jäädessä työttö-
mäksi. Työnteon ja yrittäjyyden merkitys saa 
oppilaan henkilökohtaisessa elämässä aivan 
uuden merkityksen. Miten minun opettajana 
tulisi lähestyä tätä asiaa?  Keskitynkö oppi-
laan henkilökohtaiseen auttamiseen ja ohjaa-
miseen vai harjoitutanko koko luokan kanssa 
kriisitilanteiden selviytymistaitoja sekä em-
patiaa? ”Tänään etsimme tietoja asuinalu-
eenne ilmaisista harrastusmahdollisuuksista.” 
tai ”Tänään harjoittelemme rikki menneiden 

vaatteiden korjausta.” tai ”Tänään keksimme 
keinoja, joilla voimme ilahduttaa ystävää.”

Verkkomedian tekijä Ilkka Olander on 
nimennyt blogissaan 2000-luvun uusiksi 
kansalaistaidoiksi informaatio-, media- ja 
digitaidot. Näiden taitojen hallitseminen, 
kriittisyyteen opettaminen sekä turvallisuus-
näkökulmien huomioon ottaminen asettavat 
opettajalle aivan uusia haasteita. Aluehal-
lintoviraston tiedotteessa vuodelta 2014 sa-
notaan, että koulujen pitäisi antaa oppilaille 
tietoa kriisitilanteissa selviämiseen. Kriisistä 
puhuttaessa ei tarkoiteta työttömyyttä vaan 
kybersotaa. Tässä kohdassa vanha koira nos-
taa tassut pystyyn!

Kirjoittaja on luokanopettaja Arabian perus-
koulussa Helsingissä.

Neljäsluokkalaiset keksivät uusiokäyttöä yllätysmunien muovikapseleille.
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Tekijänoikeus ja aineistojen käyttö ope-
tuksessa askarruttavat opettajia. Digi-

taalisten aineistojen ja teknologian käyt-
tö opetuksessa on kasvanut viime vuosina 
voimakkaasti, mikä nostaa esille uusia te-
kijänoikeudellisia kysymyksiä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö (OKM) on hankkinut Ko-
piostolta keskitetysti käyttöluvat peruskou-
luille, lukioille ja ammatillisten oppilaitosten 
ammatilliseen peruskoulutukseen tekijän-
oikeudella suojattujen aineistojen kopioin-
tiin ja digitaalisen käyttöön sekä televisio- 
ja radio-ohjelmien tallentamiseen. Miten 
luvat toimivat käytännössä opettajan työssä? 
    Kopioston oppilaitosluvat mahdollistavat:
• teksti- ja kuva-aineistojen kopioinnin 

avoimesta verkosta
• digitaalisten aineistojen käytön opetuk-

sessa
• materiaalien käytön etä- ja verkko-ope-

tuksessa
• tekijänoikeuden suojaaman aineiston tu-

lostamisen verkosta
• painettujen julkaisujen osittaisen valoko-

pioimisen ja skannaamisen
• tv-ohjelmien tallentamisen ja käytön tie-

tyiltä televisiokanavilta

Digiluvalla aineistoa ympäri maailman
 
Kouluissa opettajilla ja oppijoilla on käytös-
sään digitaalisia laitteita, jotka mahdollista-
vat monimuotoisen opettamisen. Digitaalis-
ten laitteiden käyttö mahdollistaa perinteisen 
valokopioimalla tehdyn lisämateriaalin lisäksi 
sähköisten materiaalien hyödyntämisen ope-
tuksessa, mutta myös opetuksen persona-
lisoinnin ja oppimateriaalin elävöittämisen. 
Opettajat tekevätkin monenlaista lisämateri-
aalia opetuksensa tueksi. Mutta mitä ja miten 
saan käyttää toisten tekemiä aineistoja oppi-
tunneilla ja omassa materiaalissani?

Kopioston tarjoamalla Digiluvalla opet-
tajat ja oppilaat saavat kopioida tekstiä ja 
kuvia avoimilta verkkosivuilta osaksi omaa 
materiaaliaan ja oppimateriaalin täydentämi-
seksi. Digiluvalla saa myös skannata osia pai-
netuista julkaisuista opetuskäyttöön. Lisäksi 
netistä kopioituja ja skannattuja aineistoja 
voi jakaa oppilaille oppilaitosten suljetussa 
tietoverkossa.

Digilupa tarjoaa mahdollisuuden käyttää 
opetuksessa tuoreinta materiaalia ympäri 
maailman. Digiluvalla opettaja voi elävöit-
tää opetusta ja täydentää oppimateriaalia ja 
oppituntia esimerkiksi hyödyntämällä päivän 
lehteä tai erilaista verkkoaineistoa. Järjestöt, 
laitokset ja organisaatiot tarjoavat monen-
laista materiaalia verkossa, joita voi hyödyn-
tää opetuksessa ja omassa oppimateriaalis-
saan. Verkosta löytyy paljon erilaisia kuvia, 
artikkeleita ja tutkimusraportteja, joita voi 
Digiluvalla käyttää osana omaa opetusmate-
riaaliaan tai jakaa oppilaille lisämateriaalina. 

Digilupa mahdollistaa ilmiöpohjaisen 
opetuksen sisältökokonaisuuden kokoami-
sen erilaisista materiaaleista. Opettaja voi 
kerätä opettajan ja oppilaiden yhteiseen ti-
laan, verkkokansioon tai vastaavaan tietys-
tä historiallisesta ilmiöstä kuvia, sarjakuvia, 
lehtiartikkeleita ja muuta aineistoa niin koti-
maasta kuin ulkomailta, painetuista lähteis-
tä kuin verkostakin. Oppilaat voivat käyttää 
Digiluvalla samoin ehdoin materiaalia osana 
projekti- ja harjoitustöitään. Maksullista tai 
kirjautumista vaativaa aineistoa saa käyttää 
vain lisenssi- ja käyttöehtojen mukaisesti.   

Materiaaleja käytettäessä tulee aina 
muistaa lähdeviittaus. Kuvien ja tekstien yh-
teyteen tulee merkitä tekijän nimi ja lähde. 

Kopioimansa aineiston, esimerkiksi skan-
natut lehtiartikkelit tai itse tekemänsä esitys-
kalvot, opettaja saa tallentaa oppilaitoksen 
oppimisalustalle tai muuhun suljettuun tie-

Tekijänoikeusluvat opettajan arjessa

Kirsi salMela
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toverkkoon. Aineisto saa olla opetusryhmän 
saatavilla kurssin tai muun opintokokonai-
suuden ajan, peruskouluissa koko lukuvuo-
den. Tämänkin jälkeen opettaja saa säilyt-
tää aineiston itsellään ja ottaa sen uudelleen 
käyttöön seuraavana lukuvuonna tai toisella 
kurssilla. Avoimessa verkossa julkaisemiseen 
tarvitaan yleensä tekijänoikeuden oikeuden-
haltijan lupa. Tekijä on voinut sallia oman 
aineistonsa vapaan käytön esimerkiksi Cre-
ative Commons-lisenssillä. Tällöin teosta saa 
käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. 

OKM on hankkinut oppilaitoksille myös lu-
van tv-ohjelmien tallentamiseen ja käyttöön 
opetuksessa. Opetustallennusluvalla saa tal-
lentaa tv-ohjelmia YLE TV1, YLE TV2, MTV3, 
YLE Fem ja YLE Teema -kanavilta. Tallennet-
tuja ohjelmia saa esittää kaksi vuotta tallen-
tamispäivästä. Opetusohjelmat saa tallentaa 
pysyvään käyttöön.

Opetuksessa saa myös esittää kotimaisia 
ohjelmia YleAreenan ja Elävän arkiston verk-
kopalvelusta. Historianopettaja voi esimer-
kiksi esittää otteita tai kokonaisia ohjelmia 
Elävästä arkistosta havainnollistamaan jota-
kin historiallista tapahtumaa tai aikakautta. 

Koulutusta tarjolla   

Kopiosto tarjoaa oppilaitoksille maksutonta 
koulutusta tekijänoikeudesta, Digiluvasta ja 
muista koulujen käyttöluvista. Koulutuksessa 
käydään läpi miten lupia voi käyttää ja mitä 
rajoituksia niihin liittyy. Koulutus räätälöi-
dään tarpeen mukaan ja toteutetaan oppi-
laitoksen tiloissa. Koulutuksia voi tiedustella 
osoitteesta neuvonta@kopiosto.fi

Opettajien kolme yleisintä tekijän-
oikeuskysymystä  

1. Voinko kopioida internetistä löytämäni ku-
van ja liittää sen PowerPoint-esitykseeni, jota 
käytän oppitunnilla? 

Kopioston Digilupa mahdollistaa kuvan tai 
tekstin kopioinnin internetistä ja liittämisen 
esimerkiksi osaksi PP-esitystä, joten kuvan 
kopioiminen internetistä on mahdollista.  
2. Voivatko oppilaat skannata kuvia kirjasta 
tai lehdestä projektitöitä varten?

Kopioston Digilupa mahdollistaa painet-
tujen aineistojen digitoinnin. Digiluvalla saa 
skannata kuvia ja tekstiä painetuista julkai-
suista.  
3. Voinko esittää videon YouTubesta tunnilla?

Opetuksen yhteydessä saa esittää va-
paasti kaikkia muita julkaistuja teoksia kuin 
elokuvia ja näytelmiä. YouTube-videot ovat 
tekijänoikeudellisesti elokuvateoksia, joten 
niiden esittämiseen tarvitaan lupa.

Monien YouTube-videoiden on käyttö kui-
tenkin sallittu opetuksessa Creative Com-
mons-lisenssillä, joka ilmenee videoklipin ala-
puolella olevassa infokentässä. Mikäli videon 
käyttö opetuksessa on sallittu CC-lisenssillä, 
saa sen esittää oppitunnilla. Muutoin esittä-
miseen tulee hankkia erikseen lupa. 

On huomattava, että YouTube-videot ovat 
käyttäjien lataamia, joten osa aineistosta 
saattaa olla ladattu verkkoon ilman oikeu-
denhaltijan suostumusta. Laittomasti verk-
koon ladatun sisällön esittäminen ei ole sal-
littua.
www.kopiraitti.fi

Kirjoittaja toimii lisensointipäällikkönä Teki-
jänoikeusjärjestö Kopiosto ry:ssä. 

Lupataulu löytyy digitaalisena Kopioston verkkosi-
vuilta ja Lupataulu-julisteen voi tilata oppilaitoksen 
seinälle Kopiostosta. 
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Suomalaisuutta ei voi kokea väärillä ta-
voilla. Toiselle suomalaisuus tarkoittaa 

pöydän antimia ja saunan lämpöä, kun taas 
toiselle puhuttelevassa luonnossa ja jär-
vimaisemassa kiteytyy häivähdys suoma-
laisuuden olemusta. Minulle suomalaisuus 
merkitsee edellä mainittujen lisäksi ennen 
kaikkea yhteistä arvopohjaa, yhteisiä ajatuk-
sia ja tunteita. Suomalaisuuteen usein liitet-
tävät arvot kuten rehellisyys, luotettavuus, 
harkitsevaisuus ja ahkeruus ovat sellaisia, 
joista voimme olla ylpeitä ja jotka kantavat 
suomalaisuutta eteenpäin kohti tulevaisuut-
ta vakain siivin. On kuitenkin jotain, mikä ei 
tällä hetkellä tule arvopohjassamme selvästi 
näkyviin ja jota suomalaisuus kaipaa: positii-
visuutta ja toiveikkuutta.

Onko toiveikkuus suomalaisuudelle vie-
rasta vai pikemminkin pinnan alla piilevä 
osa kulttuuriamme? Olemmeko omaksuneet 
pessimismin suuremmaksi osaksi itseämme 
ja tottuneet katselemaan pikemminkin tum-
manharmaita sävyjä asioiden kirkkaampien 
puolien sijaan? Jos tarkastellaan ulkoisia te-
kijöitä, kuten säätiloja, voidaan toki todeta, 
että tummanharmaa pimeys, vetinen loska 
ja kasteleva räntäkuuro eivät ole ehkä omi-
aan nostattamaan valtaisia positiivisuuden ja 
toiveikkuuden pilkahduksia. Uskon kuitenkin, 
että toiveikkuudellakin on juurensa suoma-
laisuudessa: meidän tulee vain antaa sen 
puhjeta esiin.

Suomalaisuuden olemus kiteytyy suoma-
laisessa taiteessa ja sananlaskuissa. Suoma-
laiseen kirjoituskilpailuun lähettämässäni es-
seessä tarkastelin vanhoja sananlaskujamme 
ja totesin, että ne kätkevät sisälleen paljon 
enemmän positiivisuutta kuin miltä näyttä-
vät. ”Itku pitkästä ilosta” ja ”Joka kuuseen 

kurkottaa, se katajaan kapsahtaa” ovat esi-
merkkejä sanonnoista, joista nopealla vilkai-
sulla huomaa helposti vain negatiivisia asioi-
ta: turha iloita, turha yrittää tai turha pyrkiä 
pitemmälle. Sillä kuitenkin ennen pitkää vas-
tassa on itku tai pistelevä kataja. 

Jos näitä sanontoja ei pohdiskella syvälli-
semmin, niistä katoaa niiden todellinen sano-
ma: elämään kuuluu niin iloa kuin suruakin, 
omien voimavarojen tunnistaminen on tärke-
ää ja harkitsevaisuus kannattaa elämän po-
lulla. Sen sijaan, että sanonnat toisivat esille 
kielteisiä asioita, ne pikemminkin neuvovat ja 
lohduttavat - pyrkivät nostattamaan toiveik-
kuutta ja henkistä sisua, vaikka sanamuodot 
eivät aina siitä ensimmäiseksi kielisikään. 
Lisäksi kielessämme on lukuisia sanontoja, 
joissa positiivisuus tulee selkeämmin esille: 
”Paistaa se päivä risukasaankin”, ”Toivos-
sa on hyvä elää” ja ”Nauru pidentää ikää”. 
Vanha kansa siis toivoo meiltä voimaa katsoa 
avoimesti kohti tulevaa, harkitsevaisuutta 
unohtamatta.

Myös vanha suomalainen taide kaikessa 
monipuolisuudessaan ja rikkaudessaan viestii 
mielestäni usein toiveikkuutta, jota osoittavat 
muutamat poiminnat. Ylipäätään suomek-
si kirjoitetulla kirjallisuudella oli keskeinen, 
myönteinen merkitys kansallisen identitee-
tin muodostumisessa. Esimerkiksi Runeberg, 
Lönnrot, Topelius ja Kivi etsivät suomalaisuu-
den olemusta ja näkökulmia, jokainen omal-
la tavallaan. Silti monista teoksista paistaa 
edelleen ylpeys ja toiveikas katse tulevaan. 
Seitsemän veljeksenkin kasvutarina päättyy 
lopulta hyvin, monista vaiheista huolimatta. 
Monet realismin ajan kirjailijat, kuten Minna 
Canth, kiinnittivät huomiota yhteiskunnan 
epäkohtiin, mutta näkivät myös monien ih-

Suomalaisuutta rakennetaan  
toiveikkuudella

toMMi Paavilainen
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misten, eritoten heikko-osaisten, ulkokuoren 
läpi ja löysivät hyväsydämisyyttä ja toivoa. 
Kuvataide ja musiikki taas pystyivät ja pys-
tyvät edelleen ilmaisemaan sellaisiakin se-
littämättömiä ajatuksia ja tunteita, joita ei 
kaikkia voi edes sanoiksi pukea. Sibeliuksen 
Finlandiaa kuunnellessaan tuskin kukaan ko-
kee suomalaisuutta pessimistiseksi.

Vaikka suomalaisuuteen liitetäänkin 
myönteisellä tavalla varovaisuutta ja harkit-
sevaisuutta, myös toiveikkuus näyttää ole-
van syvällä kulttuuriperinteissämme. Se on 
taustalle jäänyt voimavaramme, jonka pitäisi 
tulla näkyvämmäksi osaksi yhteistä kulttuu-
riamme ja ajatustapojamme. 

Toiveikkuusnäkökulma olisi tärkeä lisä esi-
merkiksi historian ja yhteiskuntaopin opetuk-
sessa. Ihmiskunnan tai yksittäisten ihmisten 
virheiden lisäksi tulisi mielestäni kiinnittää 
enemmän huomiota siihen, mitä hyvää ihmi-
set ovat saaneet aikaan ja miten jokainen voi 
omalla toiminnallaan vaikuttaa paremman 
maailman rakentamiseen. Myös medialla on 
tässä yhteydessä vastuullinen roolinsa. Toi-
veikkuus ei tarkoita silmien ummistamista 
vaan sitä, millä tavoin asioita tarkastellaan. 
Negatiivinen pohjavire lisää tietoutta, muttei 
toiveikkuutta. Positiivisuus lisää kumpaakin. 

Yleisemmin kulttuuritasolla ajateltuna, 
toiveikkuutta ja itsevarmuutta voi lisätä tie-
toisuus omista erityispiirteistämme. Mieles-
täni yksi esimerkki tällaisista suomalaisuu-
teen keskeisesti liittyvistä erityispiirteistä 
on läheinen suhteemme luontoon, johon ko-
emme eräänlaista henkistä kaipuuta. Monet 
meistä työskentelevät kaupungissa päästäk-
seen lomalla kaupungista pois: kesämökeille, 
retkille luonnon helmaan, metsän syliin, ehkä 
järven rannalle. Luontosuhteestamme kertoo 
esimerkiksi sanonta: ”Sitä kuusta kuulemi-
nen, jonka juurella asunto”. Monitulkintaisen 
sanonnan voisi tänä päivänä ajatella kuvas-
tavan myös ihmisen luontoa kunnioittavan 

suhteen tärkeyttä. Metsä on lähellä, sitä voi 
kuunnella, sieltä voi saada voimaa ja jaksa-
mista.

Kuusi, yksi Sibeliuksen kuuluisimmista 
pianokappaleista, maalaa kaunista kuvaa 
tummasävyisestä, levollisesta ja turvallisen 
vankasta puusta: kuusi puhuu vähän, mut-
ta viisaasti ja tarjoaa ihmiselle turvaa. Ehkä 
kuusessa onkin häivähdys suomalaisuutta 
ja sen ominaisluonnetta: periksi antamat-
tomuutta, vakautta ja luotettavuutta. Juu-
ri luonnosta voimme ottaa oppia ja löytää 
sellaista toiveikkuutta, jota suomalaisuus 
kaipaa. Voimme huomata, että sisulla ja luo-
tettavuudella on paikkansa myös ihmiselä-
mässä, ympäri maailmaa.

Kuusen vähäpuheisuutta ei meidän kui-
tenkaan kannata ottaa tulevaisuudessa oh-
jenuoraksemme. Sen sijaan kulttuuria tulisi 
tarkastella uudessa valossa: pohtia, mitä 
suomalaisuus itse kullekin tarkoittaa. Minul-
le suomalaisuus ei tarkoita pessimistisyyttä 
vaan hiljaista herkkyyttä, levollista kauneut-
ta ja pinnan alla piilevää toiveikkuutta. Sitä 
toiveikkuutta ei aina pueta sanoiksi, mutta se 
elää siitä huolimatta.

Jos suomalaisuuteen liitettäisiin kantavina 
arvoina vahvemmin positiivisuus ja toiveik-
kuus, olisi sillä kirkas tulevaisuus edessään. 
Toiveikkuuteen kuuluu myös suvaitsevaisuus 
ja erilaisuuden rikkauden vaaliminen: ym-
märrys siitä, että tarvitsemme kaikki toi-
siamme. 

Jokaisella asialla ja ilmiöllä, myös suoma-
laisuudella, on valonsa ja varjonsa. On tär-
keää tiedostaa molemmat, mutta on itsestä 
kiinni, kumpaan suuntaan haluaa katsoa. 
Juuri toiveikkuudella ja suvaitsevaisuudella 
voidaan rakentaa sellaista maailmaa, jossa 
pehmeät arvot vievät läpi harmaan kiven.

Kirjoittaja on lukiolainen ja vuoden 2014 
Suomalaisen kirjoituskilpailun voittaja.
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Kevään 2015 eduskuntavaalikampanjoin-
nin ilmiöksi nousi olohuonetentti. Kuten 

nimikin vihjaa, kyseessä on olohuoneessa 
pidettävä vaalitentti, jonka järjestäjä kutsuu 
kotiinsa ehdokkaita ja ystäviään. Olohuo-
netentti on tavallisten ihmisten poliittisesta 
kiinnostuksesta syntynyt uudenlainen kansa-
laiskeskustelun muoto. Siinä on potentiaalia 
muodostua pysyväksi politiikkaan osallistu-
misen tavaksi.

Olohuonetentin konseptissa on monia 
sosiaaliselle medialle tyypillisiä piirteitä. Se 
perustuu ruohonjuuritason aktivismiin, joka 
sekoittaa yksityistä ja julkista sekä poimii 
ideoita omasta ajastamme ja jalostaa niitä 
eteenpäin. Olohuonetenttiä voisikin kuvata 

politiikan ravintolapäiväksi - jokainen voi pe-
rustaa oman vaalistudionsa ja kutsua muita 
osallistumaan sen toimintaan.

Eduskuntavaalien yhteydessä Suomessa 
järjestettiin noin 60 olohuonetenttiä, joihin 
osallistui yli 1 000 ihmistä. Facebookin sta-
tuspävityksissä, Twitterin tviiteissä ja Instag-
ramin kuvissa keskustelu laajeni olohuoneen 
ulkopuolelle. Joitain tenttejä jopa striimattiin 
suorana nettiin. Tenteistä tehtiin laajoja uu-
tisjuttuja. 

Apua, olohuoneessani on ehdokas!  

Innostuin olohuonetentistä heti, kun kuulin 
siitä. Ystäväni kertoi fb-seinällään osallistu-

Olohuonetentti - poliittisen pönötyksen 
ja hönötyksen välissä

ossi KoKKonen

Kuvassa tentin juontajana toiminut jutun kirjoittaja ja ehdokkaat Jaakko Meretniemi (sdp), Otso Kivekäs (vihr), 
Veronika Honkasalo (vas) ja Terhi Koulumies (kok).
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neensa ensimmäiseen Helsingissä pidettyyn 
tenttiin. Konsepti kuulosti kiinnostavalta ja 
päätin saman tien vaimoni kanssa järjestää 
oman tentin. 

Tenttipäivä määräytyi omien menojem-
me mukaan. Kun päivämäärä oli päätetty, 
otimme suoraan yhteyttä ehdokkaisiin, joil-
le uskoimme kaveripiirissämme löytyvän 
kannatusta. Saman tien kerroimme “save 
the date -hengessä” Facebookissa tulevasta 
tilaisuudesta. Ehdokkaat varmistivat osallis-
tumisensa alle vuorokaudessa. Meidän tent-
tiimme osallistuivat Veronika Honkasalo (Va-
semmistoliitto), Otso Kivekäs (Vihreät), Terhi 
Koulumies (Kokoomus) ja Jaakko Meretniemi 
(SDP).

Jokainen tentti on luonnollisesti omanlai-
sensa - järjestäjiensä ja osallistujiensa nä-
köinen. Me kutsuimme ystävät paikalle puo-
li tuntia ennen tentin alkua, jotta ehdimme 
vaihtaa kuulumisia. Itse tenttiin varasimme 
aikaa kaksi tuntia, ja puolessa välissä pidet-
tiin pieni jaloittelutauko. Tentin jälkeen oli 
vielä vapaata keskustelua noin tunnin ajan.  

Toimin itse tentin puheenjohtajana, jaoin 
puheenvuorot ja esitin kysymyksiä. Tent-
ti eteni löyhän suunnitelman mukaan. Kes-
kustelimme esimerkiksi metropolin ja koko 
Suomen tarpeiden yhteensovittamisesta ja 
hyvinvointivaltioon liittyvistä teemoista. Ken-
ties eniten keskustelua herättivät talous- ja 
koulutuspolitiikka, joista varsinkin ensin mai-
nitussa ehdokkaiden välillä oli suuria eroja. 
Yksi keskustelussa esiin noussut asia oli su-
kupolvien erilaiset kokemukset hyvinvointi-
valtiosta, sen tehtävistä ja mahdollisuuksista. 

Kellotimme ehdokkaiden vastausaikaa, 
jotta he eivät eksyisi uuvuttaviin monologei-
hin. Välillä he turvautuivat poliittiseen jar-
goniin, mutta valtaosan ajasta puhe oli va-
pautunutta ja ehdokkaiden itsensä kuuloista. 
Paikalla oli vajaa parikymmentä osallistu-
jaa, jotka esittivät aktiivisesti kysymyksiä ja 
kommentteja. 

Minulta on kysytty järjestäisinkö olohuo-
netentin uudestaan. Vastaus on ehdottomasti 
kyllä - tämä oli hauska ja innostava tilaisuus. 
Myös osallistujat pitivät tentin välittömästä 

Ehdokkaat vastasivat kuvan kysymyksiin kyllä tai ei. 
He saivat perustella vastauksiaan minuutin ajan vasta 
sen jälkeen, kun kaikki olivat vastanneet.  
VH = Veronika Honkasalo, TK = Terhi Koulumies,  
OK = Otso Kivekäs ja JM = Jaakko Meretniemi.

luonteesta ja mahdollisuudesta kohdata eh-
dokkaita kodinomaisessa ympäristössä. Eh-
dokkaat kehuivat olohuonetentin ideaa, sillä 
he pääsevät siinä lähelle äänestäjiä.

Kuinkas sitten kävikään? 

Meidän tenttaamistamme parhaan tuloksen 
saavuttivat kokoomuksen Terhi Koulumies ja 
vasemmistoliiton Veronika Honkasalo. Koulu-
mies keräsi 4 138 ja Honkasalo 5 371 ään-
tä. Näillä henkilökohtaisilla äänisaaliilla he 
ylsivät puolueissaan Helsingin vaalipiirin va-
rasijalle. Tässä nopeasti muuttuvassa maa-
ilmassa, jossa kansanedustajan työ on yhä 
useammin uran väliporras eikä loppusijoitus-
paikka, tuo voi vielä hyvinkin tuoda kutsun 
Arkadianmäelle.

Kirjoittaja opettaa historiaa ja yhteiskunta-
oppia Porkkalan lukiossa Kirkkonummella.
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Harva Suomen kunta on yhtä onnekas 
museotoiminnan suhteen kuin Pirkan-

maan koillisnurkkauksessa sijaitseva Mänttä-
Vilppulan teollisuuspaikkakunta. Kun mones-
sa kunnassa kunnallinen museotoiminta on 
ahtaalla hupenevien verotulojen ja kasvavi-
en lakisääteisten palveluiden paineessa, on 
Mänttä-Vilppulasta kehittynyt kokoonsa näh-
den huomattava museotoiminnan keskus. 
Kaupunginisien ja kuntalaisten kiitos suun-
tautuu Mäntän tehtaiden patruunan Gösta 
Serlachiuksen (1876–1942) nimeä kantavalle 
Serlachius-säätiölle, joka on harjoittanut mu-
seotoimintaa Mäntässä vuodesta 1945. Tuol-
loin osa taiteenkerääjänä tunnetun Serlachi-
uksen omistamasta Joenniemen kartanosta 
avattiin taidemuseoksi. Kesällä 2014 vanha 
kartano sai rinnalleen uuden puurakenteisen 
paviljongin, jossa on esillä säätiön kokoel-
man lisäksi nykytaidetta.   

Museokokonaisuuden toisen pääosan 
muodostaa taidesäätiön vuonna 2000 osta-
ma G.A. Serlachius Oy:n entinen pääkont-
torirakennus. Serlachius-yhtiön perustajan 
ja Mäntän paperitehtaan ensimmäisen pat-
ruunan Gustaf Adolf Serlachiuksen (1830 
- 1901) mukaan Gustafiksi nimetty kulttuu-
rihistoriallinen museo esittelee kävijöilleen 
metsäteollisuuden, G.A. Serlachius Osakeyh-
tiön ja Mäntän historiaa. 

Gustafia voisi hyvällä syyllä sanoa Mäntän 
viralliseksi kaupunginmuseoksi, sen verran 
tiiviisti Serlachiuksen suku nivoutuu paikka-
kunnan historiaan.  Suomesta tuskin löytyy 
paikkakuntaa, jossa koko kaupungin kehitys 
on ollut samassa määrin riippuvainen yhden 
suvun toiminnasta. Serlachiusten vaikutus 
ei rajoittunut pelkästään teollisuuteen, vaan 
heidän panoksensa oli suuri niin asunto-, ter-

veys- kuin koulutusasioissa. Lisäksi Mäntän 
kirkko sekä Vilppulaan vievä rautatie ovat 
Serlachius-yhtiön rakennuttamia. 

Museolehtori Päivi Nieppola on vastannut 
Gustaf-museon kouluyhteistyöstä ja koululai-
sille suunnatuista näyttelysisällöistä jo kym-
menen vuoden ajan.

”Ennen museoalalle siirtymistä katselin 
museoita ja niiden palveluita kouluryhmiä 
luotsaavan asiakkaan näkökulmasta. Työs-
kentelin kymmenen vuotta historian opet-
tajana ja hyödynsin museoita ja niiden oh-
jelmatarjontaa aktiivisesti opetuksessani. 
Vuosien varrella yhteistyön muodot ja toi-
mintatavat ovat monipuolistuneet ja saaneet 
uusia ulottuvuuksia. Museoammattilaisena 
olen viimeisen reilun kymmenen vuoden ai-
kana päässyt toteuttamaan koulujen kanssa 
muun muassa sodan tuntoja pohtivaa proses-
sidraamaa, mediataidetta, paikallishistorial-
lista kaupunkisuunnistusta, vertaisopetusta, 
EU-projekteja, monenmoisista tapahtumista 
puhumattakaan”, Päivi Nieppola kertoo. 

Talvella 2014, ennen taidemuseon avau-
tumista, museo jalkautui kaikkiin Mänt-
tä-Vilppulan alakouluihin, joissa pidettiin 
museon omia kokoelmia tutuksi tekevä Rin-
tanappityöpaja. 

”Vaikka taidemuseo oli koko kevätlu-
kukauden kiinni, Serlachius-museossa ehti 
käydä vuonna 2014 yli 2 000 koululaista, 
eli lähes 80 eri koululaisryhmää. Yksittäiset 
ohjelmat, luokkaretket ja leirikoulut räätälöi-
dään ryhmäkohtaisesti. Paikalliset kouluryh-
mät keskittyvät tiettyyn teemaan ja yhteen 
museoon kerrallaan. Kauempaa tulevat kou-
lut käyvät useimmiten molemmissa museois-
sa”, Nieppola kertoo. 

Serlachius-museo panostaa  
koululaisryhmiin

ilMari Korhonen
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Museokauppa avaa vuosisadan  
vaihteen peruskoulun pienimmille
 
Gustaf-museon näyttelyistä koululaisille 
suunnattua toiminnallisuutta edustaa apteek-
karin kauppahuone. Gustaf Serlachius toimi 
ennen metsäteollisuusuraansa apteekkarina 
Tampereella. Apteekkarin kauppahuone on 
erityisesti lapsille suunnattu työpajanäyttely, 
jossa vanhan ajan kaupankäynti tulee tutuik-
si. Apteekkarin kauppahuoneessa yhdistyy 
yllätyksellisyys, moniaistisuus ja vahvoja 
tunnelmia hyödyntävä toiminnallinen oppi-
misympäristö. 

”Tekemisen ja ammattiroolileikkien kaut-
ta konkretisoituu ammattien ja työtehtävien 
muutos vaikkapa outojen esineiden käyt-
tötarkoituksia ihmetellessä. Vanhan ajan 
apteekki oli kauppahuone, jossa myytiin 
rohdosten lisäksi tavaraa konserttilipuista 
kananpoikiin. Kaikki kannattaa aloittaa ais-
timalla tunnelmaa ja haistelemalla tuoksuja. 
Varsinaiset apteekkitaitojen alkeet selviävät 
multimedian avulla. Tehtäväpisteissä kävijä 
voi vaikkapa tunnistaa yrttejä ja arvuutella 
niiden käyttötarkoituksia. Kauppahuoneen 
tehtäviä voidaan ratkoa ohjatusti, mutta 
vierailu onnistuu hyvin myös omatoimisesti. 
Näyttelyn tehtäviä voi ratkaista sähköisesti 

älypuhelimen tai tablettitietokoneen avulla. 
Yhtenä kauppahuonevierailun huipennuk-
sena on valokuvan ottaminen vanhan ajan 
tyyliin ateljeekameralla”, Nieppola kuvailee 
näyttelyä.

Näyttelyn tehtäviä on eriytetty eri-ikäisille 
kävijöille ja se sopii myös aivan peruskoulun 
pienimmille. 

”Kauppahuoneessa voi toimia myös ilman 
luku- ja kirjoitustaitoa. Esimerkiksi rohdok-
siin tai lääkkeisiin liittyvien tehtävien ratkai-
seminen onnistuu rakentamalla palapelin pa-
lat oikein. Toisaalta monipuolinenkin kielitaito 
voi joutua koetukselle liikekirjeiden saloja 
selvitettäessä”, Nieppola toteaa. 

Koululaisryhmille on tarjolla muutakin 
ohjelmaa. Museossa on mahdollisuus muun 
muassa kokeilla paperin valmistusta omin 
käsin sekä kokeilla, minkälaista työnhaku oli 
1950-luvun alussa.

Apteekkikaupan ja museon perusnäytte-
lyn lisäksi Gustafissa on tällä hetkellä esillä 
Muinais-Mänttä -näyttely sekä Mänttää kult-
tuurikaupunkina esittelevä Operaatio taide-
kaupunki. Lisätietoja www.serlachius.fi. 

Kirjoittaja työskentelee historian ja  
yhteiskuntaopin opettajana Mänttä-Vilppulan 
Koskelan koulussa.

Apteekkikaupassa voi harjoitella myös kassakoneen käyttöä. Kuva: Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.



IDEOITA & ILMIÖITÄ

40 KLEIO 2/2015

Kulttuurihistoriallinen museo mielletään 
paikaksi, jossa perehdytään kaukaiseen 

historiaan, kotipaikkakunnan menneisyyteen 
tai suomalaisiin perinteisiin. Luokkaretkikoh-
teeksi saattaa valikoitua jokin kulttuurihisto-
riallisesti merkittävä kohde, tai koulun his-
torian opetusta laajennetaan käsittelemällä 
jokin teema, esimerkiksi teollistumishistoria, 
museon tarjoaman näyttelyn avulla. 

Käsitys museosta paikkana, jossa van-
hoja työkaluja, vaatteita ja käsitöitä on ase-
teltu vitriineihin ja näyttelyn läpi kuljetaan 
hartaassa hiljaisuudessa oppaan johdolla, on 
kuitenkin vanhentunut. Nykypäivän museot 
tuottavat monipuolista ja laadukasta muse-
opedagogiikkaa. Museo-opetusta kehitetään 
tiiviisti opetussuunnitelmia seuraten niin, että 
museoiden tarjoamat kokonaisuudet aidosti 
tukisivat opetusta ja istuisivat koulujen op-
pisisältöihin. Lisäksi museoiden käsittelemät 
aihepiirit ulottuvat monesti ajallisesti jopa 
nykypäivään saakka. Kulttuurihistoriallinen-
kaan museo ei ole vain menneisyyden vaan 
myös nykyisyyden peili, jonka avulla ajallisen 
jatkumon hahmottaminen tulee mahdollisek-
si. Nykypäivällä on juurensa jossakin.

Historia-aineiden ongelma piilee usein 
siinä, että historia jää tarinoiksi menneestä 
ilman suoraa kytköstä tähän päivään. Histo-
ria nähdään ikään kuin irrallaan muusta, tällä 
hetkellä aistein havaittavissa olevasta maa-
ilmasta, eikä oppitunneilla välttämättä ehdi-
tä ajallisella kaarella koskaan nykypäivään 
saakka. Mitä merkitystä tällöin on autonomi-
an ajan tapahtumilla, sota-ajan historialla tai 
Kekkosen valtakaudella, jos näitä asioita ei 
kytketä riittävästi siihen, mitä Suomessa ja 
maailmassa tapahtuu nyt? Museo-opetuksen 
kulmakivi onkin lähteä liikkeelle nykyihmisen 

kokemusmaailmasta ja pyrkiä tarkastele-
maan menneisyyden ilmiöitä ja tapahtumia 
siten, että niistä saadaan muodostettua poh-
ja nykypäivän tapahtumille. 

Museossa oppilas pääsee aitoon  
ympäristöön
 
Kun käsitellään esimerkiksi Suomen teollistu-
misen historiaa, voidaan yhden museonäyt-
telyn ja museo-opetuskokonaisuuden aikana 
lähteä liikkeelle teollisuuden alkutaipaleelta 
ja edetä nykypäivään asti, käsitellen tuossa 
välissä myös vaikkapa säätyvaltion murrosta, 
työväenliikkeen nousua, teollisuuden kasvua 
ja sen vähittäistä hiipumista. Parasta tieten-
kin on, että tämä kaikki on monissa muse-
oissa mahdollista toteuttaa aidossa teolli-
suusmiljöössä. Museon voimavara opetuksen 
monipuolistajana nojaakin aitoihin esineisiin 
ja kulttuuriympäristöihin. Teollistumisesta voi 
toki opettaa myös luokkahuoneessa, mutta 
liikkuminen todellisella vanhalla tehdasalu-
eella ja tehdastyötä tehneiden ihmisten ar-
keen eläytyminen konkretisoi ja avaa aihetta 
uudesta näkökulmasta. Se tekee menneiden 
aikojen ihmisistä myös oikeita, tuntevia olen-
toja – aivan kuten sinä tai minä.

Työväenmuseo Werstaan tekemä museo-
pedagogiikka pohjaa kriittisen pedagogiikan 
traditioon. Tämä näkyy koululaisille suunna-
tussa toiminnassa käytännössä siten, että 
opastaminen ja koululaisten kohtaaminen 
rakentuvat keskustelun ja omaan pohdin-
taan rohkaisemisen varaan. Museolehtori tai 
opas ei tarjoakaan ryhmälle valmiita, tiettyjä 
faktoja menneestä, vaan haastaa pohtimaan 
aihepiiriä laajemmin ja myös kyseenalaista-
maan vakiintuneita käsityksiä. Tämä voi tar-

Historiallinen nykypäivä avautuu  
museossa

anne lahtinen Ja anniKa nieMinen
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koittaa esimerkiksi keskustelevaa opastus-
tyyliä: sen sijaan, että opasta seurattaisiin 
kunnioittavan hiljaisuuden vallassa, saakin 
ryhmä oppaalta kysymyksiä tai väitteitä, joi-
hin ottaa kantaa. 

Oleellista kriittisessä pedagogiikassa on 
vallitsevien valtarakenteiden esiin tuominen. 
Kenen tarinaa historiassa oikeastaan kerro-
taan, ja ketkä jäävät piiloon? Esimerkiksi las-
ten ja naisten asema tai erilaiset vähemmis-
töryhmät eivät monesti historian oppikirjoissa 
juurikaan tule esiin, eikä näiden teemojen 
käsittelyyn välttämättä oppituntien puitteis-
sa ole koulussa aikaa. Museonäyttelyn avulla 
voidaankin perehtyä johonkin sellaiseen asi-
aan, jonka käsittelemiseen koululuokassa ei 
vain olisi rahkeita. Näin museo-opetus myös 
aidosti laajentaa ja tukee historian opetta-
mista ja oppimista.

”Mistä mun T-paita tulee?” 

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? 
Konkreettisena esimerkkinä Werstaan teke-
mästä museopedagogiikasta voidaan nos-
taa esiin syyslukukaudella 2014 toteutettu 
globaalikasvatuskokonaisuus ”Mistä mun T-
paita tulee?”. Kyseessä oli ulkoasiainministe-
riön rahoittama hanke, jossa kohderyhmänä 
olivat 5.-9.-luokkalaiset. Työväenmuseon ta-
pauksessa globaalikasvatus tarkoitti museon 
aihepiirien keskiössä olevan tekstiiliteolli-
suuden historian ja nykypäivän pohtimista. 
Tarkoitus oli oivaltaa, että Suomikin on ol-
lut vankasti teolliseen tuotantoon nojautuva 
maa ja huomata, että teollisuus on siirtynyt 
täältä jonnekin muualle. Tätä kautta päästiin 
miettimään, millaista tuo nykypäivän teolli-
suus työläisen näkökulmasta mahtaa olla. 
Lisäksi tavoitteena oli pohtia omia kulutus-
tottumuksia sekä miettiä, millä tavoin omil-
la ostopäätöksillä on merkitystä ihmisten ja 
luonnon hyvinvoinnin kannalta.

Kokonaisuus koostui toiminnallisesta 
kierroksesta Werstaan Tekstiiliteollisuusmu-
seossa ja sen erikoisnäyttelyssä Kallis Hal-
patuonti, joka käsitteli tekstiiliteollisuuden 
nykytilannetta. Kierrätyksestä hankittujen 
T-paitojen ja maailmankartan avulla koulu-
laiset pääsivät itse selvittämään, missä päin 

maailmaa nykypäivän vaatteet tehdään tut-
kimalla paitojen pesulappuja. Kaikki pääsi-
vät osallistumaan teollisuuden nykypäivän 
hahmottamiseen, kun jokainen sai merkata 
maailmankarttaan ruksin sen maan kohdalle, 
missä itselle käteen sattunut T-paita oli val-
mistettu. Näin hahmotettiin, miten yllämme 
olevat vaatteet ovat todennäköisesti matkan-
neet hyvin paljon enemmän kuin me – tehtä-
vä, joka osoittautui varsin hyödylliseksi myös 
maantiedon tuntemuksen vahvistamisessa. 
Tämä tukee myös samanaikaisuuden vaikean 
ilmiön hahmottamista. Samaan aikaan kun 
me täällä olemme koulussa ja voimme kou-
lupäivän jälkeen kävellä kauppaan ostamaan 
uuden paidan, on joku toinen kiinni tehtaassa 
valmistamassa vaatteita.

Ajatuksia herätteli myös vanhojen tehtais-
ta otettujen valokuvien perusteella suoritettu 
tehtävä, jossa tehdastyön yksitoikkoisuuteen 
pääsi eläytymään näyttelemällä esimerkiksi 
säilykepurkki- tai paitatehtaan työntekijöi-
tä. Draamallisen tehtävän avulla koululaiset 
saivat paitsi miettiä miltä tehdastyö näyt-
tää, myös eläytyä tehdastyöläisen nahkoihin. 
Oman kulmansa kierrokseen toi osallistujien 
ikä: vielä sata vuotta sitten kohderyhmäläiset 
olisivat voineet varsin hyvin olla itse tekstii-
litehtaassa töissä. Lapsityövoimaa käytettiin 
Suomessakin ennen ja sitä käytetään maail-
malla edelleen. Miksi lapsityö on meillä kiel-
letty, mutta samaan aikaan kaupat ovat pul-
lollaan lapsityöläisten valmistamia vaatteita? 
Millaisia työpäivät nykypäivän tehtaissa ovat, 
miksi työläisten taukoja rajoitetaan, miten 
paljon vettä vaatteiden valmistukseen kuluu, 
ja minne vaatteet päätyvät käytön jälkeen? 

Toiminnallisuuden ja yhdessä pohtimisen 

Mistä mun t-paita tulee -kierrosten työpajoissa 
tuunattiin t-paidoista värikkäistä taideteoksia.



IDEOITA & ILMIÖITÄ

42 KLEIO 2/2015

avulla nämä vaikeat teemat voitiin käsitellä 
koululaisen oman kokemusmaailman kaut-
ta tuttua T-paitaa hyödyntämällä. Hankala-
kaan aihe ei jäänyt irralliseksi kertomukseksi 
suomalaisen tekstiiliteollisuuden historiasta, 
vaan konkreettinen ja tuttu vaatekappale 
sitoi paitsi historiallisen tekstiilinvalmistuk-
sen, myös nykyisen tehdastodellisuuden kir-
jaimellisesti omalle iholle. Tarkoitus oli totta 
kai saada ajatuksia itämään myös omien ku-
lutusvalintojen ja -tottumusten pohtimiselle 
myöhemmin, vaikka omien vaatteiden os-
taminen ei välttämättä kovin ajankohtaista 
osalle koululaisista vielä ollutkaan.

Vaikka toiminnallisuus ja keskustelemisen 
rooli korostuu jo näyttelyssä tehtävän kier-
roksen aikana, voi museo-opetuksen koko-
naisuutta syventää vielä työpajojen kautta. 
Tällöin juuri puhuttu ja käsitelty vaikeakin 
aihepiiri prosessoituu koululaisen mielessä, 
kun pääsee itse tekemään jotakin aiheeseen 
liittyvää. Mistä mun T-paita tulee? -kokonai-
suuden kohdalla nykypäivän vaateteollisuu-
den pohtimista jatkettiin tuunaamalla kierrä-
tyksestä tulleita T-paitoja. 

Työpajaosio sai jokaisen oppilaan innos-
tumaan, kun T-paitoja pääsi muokkaamaan 
kangasvärejä käyttämällä, leikkaamalla, kek-
simällä iskulauseita tai ompelemalla erilaisia 
lisäosia paitoihin. T-paitatuotannon eettistä 
puolta työpajassa pohdittiin, kun valmiisiin 
paitoihin liitettiin tuoteselostuslappu. Lappua 
laatiessa tuli miettiä esimerkiksi, millainen 
vaatetehdas omasta mielestä olisi reilu ja 
oikeudenmukainen paikka ja miten vaattei-
ta voisi kierrättää käytön jälkeen. Nuorten 
luovuuden päästessä valloilleen tuloksena 
oli varsin mielenkiintoisia teoksia, joista lo-
pulta valmistettiin pieni näyttely Werstaan 
Komuutti-tilaan joulukuuksi 2014.

Työpaja syventää käyntiä
 
Werstas suosittelee, että opastettuun mu-
seokierrokseen yhdistetään työpaja. Tämä 

on tietysti opettajalle ajankäytöllinen haaste, 
sillä yhdistetyn opastuksen ja työpajan yh-
teiskesto on yleensä puolestatoista tunnista 
kahteen tuntiin. Liikkuminen koululta ja tun-
tien sovitteleminen yhteen vaativat vaivaa, 
mutta se kannattaa. Esimerkiksi Mistä mun 
T-paita tulee? -kokonaisuuteen osallistuneis-
ta opettajista palautelomakkeen täytti 33, ja 
lähes kaikki olivat joko myönteisiä tai erittäin 
myönteisiä kokonaisuutta kohtaan. Erityisesti 
toiminnallisuus sekä oppilaiden oman koke-
musmaailman ja mielipiteiden nostaminen 
kierroksen keskiöön faktoista tinkimättä oli 
sellainen asia, jota opettajat arvostivat laa-
jasti. Kokonaisuuden myös koettiin aidosti 
syventävän muuta opetusta. Eräänä kom-
menttina annettiinkin, että on niin ihanaa 
tulla museoon valmiiksi mietittyyn kokonai-
suuteen pureutumaan vaikeaan aiheeseen, 
jonka käsittelemiseen luokkahuoneessa ei 
ole riittävästi mahdollisuuksia.

Näin museossa käsiteltävä oppisisältö 
kantaa helposti historiasta yhteiskuntaopin 
puolelle, ja ilmiöt saavat ajallisen perspektii-
vin. Työelämän ja sosiaalihistorian erikoismu-
seona Werstaalla käsitellään paljon myös ny-
kypäivän yhteiskuntaan liittyviä asioita. Esillä 
ovat olleet esimerkiksi ympäristöliikkeen 
historia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen historia. Uusia näyttelyjä ovat muun 
muassa Suomen ensimmäinen feminismiä 
käsittelevä näyttely sekä afrikkalaistaustais-
ten ihmisten toimintaa ja elämää Suomessa 
kartoittava näyttely. Afrikka Suomessa -näyt-
telyn yhteydessä tehdään syyslukukaudella 
2015 uusi globaalikasvatuksen kokonaisuus, 
jossa kohderyhmänä ovat 3.-9.-luokkalai-
set. Monikulttuurisuuden ja maahanmuuton 
kysymykset ovat päivänpolttavia aiheita, ja 
asenteet muodostuvat varhain: tässä on jäl-
leen tilaisuus asettaa ilmiötä historialliseen 
kontekstiinsa nykypäivälähtöisesti.

Kirjoittajat ovat museolehtoreita Työväen-
museo Werstaalla.
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Lukiolaisia Brysselin koneessa 

tuula siira

Keväällä 2014 osallistuimme Oulun Lyse-
on Valta- ja yrityskursseilla opiskelleiden 

lukiolaisten kanssa kahden europarlamentti-
vaalipaneelin järjestämiseen. Lyseolla vaali-
paneelin juontanut opiskelija Ilmi Perkiömäki 
esitti viimeisenä kysymyksenään ehdokkaille, 
pyytäisivätkö he meidät tutustumaan Euroo-
pan unioniin Brysselissä, mikäli tulisivat vali-
tuiksi. Kaikki vastasivat myöntävästi. Paikalla 
olleista ehdokkaista yksi, Liisa Jaakonsaari, 
tuli jälleen valituksi, ja lunasti lupauksen-
sa toukokuun loppupuolella kutsuen meidät 
Brysseliin. Sopiva yhteinen ajankohta löytyi 
vasta tammikuussa 2015.

EU-instituuteissa on paljon nähtävää
 
Lähdimme matkaan 14-henkisellä joukkueel-
la kahden opettajan ja 12 opiskelijan voimin 
Brysseliin, jossa meitä oli vastassa Liisa Jaa-
konsaaren avustaja Saara Anttinen. Majapai-
kassa illallisen nautittuamme tutustuimme 
hieman kaupunkiin pienissä ryhmissä. Seu-
raavana aamuna heti aamiaisen jälkeen oli-
lähtö parlamenttiin, jossa aluksi meppi Liisa 
Jaakonsaari ja tiedottaja Mari Tuovinen esit-
telivät rakennusta ja kertoivat Euroopan uni-
onin parlamentin toiminnasta. 

Moni opiskelijoista kiinnostui paitsi har-
joittelusta myös vakinaisesta työskentelystä 
Brysselissä Euroopan unionin palveluksessa. 
Parlamentista siirryimme lounaan jälkeen ul-
koilmasta nauttien kävelemällä komissioon, 
jossa Heidi Jern Kataisen kabinetista kertoi 
työstään. Komission istuntosalista avautui 
upea näkymä Brysselin ylle.

Brysselissä on muutakin kuin EU
 
Tiiviin ohjelmapäivän jälkeen perjantai-ilta 
oli varattu itsenäiselle vapaamuotoiselle oh-

jelmalle. Auringonpaisteessa oli mukava kul-
jeskella kaupungilla paikallisiin nähtävyyksiin 
tutustuen ja myös shoppaillen. Lauantai-illan 
yhteisenä käyntikohteenamme oli Old Mas-
ters -museo, jossa ihastelimme, tulkitsimme 
ja analysoimme mestarien, kuten esimerkiksi 
Rubensin teoksia. Päivä huipentui illalliseen 
italialaisravintolassa, johon suomalaiset me-
pit usein tapaavat viedä vierailijaryhmän-
sä. Koska Liisa oli lähtenyt perjantai-iltana 
Suomeen ja Ouluun, olis hänen avustajansa 
Saara seuranamme niin museovierailulla kuin 
illallisellakin.

Yhteiskunnallinen aktiivisuus jatkuu 
kotimaassa
 
Matka sujui paremmin kuin hyvin. Liisan 
kanssa sovimme, että pidämme kevään lo-
pussa Brysselin ekskursioon liittyvän päätös-
tilaisuuden ruokailun ja keskustelun merkeis-
sä Oulussa. 

Jos luodataan jo hieman tulevaan, tämän 
kevään valtakurssilaisten kanssa suuntaam-
me ekskursiomme ensi syksynä eduskun-
taan, johon entinen opiskelijamme, 27-vuo-
tias Hanna Sarkkinen (Vas.), valittiin Oulun 
vaalipiirin äänikuningattarena liki 10 000 ää-
nellä. Hanna on luvannut järjestää meille tu-
tustumisen Suomen parlamenttiin. Matka siis 
jatkuu. Seuraavana lähietappina on Oulun 
kaupungintalo, jonka toimintaa tämänhetki-
sille valtakurssilaisille esittelee toukokuussa 
Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Mari-Leena Talvitie (Kok.), joka tuli niin ikään 
valituksi kansanedustajaksi. Historian ja yh-
teiskuntaopin opettajana on aina aitiopaikal-
la. Tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori Oulun Lyseon lukiossa.
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Maaliskuussa 2015 julkaistu, maan sosia-
lidemokraattisen opetusministerin ko-

koaman työryhmän raportti ”Tulevaisuuden 
peruskoulu” esitti:

”Perusopetuksen tulee myös jatkossa olla 
julkista, maksutonta ja oppilaita valimoima-
tonta. Perusopetuksen rakenteiden ja käy-
täntöjen tulee tavoitella sitä, että etteivät 
oppimistulokset riipu yksilön sosiaalisesta 
taustasta, asuinalueesta tai sukupuolesta.” 
(Tulevaisuuden peruskoulu 2015, 5)

Pääministeri Alexander Stubb puolestaan 
puhui Snellman-säätiön talviseminaarissaa 
16.12.2014 otsikolla ”Vastakkain on uusi ja 
vanha” seuraavasti:

”Vastakkain on uusi ja vanha koulutuspo-
litiikka. Vanha koulutuspolitiikka on kaikki-
en oppilaiden puskemista samaan muottiin, 
keskusjohtoisuutta…Uusi koulutuspolitiik-
ka auttaa jokaista oppilasta toteuttamaan 
omat vahvuutensa - - -,” (Kokoomus, uutiset 
16.12.2015)

Edustaako opetus- ja kulttuuri ministe-
riön näkemys tulevaisuuden peruskoulusta 
valtiokeskeisyydessään ja yhdenvertaisuus-
uskossaan vanhaa ja stubbilainen koulutuk-
sellinen valinnanvapaus uutta?

”Tulevaisuuden peruskoulu” raportista 
lainattu teesi myötäilee snellmanilaista val-
tiokeskeisyyttä, jonka mukaan valtion tuli 
huolehtiayhtäläisesti niin kansansivistyksestä 
kuin kulttuurieliitin kouluttamisesta.. Tarvit-
tiin sekä yhteinen kansakoulu että valikoiva 
oppikoulu. Stubb on luopunut snellmanilais-
nationalistisen ajattelun valtiokeskeisyydestä 
kun taas peruskoulun kannattajat luottavat 
yhteisiin julkisiin kouluihin.

Snellmanin ja Stubbin välillä koulutuspo-
liittiset aatteet ovat vaihtuneet ratkaisevas-

ti ainakin kaksi kertaa. Toisen maailmanso-
dan jälkeen hyvinvointivaltioajattelu korvasi 
kansallisvaltion rakentamisen eetoksen, ja 
1980-luvulta lähtien hyvinvointivaltion eetos 
sai antaa tilaa kilpailuvaltiouskolle. Näiden 
käännösten tunteminen valottaa sitä, miksi 
Stubb vuonna 2014 katsoi, että vastakkain 
olivat uusi ja vanha.

Kansallisvaltion rinnakkaiskoulusta 
hyvinvointivaltion peruskouluun
 
Lasten peruskoulutusta koskeva aatteellinen 
kamppailu 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun 
alussa käytiin kansallisvaltion rakentajien, li-
beraalien ja sosialistien välillä.  Nationalistit 
kuten Snellman uskoivat ”lukevan talonpo-
jan” omaksuvan kansallisen tietoisuuden ja 
sivistyksen varassa nostavan koko kansan 
köyhyydestä. Liberaalit puolestaan katsoivat, 
että sivistys kuului kaikille, koska se oli ih-
misoikeus. Sosialistit taas pitivät sivistystä 
työväenluokan vapautumisen, emansipaati-
on, välttämättömänä ehtona. 

Vaikka niin nationalistit, liberaalit kuin so-
sialistitkin olivat yksimielisiä yleisen kansa-
koulun tarpeellisuudesta, he olivat eri mieltä 
koulun yhteisyydestä. Snellman epäili kansa-
koulun toimivuutta yhteisenä pohjakouluna 
ja katsoi, että kansakunnan sivistyspääoman 
kartuttaminen edellytti lasten erottelua vii-
meistään neljännen kansakouluvuoden jäl-
keen kansakoululaisiin ja oppikoululaisiin. 
Sosialidemokraatit puolestaan sisällyttivät 
ohjelmaansa 1900-luvun alusta lähtien vaa-
timuksen seitsemän vuosiluokan pituisesta 
yhteisestä koulusta.

Toisen maailmansodan jälkeen kansa-
kunnan rakentaminen menetti asemansa 

Snellmanista Stubbiin 
Koulutuspolitiikan vaihtuvat ideologiat

sirKKa ahonen
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yhteiskunnallisena johtoaatteena ja koulun 
päätehtävänä. Hyvinvointivaltion rakenta-
misesta tuli ensisijainen hanke. Koulutuksen 
tuli yhtenä hyvinvointivaltion rakenteista olla 
julkisen vallan vastuulla oleva palvelu. Alun 
perin sosialidemokraattien ajamasta 9-vuoti-
sesta peruskoulusta tulikansainvälisesti tun-
nustettu ”Pohjoismainen malli”..Suomessa se 
toteutui vuonna 1968, kun eduskunta kaikki-
en puolueiden myötävaikutuksella sääti pe-
ruskoulun puitelain. 

Pekka Kuusi painotti klassikoksi nous-
seessa teoksessaan ”1960-luvun sosiaalipo-
litiikka” (1960), että hyvinvointivaltio raken-
teineen oli ennemminkin vaurauden edellytys 
kuin sen seuraus. Peruskoulu-uudistuksen 
ajatus oli, ettei koulutus saanut riippua op-
pilaan sosio-ekonomisesta taustasta, asuin-
alueesta tai sukupuolesta. Radikaaleimmas-
sa muodossaan ajatus esiintyi vuoden 1971 
koulutuskomitean mietinnössä, jonka mu-
kaan myös opiskelun tuloksia tuli mahdolli-
suuksien mukaan tasoittaa. Ikäluokkien tuli 
opiskella jakamattomina yhdessä, ja hitaam-

pien oppijoiden piti saada pedagogista tukea 
muiden tahdissa pysymiseksi. Komitean esi-
tys olikin ajan koulutuksellisen tasa-arvoajat-
telun lakipiste.

Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon – 
muuttuuko koulu mukana?
 
Peruskoulu sai kehittyä hyvinvointivaltioajat-
telun hegemonian suojissa rauhassa vain 
vähän yli vuosikymmenen. Jo 1980-luvulla 
se joutui angloamerikkalaisesta maailmasta 
saapuvan uusliberalismin haastamaksi. Uus-
liberalistisen kilpailuvaltio-ajattelun juuret 
olivat ajan taloustieteessä, yhteiskuntafilo-
sofiassa ja psykologiassa. Milton Friedma-
nin talousteorian mukaan valtion holhous 
esti vaurastumisen este, koska se jarrutti 
markkinavoimien talouskasvua kiihdyttävää 
toimintaa. Yhteiskuntafilosofi Friedrich Hay-
ekin mukaan hyvinvointivaltio aiheutti ihmi-
sissä lamauttavaa riippuvuutta. Psykologien 
Richard Herrnstein ja Clarles Murray mukaan 
ihmiset olivat luonnostaan lahjakkuudeltaan 
erilaisia, jolloin yhdenvertaisuutta noudatta-
va koulutuspolitiikka oli rahan tuhlausta. Uu-
dessa kilpailuvaltiossa tulosvastuullisuus sopi 
myös koulutuspolitiikan periaatteeksi, koska 
se kannusti kouluja pönkittämään maan ta-
louden kansainvälistä kilpailukykyä.

Hyvinvointivaltioajattelu piti kuitenkin 
pintansa. Kun eduskunta vuonna 1998 kes-
kusteli päätettävänä olevasta koululakien ko-
konaisuudesta, kävi ilmi, että täysin avoimet 
koulumarkkinat eivät vastanneet enemmis-
tön toiveita. Vasemmisto ja keskusta palaut-
tivat hyvinvointivaltioajattelun keskusteluun. 
Voitolle pääsi lopulta lähikouluperiaate, jonka 
mukaan jokaisella lapsella oli oikeus maksut-
tomaan lähikouluun. Lakikokoelman lopul-
lisen eetoksen mukaan koulutus ei saanut 
olla rahalla hankittava markkinahyödyke. 
Yksityisen koulutuksen osto torjuttiin. Julki-
set koulut eivät saaneet oikeutta myöskään 
ulkoistaa opetusta. Kilpailuyhteiskunnan ee-
tosta taas toteutti koulujen opetussuunnitel-
mallinen vapaus erilaistua ja mahdollisuus 
valikoida oppilaansa. 

Vuoden 1999 koululait olivat näin uuslibe-
ralismin ja hyvinvointivaltioajattelun komp-

Suomessa koulutuksesta ei ole haluttu 
tehdä markkinahyödykettä.
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romissi. Mistä uusliberalismin hegemonian 
kaatuminen johtui?

Saksalaisen sosiologin Ulrich Beckin se-
lityksen mukaan reaalimaailmassa tapah-
tuneet muutokset johtivat 1990-luvulla 
aatteelliseen uudelleen orientoitumiseen. 
Odotus loputtomasti kasvavasta vauraudes-
ta osoittautui vain lyhyeksi uneksi, ja ihmiset 
heräsivät ympäristöuhkien ja taloudellisten 
kriisien sävyttämään riskiyhteiskuntaan. Osa 
yhteiskunnallisia ajattelijoita oli jo 1980-lu-
vulla palannut ikiaikaiseen yhteisöllisyyden 
käsitteeseen, jonka mukaisesti yhteisön jä-
senet sitoutuivat yhteiskuntansa laitoksiin 
niille yhteisesti antamiensa merkitysten ta-
kia. Yhteisöt varautuvat kriiseihin vaalimalla 
yhteenkuuluvuuttaan.

Vaikka 2000-luvun peruskoulun käytän-
töihin jäi myös kilpailuvaltion piirteitä, kuten 
vanhempien harjoittama koulujen kilpailut-
taminen ja koulujen harjoittama lasten vali-
kointi, inklusiivinen lähikoulu jäi koulujärjes-
telmän ydinperiaatteeksi. 

Suoraan taaksepäin otetut askeleet ovat 
historiassa harvinaisia. Niiden sijasta yhtei-
sö voi pysähtyä, katsoa takaviistoon ja ot-
taa näkemänsä varassa askeleita eteenpäin. 
Vanhempien ja opettajien kannanotoissa 
2000-luvulla ilmenevä luottamus lähikouluun 
ei perustu niinkään peruskoulun syntyaikojen 
yhteiskunnalliseen tasa-arvouskoon kuin uu-
teen dynaamisen yhteisöllisyyden eetokseen. 

Kirjoittaja on professori emerita.
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Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) 
koordinoima Yrityskylä-oppimishanke 

tuli Tampereelle keväällä 2013. Yrityskylä 
sijaitsee Tampereen keskustassa, jonne lä-
hikuntien oppilaiden on helppo matkustaa 
oppimaan työelämätaitoja. Suomessa tähän 
mennessä Yrityskylässä on käynyt jo 54 000 
oppilasta, ja Tampereella lähes kaikki kuu-
desluokkalaiset lukuvuonna 2013–2014.

Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suun-
nattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyy-
den oppimisympäristö. Sen on kehittänyt ja 
sitä hallinnoi Taloudellinen tiedotustoimisto. 
Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakos-
ki keksi idean Yrityskylästä vieraillessaan 
USA:ssa, jossa oppilaat, vanhemmat ja opet-
tajat ideoivat yhdessä tyhjään tehdashalliin 
pienen kylän elävöittämään yhteiskuntaopin 
opetusta.

Suomessa toimii alueellinen Yrityskylä 
Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Poh-
janmaalla (Vaasa-Kokkola-Seinäjoki) sekä 
Itä-Suomessa (Mikkeli – Kuopio – Joensuu). 
Syksyllä aukeavat uudet Yrityskylät Espoossa 
ja Oulussa. Kiertävä Yrityskylä vaihtaa paik-
kakuntaa puolivuosittain.

Yrityskylässä Pirkanmaalla on 16 eri yri-
tyksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppi-
las työskentelee päivän Yrityskylässä omas-
sa ammatissaan. Työstään hän saa palkkaa 
ja maksaa veroja sekä toimii kuluttajana ja 
kansalaisena osana yhteiskuntaa. Kerral-
laan työskentelee noin 70 oppilasta. Ennen 
Yrityskylä-vierailupäivää oppilaat suorittavat 
kymmenen tunnin yrittäjyyskasvatusopinto-
kokonaisuuden. Opettajien koulutus ja pereh-
dyttäminen Yrityskylään tapahtuu muutaman 
tunnin ohjeistuksella Yrityskylässä. Oppitun-
tien teemat ja oppilaiden tekemät tehtävät 
työkirjaan auttavat oppilasta hahmottamaan 

oman roolinsa Yrityskylässä työntekijänä ja 
kuluttajana. Koko opintokokonaisuus perus-
tuu uudistuviin opetussuunnitelmiin 2016.

Tutkittua tietoa!
 
Tampereella on tutkittu Yrityskylää opetus-
menetelmänä kolmesta näkökulmasta: reh-
torit, opettajat ja oppilaat. Kouluja kehys-
kuntineen on ollut mukana 37 ja oppilaita on 
haastateltu yli 200, joka on 13,5 prosenttia 
kaikista Tampereen kaupungin kuudesluok-
kalaisista lukuvuonna 2013 – 2014. 

Tutkimuksen tulokset oppilaiden näkö-
kulmasta ovat rohkaisevia: oppilaat oppivat 
työntekoa Yrityskylässä ja menisivät sinne 
mielellään uudestaan. Työnteon lisäksi op-
pilaat oppivat yhteistyö- ja kuluttajataitoja, 
markkinointia ja johtamista. Kaikki nämä 
ovat uuden opetussuunnitelman korostamia 
tulevaisuuden työelämän taitoja. 

Yrityskylä on ansainnut paikkansa työ-
elämätaitojen kasvattajana ja opetusmene-
telmänä. Tutkimuksen mukaan se oli myös 
opettajien mielestä onnistunut ja motivoiva 
opetusmenetelmä, joka sopii niin yleis- kuin 
erityisopetukseen.

Kirjoittaja on 
työskentelee 
yrityskylätutki-
jana Tampereen 
perusopetuksen 
hallinnossa.

Yrityskylä opetusmenetelmänä

auli oJala

Projektikoordinaattori Essi 
Saarinen oppilaiden kanssa 
Yrityskylässä.



Opettajat ilman rajoja -verkoston tavoit-
teena on tukea kehitysmaiden opettajien 

pedagogista osaamista ja laadukkaan ope-
tuksen toteutumista. Verkoston tavoitteena 
on myös kehittää suomalaisissa kouluissa ta-
pahtuvaa globaalikasvatusta. 

Verkoston näkyvintä toimintaa ovat va-
paaehtoisjaksot. Tällä hetkellä Opettajat il-
man rajoja -verkosto lähettää suomalaisia 
opettajia kolmesta kuukaudesta vuoteen kes-
täville vapaaehtoisjaksoille Kambodzhaan, 
Nepaliin, Jordaniaan, Eritreaan, Ugandaan 
ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Jär-
jestöllä on myös lyhyempiä omakustanteisia 
hankkeita. Verkostoa koordinoi Kirkon Ulko-
maanapu. Työtä johtaa asiantuntijoista koos-
tuva ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina 
mm. Ulkoministeriö, Opetushallitus, Opetus- 
ja kulttuuriministeriö, Opettajakoulutuslaitos, 
Opettajien ammattijärjestö OAJ, Kansainväli-
sen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 
kehityskysymysten asiantuntijajärjestö Kepa 
ry, Oulun ja Helsingin yliopistot, Kirkkohalli-

tus ja Kirkon Ulkomaanapu.
Haastattelin opinto-ohjaaja Aila Haapa-

niemeä Eiran aikuislukiosta hänen kokemuk-
sistaan Opettajat ilman rajoja –verkoston 
projektissa Keniassa. 

Miten tulit lähteneeksi mukaan Opettajat il-
man rajoja -verkoston toimintaan?

Satuin näkemään tiedon kaverin Facebook 
–päivityksessä. Jokin ajatus lähtemisestä on 
kytenyt mielessä aina, ja nyt tämä vain ko-
lahti, ei jättänyt rauhaan. Oli  pakko kokeilla, 
olisiko osallistuminen mahdollista. Laitoin ha-
kemuksen, menin haastatteluun ja olin avoin 
myös sille, että he eivät pitäisi minua sopiva-
na lähtemään, mutta pääsin mukaan.

Olet osallistunut viime kesänä projektiin Ke-
niassa. Mistä siinä oli kyse ja millainen koke-
mus se oli?

Kenian projekti oli Opettajat ilman rajo-
ja –järjestölle pilotti, jossa lähdettiin mukaan 
hollantilaisen Edukaans –järjestön jo valmii-

Keniassa koulunkäynti on etuoikeus

hanna Ylönen teKsti, aila haaPanieMi Kuvat

Oppimisen iloa.
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seen toimintaan. Heidän perusajatuksensa 
on jakaa opettajan ammattitaitoa lisäämällä 
vuorovaikutusta eri maiden opettajien välillä 
ja viemällä opettajan osaamista kehitysmai-
hin. Heillä on projekteja myös muualla, esi-
merkiksi Etiopiassa ja Ugandassa. 

Olimme maasaialueella Khadiadossa, 
noin 80km Nairobista Tansanian suuntaan. 
Itse projekti toimi alueella jo viidettä vuotta. 
Paikallisten järjestöjen kanssa oli koulutettu 
koulujen johtajia ja kustakin koulusta noin 3 
– 5 avainopettajaa, jotka olivat sitoutuneet 
kehittämään koulussaan oppilaskeskeisiä 
opetusmenetelmiä jakamalla omaa osaa-
mistaan. Meidän kaksiviikkoisemme alkoi 
kahden päivän seminaarilla, jossa johtajat 
ja opettajat olivat mukana. Sen jälkeen olim-
me pienissä ryhmissä useita päiviä kouluilla, 
keskustelimme opettajien kanssa, opetimme 
heidän kanssaan pareina, ja lopuksi koulun 
johtaja piti kussakin koulussa henkilöstöko-
kouksen, jossa henkilöstö keskusteli ja sopi 
jatkosta. Lopuksi pidimme jälleen päivän se-
minaarin kaikille kenialaisille osanottajille, 
joita oli noin 80. Meidän jaksomme jälkeen 
alueelle jäi kaksi hollantilaista opettajaa kol-
meksi kuukaudeksi. He jatkoivat seurantaa ja 
kehittämistä yhdessä paikallisten toimijoiden 
kanssa. 

Mitä olisit halunnut tietää ennen lähtöä ja tu-
liko matkan varrella yllätyksiä, joihin et ollut 
varautunut?

Tiedon tarve oli valtava, koska olin itse 
lähdössä ensimmäistä kertaa Afrikkaan. Luin 
kaiken, mitä ehdin, matkaoppaista politiik-
kaan, luontokuvauksiin ja romaaneihin ja 
etsin tietoa Kenian koulujärjestelmästä, ke-
hitysyhteistyöstä ja kulttuurista. Minulla on 
ystäviä, jotka ovat olleet siellä vuosia lähe-
tystyössä. Tapasin heitä ja sain korvaamatto-
man arvokasta tietoa esimerkiksi kulttuurista 
ja tavoista. Voisin kuitenkin sanoa, että kun 
kaikki oli uutta, kaikki oli yllätystä. Suurin yl-
lätys itselleni oli kuitenkin olla poissa omal-
ta mukavuusalueelta ja silti selvitä, nukkua 
moskiittoverkon alla, asioida sementtireiällä, 
heitellä sammakot ulos ennen nukkumaan-
menoa. Kaikki olivat kertoneet siitä lämmös-
tä, millä meidät vastaanotettaisiin, mutta sil-

ti se oli niin lämmintä, että se lähes yllätti. 
Ihmisten kanssa kaikki oli hyvin helppoa ja 
kivaa.

Monenlaisiin asioihin piti kyllä varautu-
akin. Vakuutukset kuntoon, omat lääkkeet 
mukaan ripulien ja muiden varalta, perus-
teellinen rokotusohjelma – ehkä  näiden työ-
läys oli vähän yllätyskin.

Millaista on opettajan arki Keniassa? Entä op-
pilaan?

Opettajia on liian vähän. Joskus vanhem-
mat palkkaavat lisäopettajia kouluun. Palkka 
on melko pieni, mutta vanhempien palkkaa-
milla vielä pienempi. Opettajan on usein teh-
tävä muutakin työtä, esimerkiksi pidettävä 
karjaa. Aineelliset resurssit ovat vähäiset. 
Kaikkea puuttuu, kirjoja, kyniä, papereita. 
Kerran olin luokassa, jossa opettaja terotti 
lasten kyniä rikkinäisellä terottimen puolik-
kaalla, eikä kaikilla lapsilla ollut omaa kynää. 
Toinen opettaja oli kekseliäästi tehnyt löytä-
määnsä styrox-laatikkoon jätemateriaaleista 
mallin ihmisen sisäelimistä. Kekseliäisyys ja 
innostus korvaavat kuitenkin huikealla taval-
la materiaalin. Liitu ja taulu toimivat, tois-
taminen korvaa kirjat, isoakin ryhmää voi 
opettaa, kun ryhmä on hyvin kurissa. Näin 
paljon innostusta ja halua toimia lasten hy-
väksi. Opettajilla on myös hyvin tarkat ohjeet 
ja opetussuunnitelmat, joita noudatetaan.

En haluaisi kuvailla vain koulujen negatii-
visia puolia, vaikka oppilailla onkin vaikeuk-
sia. On pitkät koulumatkat, päivällä on nälkä, 
kun kouluruokaa ei yleensä ole, iltapäivällä 
väsyttää, kotona ei ole edes valoa, että voisi 
tehdä läksyjä. Oppilaat ovat kuitenkin innois-
saan, kaikessa mukana, iloisia, vastaanot-
tavaisia. En ole ikinä ennen nähnyt kolmen-
kymmenen kaksitoistavuotiaan viittaavan 
etukenossa ja hokevan “Teacher, teacher, 
teacher!” vain saadakseen vastata opettajan 
esittämään kysymykseen. Koulunkäynti on 
etuoikeus. Kaikki eivät saa käydä kouluaan 
loppuun. Tytöt voidaan naittaa, pojat voivat 
joutua huolehtimaan elatuksesta. 

Mikä oli parasta osallistumisessa? Entä han-
kalinta?

Parasta oli kokemus sinänsä ja autenttis-

IDEOITA & ILMIÖITÄ

KLEIO 2/2015 49



IDEOITA & ILMIÖITÄ

50 KLEIO 2/2015

ten koulujen näkeminen. Ja kaikkein paras-
ta olivat ihmiset, se lämmin ilo, jolla meidät 
vastaanotettiin. Afrikan luonto oli elämys. 
Olimme viikonloppuna safarilla ja iltaisin otin 
kuvia akaasiapuista ja auringonlaskuista.

Hankalinta – ehkä se, että piti päästää 
jotkut asiat lähelle. Olin aikaisemmin nähnyt 
kuvia lapsista, jolla on kärpäsiä silmissä. Nyt 
näin lapsia, jolla oli kärpäsiä silmissä. Eriar-
voisuus tuli hankalan lähelle. 
 
Millaisia kuluja opettajille tulee osallistumi-
sesta hankkeen toimintaan?

Tästä matkasta piti maksaa omakustan-
nushinta noin 1600€. Osa meistä sai kaiken 
työnantajaltaan ja teki matkan työajalla, sai-
pa vielä kassillisen tuliaisiakin vietäväksi, osa 
joutui ottamaan palkatonta vapaata ja mak-
soi kaiken itse, ja muut sitten siltä väliltä. 

Aiotko osallistua projekteihin myös tulevai-
suudessa ?

Osallistun mielelläni, jos lähetetään ja 
jos jotain sopivaa ilmaantuu. Ilman muuta. 
Tänä vuonna on tarjolla samanlainen Kenian 
jakso, mutta ajankohta on minulle hieman 
huonompi. Joihinkin kohteisiin en ole sopi-

va lähetettävä, esimerkiksi Liberiassa pitäisi 
osata ranskaa. Mutta olen kuulolla. Kotimaan 
toimintaan olen osallistunut esimerkiksi mes-
suosastoilla päivystämällä ja kertomalla ko-
kemuksistani koulutustilaisuuksissa. 

Kenelle suosittelisit Opettajat ilman rajoja 
-toimintaa?

Suosittelen kaikille, joita kiinnostaa jakaa 
opettajan ammattia muiden maiden opetta-
jien kanssa. En oikein usko, että tällaisella 
kahden viikon osallistumisella sinänsä muu-
tetaan mitään Keniassa, ellei vierailuun, se-
minaariin, koulujen kehittämiseen ja opetta-
jien kohtaamiseen liity vahvasti paikallisten 
toimijoiden oma tahto ja näkemys, jota yh-
teinen tapaaminen virkistää, mutta itselle 
ja globaalista kasvatuksesta kiinnostuneelle 
tällainen toiminta antaa paljon eväitä omaan 
työhön. Järjestöllä on tarjolla myös pitkäkes-
toisempia projekteja. Jos kiinnostuit, järjes-
tön nettisivuilta löytyy esimerkiksi blogeja eri 
projekteista, meidänkin matkastamme kirjoi-
tettiin joka päivä.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Eiran aikuislukiossa

Paikallinen kollega.
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Tylsää mutta hyödyllistä taloustietoa 
Taloustieto ja talouspolitiikka lukiolaisten silmin

inKeri sutela

Taloustiedon kurssi on ollut kaikille lukio-
laisille pakollinen vasta vuodesta 2003 

lähtien. Opetussuunnitelman tekijöille, oppi-
kirjailijoille ja kurssin toteuttajille lienee kai-
kille ollut jossain määrin yhteinen ongelma 
pohtia, mitä tällaisen kaikille yhteisen kurs-
sin tulisi sisältää. Saman haasteen edessä 
ollaan myös uutta opetussuunnitelmaa ja 
kursseja valmistellessa. Perinteisesti yhteis-
kuntaopissa on tasapainoiltu kansalaistaidon 
ja abstraktin lähestymistavan välimaastos-
sa. Peruskoulussa on korostunut vahvemmin 
yksilön näkökulma, lukiossa teoreettisempi 
kansantaloudellinen näkökulma. Oppiainetta 
on arvosteltu mm. vaihtoehdottomuudesta ja 
talouden ja politiikan yhteyksien häivyttämi-
sestä. Mutta mitä mieltä lukiolaiset itse ovat?

Lukiolaisten näkemyksiä taloustiedon 
kurssista
 
Vuosina 2012–2013 taloustiedon kurssilaisil-
ta 10 eri suomalaisessa lukiossa (Elisenvaa-
ra, Hollola, Haapavesi, Helsingin yhteislyseo, 
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, 
Kurikka, Lohja, Naantali, Pohjois-Tapiola, 
Vaasan lyseo) kerätyssä kyselyaineistossa 
(Sutela 2015) 213 lukiolaista arvioi talous-
tiedon kurssin olevan kyllä hyödyllinen mutta 
ei kovin mielenkiintoinen. Noin kaksi kolman-
nesta vastaajista piti kurssin melko tai hy-
vin hyödyllisenä ja neljännes jonkin verran 
hyödyllisenä. Vain alle kymmenesosa arvioi 
kurssin vähän tai ei lainkaan hyödylliseksi. 
Sen sijaan mielenkiintoisena kurssia piti vain 
noin kaksi viidennestä kaikista vastaajista ja 
vähän tai ei lainkaan mielenkiintoisena miltei 
kolmannes. Pojat pitivät kurssia selvästi mie-
lenkiintoisempana kuin tytöt.

Lukiolaiset pitivät kurssia myös kenties 

odotusten mukaisesti varsin teoreettisena. 
Selvästi yli puolet vastaajista piti kurssia 
melko tai hyvin teoreettisena ja jälleen ero 
tyttöjen ja poikien välillä oli selvä: kurssia 
mielenkiintoisempana pitäneet pojat eivät 
kokeneet sitä yhtä teoreettiseksi kuin tytöt. 
Vähempi teoria-aines ja yksilöä lähempänä 
oleva näkökulma voisi kuitenkin palvella siis 
nimenomaan tyttöjä. 

Teoreettisuus ei toki sulje käytännönlä-
heisyyttä täysin pois. Vajaa kolmannes tai 
reilu neljännes vastaajista piti kurssia myös 
käytännönläheisenä, tosin hiukan useampi 
vähän tai ei lainkaan käytännön läheisenä. 
Lukiolaisten kurssitoiveita kysyttäessä käy-
tännönläheisyys sai vankan kannatuksen. 
Miltei 70 % vastaajista toivoi kurssin olevan 
melko (43 %) tai hyvin (26 %) käytännönlä-
heinen ja vain 4 % lukiolaisista toivoi vähän 
tai ei lainkaan käytäntöä. Ei teoriastakaan 
haluttu kuitenkaan kokonaan luopua: 45 % 
vastaajista toivoi kurssilta myös melko (38 
%) tai hyvin (7 %) paljon teoriapohjaisuutta 
ja 42 % jonkin verran. 

Käytännönläheisyyden toive toistui avoi-
missa vastauksissa, joissa sai kertoa, mil-
lainen kurssin pitäisi olla. Usein toivottiin 
käsiteltävän yksilöä tai nuoria lähellä olevia 
asioita tai esimerkiksi miten ”pärjätä elämäs-
sä taloudellisesti”. Toistuva toive oli myös, 
että kurssin pitäisi olla selkeä ja että asiat 
pitäisi selittää havainnollisesti ja yksinkertai-
seksi - tämä kertonee siitä, että osa opiske-
lijoista on kokenut kurssin vaikeaksi ja ehkä 
nimenomaan teoreettiseksi.

Muista kurssitoiveista on huomattavaa, 
että nuoret nimesivät kiinnostavimmaksi alu-
eeksi maailmanlaajuiset asiat (ka. 3,71 astei-
kolla 1-5), sitten yksilön talouden (ka. 3,61) 
ja kansantalouden (ka. 3,57) vasta kolman-
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tena, vaikka erot eivät olekaan suuria. Maa-
ilmanlaajuisen talouden käsittely on kurssilla 
toistaiseksi ollut näistä ehkä eniten paitsios-
sa ja opetussuunnitelmaluonnoksessakin se 
näyttää olevan varsin vähäisessä sivuroolissa 
– voisiko sen osuutta kasvattaa?

Lukiolaisten käsityksiä talouspoliitti-
sesta päätöksenteosta
 
Taloustietoa on arvosteltu aiemmin (esim. 
Löfström & Berg 2013) talouden ja politiikan 
yhteyksien häivyttämisestä ja vaihtoehdot-
tomuudesta (esim. Ahvenisto 2013). Myös 
nuorten käsityksissä talous on näyttäytynyt 
jonkinlaisena muuta yhteiskunnallista kehi-
tystä määräävänä tekijänä. Talous näyttää 
toimivan omien lakiensa mukaan, ja esimer-
kiksi poliittiset päätöksentekijät ovat sen 
suhteen pelkkiä sivustakatsojia. (Berg 2010.)

Kyselyyn sisältyi osio, joka käsitteli talo-
ustiedon kurssilaisten käsityksiä talouspolitii-
kasta. Suoraan kysyttäessä nuoret haluavat 
säilyttää politiikan poliittisena eli tehdä pää-
töksiä arvojen pohjalta. Noin kolme neljän-
nestä (76 %) vastaajista arveli poliitikoilla 
olevan päätöksiä tehdessään aina vaihtoeh-
toja. Samoin noin kolme neljännestä (74 %) 
tunnisti taloustieteilijöidenkin olevan usein 
erimielisiä. Noin puolet kaikista vastaajista 
perustaisi päätöksenteon erimielisten asian-
tuntijoiden kuulemisen jälkeen siihen, mikä 
vastaa parhaiten omia tai puolueen arvoja.

Vastaavasti, kun opiskelijoilta kysyttiin, 
pitäisikö talouspoliittisen päätöksenteon pe-
rustua ensisijaisesti siihen mikä on ”taloudel-

lisesti  parasta” vai itselle tärkeisiin arvoihin, 
niukka enemmistö (51 %) asetti arvot etu-
sijalle. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että noin 
puolelle vastaajista talous on tärkeämpi arvo 
kuin muut. Kuka sitten määrittelee, mikä on 
”taloudellisesti parasta”? Jos asia delegoi-
daan talouden asiantuntijoille, tulee iso osa 
päätöksenteosta samalla ulkoistetuksi, ja ta-
lous saa todellakin muuta yhteiskunnallista 
kehitystä ja arvoja määräävän roolin. 

Taloustiedon kurssin ja opetussuunni-
telman kannalta olisikin huomattavaa, että 
nuorten tulisi ymmärtää myös taloustieteen 
rajoitukset, reuna- ja lähtöoletukset. Talo-
ustiede on monella tapaa ansiokasta, mutta 
se ei ole absoluuttista luonnontiedettä, vaan 
siinä on erilaisia näkemyksiä siitä, miten asi-
at ovat tai mikä on niiden tärkeysjärjestys. 
Kurssin näkökulmaa voisikin laajentaa jon-
kinlainen panos taloussosiologien puolelta 
perinteisen taloustieteen lisäksi esimerkiksi 
kurssimateriaaleja valmisteltaessa.

Lukiolaisten näkemyksiä valtion ja 
yksilön roolista taloudessa
 
Vapaat markkinat saavat taloustiedon kurs-
silaisilta vankan kannatuksen: noin kolme 
neljännestä vastaajista (73 %) arveli niiden 
takaavan parhaan talouskehityksen - osin 
tähän voi toki vaikuttaa myös historianope-
tuksesta periytyvä käsitys sosialistisesta 
suunnitelmataloudesta markkinatalouden 
vastakohtana. Tällöin esimerkiksi länsimai-
sia sekatalouksia käsitellään yleensä vapaan 
kilpailun ja markkinatalouden edustajina 

Kuvio 1. Taloustiedon kurssin hyödyllisyys ja mielenkiintoisuus.
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tuomatta valtion roolia juurikaan esiin. Noin 
kaksi kolmannesta (64 %) vastaajista oli-
kin sitä mieltä, että valtion täytyy kuitenkin 
säädellä markkinavoimia, eli täysin vapaita 
markkinoita enemmistö ei kuitenkaan toivo.

Mielenkiintoista on, että vedottaessa sosi-
aaliseen omatuntoon jopa kolme neljännes-
tä vastaajista oli sitä mieltä, että sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaatii 
valtiolta aktiivista roolia, koska markkinavoi-
mat eivät itsekseen sitä toteuta. Onko näiden 
vastaajien ja valtion säätelyn kannattajien 
välinen erotus (yhdeksän prosenttiyksikköä) 
siis nuoria, jotka myöntävät, että vapaa kil-
pailu ja markkinat eivät toteuta sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, mutta eivät pidä sitä 
niin tärkeänä, että markkinoiden vapautta 
tulisi sen vuoksi rajoittaa? Vai tulivatko he 
vastatessaan kenties toisiin ajatuksiin?

Nuorilla näyttää olevan voimakas käsitys 
itsestä oman onnensa seppinä. Jopa 78 % 
vastaajista arveli rikkauden olevan seurausta 
omasta ahkeruudesta, luovuudesta, fiksuu-
desta ja / tai yritteliäisyydestä, mikä on 24 
prosenttiyksikköä enemmän kuin koko suo-
malaisen aikuisväestön arvio samasta asias-
ta (Haavisto 2013). Kun kysymys käännet-
tiin toisinpäin, kuitenkin kaksi kolmannesta 
lukiolaisista (66 %) arveli, että köyhyys ei 
välttämättä johdu omasta laiskuudesta, tyh-
myydestä tai oma-aloitteisuuden puutetta. 
Kolmannes vastaajista siis edelleen myötäili 
tätäkin väitettä, vaikka vain alle kymmenys 
oli sen kanssa täysin samaa mieltä. Poikien 
asenteet olivat selvästi tyttöjä kovempia: 
heistä jopa 46 % arveli köyhyyden yleensä 
olevan jotenkin omaa syytä.

Mitä tästä pitäisi päätellä?
 
Selvältä näyttää, että lukiolaisilla on toive 
nykyistä käytännönläheisemmästä taloustie-
don kurssista. Teoriasta ei silti haluta luopua 
kokonaan, mutta käytännönläheisyys ja yk-
silön ja nuorten näkökulman vahvistaminen 
kuitenkin luultavasti lisäisi myös kurssin mie-
lenkiintoisuutta opiskelijoille. Nykyisellään 
kurssia ei pidetty kovin kiinnostavana. Kiin-
nostavuutta voisi lisätä myös kansainvälisen 
ja maailmantalouden tarkastelun vahvempi 

näkökulma. Hyödyllisenä kurssia kuitenkin 
pidettiin, mitä voi pitää positiivisena asiana. 

Lukiolaisista suurin osa periaatteessa pi-
täisi politiikan poliittisena ja uskoo poliitikoil-
la olevan aina vaihtoehtoja, mutta kuitenkin 
liki puolet vastaajista alistaisi poliittisen pää-
töksenteon ”taloudelliselle parhaalle”. Tämän 
suhteen olisi tärkeää opiskelijoiden kanssa 
pohtia ja selvittää, missä määrin esimerkiksi 
taloustiede pystyy kertomaan, mikä on ”talo-
udellisesti parasta” ja missä määrin ei: mitkä 
ovat tieteen taustaoletukset ja millä muilla 
tavoilla asioita voi tarkastella. On varmaankin 
positiivista, että lukiolaisilla on vahva usko 
yksilön kykyyn vaikuttaa omaan taloudelli-
seen tilanteeseensa. Yhteiskunnan kokonai-
suutta ajatellen pitäisin kuitenkin suotavana, 
että ymmärrystä olisi myös tajuta tilanteita, 
joissa joku on varakas ilman omaa ansiotaan 
tai vastaavasti toinen köyhtyy ja pysyy köy-
hänä ilman varsinaisesti omaa syytään.

Uudessa opetussuunnitelmaluonnoksessa 
taloustiedon kurssille näyttää syntyvän jon-
kin verran liikkumavaraa, kun EU-asiat siir-
tyvät kolmannelle kaikille yhteiselle kurssil-
le. Tämä liikkumavara olisi nähdäkseni hyvä 
käyttää käytännönläheisyyden lisäämiseen 
tuomalla kurssille mukaan enemmän yksi-
lötasoa ja nuoria koskettavia asioita. Lisää 
liikkumavaraa saadaan, jos joistakin kurssin 
teoreettisimmista osista uskalletaan luopua 
tai niiden käsittelyä keventää, jolloin jäljel-
le jääviä sisältöjä pystytään tarkastelemaan 
syvemmin, havainnollisemmin ja useampi 
näkökulma huomioiden. Tällöin luultavasti 
myös opetussuunnitelman oppiaineelle aset-
tamille yleisille tavoitteille kuten yhteiskun-
nallisten toimenpiteiden vaikutusten poh-
timiselle, talouden tarkastelulle kestävän 
kehityksen näkökulmasta, eri vaihtoehtojen 
vertailulle ja omien käsitysten muodostami-
selle syntyy tilaa.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Viikin normaalikoulussa. 
 
Teksti pohjautuu Kasvatus 2 / 2015 –leh-
dessä julkaisuun artikkeliin: ”Lukiolaisten 
näkemyksiä talouspolitiikasta ja taloustiedon 
kurssista”.
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Lukiolaisten talousosaamista edistävä Ta-
lousguru-kilpailu järjestettiin tänä vuon-

na jo 18. kerran. Alkukilpailuun osallistui yli 
1700 opiskelijaa 116 lukiosta. Loppukilpai-
luun valittiin 10 opiskelijaa, joista vuoden 
2015 Talousguruksi kruunattiin Otso Kirves-
kari Kuninkaantien lukiosta Espoosta.

Tuoreen Talousgurun opettaja lehtori Las-
se Laukkanen on järjestänyt kilpailun opiske-
lijoilleen pari kertaa. 

- Järjestelyt ovat helppoja. Lähinnä kyse 
on vapaan luokkatilan löytämisestä kahden 
oppitunnin ajaksi. Opiskelijat ovat ilmoittau-
tuneet kilpailuun kertauskurssilla tai ilmoi-
tustaululla olevaan listaan. Olen tiedottanut 
asiasta myös sähköisillä tiedotusfoorumeilla. 
Tehtävät ja ohjeet kilpailun järjestämiseen 
tulevat kätevästi sähköpostiin.

- Olen kertonut kilpailun olevan mukava 
haaste talousasioiden pohdintaan sekä tuke-
van osaltaan kirjoituksiin valmistautumista. 
Myös palkinnot olen maininnut. Tästä eteen-
päin tulen painottamaan sitä, että voittami-
nen on oikeasti mahdollista. 

- Voittajalle kilpailu toi koulutuspaikan 
ja sitä kautta myös vapaata kirjoitusten jäl-
keen, kun pääsykoe on kuitattu kilpailun 
osoittamalla näytöllä. Huomioimme voittajan 
ylioppilasjuhlissa omalla stipendillä. Lukio 
saa jossain määrin näkyvyyttä ja vahvistaa 
yhteisön itseluottamusta - menestyminen on 
tälläkin saralla mahdollista!

- Opettajana iloitsen opiskelijoiden onnis-
tumisesta. Opiskelijan menestyminen osoit-
taa, etten ole ollut ainakaan liiemmäksi oppi-
misen esteenä.

Kilpailun tunnelmia finalistin silmin
 
Finalissa toiseksi sijoittunut Touko Hakahuhta 
Järvenpään lukiosta kertoo kilpailuun valmis-

tautumisestaan ja tunnelmistaan.
- Valmistauduin alkukilpailuun lukemalla 

lukion yhteiskuntaopin oppimäärää keskitty-
en toki taloustietoon. Lähdin alkukilpailuun 
mukaan oikeastaan kerratakseni yhteiskun-
taopin ylioppilaskokeeseen, sillä kilpailu ryt-
mitti hyvin lukemista. Osallistuin myös kou-
luni järjestämälle Talousguru-kurssille, jossa 
käytiin ajankohtaisia aiheita kerran viikos-
sa läpi. Alkukilpailusta selvisi pitkälti lukion 
oppimäärän hallinnalla, josta tuloksena oli 
paikka loppukilpailussa kymmenen finalistin 
joukossa.

- Loppukilpailussa korostui alkukarsintaa 
yksityiskohtaisempi ja syvempi tietämys. 
Valmistauduin siihen lukemalla lukion oppi-
määrän ylittävää kirjallisuutta - muun mu-
assa kauppakorkeakoulujen pääsykoekirjoja. 
Lisäksi pyrin hahmottamaan ajankohtaisia 
kokonaisuuksia, kuten kestävyysvajetta, 
mikä osoittautuikin hyödylliseksi tiedoksi. 

- Loppukilpailu oli kaiken kaikkiaan an-
toisa kokemus. Yhteishenki finalistien kes-
kuudessa oli hyvä, vaikka kilpailimmekin 
toisiamme vastaan. Viimeistään kirjallisessa 
osiossa tuli selväksi kilpailun korkea taso. 
Kaikki olivat korostaneet hyviä näkökulmia 
tehtävässä, jossa tuli pohtia Suomen talou-
den nykytilaa ja kuinka tuleva hallitus voisi 
sitä parantaa. 

- Väittelyosiossa jännitystä loi arvostelu-
raadin ja katsojien läsnäolo. Puolustettavat 
väittämät arvottiin, jonka jälkeen tuli puo-
lessa tunnissa koota uskottava argumentointi 
omasta aiheesta kasaan. Väittelyosiossa mi-
tattiin osaamista kapea-alaisemmissa aiheis-
sa, kuten onko asuntovelan ottaminen tällä 
hetkellä hyvä idea. Väittelyosiossa korostui 
kyky perustella oma kantansa, mikä on tär-
keää esimerkiksi työelämässä.

Kilpailijat ovat yksimielisiä, että Talous-

Otso Kirveskari hatutettiin Talousguruksi

elina antila Ja touKo haKahuhta
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gurun kaltaisia kilpailuita tarvitaan. Väittele-
minen ja keskustelu ovat tervetulleita myös 
oppitunneille. Oman kannan muodostaminen 
ja sen perusteleminen sopii hyvin juuri yh-
teiskuntaopin opetukseen. Lisäksi esimer-
kiksi tiedonhaun kautta opiskelijat syventä-
vät tietoansa valituista aiheista, mikä johtaa 
usein itseään ruokkivaan kiinnostukseen ja 
uuden oppimiseen. Vaikka lukiokurssien ai-
kataulut ovat tiukkoja, tulisi opettajien ottaa 
haaste vastaan ja pyrkiä perinteisten meto-
dien lisäksi interaktiivisempaan oppimisym-
päristöön.

Kilpailu on omiaan lisäämään nuorten 
kiinnostusta talousasioita ja yleisemminkin 
yhteiskuntaa kohtaan. Taustalla opiskelupai-
kat ja muut hienot palkinnot ruokkivat kiin-
nostusta, mutta myös jo alkukilpailuun osal-
listumien voi herättää orastavan innostuksen 
talousasioihin. Kaikkien tulisi muun muassa 
hallita peruskäsitteistö ja veroprosentit, joita 
alkukilpailussa kysyttiin. Omantaloudenhal-
linta on jokaisen perustaito, jota koulujär-
jestelmä voi edistää. Talousguru-kilpailu on 
yksi keino tuoda kouluihin uusia elementtejä, 

millä voidaan tukea opiskelijoiden elämäntai-
toja. 

Tuleeko vuoden 2016 Talousguru sinun 
koulustasi?

 
Vuoden 2016 kilpailu käynnistyy ensi joulu-
kuussa, jolloin halukkaat koulut voivat ilmoit-
tautua HYOL:n verkkosivujen kautta mukaan 
kilpailuun. Alkukilpailu tullaan käymään tut-
tuun tapaan tammikuussa ja loppukilpailu 
helmikuun lopussa. 

Kilpailun järjestävät Historian ja yh-
teiskuntaopin opettajien liitto, Finanssialan 
keskusliitto ja FINEn Rahoitus- ja vakuutus-
neuvonta. Lisäksi kilpailua tukevat Taloustoi-
mittajat ry ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry.

Lisätietoa kilpailusta järjestäjien verkko-
sivuilta: www.fkl.fi, www.fine.fi, www.hyol.fi. 
Katso Talousgurun haastattelut ja tunnelmat 
myös: Facebook.com/Talousguru.

Kirjoittajista Elina Antila on FINEn viestin-
täpäällikkö ja Touko Hakahuhta abiturientti 
Järvenpään lukiosta.

Talousguru 2015 Otso Kirveskari Kuninkaantien lukiosta Espoosta, kilpailun kakkonen Touko Hakahuhta (vas.) 
Järvenpään lukiosta ja pronssille yltänyt Miki Toivonen (oik.)Kauniaisten lukiosta skoolaavat kilpailun ratkettua.
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”Yrittäjä on päivänsä ansainnut.” Näillä sa-
noilla Yrittäjän Päivä -säätiön hallituksen 

puheenjohtaja Riitta Antinmäki aloittaa aina 
juhlapuheensa. 

– 1990-luvun vaikeina lamavuosina halu-
sin kiinnittää huomiota suomalaisen yrittäjän 
asemaan yhteiskunnassa. Yrittäjän työtä ei 
arvostettu eikä ymmärretty sen merkitystä 
kansantaloudelle, kertoo yrittäjäneuvos Riit-
ta Antinmäki.

– Arvostuksen nostamiseksi käynnistettiin 
kolme hanketta: Yrittäjän Päivää ja patsasta 
koskeva hanke sekä hanke päivän saamiseksi 
kalenteriin.

Hankkeet käynnistyivät vuonna 1995 An-
tinmäen toimiessa työrukkasena. Kahden 
vuoden kuluttua Yrittäjän Päivää ryhdyttiin 
viettämään 5. päivä syyskuuta.

Patsas on kunnianosoitus yrittäjyydelle
 
Vuonna 2000 Helsingin kaupunki osoitti pat-
saalle paikan Kampin Narinkkatorilta. Muuta-
man vuoden kuluttua järjestettiin kansainvä-
linen kutsukilpailu sen suunnittelemiseksi.

Riitta Antinmäki toimi Yrittäjäpatsasval-
tuuskunnan asiamiehenä ja varainhankinnan 
käytännön toteuttajana. Hanke rahoitettiin 
yrittäjien lahjoittamin varoin. Teos paljastet-
tiin Yrittäjän Päivänä vuonna 2006.

Säätiön anomuksesta päivä merkittiin 
5.9.2010 almanakkaan viralliseksi merkki-
päiväksi. Nykyään se on liputuspäivä. Työ 
jatkuu nyt EU:n piirissä, jonne Yrittäjän Päi-
vää on pyritty viemään.

”Yrittäjä on ylpeä työstään”
 
Riitta Antinmäen mielestä hanke yrittäjätoi-
minnan arvostuksen kohentamiseksi onnistui 
kahdella tasolla.

– Muutos on ollut dramaattinen. Val-
tiovalta on kiinnittänyt huomiota yrittäjien 
asemaan. Yrittäjän ja hänen perheensä so-
siaaliturvaa on kohennettu ja byrokratiaa 
yritystoiminnan ympärillä on pyritty keventä-
mään. Yrittäjyyden tueksi on myös kehitetty 
erilaisia rahoitusmalleja.

Vielä tärkeämpänä muutoksena Antinmä-
ki pitää sitä, että yrittäjät ovat itse oppineet 
arvostamaan omaa työtään. 

– Yrittäjä on ylpeä työstään ja siitä pal-
kitaan kunniamerkein. Työ yrittäjäystävälli-
semmän yhteiskunnan kehittämiseksi kuiten-
kin jatkuu edelleen.

Koulut mukaan talkoisiin!
 
Koulutuksessa ja opinnoissa yrittäjyyteen ei 
Antinmäen mukaan aina kannusteta.

– Siksi tarvitaan työtä ja verkostoja yrit-
täjyyden viemiseksi kouluihin ja sen saami-
seksi opetusohjelmiin, hän kannustaa.

Yrittäjän Päivä halutaan näkyviin kouluis-
sa. Sen eteen tekee työtä laaja verkosto, jos-
sa on edustajia opetusalan päättäjistä ja jär-
jestöistä, elinkeinoelämän järjestöistä sekä 
yrittäjyyden opetuksen kehittämistä tekeviä 
toimijoita.

Vuosittaisen Yrittäjän Päivän teemasta 
päättäminen ja käytännön järjestelyvastuut 
kiertävät. Tänä vuonna tapahtumasta vastaa 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

TATin toiminnan tavoite on lisätä nuorten 
työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia. 
Siksi yrittäjyys halutaan tuoda näkyväksi jo-
kaiselle koululaiselle ja opiskelijalle.

Kirjoittaja on johtaja Taloudellinen tiedotus-
toimisto TATissa

Yrittäjä on päivänsä ansainnut

liisa tenhunen-ruotsalainen
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Tänä vuonna Yrittäjän Päivä tuodaan 
nuorten ulottuville. Nuorille järjestetään 

Instagram-kilpailu, jossa tarkoituksena on 
löytää oman paikkakunnan Rohkea Yrittäjä. 
Nuoret voivat vierailla paikallisissa yrityksis-
sä ja kuulla, millaisista aineksista työpäivät 
koostuvat ja mitä yrittäjyyteen vaaditaan. 

Kilpailuun osallistutaan jakamalla kuva 
ja lyhyt perustelu Instagramissa hashtagilla 
#rohkeayrittaja. Luvassa on palkintoja.

Tähän tarvitaan tietenkin opettajien apua! 
Järjestyisikö viikon aikana yksi tai useampi 
oppitunti, jonka aikana vierailuja voisi tehdä? 
Vierailua voi toki hyödyntää useammankin 
oppiaineen opiskelussa, kuten yhteiskunta-
opin tai äidinkielen tunneilla.

Nuorten äänillä on myös vaikutusta. Hei-
dän lähettämistään kuvista ja ehdotuksista 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT valitsee 
Vuoden Rohkean Yrittäjän. Kunnianosoitus on 
merkki hyvästä ja rohkeasta työstä. Voittaja 
palkitaan Yrittäjän Päivän pääjuhlassa Hel-
singin Narinkkatorilla 5.9.2015.

Toiveenamme olisi myös, että koulut pi-
täisivät lauantain 5.9. työpäivänä ja keskit-
tyisivät yrittäjyyteen. Yrittäjän Päivän netti-
sivustolle (www.yrittäjänpäivä.fi) on koottu 

ideoita, millä tavoin ohjelmaa voi suunnitella. 
Ideat sopivat kuitenkin mihin tahansa ajan-
kohtaan Yrittäjän Päivän ympärillä, jos lauan-
tai on vaikea järjestää koulupäiväksi.

TATin Asiantuntijaverkosto tarjoaa Yrittä-
jän Päivänä nettiyhteyden kautta seurattavan 
webinaarin, jossa kiinnostava yrittäjä kertoo 
oman tarinansa. Ilmoitamme yrittäjän nimen 
lähempänä ajankohtaa. Kuka tahansa voi 
seurata tapahtumaa ja lähettää kysymyksiä 
esityksen aikana. Tallenteen voi katsoa myö-
hemmin Asiantuntijaverkosto.fi-osoitteessa.

Myös Rohkea Suomi -kampanja suun-
nittelee yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia 
päivän varalle. Yrittäjän Päivän nettisivuilla 
kerrotaan suunnitelmien etenemisestä. Käy 
tutustumassa sivustoon vaikka useamman-
kin kerran ennen kohokohtaa.

Haastamme koulut mukaan viemään vies-
tiä yrittäjyydestä. Innosta omat oppilaasi ja 
kollegasi mukaan! 

Yrittäjän Päivän nettisivut löytyvät osoit-
teesta www.yrittajanpaiva.fi. Twiittaamme 
aiheesta tunnisteella #yrittajanpaiva.

Kirjoittaja toimii nuorisoviestinnän tuottaja-
na Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Miten osallistua Yrittäjän Päivään?

anne-Mari raJala

Yrittäjän patsas Helsingin Kampissa.
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Yleinen haaste linkkilistojen kokoamisessa 
on se, että usein listan perustaja lakkaa 

ylläpitämästä listaa ja päivittämästä linkkejä. 
Näin on tapahtunut myös muutaman suoma-
laisen talouspolitiikan tietolähteitä kokoavan 
linkkilistan kohdalla. Wikiprojekti ”Luettelo 
Suomen talouspoliittisen keskustelun tieto-
lähteistä” pyrkii ratkaisemaan tämän ongel-
man. Sivuston tavoitteena on antaa lukijalle 
kokonaiskuva eri toimijoista, jotka Suomessa 
tuottavat ja välittävät tietoa, raportteja ja 
analyysejä talouspoliittisen päätöksenteon 
tueksi. 

Vaikka Wikipedialla saattaa olla huono 
kaiku luotettavan tiedon lähteenä, tietoläh-
teiden yhteen kokoamiseen se on loistava vä-
line. Nimittäin kuka tahansa kiinnostunut voi 
parantaa kerran luotua listaa ja päivittää toi-
mimattomia linkkejä silloin, kun itselle par-
haiten sopii. Jos yksityinen toimija ylläpitäisi 
omalla verkkosivullaan linkkilistaa, parannus-
ten tekeminen olisi yksin hänen vastuullaan 
ja riippuvainen hänen ehtimisestään. Tästä 
syystä joukkoistaminen (crowdsourcing) te-
hostaa tietolähteiden yhteen kokoamista. Li-
säksi kaikki tehdyt muutokset voi tarkistaa 
”Näytä historia” -välilehdestä ja asiaankuulu-
mattomat muokkaukset voi helposti poistaa. 

Tieto talouspoliittisten valintojen  
takana
 
Taloustieteen ensimmäisen perusperiaatteen 
mukaan valintoja tehtäessä on vertailtava eri 
vaihtoehtoja keskenään ja toisen peruspe-
riaatteen mukaan valitun vaihtoehdon kus-
tannus (opportunity cost) on se vaihtoehto, 
josta joutuu luopumaan saadakseen valitse-
mansa. Myös talouspoliittisessa päätöksen-

teossa pätevät samat lainalaisuudet: rajalli-
sella budjetilla tulisi tyydyttää kansakunnan 
käytännössä rajattomia tarpeita. Kaikkea ei 
kuitenkaan voi saada ja valintoja on tehtävä 
niukkuuden vallitessa. Hyvät päätökset edel-
lyttävät lukuisista eri lähteistä yhteen koot-
tua tietoa päätösten vaikutuksista ja vaihto-
ehtoiskustannuksista. 

Päätöksentekijöiden tulisi kohdistaa yh-
teiskunnan resurssit toimiin, joilla maksimoi-
daan kansakunnan hyvinvointi. Tällöin opti-
mointiongelman perustavaa laatua olevaksi 
kysymykseksi nousee se, miten kansakunnan 
hyvinvointi määritellään. Suomi koostuu vä-
estöryhmistä, joilla on hyvin erilaiset ja osin 
ristiriitaiset intressit ja erilaiset päätöksente-
on aikahorisontit. Velanotolla voidaan säädel-
lä tulonsiirtoja yli ajan eli nykyisen ja tulevi-
en sukupolvien välillä. Velan kasvu vähentää 
tulevien sukupolvien valintamahdollisuuksia, 
mutta toisaalta tulevat sukupolvet nauttivat 
teknologisen kehityksen hedelmistä. Jot-
ta sukupolvien välinen tasa-arvo toteutuisi, 
on talouspoliittisia päätöksiä tehtäessä aina 
punnittava valintojen vaikutuksia eri aikaho-
risonteilla eli lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Talouspolitiikan aikahorisontit
 
Taloustieteilijöillä ei ole antaa yksiselitteistä 
määritelmää lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle 
aikavälille. John Maynard Keynesin mukaan 
”olemme kaikki kuolleita pitkällä aikavälil-
lä”, kun taas Suomen valtiovarainministeri-
ön erään virkamiehen (epävirallisen kannan) 
mukaan lyhyt aikaväli on vuosi, keskipitkä 
1-5 vuotta ja pitkä aikaväli yli 5 vuotta. Huo-
limatta siitä, että määritelmät vaihtelevat 
näkökulmittain, talouspolitiikka voidaan ja-

Wikiprojekti: Luettelo Suomen talous-
poliittisen keskustelun tietolähteistä

Jussi heiKKilä
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kaa sen aikahorisontin mukaan lyhyemmän 
aikavälin suhdannepolitiikkaan ja pidemmän 
aikavälin rakennepolitiikkaan. 

Lyhyellä aikavälillä suhdannepolitiikalla 
voidaan tasata talouden suhdanteita, kun 
taas rakennepolitiikalla vaikutetaan talouden 
toimijoiden kannustimiin ja päätöksentekoon 
pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi työttö-
myyden tiedetään usein pitkittyvän ja muut-
tuvan helposti pysyväksi, minkä vuoksi on 
hyödyllistä pyrkiä ennakoivasti taistelemaan 
työttömyyden kasvua vastaan elvyttämällä 
laskusuhdanteen iskiessä. Pidemmällä aika-
välillä taasen talouden rakenteet ja instituu-
tiot luovat ”pelin säännöt”, joiden rajoitteissa 
kotitaloudet, yritykset ja organisaatiot teke-
vät valintojaan. Koska ihmiset ovat eteenpäin 
katsovia, myös odotukset rakenteiden eli 
pelin sääntöjen muutoksista vaikuttavat ny-
kyisiin päätöksiin. Esimerkiksi lakisääteisten 
eläkkeiden leikkaaminen ja eläkeiän nousut-
rendi saattaa johtaa suurempaan ennakoi-
vaan säästämiseen.

Käytännössä rakenne- ja suhdannepoli-
tiikkaa saattaa olla vaikea erottaa toisistaan 
ja suhdannepolitiikka voikin olla ajoitettua 
rakennepolitiikkaa. Esimerkiksi investoinnit 
infrastruktuuriin, kuten tiestön ja homekou-
lujen korjaaminen, matalasuhdanteessa li-

säävät suhdannemielessä kotimaista kysyn-
tää ja taloudellista aktiviteettiä eli elvyttävät 
ja toisaalta rakennemielessä luovat parem-
mat olosuhteet ihmisten ja tavaroiden liikku-
miselle sekä koulutustoiminnalle pidemmällä 
aikavälillä. 

Tietolähteiden yhteen kokoaminen 
lisää kollektiivista tietämystä
 
Ihmisillä on hallussaan paljon tietoa. Mark-
kinoilla yritysten kilpailuetu perustuu usein 
siihen, että niiden työntekijöillä on tietoa ja 
osaamista, jota muilla ei ole. Sitä vastoin ta-
louspolitiikalla vaikutetaan kansantalouteen, 
joiden jäseniä me kansalaiset olemme. Täl-
löin on tärkeää, että talouspoliittisten pää-
tösten taustalla oleva tieto tilastoineen ja 
ennustuksineen on läpinäkyvästi kaikkien 
kansalaisten saatavilla. Kansalaisten on hel-
pompi seurata ja arvioida julkista talouspo-
liittista keskustelua, kun he tietävät, mihin 
tietolähteisiin päätöksentekijöiden esittämät 
argumentit nojaavat.

Wikiprojekti on vielä kesken. Itse asiassa 
se ei valmistu koskaan, vaan luetteloa päivi-
tetään sitä mukaa, kun uusia tietoa tuottavia 
ja levittäviä tahoja syntyy ja vanhoja häviää. 
Tulevaisuudessa luetteloa voi hyödyntää esi-
merkiksi lukion taloustiedon kurssilla. Haas-
tan Kleion lukijat mukaan kehittämään luet-
teloa Suomen talouspoliittisen keskustelun 
tietolähteistä. Jokaisen työpanos on arvokas 
ja yhdessä tiedämme enemmän!
Kirjoittaja on taloustieteen tohtorikoulutet-
tava ja ”Suomen talous ja talouspolitiikka” 
–kurssin koordinaattori Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulussa.

Lähteet: 
Wikipedia: Wikiprojekti Talous/Luettelo Suo-
men talouspoliittisen keskustelun tietolähteis-
tä. Osoitteessa: http://fi.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Wikiprojekti_Talous/Luettelo_Suo-
men_talouspoliittisen_keskustelun_tietoläh-
teistä 
 

Kuva Wikipedia CC BY-SA 3.0
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Nimemme on mahtava: Espoon, Kauni-
aisten ja Kirkkonummen historian ja yh-

teiskuntaopin opettajien kerho. Joskus olen 
ajatellut, että toimintamme laajuus ei vastaa 
nimeämme. Järjestämme kuitenkin monen-
laista toimintaa kalenterivuoden aikana. Toi-
mintaamme saamme rahaa Historian ja yh-
teiskuntaopin opettajien liitolta ja Espoon ja 
Kauniaisten opettajien ammattiyhdistykseltä. 
Teatteriretkiä ja muuta kalliimpaa toimintaa 
varten keräämme jäseniltämme omavastuu-
osuuden. 

Uutena toiminnan muotona olemme aloit-

taneet tietotekniset vertaisoppimisiltapäivät.  
Tämä on helppo, halpa, miellyttävä ja teho-
kas tapa oppia erilaisten laitteiden ja ohjel-
mien käyttöä opetuksessa. Viimeksi huhti-
kuussa kokoonnuimme Leppävaaran koulun 
kirjastoluokkaan jakamaan toisillemme oppi-
tuntien suunnitelmia, joissa olimme käyttä-
neet tabletteja tai muuten tietokonetta. Mervi 
Maijala hankki kerhon rahoilla sushia ja sitten 
opiskelimme pari tuntia tietotekniikkaa. 

Vertaisiltapäivät ovat mielestäni erittäin 
tehokas tapa oppia uutta, koska kollegat esit-
televät jo toteuttamiaan tunteja. Eri ohjelmi-
en opiskelemiseen tulee lisää motivaatiota, 
kun näkee edessään  valmiin lopputuloksen. 
Tässä metodissa on myös se hyvä puoli, että 
toteutettavat asiat eivät ole - kuten niin mo-
nessa tietoteknisessä koulutuksessa yleensä 
- liian isoja. Kesken kevään kiireiden saimme 
kymmenen opettajaa paikalle. Sovimme jo 
nyt, että syksyllä jatketaan.

Espoon kaupunginmuseon kanssa olemme 
jatkuvassa kontaktissa. KaMu kutsuu meidät 
aina uusien näyttelyjen avajaisiin ja järjestää 
historianopettajille oman infon. Nämä tilai-
suudet ovat olleet suosittuja. KaMun lisäksi 
olemme käyneet muissa museoissa.

Teatterivierailut ovat yksi suosittu toimin-
tamme muoto. Käymme vuosittain kerran tai 
kaksi jossakin Helsingin tai Espoon teatteris-
sa katsomassa ajankohtaista tai historia-ai-
heista näytelmää. Olen yleensä varannut 20 
lippua, jotka myös lunastetaan. 

Lisäksi olemme pyrkineet tekemään syys-
retken, joka on tavallisesti ollut lauantairet-
ki johonkin lähiseudun kohteeseen. Viime 
vuonna kävimme tutustumassa Malmgårdin 
kartanoon ja Loviisan puuarkkitehtuuriin. 
Olen huomannut, että historianopettajien ni-
missä soittaminen avaa monia sellaisia ovia, 

Kulttuuria ja vertaisoppimista
Espoon kerho esittäytyy

vesa rYhänen

Tuoreinta historiaa 
Gaudeamukselta

HYOL:n jäsenille aina 15 % alennus 

verkkokirjakaupastamme: 

gaudeamus.pikakirjakauppa.fi.

Kampanjakoodi HYOL2015.

Pekka Valtonen 

Puolen maailman 
valtias
1500-luvun eurooppalainen 
imperialismi oli valtava ihmis- 
ja yhteiskuntakoe. Kuinka pit-
källe teknologiat, pääomat ja 
ahneus voivat vallan ja vaurau-
den kartuttamisessa viedä?

Kivinen & Vähäkylä (toim.) 

Venäjän palatseissa  
ja kaduilla
Venäjän taloutta, politiikkaa,  
hyvinvointia, kulttuuria ja ulko- 
politiikkaa viimeisimmän tutkimus- 
tiedon valossa. Millaista on elämä 
nyky-Venäjällä? Mitä vallan  
kulissien takana tapahtuu?  

Johannes Remy 

Ukrainan historia
Helposti lähestyttävä perus- 
teos kaikille, jotka haluavat  
ymmärtää, mistä maan nykyi-
sessä konfliktissa on kysymys ja 
mitä kaikkea sen taustalla on.

Jukka Rantala & Sirkka Ahonen 

Ajan merkit
Uutuusteos pohtii historian  
merkitystä elämässä, historian  
opetuksen kehittämistä ja  
käytäntöjä sekä oppimisen  
arviointia. Kuinka historia- 
aineesta voi tehdä merkityk- 
sellisen jokaiselle?

Sarjakuvan avulla voi helposti tiivistää tapahtumien 
kulun. Käytetty ohjelma: http://www.bitstrips.com/
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joihin koputtelu muuten olisi turhaa. 
Yhteisissä tilaisuuksissa olemme toisinaan 

päivitelleet, että nuorten opettajien saaminen 
mukaan toimintaamme on ollut hankalaa. 
Kuluvien parin vuoden aikana tilanne kerhos-
samme on parantunut, mutta yhäkin nuoria 
voisi tulla lisää mukaan. Nuorille mainostan 
kerhotoimintaa myös verkostoitumisen ja 
uramahdollisuuksien takia. Kerhotoiminnas-
sa tapaa kollegoita, jotka tietävät kaupungin 
historianopetuksen tilanteesta, eläkkeelle 
jäävistä kollegoista, vuorotteluvapaista, jon-
kun kollegan perhesuunnittelun menestyk-
sestä tai puolison ulkomaankomennuksesta. 
Koska rehtorit ovat kiireisiä ja joskus tilan-
teet tulevat vastaan yllättäen, on ensiksi soit-

Tuoreinta historiaa 
Gaudeamukselta

HYOL:n jäsenille aina 15 % alennus 

verkkokirjakaupastamme: 

gaudeamus.pikakirjakauppa.fi.

Kampanjakoodi HYOL2015.

Pekka Valtonen 

Puolen maailman 
valtias
1500-luvun eurooppalainen 
imperialismi oli valtava ihmis- 
ja yhteiskuntakoe. Kuinka pit-
källe teknologiat, pääomat ja 
ahneus voivat vallan ja vaurau-
den kartuttamisessa viedä?

Kivinen & Vähäkylä (toim.) 

Venäjän palatseissa  
ja kaduilla
Venäjän taloutta, politiikkaa,  
hyvinvointia, kulttuuria ja ulko- 
politiikkaa viimeisimmän tutkimus- 
tiedon valossa. Millaista on elämä 
nyky-Venäjällä? Mitä vallan  
kulissien takana tapahtuu?  

Johannes Remy 

Ukrainan historia
Helposti lähestyttävä perus- 
teos kaikille, jotka haluavat  
ymmärtää, mistä maan nykyi-
sessä konfliktissa on kysymys ja 
mitä kaikkea sen taustalla on.

Jukka Rantala & Sirkka Ahonen 

Ajan merkit
Uutuusteos pohtii historian  
merkitystä elämässä, historian  
opetuksen kehittämistä ja  
käytäntöjä sekä oppimisen  
arviointia. Kuinka historia- 
aineesta voi tehdä merkityk- 
sellisen jokaiselle?

taneilla monesti etu puolellaan. Nuoret myös 
saattavat ajatella, että kerhon hallituksessa 
toimiminen vaatii virkaa kunnassa. Näin ei 
toki ole. Kaikki ymmärtävät, että nuoret ha-
kevat virkaa sieltä, missä niitä on tarjolla. Jos 
työskentelykunta vaihtuu, seuraavassa vuo-
sikokouksessa hallitusta voidaan täydentää.

Toivotan kaikki alueemme historian ja 
yhteiskuntaopin opettajat mukaan kerhotoi-
mintaan. Omasta kokemuksestani voin sa-
noa, että hissannopet ovat hyvää seuraa ja 
tilaisuudet ovat mukavia. Lähtökitka on toi-
mintamme suurin vastus.
 
Kirjoittaja on espoolainen historian ja yhteis-
kuntaopin opettaja.
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Vantaan Jokiniemessä sijaitsee Etelä-Suo-
men merkittävin ja laajin kampakeraami-

sen kivikauden asuinpaikka. Noin 6000 vuot-
ta sitten alue oli merenrantaa, ja siellä asui 
kampakeraamisen ajan yhteisö. 

Monien esihistoriallisten asuinpaikkojen 
tapaan Vantaan Jokiniemikään ei paljasta sa-
laisuuksiaan ensi silmäyksellä. Pajukkoa kas-
vava ja korkeiden kerrostalojen katveessa 
oleva alue on kuin mikä tahansa joutomaa. 
Alueen pinnanmuodot ovat vuosituhansien 
aikana tasoittuneet, ja mahdolliset asutuk-
sesta kertovat painanteet sekä rakenteet 
kuten kiveykset, tulikuopat tai asuinsijojen 
tukipaalujen jäljet ovat hautautuneet maa-
kerrosten alle. Usein asuinpaikka paljastuu 
vasta arkeologisessa inventoinnissa tai uusia 
rakennusprojekteja edeltävissä pelastuskai-
vauksissa. Tai sitten sen paljastaa jokin yksit-
täinen, maanmuokkauksen seurauksena pin-
taan noussut irtolöytö kuten saviastian pala. 

Jokiniemen nimi juontuu sen sijainnista 
Keravanjoen mutkan muodostamalla niemel-
lä. Alueella on asuttu jo tyypillisen kampake-
ramiikan aikaan 3 900–3 400 vuotta ennen 
ajanlaskun alkua, jolloin siellä sijaitsi muinai-
nen merenranta. Asuinpaikka on tänä päivä-
nä 20–25 metriä meren pinnan yläpuolella, ja 
sitä rajaavat vilkasliikenteinen Tikkurilantie 
sekä Keravanjoki. Tikkurilan rautatieasemal-
le on matkaa kilometrin verran. Jos asuin-
paikka aikanaan oli hyvin kulkuyhteyksien 
ja vesireitin varrella, se on sitä nykyäänkin. 
Vantaan Jokiniemen asuinpaikan löysi en-
simmäisen kerran arkeologi Veikko Lehtosa-
lo inventoidessaan Helsingin pitäjän aluetta 
vuonna 1962. Myöhemmin alueella on tehnyt 
kaivauksia Museoviraston arkeologi Kaarlo 
Katiskoski vuonna 1986. Tiedekeskus Heu-
reka järjesti asuinpaikalla ensimmäiset osal-
listavat yleisökaivaukset arkeologian opiske-

lija Jan Fastin johdolla vuosina 1990–1994. 
Arkeologi Jan Fastin johdolla kaivettiin myös 
kesällä 2014, ja nämä kaivaukset saavat jat-
koa nyt tulevana kesänä. 

Metsästäjä-keräilijöitä vai viljelijöitä? 
 
Vantaan Jokiniemen asuinpaikka on löytöjen 
perusteella ajoitettu neoliittiselle kivikau-
delle, tyypillisen kampakeramiikan aikaan. 
Neoliittinen eli nuorempi kivikausi ajoittuu 
Suomessa noin vuosiin 5000–1500 ennen 
ajanlaskun alkua. Tyypillisen kampakeramii-
kan (noin 3900–3400 eaa.) ajanjakso määri-
tellään saviastiatyyppien perusteella. Tyypil-
lisen kampakeraamisen ajan saviastiat olivat 
suuria, pohjasta pyöreitä tai suippoja ns. kat-
kaistun kananmunan muotoisia säilytysasti-
oita, joiden reuna paksuuntui sisäänpäin. Ta-
sapohjaiset astiat olivat erittäin harvinaisia ja 
niitä tavattiin vasta kampakeraamista aikaa 
seuranneella nuorakeraamisella kaudella. 

Astiasaven sekoiteaineena on Jokinie-
messä kampakeraamiselle ajalle tyypillises-
ti käytetty kivimurskaa tai hiekkaa.  Myö-
hemmässä vaiheessa sekoitteena on ollut 
myös asbestia, kiillettä ja orgaanisia aineita. 
Aikakauden saviastiat on koristeltu kam-
paleimoilla ja kuoppamaisilla painanteilla.  
Neoliittisen ajan tunnusmerkkeinä pide-
tään yleensä kotieläinten ja viljelykasvien 
käyttöönottoa ja sen myötä kyläasutuksen 
ja -kulttuurin kehittymistä sekä hierarkki-
semman yhteiskuntarakenteen muodostu-
mista. Jokiniemen löydöt eivät kuitenkaan 
anna suoria viitteitä siitä, että paikalla olisi 
harjoitettu maanviljelystä. Löytöjen joukos-
ta ei ole tunnistettu esimerkiksi jauhinkiviä 
tai kulttuurimaakerroksesta viljelykasvi-
en siitepölyä, jotka olisivat vahvoja viitteitä 
alueella tuolloin harjoitetusta maanviljelys-

Kivikauden elämää Vantaan Jokiniemessä

elina vesanen teKsti, Kirill lorech / heureKa Kuvat 
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tä. Periaatteessa Jokiniemen asukit olisi-
vat kuitenkin voineet tuntea maanviljelyn.  
Helsingin yliopiston arkeologiaa ja siitepö-
lytutkimusta yhdistävän Kouvolan seutu 
muinaisuudessa – korpea vai kaskenkaata-
jia? -hankkeen kautta selvitettiin vuosina 
2010–2012 Kouvolan alueen maankäyttöä 
jääkaudelta alkaen. Tulokset osoittavat vil-
jelyn alkaneen eteläisessä Suomessa yli 
2000 vuotta oletettua aikaisemmin, eli sa-
maan aikaan kuin maanviljely levisi Lä-
hi-Idästä Keski-Eurooppaan noin vuonna 
5000 eaa. Suomen vanhin viljelylaji tattari 
on kulkeutunut Suomeen idästä Euraasian 
halki. Ensimmäiset viitteet ohran viljelys-
tä Suomen alueella näkyvät arkeologisissa 
aineistoissa vasta 1000 vuotta myöhem-
min. Periaatteessa Jokiniemen hiekkaran-
nalla noin 3900 eaa. asustellut väestö olisi 
voinut tuntea jo tämän kotoisen viljakasvin.  
Viljelyyn viittaavista löydöistä huolimatta 
Suomen kivikauden ja Jokiniemen asukkaat 
eivät vielä olleet maanviljelijöitä. Kalastus ja 
metsästys olivat kivikauden pääelinkeinoja. 
Tästä johtuen myöskään asutus ei välttämät-
tä ollut vakiintunut paikallaan pysyväksi eikä 
vahvoja yhteiskuntarakenteita ollut muodos-
tunut, vaan asuinpaikkaa saatettiin vaihtaa 
vuodenajan ja riistan saatavuuden mukaan. 

Savi-idolit kampakeraamisen kulttuu-
rin tunnuksina 
 
Jokiniemen kaivaukset tunnetaan ennen 
muuta ihmiskasvoisista savi-idoleista, joista 
ensimmäinen, parrakasta miehen päätä esit-
tävä pienoispatsas, löytyi vuoden 1990 kai-
vauksissa. Löytö oli aikansa sensaatio, sillä 
kampakeraamiset kulttuuriesineet ovat hyvin 
harvinaisia. Parrakas idoli kuuluu nykyään 
osaksi Kansallismuseon kokoelmia. 

Ennen ensimmäistä, virallisilla kaivauk-
silla löydettyä idolia eräs yksittäinen kaive-
lija oli jo onnistunut löytämään paikalta ih-
miskasvoisen idolin, joka kuitenkin unohtui 
löytäjän kirjahyllyyn vuosiksi. Vuonna 1992 
alueelta löytyi rikkoutuneen idolin puolikas, 
mutta sen jälkeen elämä niin idolirintamalla 
kuin Jokiniemen kaivauksillakin hiljeni. 

Kesällä 2014 mediassa kuitenkin kohis-
tiin jälleen idoleista. Tosin tällä kertaa kyse 
ei ollut ihmiskasvoisista, vaan enemmän-
kin sikiötä muistuttavista zoomorfisista ido-
leista. Tässä yhteydessä aiemmin mainittu 
harrastelijakin muisti kirjahyllyssään olevan 
patsaan, ja se päätyi arkeologi Jan Fastin 
hoiviin. Kesän 2014 yleisökaivauksen huo-
mattavimmat löydöt olivat kaksi lähes ko-
konaisina säilynyttä käyrää savi-idolia, jotka 

Jokiniemen kesa 2014: Jokiniemen kivikautisen asuinpaikan kaivauksiin kesällä 2014 osallistuivat 
Helsingin yliopiston alumnit sekä Arkeologian harrastajat ANGO ry:n innokkaat kaivajat. 
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ristittiin nopeasti ”Pojaksi” ja ”Papaksi”. Ido-
lit löytyivät kaivausalueen kulttuurikerrok-
sesta noin 55 cm syvyydestä maanpinnas-
ta. Kulttuurikerros muodostuu asuinpaikalle 
erilaisista ihmisen toiminnan seurauksena 
syntyneistä rakenteista, esineistä ja maa-
kerrostumista. Kulttuurikerroksen kaivami-
nen ja dokumentointi ovat keskeinen osa 
arkeologisten asuinpaikkojen tutkimusta.  
Jokiniemestä löydetyt idolit – ihmiskasvoiset 
sekä zoomorfiset, sikiötä muistuttavat – ovat 
keskenään erilaisia niin muodoiltaan kuin 
materiaaleiltaankin. Tämä herätti uteliaisuu-
den idoleiden alkuperästä ja tarkoituksesta. 

Savi-idoleiden historiaa 
 
Ensimmäiset ihmiskasvoisten savi-idoleiden 
löydöt Euroopassa ajoittuvat 1900-luvun al-
kuun Ahvenanmaan Jettböleen, Jomalan ky-
lään lähelle Maarianhaminaa. Löydetyt idolit 
olivat taidokkaasti muotoiltuja, koristeltu-
ja, litteitä ja pyöreäpäisiä. Kasvoissa oli ih-
mismäisiä piirteitä, mutta vartalo muistutti 
enemmän hyljettä. Jettbölen asuinpaikan 
vanhin asutusvaihe ajoittuu noin vuoteen 
3000 eaa. 

Vanhimpia varhaiskampakeraamiseen ai-
kaan (noin 5000 –4500 eaa.) ajoittuvia ido-
leita nimitetään ensimmäisen tunnetun löy-
töpaikan mukaan Paimion idoleiksi. Ne ovat 
pieniä poltetusta savesta muotoiltuja abst-
rakteja esineitä, joissa ihmisen muoto on 
tyylitelty. Joskus niissä saattaa olla merkkejä 
punamultamaalauksesta, mutta paljon taval-
lisempia ovat piirretyt viivat, joiden on arvel-
tu esittävän vaatetusta. 

Tyypillisen kampakeramiikan ajan löytö-
aineistosta Paimion tyypin idoleita ei enää 
tunneta. Niiden tilalle tulevat toukkamaiset, 
niin sanotut käyrät idolit. Monet käyristä 
idoleista esittävät istuvia hahmoja, joilla on 
lusikkamainen jalka, usein korkea selkähar-
ja ja nokka. Heurekan kaivauksilta vuonna 
2014 löydetyt kaksi uskomattoman hyvin 
säilynyttä savi-idolia edustavat juuri tätä ido-
lityyppiä. Isompi idoli voidaan tulkita sikiön 
lisäksi myös karhuksi, jolloin olisi kyseessä 
ensimmäinen Suomesta löydetty karhuido-
li. Esine soveltuisi periaatteessa hyvin myös 
käytettäväksi pienenä traanilamppuna. Täyt-
tä varmuutta asiasta ei kuitenkaan nykyme-
netelmin ole mahdollista saada, koska asuin-
paikan hapan maaperä on tuhansien vuosien 
kuluessa liuottanut kaikki mahdolliset traa-
ninjänteet esineestä. Kaivauksilta löytyneet 
palaneet hylkeenluut todistavat, että hyl-
keenrasvaa on ollut saatavilla.

Kummatkin Jokiniemen kaivauksilta 
vuonna 2014 löytyneet käyrät idolit on esi-
neistä tehdyn hyperspektraalianalyysin mu-
kaan valmistettu asuinpaikan välittömästä 
läheisyydestä löytyneestä savesta. Ihmis-
kasvoisten idolien savi taas oli asuinpaikalle 
tuntematonta. 

Jokiniemen ihmiskasvoiset savi-idolit ei-
vät kuuluneet mihinkään edellä mainituista 
savi-idolien ryhmistä. Ne olivat satoja vuosia 
vanhempia kuin Ahvenanmaan Jettbölestä 
löytyneet idolit, eivätkä ne materiaalinsa ja 
koristelunsa puolesta vaikuttaneet kotoperäi-
siltä esineiltä. 

Kampakeraamikan ajan asukkaan arki
 
Jokiniemen kaivausalueelta on vuosina 
1989–1994 ja 2014 löytynyt yhteensä viiden 
savi-idolin lisäksi kymmeniätuhansia savias-
tianpaloja, meripihkakorujen katkelmia, ki-
viesineitä, piikivisiä nuolenkärkiä, kaapimia, 
kivikirveiden kappaleita sekä niiden valmis-
tuksessa syntynyttä ylijäämämateriaalia eli 
niin sanottuja iskoksia. Iskosmateriaali koos-
tuu pääosin kvartsi- ja pii-iskoksista. Näistä 
varsinkin jälkimmäinen tuontitavarana to-
distaa alueen asukkaiden kauppa- tai muista 
yhteyksistä muuhun Eurooppaan. 

Kesän 2014 kaivausten merkittävimmät löydöt olivat 
kaksi käyrää, sikiötä muistuttavaa savi-idolia sekä 
ilmiömäisen hyvin säilynyt piikivinuolenkärki. 
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Runsaimmat löydöt olivat kahden lähek-
käisen, hautakuopaksi tulkittavan alueen 
kohdalla. Hautapaikoista todistaa tumma 
maa-aines, jonka väriin vuosituhansien aika-
na kokonaan hajonnut orgaaninen aines on 
vaikuttanut. Vainajia tai osia sellaisista Joki-
niemestä ei toistaiseksi ole löytynyt. 

Mitä löydöt kertovat arjesta? 
 
Arkeologinen tutkimus perustuu fyysisiin esi-
neisiin ja tutkijan niistä tekemiin tulkintoihin. 
Koska kirjallinen materiaali astuu kuvaan 
vasta historiallisen ajan myötä, on arkeologi 
aina oletustensa armoilla. Jokiniemen kaiva-
usten löytöjen, niihin käytetyn materiaalin, 
raaka-aineiden levinneisyyden, ilmastotutki-
muksen ja naapurialueiden löytöjen tunte-
muksen perusteella voidaan kuitenkin pää-
tellä jotain kivikauden puolivälin yhteisöstä 
ja sen elämästä. Suojainen niemennokka on 
tarjonnut turvallisen asuinpaikan ja meri hy-
vät kalastusmahdollisuudet. Sisämaan met-
sistä on saatu turkiksia ja nykyistä leudompi 
ilmasto on taannut mukavat oltavat. 

Asuinpaikalta löytyneet iskokset kertovat 
kivityökalujen valmistuksesta paikan päällä. 
Yhteisössä on mahdollisesti ollut oma kivi-
seppä hienoimpien esineiden valmistusta 
varten. Todennäköistä on myös, että useim-
mat ovat itse hallinneet yksinkertaisten työ-
kalujen valmistuksen. 

Alueelta löytyneet iskokset ovat pääosin 
piitä ja kvartsia. Piikiveä ei Suomen maape-
rässä luonnostaan ole, joten kaikkien täältä 
löytyneiden piikiviesineiden materiaali on 
tuontitavaraa. Jokiniemen aluetta lähimmät 
piikiviesiintymät ovat Venäjällä ja Keski-Eu-
roopassa. Piikiven kotoperäinen vastine oli 
kvartsi. 

Jokiniemestä on löydetty myös meripih-
kakorujen katkelmia, jotka ovat hyvin tyypil-
lisiä tuon ajan asuinpaikkalöytöjä. Myöskään 
meripihkaa ei Suomessa tunneta muuten 
kuin tuontitavarana. 

Meripihkaesineet kulkeutuivat tänne ylei-
simmin Baltiasta, mikä todistaa Jokiniemen 
asukkien yhteyksistä joko suoraan Baltiaan 
tai joihinkin ryhmiin, joiden kautta esineet 
olivat Suomeen tulleet. 

Balttilaisista siteistä todistavat myös ih-
miskasvoiset idolit, joille tunnetaan lähimmät 
ja tarkimmat vastineet Latviasta. Idolit edus-
tavat täysin erilaista tyyliä ja ne on muovail-
tu erilaisesta savesta, kuin samalta paikal-
ta löytyneet eläintä tai sikiötä muistuttavat 
idolit. Kummankin idolin tehtävä luultavasti 
oli toimia yhteisön shamaanin apuvälineinä 
yhteydenpidossa tuonpuoleiseen. Shamaani 
saattoi varata henkensä erilaisiin esineisiin 
matkustaessaan ylisen ja alisen maailman 
välillä. Kaikesta päätellen Jokiniemeä on 
asuttanut vajaa 6000 vuotta sitten vireä, ah-
kera, taitava ja aikaansa seuraava yhteisö. 
Aivan kuten tänäkin päivänä. 

Sinustako arkeologi? 
 
Kesällä 2015 Jokiniemessä kaivetaan taas. 
Tiedekeskus Heureka tarjoaa kaikille histori-
asta, arkeologiasta ja kaivamisesta kiinnos-
tuneille uteliaille mahdollisuuden osallistua 
kaivauksiin. Aiempaa kaivauskokemusta ei 
tarvita, sillä osallistujille järjestetään 28.5. 
aiheeseen orientoiva luento, ja paikan päällä 
työ opetetaan. Kaivauksille myydään päivä-
kohtaisia lippuja. Kaivausten ikäraja on 16 
vuotta, joten mukaan kannattaa innostaa 
myös kesälomaa viettäviä lukiolaisia. 

Kirjoittaja työskentelee Tiedekeskus Heure-
kassa koulutiedottajana.

Lisätietoa Heurekan tulevan kesän kaivauksista 
Jokiniemessä: 
www.heureka.fi/fi/heurekan-arkeologiset-kai-
vaukset-jokiniemessa-kesalla-2015

Ensimmäinen ihmiskasvoinen savi-idoli löytyi Joki-
niemestä vuoden 1990 kaivauksilla. Kaksi vuotta 
myöhemmin löydettiin katkelma vastaavasta idolista.
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Vuosittain loka-marraskuussa punaiset 
Nenät valtaavat kadut ympäri Suomen. 

Valtakunnallinen Nenäpäivä-kampanja haas-
taa kaikki mukaan auttamaan kehitysmaiden 
lapsia. Nenäpäivä nostaa esiin huumorin ja 
viihteen voimalla pitkäkestoisen kehitys-
yhteistyön merkityksen. Punaisten Nenien 
taustalla haaveena on Suomi, jossa jokainen 
edistää omilla teoillaan kehitysmaiden lasten 
ihmisarvoisen elämän toteutumista. Nenä-

päivän viesti on yksinkertainen: auttaminen 
on hauskaa ja kuuluu jokaiselle!

Nenäpäivä syntyi vaikuttamisen  
halusta 
 
Nenäpäivä-kampanjan juuret ovat Iso-Bri-
tanniassa, jossa 1980-luvulla joukko koomi-
koita halusi viihteen voimalla auttaa Etiopian 
nälänhädän uhreja ja muuttaa maailmaa. 
Omat taidot valjastettiin vaikuttamistyön vä-
lineeksi ja syntyi Red Nose Day -kampanja: 
varainhankinta- ja tiedotustempaus, joka on 
sittemmin kerännyt yli miljardi puntaa hä-
dänalaisten auttamiseksi.

Suomessa ensimmäinen Nenäpäivä jär-
jestettiin Nenäpäivä-säätiön (entisen Ylen 
Hyvä Säätiön) toimesta 2007. Suomen Ne-
näpäivässä yhdeksän järjestöä yhdistivät 
voimansa kertoakseen kehitysmaiden lasten 
avun tarpeesta yhteistyössä kampanjaa tu-
kevan Ylen kanssa. Tiedotustyön ohella va-
roja lähdettiin hankkimaan pitkäkestoisiin 
kehitysyhteistyöhankkeisiin, joiden keskiössä 
ovat lapset ja heidän perheensä. Kahdeksas-
sa vuodessa Nenäpäivä-kampanja on kas-
vanut Suomessa ilmiöksi tavoittaen mukaan 
lukuisten julkisuuden henkilöiden tuella sadat 
päiväkodit, koulut, oppilaitokset, yritykset, 
yhteisöt ja yksityishenkilöt. Nenäpäivästä on 
tullut yhteinen vuosittainen odotettu tem-
paus: mahdollisuus vaikuttaa ja edistää yh-
dessä kehitysmaiden lasten oikeutta hyvään 
elämään. Vuonna 2015 Nenäpäivä haastaa 
yhdeksättä kertaa mukaan kaikki koulut! 
Jokainen luokka tai koulu voi asettaa tavoit-
teensa itse ja toteuttaa oman Nenäpäivän 
viihteen voimalla.

Nenäpäivä – näkökulma yhteiskunta-
opin opetukseen
Globaalikasvatusta ja hauskaa yhdessä tekemistä

Nenäpäivän tuella yhdeksän järjestöä tekeee pitkä-
kestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä 
Väli- ja Etelä Amerikassa. Yleisradio tukee Nenäpäi-
vää ohjelmatoiminnallaan.
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Jokaista oppilasta tarvitaan, ymmärrys 
kasvaa keskustelemalla
  
Nenäpäivä-kampanja haluaa lisätä nuorten 
ymmärrystä globaalista oikeudenmukaisuu-
desta ja herättää keskustelua kehitysmai-
den lasten elämästä. Huumorin ja viihteen 
avulla esiin nostetaan haastavia teemoja ja 
edistetään ymmärrystä pitkäkestoisen kehi-
tysyhteistyön vaikuttavuuden sekä globaalin 
vastuunkannon tärkeydestä. Nenäpäivä on 
hyvä tilaisuus nostaa yhteiskunnalliset näkö-
kulmat esiin opetuksessa muutoinkin ajan-
kohtaisen aiheen kautta – herättää keskus-
telua tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, 
vastuullisuudesta ja yhteiskunnallisesta vai-
kuttamisesta. Kehitysmaiden lasten elä-
mästä keskustelemalla, järjestämällä oman 
Nenäpäivä-keräystempauksen, jokainen 
oppilas ymmärtää mahdollisuutensa vaikut-
tajana – muuttuu yhteiskunnan aktiiviseksi 
toimijaksi. Tämän ajatuksen on esiin nosta-
nut Nenäpäivän tukija, lastenpsykiatri Jari 
Sinkkonen: ”Lapset ja nuoret ovat vain hä-
märästi tietoisia siitä, miten uskomattoman 
alkeellisissa oloissa köyhimpien kehitysmai-
den lapset yrittävät käydä koulua ja päästä 
elämässä eteenpäin. Nenäpäivä-kampanja 
lisää heidän tietoisuuttaan tästä aiheesta. He 
muuttuvat tiedon passiivisista vastaanotta-
jista aktiivisiksi toimijoiksi voidessaan tehdä 
toisten hyväksi jotakin konkreettista, jotakin, 
mikä todella tuottaa tuloksia. Samalla suo-
malaisten lasten ja nuorten yhteenkuuluvuus 
paranee.” Nenäpäivänä nauru pidentää ikää 
siis niin kotimaassa kuin kehitysmaissakin.
  
Ideat ja vinkit Nenäpäivään
 
Tänä vuonna Nenäpäivää vietetään 
6.11.2015. Nenäpäivä tarjoaa nettisivuillaan 

runsaasti valmista materiaalia, jonka avulla 
globaalikasvatuksen voi ottaa helposti osak-
si oppituntia. Nyt jo kannattaa pohtia, mitä 
luokan tai koulun voimin voitaisiin lähteä yh-
dessä tekemään. Voitte esimerkiksi järjestää 
Nenäpäivä-teemaisen oppitunnin, jonka ai-
kana katsotte tarinoita kehitysmaiden lasten 
elämästä. Lukuisat julkisuudesta tunnetut 
henkilöt ovat vierailleet Nenäpäivän tuke-
missa hankkeissa. Pohtikaa ja keskustelkaa 
tarinoiden pohjalta ryhmässä, millaisia tun-
teita nähdyt tarinat herättävät, miten voisit-
te nostaa auttamisen halunne esiin koulunne 
lähiympäristössä lisäten tietoisuutta kehitys-
maiden lasten elämästä viihteen ja yhteisen 
tekemisen kautta. Voitte myös asettaa yhtei-
sen keräystavoitteen: kuinka monta euroa 
haluatte lasten hyväksi tehtävään työhön 
yhdessä tempauksellanne kerätä. Nenäpäivä 
voi huipentua vaikkapa koulun yhteiseen lu-
kumaratoniin, jossa oppilaat pääsevät omilla 
teoillaan vaikuttamaan: kerätkää oppilaille 
lukusponsorit esimerkiksi paikallisista yri-
tyksistä ja katsokaa, kuinka monta kirjaa 
ehditte päivän aikana yhdessä lukea. Jo 10 
eurolla Nenäpäivässä mukana olevat järjes-
töt voivat mahdollistaa lukutaidon lapselle 
kehitysmaassa! Kehitysmaiden auttamisen 
lisäksi nuorista kasvaa vastuullisia vaikutta-
jia omassa yhteisössään. Siinä on voimakas 
viesti koko luokalle kerrottavaksi.

Lähde mukaan luokan kanssa – tilaa 
syksyksi ilmainen koulumateriaali osoittees-
ta: nenäpäivä.fi/mukaan2015 Kaikkien 7.8. 
mennessä tilanneiden kesken arvotaan liput 
Nenäpäivä-show’n yleisöön! 
 
nenäpäivä.fi
 
Tietoiskun Nenäpäivästä kirjoitti Nenäpäivä-
säätiö. 



Oho, tulipa mokattua

MARKKU KUISMA & PEKKA 
SEPPäNEN: SUOMEN 
PAHIMMAT BISNESMOKAT. 
TARINOITA HUIPPUJOHTA-
MISESTA. SILTALA 2015.

Ilo ilman viinaa on teeskentelyä, 
paitsi vahingonilo, joka on aina ai-
toa. Tämä sananlasku mielessäni 
tartuin teokseen Suomen pahim-
mat bisnesmokat. Lähihistoriamme 
valtavia taloudellisia tappioita tar-
kastelevan teoksen suurena vaa-
rana kun on langeta vahingoniloon 
ja jälkiviisauteen.

Pienikokoinen teos on viihdyt-
tävä ja helppolukuinen, sillä tekijät 
tuntevat aiheensa ja uskaltavat 
esittää näkemyksensä rohkeasti. 
Se on löyhäjuoninen esseekokoel-
ma, jonka keskiössä ovat suoma-
laisten huippujohtajien epäonnistu-
miset. Jokainen luku tarjoaa yhden 
esimerkin epäonnistumisesta.

Soneran umts-kauppoja, Fortu-
min johtajaoptioita ja monia muita 
bisnesmokia yhdistää se, että ne 
ovat olleet ajan hengen mukaisia. 
Kukin teko on ajallaan näyttänyt 
luonnolliselta, lähes välttämättö-
mältä toimelta – kunnes huoma-
taan, että muoti on muuttunut ja 
ajanhenki on kylmennyt. Toinen 
bisnesmokille tyypillinen piirre on 
johtajien pakonomaiselta näyttävä 
tarve pyrkiä kansainvälisille peli-
kentille. Kirjan tekijöiden mukaan 
kansainvälistymisen himo onkin 
sumentanut yritysjohtajien ratio-
naalista ajattelua, mikä on näky-
nyt esimerkiksi liian suurina osto-
tarjouksina. Tähän lankesi Stora 
Enso Amerikan valloituksessaan, 
ja ainoastaan onnekas epäonnistu-
minen säästi Nordean vastaavalta 
kohtalolta Hollannissa. 

Suomen suurin bisnesmoka on 
kirjoittajien mielestä Nokian omien 
osakkeiden takaisinosto-ohjelma, 

johon Nokia käytti vuosina 2003–
2008 noin 19 miljardia euroa. Ope-
raatio oli kumarrus amerikkalaisille 
osakkeenomistajille, kun taas suo-
malaiset omistajat olisivat hyöty-
neet enemmän anteliaammasta 
osingonmaksusta. Jos yhtiö ei olisi 
mennyt muodin mukaan, sillä olisi 
ollut vahvempi taloudellinen ase-
ma, kun ongelmat kasaantuivat.

Viimeisessä luvussa tekijät 
esittelevät menestyvän suuryri-
tyksen reseptin. Kone on välttänyt 
toistuvasti muodinmukaisuuden 
ja huippujohtamisen karikot. Toi-
sin kuin kirjassa esitellyt yhtiöt, 
Kone on perheyritys, jolla on ollut 
sukupolvien ajan vahvaa omista-
javaltaa käyttävä johtaja. Kone ja 
muut menestyvien perheyritysten 
perhejohtajat osoittavat Kuisman 
ja Seppäsen mielestä, että huip-
pupalkkainen huippujohtaja on 
myytti. Heidän mukaansa huippu-
johtajat eroavat muista ihmisistä 
ainoastaan siinä, että he ovat sel-
västi keskiarvoa pitempiä. Koska 
ihmisen pituudella ja hyvällä johta-
mistaidolla ei ole mitään tekemistä 
keskenään, tekijät päättelevät, että 
huippujohtajiksi itse asiassa ei vali-
koidu johtamisen huippuja, ainoas-
taan pitkiä miehiä.

Ossi Kokkonen

Putinin Venäjän  
läpivalaisu 

TIMO VIHAVAINEN: VAN-
HAN VENäJäN PALUU, 
OTAVA 2014, 253 S.
Venäjän tutkimuksen professori Vi-
havainen on tullut tunnetuksi reip-
paasti kantaaottavista kirjoistaan. 
Häneltä on Venäjä-kirjojen ohella 
ilmestynyt Suomen henkistä ilma-
piiriä ruotiva teos ”Mitä mieltä Suo-
messa saa olla”. 

Vihavaisen uusi Venäjä-kirja 
on rakennettu aiemmin muualla 
julkaistuista kymmenistä esseistä. 
Tästä johtuen kirja vaikuttaa seka-
valta ja hyppelehtivältä. Vihavai-
nen hallitsee kuitenkin aiheensa 
suvereenisti, ja olennaiset seikat 
Putinin Venäjän henkisestä ilmapii-
ristä hahmottuvat selvinä.

Neuvostoliiton romahdus jätti 
suuren osan venäläisistä aatteelli-
seen tyhjiöön, mitä on pyritty paik-
kaamaan ortodoksisen uskonnon 
nostamisella perinteisten arvojen 
eturiviin. Tärkeimmäksi yhdistä-
väksi tekijäksi on nostettu valtio ja 
sen kunniakas sotahistoria. Vahva 
valtio vaatii vahvaa johtajaa - Pu-
tinin ympärille rakennettu kultti jat-
kaa vanhaa venäläistä perinnettä. 
Samaa ajattelua edustavat Stalinin 
maineen rehabilisointi ja 1910-lu-
vulla murhatulle pääministeri Sto-
lypinille pystytetyt patsaat.

Venäjä on edelleen monien 
kansallisuuksien valtio. Venäläisille 
opetetun käsityksen mukaan venä-
läiset ovat epäitsekkäitä hyvänteki-
jöitä, joiden ystävällisestä avusta 
muut kansat ovat hyötyneet. Venä-
jän kielen ja kulttuurin leviäminen 
vähemmistökansojen keskuuteen 
on jaloa apua. Unelma suurvallan 
paluusta elää venäläisten mielissä. 
äärinationalistiset ajatushautomot 
unelmoivat venäläisestä impe-
riumista, joka hallitsisi Euraasian 
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mannerta ja siten koko maailmaa. 
Näin ajattelevien suhtautuminen 
”rappeutuneeseen” länteen on 
äärimmäisen kielteinen. Osittain 
samoilla linjoilla on Putinin suuri 
projekti Euraasian unioni.

Nyt voi jo todeta, että Krimin 
valtaus ja Ukrainan kriisi ovat tu-
honneet Euraasian unionin, sillä 
ilman Ukrainaa ei unioni olisi edes 
torso. Vihavaisen mielestä Krimin 
valtaus oli unionin rakentamisen 
kannalta suuri epäonnistuminen, 
vaikka sitä onkin Venäjällä käytetty 
kansallisen uhon lietsomiseen ja 
Putinin suosion pönkittämiseen.

Suomen ja Venäjän suhteita 
pohtiessaan Vihavainen pitää on-
nettomana, jos Suomen Venäjällä 
nauttima arvostus, joka on ansait-
tu niin maanpuolustamisella kuin 
taloudellisillakin ansioilla, tuhot-
taisiin pakote-intoilulla tai Nato-
hötkyilyllä. Vihavaisen kanta on 
täysin selvä: Suomi luopuisi kalliisti 
ansaitusta perinnöstään, jos se liit-
tyisi Naton jäseneksi.

Kritiikistään huolimatta on Vi-
havainen epäilemättä Venäjän to-
dellinen ystävä. Venäläisiä ihmisiä 
Vihavainen kuvaa mitä sympaatti-
simmiksi.

Vilho Kulju

Kurkistuksia peiton 
alle 

LEMMEN ILOT JA SYdä-
MEN SALAT. SUOMALAI-
SEN RAKKAUdEN HISTO-
RIAA. ANU LAHTINEN JA 
KIRSI VAINIO-KORHONEN. 
265 S. WSOY. 2015

Vanhemman historian kurssista 
saa mielenkiintoisen, jos hallinnol-
lisen historian sijaan perehtyy suo-
malaisten arkielämään. 
Anu Lahtinen on kirjoittanut teok-
sen Lemmen ilot ja sydämen salat 
keskiajalta 1600-luvulle käsittävän 
alkuosan, josta Kirsi Vainio-Kor-
honen jatkaa nykyaikaan saakka. 
Avioliiton ja elämänkumppanin va-
linnan lisäksi teoksessa käsitellään 
ystävyyttä, seksiä ja erotiikkaa. 

Keskiajalta 1700-luvulle oli 
sukuyhteyden merkitys ja maa-
omaisuuden säilyttäminen sekä 
miesten että naisten elämää mää-
rittävä asia. Sääty, varallisuus ja 
työkyky olivat puolison valinnassa 
tärkeämpiä asioita kuin tunnesi-
teet, vaikka avioliitoissa oli myös 
rakkautta. Aviopuolisot pysyivät 
ensisijassa oman sukunsa jäse-
ninä, pitivät omat sukunimensä 
ja hallitsivat itse perintömaitaan. 
Keskiajalta lähtien pappi saattoi 
siunata parin ja pirskottaa vihki-
vettä aviovuoteeseen, mutta pa-
kolliseksi kirkollinen vihkiminen tuli 
vasta 1734. Uusi laki vähensi myös 
vaimon suvun merkitystä ja vahvis-
ti aviomiehen asemaa perheessä. 
Vaimo siirtyi omasta säädystään ja 
suvustaan miehensä perheeseen, 
ja puolisoiden varat liitettiin yhteen 
perheomaisuudeksi.

1700-luku oli erotiikan vuosisa-
ta. Aikakauden kirjoituksissa ja ku-
vituksissa ilotellaan sukupuolisuu-
della kiertelemättä. Seksi oli iloinen 
asia sekä miehille että naisille. 
Naisen saamaa orgasmia pidettiin 

edellytyksenä hedelmöitymiselle. 
1800-luvulla tuli porvarillisesta 

ydinperheestä yleisesti hyväksytty 
yhteiselämän normi ja ihanteeksi 
puolisoiden rakkauteen pohjautu-
va avioliitto. Avioliiton ulkopuolisiin 
suhteisiin alettiin suhtautua tuomit-
sevasti, ja äidin roolista tuli naisten 
tärkein tehtävä. Luonnontieteiden 
kehittyessä selvisi, että raskaus 
ei edellyttänyt naisen kiihottumis-
ta yhdynnässä. Naisen ei enää 
tullut osoittaa seksuaalista haluk-
kuuttaan, vaan olla vastaanottava 
osapuoli. Yleisistä normeista poik-
keavaa käyttäytymistä rakkaudes-
sa ja erotiikassa ruvettiin kontrol-
loimaan. Tieteen katsottiin voivan 
määritellä sen, mikä oli ihmislajille 
tavallista ja epänormaalia. Erilai-
suutta alettiin kriminalisoida. Ho-
moseksuaalisuus kriminalisoitiin 
Suomessa 1894. 

Suomalaisen rakkauden his-
toria täydentää kuvaa perheistä, 
miehistä ja naisista menneinä vuo-
sisatoina. On hienoa saada näky-
väksi oikeaa elämää. Kirsi Vainio-
Korhonen ja Anu Lahtinen ovat 
lisäksi niin taitavia kynänkäyttäjiä, 
että kirjaa ei malta laskea kädes-
tä ennen kuin sen on lukenut lop-
puun. 

Ulla Koiranen 
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”Tulevaisuus alkoi jo 
aikaa sitten” 
 
JUKKA RANTALA & SIRKKA 
AHONEN: AJAN MERKIT. 
HISTORIAN KäYTTö JA 
OPETUS. GAUdEAMUS 
2015. 229 S.

Olemme sekä historian tuotteita 
että sen tekijöitä. Tästä lähtökoh-
dasta käsin Jukka Rantala ja Sirk-
ka Ahonen selvittävät Ajan merkit  
-kirjassaan sitä “mitä historiatietoi-
suus 2000-luvun yhteiskunnassa 
edellyttää ja millä eri tavoin uuden 
digitaalisen aikakauden nuoria 
opetetaan.” Kirjan pääsanoma on, 
ettei historia ole faktojen omak-
sumista, vaan aktiivista toimintaa 
julkisen historiakulttuurin, kollektii-
visen muistin ja tutkimuksen risti-
vedossa. Tätä alleviivataan esitte-
lemällä niin suomalaista, brittiläistä 
kuin pohjoisamerikkalaista histori-
an pedagogiikan tutkimusta.

Ajan merkit tuo yksissä kansis-
sa esiin historian läsnäolon arki-
elämässämme, erilaiset perustelut 
historian opettamiselle, historian-
opetuksen ja opetussuunnitelmien 
muutokset sekä historiallisen ajat-
telun opettamisen ja oppimisen 
arvioinnin. Kirjoittajien toteamus: 
“Historiaan kuuluu sekä mennei-
syysperspektiivi että tulevaisuus-
horisontti” osuu hyvin yksiin myös 
teoksen pääidean kanssa: kirjas-
sa selitetään historianopetuksen 
menneisyysperspektiivin avulla 
sen nykytila ja luodaan katsauksia 
tulevaisuuden tarpeisiin.

Teoksen vahvinta antia on his-
toriallisen tiedon vastaanottoon 
sekä sen yhteiskunnalliseen käyt-
töön liittyvä pohdinta. Varsin her-
kulliseksi koin Rantalan ja Ahosen 
tavan valottaa ilmiöitä useista eri 
näkökulmista käsin. Sen sijaan 
että tyytyisivät esittämään vain 
omaa kantaansa tukevia tutkimus-

tuloksia, kirjoittajat osoittavat, ettei 
menneisyys, saati sitten mennei-
syyden opettaminen tai tutkiminen 
ole yksiselitteistä. Tästä kertovat 
kirjan lukuisat kohdat, joissa tut-
kijat osoittavat niin menneisyyden 
tulkinnan kuin tutkimustulostenkin 
ristiriitaisuudet, perustellen kuiten-
kin sen, miksi historianopetusta 
tulee edelleen kehittää. 

Kirjaan sisältyy suuri määrä 
käsitteitä, pohdintaa, historianope-
tuksen historiaa sekä historian pe-
dagogisen tutkimuksen esittelyä ja 
analysointia. Paikoitellen Rantalan 
ja Ahosen vankka asiantuntemus 
kääntyy lukijan kannalta aavistuk-
sen puuduttavaksi esimerkkien 
esittelyksi. Toisaalta, vaikka viesti 
olisi tullut perille vähemmilläkin esi-
merkeillä, palvelevat nämä opetuk-
seensa virikkeitä etsivää opettajaa. 
Samoin kirjan viesti siitä, miten “di-
gitaaliajan nuorisoa” tulisi opettaa 
jää paikoin teoreettiseksi. Vaikka 
teos sisältää käytännön esimerk-
kejä ja aineistovinkkejä, mikään 
historiallisen ajattelun oppimate-
riaalipaketti se ei ole. Sen sijaan 
historian opetuksen ydintehtävää 
esittelevänä teoksena Ajan merkit 
on kaivattu ja tärkeä lisä historian-
pedagogiseen kirjallisuuteen.

Anna Veijola

Yksi pojista

JENNY NORdBERG: KABU-
LIN TYTTöJEN SALAISUUS. 
VAIETUN VASTARINNAN 
JäLJILLä AFGANISTANIS-
SA. WSOY 2015. 363 S.

”Veljemme on oikeastaan tyttö.” 
Afganistanilaisen pikkutytön viaton 
lausuma ruotsalaiselle toimittajalle 
Jenny Nordbergille on alku viiden 
vuoden hypylle tuntemattomaan: 
tutkimaan ilmiötä bacha posh — 
pojiksi puetut tytöt. Tuloksena syn-
tyi ensin kiitetty artikkeli New York 
Timesiin ja sitten tämä kirja. 

Nordberg kertoo viiden tytön ja 
naisen äänellä tarinan siitä, millai-
siin selviytymiskeinoihin afganis-
tanilaiset vanhemmat turvautuvat 
tehdäkseen tytärtensä elämästä 
maailman pahimmassa paikassa 
vähän helpomman. Syyt tyttöjen 
naamioimiseksi ovat monet ja ilmi-
ön juuret syvällä yhteiskunnassa, 
jossa vain pojilla on väliä. Perheen 
arvo määritellään sen mukaan, 
kykeneekö nainen synnyttämään 
poikalapsia. Jos ei, niin keksitty 
poika on parempi kuin ei poikaa 
ollenkaan. Ylä- ja keskiluokkaisen 
perheen tytölle lapsuus poikana 
on kunnianhimoa ja itsevarmuut-
ta kasvattava elämänkoulu ja suo 
lukuisia etuisuuksia. Tärkeimpänä 
vapauden mennä ja tulla kuten 
haluaa. Pojaksi puetun köyhän 
perheen tytön elämä on kovin toi-
senlaista. Hän on lapsityövoimaa, 
jonka työpanoksesta saattaa riip-
pua koko perheen hengissä pysy-
minen. Rikkaita ja köyhiä yhdistävä 
syykin löytyy: pojaksi puetun tytön 
uskotaan tuovan onnea oikean po-
jan saannissa. 

Jokaisen haastatellun tarina ja 
myös paluu tytöksi on erilainen. 
Sillä palata heidän pitää, viimeis-
tään ennen murrosikää. Paluun ku-
vailu on kirjan vaikuttavinta antia.  
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Nordberg päätyy siihen, että 
bacha posh on globaalin naishis-
torian puuttuva palanen, joka on 
ollut voimissaan patriarkaalisen 
yhteiskunnan alkuajoista lähtien. 
Sillä on tuskin mitään tekemistä 
islamin kanssa eikä se rajoitu vain 
Afganistaniin. Naamioitumista on 
ollut kaikkina aikoina ja kaikissa 
yhteisöissä, joissa naisia on sorret-
tu. Nordberg näkee bacha poshis-
sa lupauksen paremmasta: siinä 
on kyse hiljaisesta vastarinnasta 
vallitsevaa eriarvoisuutta kohtaan. 
Nordberg lopettaa kirjansa tärke-
ään pohdintaan siitä, olisiko patri-
arkaatti kaadettavissa. Vastaus on 
varovainen kyllä. Monien reuna-
ehtojen saattelemana hän laittaa 
toivonsa niihin valistuneisiin isiin, 
”jotka valvovat, mitä heidän tyttäril-
leen tapahtuu”.

Kirja on vetävästi kirjoitettu 
ja sujuvasti suomennettu, mutta 
myös armottoman moninainen. 
Se kertoo päällekkäin monta tari-
naa naisista, miehistä ja lapsista, 
Afganistanin ja länsimaiden nykyi-
syydestä, menneisyydestä ja tule-
vasta. Voin vilpittömästi suositella 
teosta jokaiselle, joka haluaa ym-
märtää enemmän, ei vain naisten 
elämästä Afganistanissa, vaan ih-
misyydestä yleisesti.

Mari Halli

Seikkaperäisesti 
Ukrainasta

JOHANNES REMY: UKRAI-
NAN HISTORIA. GAUdEA-
MUS 2015. 296 S.
Helsingin yliopiston Itä-Euroopan 
historian dosentin Johannes Re-
myn teos Ukrainan historia on loo-
ginen jatkumo hänen useille Uk-
rainaa käsitteleville artikkeleilleen. 
Itä-Ukrainassa vallitsevan konflik-
tin takia kirja on ajankohtainen ja 
auttaa ymmärtämään konfliktin syi-
tä. Ukrainan historiasta suomeksi 
kirjoitettuja kirjoja on vähän, joten 
kirjalle on tilausta.

Ukrainan historia on kattava, 
joskin perinteinen teos. Tietoaines 
on niin runsas, että kirja avautunee 
kokonaan vasta useammalla luku-
kerralla. Kirja erittelee hyvin syitä 
mm. sille, miksi nykyisten ukrai-
nalaisten kansallisessa identitee-
tissä on Länsi- ja Itä-Ukrainassa 
suuri ero, mikä omalta osaltaan 
selittää nykyistä konfliktia Donets-
kin ja Luhanskin alueilla. Samoin 
Remy käsittelee huolellisesti Kri-
min niemimaan erilaisen aseman 
verrattuna muuhun Ukrainaan.

Koska kansallisuuskysymys on 
niin keskeistä Ukrainan historian 
tutkimuksessa, myös Remyn kirja 
keskittyy siihen. Kuten hän itsekin 
johdannossa toteaa, tämä on sääli, 
sillä maan sosiaalihistoria, arkielä-
män historia tai naisten ja lasten 
historia ansaitsisivat enemmän 
huomiota. 

Ukrainan historia etenee kro-
nologisesti aina Kiovan Rusista ja 
Puola-Liettuan aikakausista vuo-
den 2014 lopulle saakka. Kiovan 
Rus syntyi 800-luvulla ja sekä Uk-
raina että Venäjä ovat pitäneet sitä 
oman valtiollisuutensa alkumuoto-
na. Myöhemmin mongolien retki-
en seurauksena läntinen Ukraina 
lankesi Puola-Liettualle ja dneprin 

itäpuoleiset alueet Venäjälle. Tämä 
jako säilyi pääpiirteissään II maail-
mansotaan saakka, tosin 1700-lu-
vulla Länsi-Ukrainan isännäksi tuli 
Itävalta.

Nykyisestä Ukrainan alueesta 
on aina taisteltu eikä yksikään isän-
tävaltio ei ole pitänyt ukrainalai-
sia itsenäisenä kansana. Ukraina 
on ollut jaettuna eri valtakuntiin 
ja kulttuuripiireihin, mikä on vai-
kuttanut asukkaiden kansalliseen 
identiteettiin, kieleen ja uskontoon. 
Isäntämaiden Ukraina-käsitykseen 
vaikuttaneista asioista esimerkki-
nä Remy mainitsee vuonna 1674 
julkaistun Synopsiksen, jossa pai-
notetaan voimakkaasti Ukrainan ja 
Venäjän historian yhteyttä, minkä 
seurauksena ukrainalaisia alettiin 
Venäjällä pitää venäläisinä.

Ukrainan historian ainoana 
puutteena pidän turhan ylimalkai-
sia karttoja. Kirjassa luetellaan 
paikkoja, kuten Taurian ja Hersonin 
kuvernementit, joita ei kuitenkaan 
näy yhdessäkään kirjan kartoista. 
Tämä puute olisi ollut korjattavissa 
helposti ja auttaisi alueen hahmot-
tamista. Muuten kirjaa on helppo 
suositella kaikille, jotka haluavat 
tutustua Ukrainan historiaan. Teksti 
on sujuvaa ja siten helppolukuista.

 
Antti Tenkanen
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