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Suuri puhallus

Jari aalto

Rakennusalalla on 
menossa suuri 

rakennemuutos. Bitit 
korvaavat betonin ai-
nakin julkisessa raken-
tamisessa. Lähitule-
vaisuudessa lukioiden 
ja ammattiopistojen 
opiskelijat saanevat 
yhä useammin katon 
päänsä päälle virtuaa-
lisesta koulusta, jota 
täällä Helsingissä kut-
sutaan Stadin eKam-
pukseksi. Rakennus on 
pian harjakorkeudessa 
ja verkkoinsinöörit ja 
asiantuntijat hälisevät 
uudenlaisista ratkai-
suista, joiden olete-
taan olevan oppimisen 
näkökulmasta nerok-
kaita ja luonnollisesti 
kustannustehokkaita. 
Verkkopedagogiikkakoulutukset vetävät laa-
joja joukkoja kiinnostuneita opettajia.

Samaan aikaan työmaalla leviää häm-
mennys. Kaiken tohinan keskellä huoneita 
suunnittelevien ja rakentavien opettajien 
työehdot on jokseenkin sivuutettu arkisina ja 
kiusallisina sivuseikkoina. Tämä lienee varsin 
tavallista nykypäivän rakennustyömailla. Kä-
sitykseni mukaan työnantajien ja opettajien 
edustajat pääsevät sopimukseen siitä, että 
jos opettaja asettuu luomaansa kurssihuo-
neeseen ja avaa sen kotikuntansa opiskelijoi-
den tulla, hän saa siitä virkaehtosopimuksen 
mukaisen korvauksen. Ratkaisu on mielestä-
ni lähes kohtuullinen. Tiedän kokemuksesta, 
että verkkokurssin opettaminen on yhtä työ-
lästä kuin kontaktiopetus, mutta työ valtaa 
myös enenevässä määrin vapaa-ajan. Ny-

kypäivän opiskelijat 
odottavat opettajan 
istuvan päätteensä 
ääressä myös iltaisin 
tai sunnuntaina aa-
muyöllä, kun opiskeli-
ja saapuu riennoiltaan 
kotiin.

Monet muut asiat 
ovat sopimatta. Entä 
jos verkkokoulutuk-
sen järjestäjä vuok-
raa huoneesi toisel-
le opettajalle, antaa 
naapurikunnan ope-
tusviranomaisten la-
data sen serverilleen 
tai myy verkkokoulun 
ulkomaille osana Suo-
men kasvavaa palve-
luvientiä? Minulle on 
vakuutettu, ettei täl-
lainen tulevaisuus ole 
mahdollinen, koska 

verkkomateriaalit valmistaneilla opettajil-
la on niihin tekijänoikeudet. Mutta entä jos 
he luopuvat niistä? Sattumalta eteeni leijaili 
sopimuspohja, jossa tekijänoikeuksista tar-
jottiin kertakorvaussummaa, joka oli kaiken 
lisäksi jätetty avoimeksi. Jokainen opettaja 
saisi kai vastata korvaussummaa koskevista 
neuvotteluista itse. Pahimmassa tapaukses-
sa opettaja myisi oikeutensa pikkusummas-
ta eikä hän saisi penniäkään mahdollisista 
muista tuotoista. Tekstissä ei puhuttu mitään 
siitäkään, kuka ostaa tarvittavan kuvamate-
riaalin. Minä en allekirjoittaisi näillä ehdoilla.

Koska en vastusta verkko-opetusta enkä 
sähköisiä opetusmateriaaleja vaan päinvas-
toin kannatan niitä, minulla on rakentava 
ehdotus. Ensinnäkin opettajan tulee saada 
korvaus, joka kerta kun toinen opettaja käyt-
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.

SYYSLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 7.10.2012 klo 13.00
Kruununhaan yläasteen koululla (Snellmaninkatu 18, 00170 Helsinki).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Hallitus

Förbundet för lärarna och samhällslära FLHS r.f.

HÖSTENS FÖRBUNDSMÖTE

hålls söndagen den 7 oktober 2012 kl 13.00
i Kruununhaan yläaste (Snellmangatan 18, 00170 Helsinginfors).
På mötet behandlas behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Styrelsen

tää hänen materiaalejaan. Näin toimitaan 
esimerkiksi Helsingin avoimessa yliopistossa. 
Myös materiaalin maksuttomasta levittämi-
sestä kotimaassa pitäisi saada korvaus. Se 
voitaisiin sitoa esimerkiksi kurssille osallis-
tuvien opiskelijoiden määrään eli yksikkö-
kustannuksiin. Jos kustantaja eli kunta myy 
materiaalin toiseen maahan julkaistavaksi 
muulla kuin alkuperäiskielellä, opettajan pi-
täisi saada oma osuutensa kustannusoike-
uksien tuotosta. Näillä ehdoilla voisin myydä 
tekijänoikeuteni, jos vielä hinnoista sovitaan. 
Muussa tapauksessa harkitsen osaamiseni 
myymistä yksityiselle kustantajalle tai raken-
nutan oman oppimisalustan. Pääomakustan-
nuksia ei juuri ole ja taitavia yhteistyökump-
paneita löytyy helposti.

Alennusmyynnit näyttävät alkavan myös 
opettajankoulutuksessa. Muutamat opetta-
jankoulutuslaitosten edustajat ovat kirjoitel-
leet lehdissä ”laaja-alaisesta kasvatusalan 
tutkinnosta”, joka tarkoittaisi muun muassa 
yläkoulun opettajien pätevyysvaatimusten 
alentamista. En voi ymmärtää mitä järkeä 
tässä on. Mitä hyötyä oppilaat saavat jatko-
opinnoissaan opettajista, joiden aineenhal-
linta on heikolla tasolla? Ruotsissa on ollut 
tällaisista ratkaisuista erittäin huonoja ko-
kemuksia, ja mekin saisimme sanoa hyville 
Pisa-tuloksillemme hyvästit! Koko pannukak-
ku tuoksahtaa rahansäästöltä ja yliopistojen 
laitosten reviirikiistoilta. 
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Det nya timfördelning 

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Under sommaren har timfördelningsgrun-
derna godkänts av regeringen och våra 

ämnen klarade sig bra, kanske tack vare ett 
mycket hårt arbete i kulisserna. Vi fick hela 
två årsveckotimmar i samhällslära för års-
kurserna  (4) 5-6.  Det skall bli intressant 
att se hur skolningen av lärarna kommer att 
skötas liksom vilket innehållet kommer att 
bli? Jag tror att en grundläggande demo-
krati- och ekonomifostran kommer att bilda 
det centrala innehållet. Hur dyr kommer då 
denna förändring att bli för kommunerna när 
tusentals lågstadielärare skall fortbild sig har 
man säkert räknat ut inom kommunförbun-
det. Billigt blir det inte! Kanske det rent av 
blir så att UBS låter det blir en övergångspe-
riod på 10 år för att fortbildningskostnaderna 
sprids ut över en lång period. Det gjorde UBS 
när man satte in ämnet hälsokunskap i lärop-
lanen 2002/2003.  

I den nya timfördelningen förpliktigas vi i 
högstadiet att även sätta in mera dramape-
dagogik i historieundervisningen liksom inom 
ämnet modersmålet. Här kan det uppstå int-
ressanta synergier, men kanske också mots-
tånd. Vi skall använda oss av samma meto-
der som modersmålslärarna, men lönen är 
verkligen inte den samma. När skall då den-
na dramafortbildning påbörjas och vem skall 
betala den? Är det från skolans budgetmedel 
det skall tas eller blir det centrala pengar som 
kommer att öronmärkas? Var uppmärksam 
på denna fråga! Se till så inte fortbildnings-
pengarna tas från skolans bokbeställningar. 

En annan sak som regeringen kom öve-
rens om var att man skall öka det totala an-
talet minimiårsveckotimmar i grundskolan 
(från 222 till 225) med tre tillvalstimmar. I 
vilket skolstadium de skall placeras är däre-
mot oklart. Beslutet torde regeringen ta först 
våren 2013 – efter kommunalvalet.  Skall 
timmarna placeras i låg- eller högstadiet? 
Personligen tycker jag att skolan skall vara så 

lika som möjligt för alla, så länge som möjligt. 
Vi får se vad regeringens skolpolitiska utskott 
med undervisningsminister Jukka Gustavs-
son (SDP) kommer att göra. Minister Gus-
tavsson var den sista augusti i Rovaniemi och 
höll ett tal under festseminariet Grundskolan 
40 år. Om man läser talet så verkar det som 
om han och hela regeringen är emot diffe-
rentiering. Han fokuserade mycket på jäm-
likhet inom utbildning. Få se sedan hur jäm-
lika kommunerna är? I vissa kommuner får 
lärarna knappt åka på fortbilning medan jag 
i Helsingfors har ännu inte fått några avslag 
på mina fortbildningar . 

Försök gärna att fortbilda dig. Här några 
vinkar. Den första oktober ordnas en kurs 
(för 215 euro) på Paasitorni i H:fors av Ut-
bildningsstyrelsen om den nya läroplanerna i 
historia. Hur utvärdera historia? Hur utveckla 
historiska färdigheter? Den 6-7 oktober ord-
nar Förbundet sina höstdagar i Kruununhaan 
yläastee i H:fors (för 100 €). Temat handlar 
om president valet i USA. Kolla in program-
met på  www.hyol.fi. 

Jag önskar alla kolleger en trevlig höst. 
Läs gärna Riitta Miikkolas artikel (s. 31) över 
hur hon fick rätt hos JO. Hon fixade indirekt 
en löneförhöjning för dig pga. sin skrivelse 
till JO. 

Råkade på Kekkonens Cadillac utanför Ekudden när 
jag guidade på Fölisön i augusti.
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Syyskuussa tulee kuluneeksi 12 vuotta sii-
tä, kun maailman johtajia YK:n 189:stä 

jäsenmaasta pohti vuosituhatkokouksessa 
maailman tulevaisuutta.

Tuloksena syntyi vuosituhatjulistus, jossa 
jäsenmaat sitoutuivat kahdeksan vuositu-
hattavoitteen saavuttamiseen ja oikeuden-
mukaisemman maailman luomiseen vuoteen 
2015 mennessä. Tavoitteet ohjaavat myös 
Suomen kehityspolitiikkaa ja kansalaisjär-
jestöt ympäri maailmaa tekevät merkittävää 
työtä niiden saavuttamiseksi. 

Niin paljon tehtävää, niin vähän aikaa 

Vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on 
tärkeää kaikille rauhan, turvallisuuden, ym-
päristön hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien to-
teutumisen vuoksi. Suurelle osalle maailman 
asukkaista kyse on henkiinjäämisestä. Sa-
malla kun valtiot ovat toisiinsa yhteydessä 
tiiviimmin kuin koskaan, kuilu kehittyneiden 
maiden ja kehityksen ulkopuolelle jäävien 
välillä kasvaa rytisten. 

Tavoitteiden saavuttamisessa on silti edis-
tytty huomattavasti. Globaali köyhyys vähe-
nee, yhä useampi lapsi - myös tyttö - pääsee 
kouluun, lapsikuolemat ovat vähentyneet 
merkittävästi, yhdeksällä kymmenestä on 
pääsy puhtaaseen juomaveteen ja taistelu 
malariaa, aidsia ja tuberkuloosia vastaan on 
pelastanut miljoonia ihmishenkiä. 

YK:n vuosituhattavoitteista ensimmäinen, 
äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittami-
nen, on keskeinen kokonaisuuden kannalta. 
Siinäkin on edistytty. YK:n Maailman ruoka-
ohjelman mukaan nälkä on maailman suurin 
ratkaistavissa oleva ongelma, joka voidaan 
selättää oikealla tahdolla ja työkaluilla. Kul-

jettavana tosin on pitkä tie. 
Ikävä kyllä kaikki uutiset eivät ole yhtä 

hyviä. UNICEFin tutkimusten mukaan maa-
ilman köyhin viidennes on jäänyt kehityksen 
ulkopuolelle, vaikka juuri heidän auttamisel-
laan saavutettaisiin parhaat tulokset. Yli mil-
jardi ihmistä elää edelleen alle dollarilla päi-
vässä, ja lähes kolmasosa heistä on lapsia. 

Surullinen tosiasia on, ettei tavoitteita 
tulla näillä näkymin saavuttamaan määräai-
kaan mennessä - mikä ei kuitenkaan tarkoita, 
että hanskat pitäisi lyödä tiskiin. Päinvastoin. 
Vuoden 2015 jälkeen ponnistelu jatkuu - toi-
vottavasti entistä tarmokkaammin. 

Epäselvää tosin tuntuu olevan, mitä pol-
kua seurata. Maailman päättäjät ja iso jouk-
ko kansalaisjärjestöjä kokoontui viime kesä-
kuussa Brasilian Rio de Janeiroon kestävän 
kehityksen konferenssiin (Rio+20) pohti-
maan, mitä vuoden 2015 jälkeen tapahtuu ja 
luonnostelemaan POST-vuosituhattavoittei-
den suuntaviivoja. Moni iso kysymys jäi vaille 
vastausta ja etenkin järjestöt olisivat toivo-
neet kokoukselta rutkasti enemmän villoja. 

Järjestöt maailmaa muuttamassa 

Samaan aikaan kun visioimme vuoden 2015 
jälkeistä aikaa, jokainen meistä voi vaikuttaa 
globaaleihin kysymyksiin jo tänään, omassa 
arjessaan. Onhan meillä pari vuotta aikaa 
kuroa välimatkaa umpeen. 

Tehokas tapa vaikuttaa ruohonjuuritasol-
la - ja piristää arkeaan vapaaehtoistyöllä - on 
osallistua kansalaisjärjestön toimintaan. Tu-
hannet järjestöt uurastavat vuosituhattavoit-
teiden puolesta ja niiden tarjoamien mah-
dollisuuksien laajasta paletista jokainen voi 
löytää itselleen sopivaa toimintaa.

Vuosituhattavoitteet - kohti vuotta 2015 

Järjestöt tuovat globaalit teemat koulujen arkeen 

anna-sofia Joro teksti 
esa salminen / kePa ry kuva
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Monet järjestöt tekevät aktiivisesti kehi-
tysyhteistyötä, jossa niillä on merkittävä rooli 
köyhyyden vähentämisessä, ihmisoikeuksien 
toteuttamisessa, konfliktien ehkäisemisessä 
sekä rauhan ja demokratian vahvistamises-
sa. Suomen kehitysyhteistyörahoista 10-15 
prosenttia kanavoidaan järjestöjen kautta. 
Järjestöjen avulla saamme myös tietää, mitä 
Suomen valtio tekee vuosituhattavoitteiden 
puolesta ja vaikuttaa siihen, etteivät poliitik-
komme unohda globaaleja teemoja. 

Myös lapset ja nuoret voivat vaikuttaa 
maailman kehitykseen, vaikkei ikä riitä vaali-
uurnille. Keinot ovat monet. 

Järjestöt tarjoavat kouluille runsaasti sil-
miä avaavaa materiaalia, jonka pohjalta vuo-
situhattavoitteiden teemoja voi käsitellä eri 
ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Aineisto-
jen avulla voidaan yhdessä pohtia esimerkik-
si, millainen olisi hyvä tulevaisuus eri maissa 
asuville ihmisille ja miksi globaalit kysymyk-
set koskettavat yhä enemmän myös Suo-
mea. 

Aineistoa löytyy moneen lähtöön. YK-liit-
to on esimerkiksi julkaissut valokuvaaja Ma-
ria Soramon pysäyttävän valokuvanäyttelyn, 
jonka kuvat käsittelevät suomalaisten nuor-
ten roolia YK:n vuosituhattavoitteiden saa-
vuttamisessa. YK-liiton kautta voi myös suo-
rittaa Maailmankansalaisen kypsyyskokeen. 

YK:n kehitysohjelman UNDP:n Pohjois-
maiden toimiston ja Opetushallituksen tuot-
tama Vuosituhattavoitteet - kohti vuotta 
2015 -verkkomateriaali tarkastelee kehitystä 
kahdeksassa Suomen kehitysyhteistyön pää-
kumppanimaassa. Taksvärkki ry. on äsket-
täin julkaissut VAIKUTA! -menetelmäoppaan 
nuorten yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
ja UN Women on työstänyt aamunavauksia 
koulujen käyttöön. 

Konkreettinen tapa tuoda globaalit tee-
mat keskelle koulun arkea on kutsua paikalle 
kansalaisjärjestön kouluvierailija. Eri teemoja 
käsitteleviä kouluvierailijoita voi tilata muun 
muassa YK-liitolta, Plan Suomelta, WWF:ltä, 
Maan Ystäviltä, Luonto-Liitolta ja Taksvärkil-
tä. Kouluvierailijat ovat kansainvälisyydestä 
kiinnostuneita vapaaehtoisia aikuisia, jotka 
on koulutettu tehtävään. Kouluvierailu kestää 
yleensä 1-2 oppituntia, mutta myös laajem-
pien teemapäivien toteuttaminen onnistuu. 

Vaikuttamiskeinoja ideoitaessa rajana on 

vain mielikuvitus. Koulussa voidaan vaikka-
pa pistää pystyyn opintopiiri, jonne kokoon-
nutaan pohtimaan polttavia kysymyksiä ja 
miettimään, kuinka toimia yhdessä maailman 
hyväksi. Lasten ja nuorten kanssa voidaan 
käsitellä eri vinkkeleistä ympäristön tilaa, ih-
misoikeuksia ja eettisiä valintoja ruoasta ja 
vaatteista matkustamiseen. 

Omaan oppilaitokseen ja tilanteeseen so-
veltuviin järjestöjen materiaaleihin pääsee 
käsiksi kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojär-
jestö Kepan koordinoiman globaalikasvatus-
verkoston kautta. Globaalikasvatus.fi-verk-
kosivustolta löytyy Vinkkipankki, joka sisäl-
tää alati laajentuvan kokoelman järjestöjen 
opetusmateriaaleihin ja menetelmiin sekä 
kouluvierailuihin liittyviä vinkkejä. 

Kirjoittaja toimii tiedottajana Kepassa, joka 
on kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden suo-
malaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö 
ja Suomen johtava kehityspolitiikan järjestö-
asiantuntija. 

YK:n vuosituhattavoitteet:
1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän  
    poistaminen 
2. Peruskoulutusmahdollisuuksien  
    takaaminen kaikille 
3. Sukupuolten tasa-arvon ja naisten  
    aseman edistäminen 
4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen 
5. Odottavien äitien terveydentilan  
    parantaminen 
6. Hiv/aids:in, malarian sekä muiden  
    tautien vastainen taistelu 
7. Ympäristön kestävän kehityksen  
    varmistaminen 
8. Luoda globaali kumppanuus  
    kehitykselle
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Ympäristökriisi ja globaali epätasa-arvo 
ovat aikamme keskeisiä ongelmia. Näiden 

ilmiöiden syvällisen ymmärtämisen kannalta 
historian ja yhteiskuntaopin opetuksella on 
merkittävä rooli. Jotta nuori voi tulevaisuu-
dessa osallistua ekologisesti kestävämmän ja 
oikeudenmukaisemman maailman rakenta-
miseen, hänen on tärkeää tietää, mitkä kult-
tuuriset uskomukset, yhteiskunnalliset ra-
kenteet ja poliittiset valinnat ovat johtaneet 
ihmisen ja luonnon suhteen kriisiytymiseen 
sekä asetelmaan, jossa ihmiskunnan pieni 
vähemmistö elää yltäkylläisyydessä samalla 
kun kaksi miljardia ihmistä kamppailee päi-
vittäin täyttääkseen perustarpeensa.

Ekologinen velka on olennainen käsite 
globaalien ympäristö- ja kehityskysymysten 
ymmärtämisessä. Esittelen tässä artikkelissa, 
mitä ekologinen velka tarkoittaa, miten se 
muodostuu ja kuinka historian ja yhteiskun-
taopin opettajat voivat hyödyntää sen tarjo-
amia näkökulmia opetustyössään. 

Artikkeli perustuu suurelta osin Ekologi-
nen velka – ympäristökasvatushankkeen ma-
teriaaleihin. Ympäristöjärjestö Maan ystävät 
toteutti hankkeen yhteistyökumppaniensa 
kanssa aikavälillä elokuu 2011 - toukokuu 
2012. Hankkeen monipuoliset aineistot on 
tehty yläkoulun ja toisen asteen ympäristö- 
ja globaalikasvatusta varten ja ne ovat opet-
tajien vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa 
http://maanystavat.fi/ekologinenvelka/ma-
teriaalit.html

Ihmiskunnan velka luonnolle

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta: 1) 
ihmiskunnan ylikulutuksen aiheuttama velka 

maapallolle ja 2) globaalin Pohjoisen velka 
globaalille Etelälle.

Velan muodoista ensimmäinen on kaikkien 
tiedossa: rajaton luonnonvarojen kulutuksen 
kasvu ei mahdu rajalliselle maapallolle. Ve-
laksi elämistämme havainnollistaa maailman 
ylikulutuspäivä, jota vietettiin viime vuonna 
27. päivä syyskuuta. Vuoden 2011 alusta lu-
kien tuohon päivään mennessä ihmiskunta 
oli käyttänyt kaikki maapallon kuluneen vuo-
den aikana tuottamat uusiutuvat luonnonva-
rat ja loppuvuodeksi otimme lainaa tulevilta 
sukupolvilta. 

Tämä havainto ihmiskunnan yleisestä yli-
kulutuksesta ei kuitenkaan ota huomioon sitä, 
kuinka epätasaisesti kulutusmahdollisuudet 
jakautuvat. Todellisuudessa kolmasosa maa-
ilman ihmisistä elää kestävästi ja toinen kol-
masosa kamppailee päivittäin pystyäkseen 
elättämään itsensä. Näin ollen kaksi kolman-
nesta ihmiskunnasta ei kerrytä ekologista 
velkaa. Ongelma on ihmiskunnan viimeisen 
kolmanneksen, rikkaan vähemmistön ylläpi-
tämä kulutuskulttuuri, joka vie mahdollisuu-
det köyhiltä perustarpeiden tyydyttämiseen. 

Pohjoisen velka Etelälle

Ekologisen velan toisessa ulottuvuudessa ko-
rostuu globaalin vallan epätasainen jakautu-
minen. Rikkaan Pohjoisen kerskakulutusta yl-
läpidetään Etelästä saatavilla alihinnoitelluilla 
raaka-aineilla, tuotteilla ja halpatyövoimalla. 
Ekologisesta velasta puhuttaessa Pohjoista 
ja Etelää ei pitäisi kuitenkaan nähdä yksin-
omaan maantieteellisinä, vaan ennemmin-
kin kulttuuris-poliittisina kategorioina. Myös 
kehitysmaiden sisällä on valtapoliittisia eliit-

Ekologinen velka – 
ympäristökasvatuksellinen näkökulma 
historian ja yhteiskuntaopin opetukseen

mauno särkkä
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tejä, joiden materiaalinen elintaso on länsi-
maiden tasolla ja jotka hyötyvät asemastaan 
taloudellisesti. Juuri tämä eliitti takaa länsi-
maiden hallituksille ja monikansallisille yri-
tyksille pääsyn kehitysmaiden 
luonnonvaroihin, usein paikal-
lisyhteisöiltä lupaa kysymättä. 
Samaten Pohjoisessa on margi-
nalisoituja vähemmistöjä, jotka 
kärsivät luonnon pilaamisesta. 
Näistä esimerkeiksi käyvät monet Yhdysval-
tojen värillisten ja intiaanien yhteisöt, joiden 
asuinalueet on varattu ydinkokeille tai kaa-
topaikoille. ”Kehitysmaat” ja ”länsimaat” ei-
vät siten ole yhtenäisiä kokonaisuuksia, vaan 
Pohjoinen sijaitsee myös Etelässä ja Etelä 
Pohjoisessa.  

Ekologisen velan mekanismeja

Ekologisen velan kerryttämisellä on pitkä his-
toria. Sille loi perustan siirtomaiden valjasta-
minen ylellisyystavaroiden kuten kahvin, so-
kerin ja tupakan tuottamiseen vanhan man-
tereen asukkaille. Nykyisiä kansainvälisen 
talouden ja politiikan vääristyneitä valtasuh-
teita voi havainnoida osana tätä alistamisen 
jatkumoa, joka saa jatkuvasti uusia muotoja. 
Kun aikaisemmin Etelän luonnonvaroja otet-
tiin haltuun suoran sotilaallisen vallankäytön 
avulla, nykyään riistoa toteutetaan esimer-
kiksi ajamalla kehitysmaat velkakierteeseen, 
josta ne yrittävät pyristellä irti tuottamalla 
raaka-aineita polkuhintaan maailmanmark-
kinoille. Samalla ne joutuvat hyödyntämään 
luontoa yli sen kestokyvyn ja paikalliset 
asukkaat häädetään kotoaan vientituotannon 
tieltä. Esittelen seuraavaksi kolme esimerk-
kiä ekologisen velan muodostumisesta. 

 Kiihtyvä ilmastonmuutos on esimerkki 
ekologisesta velasta, joka ilmenee globaa-
lilla tasolla. Teollisuusmaat ovat fossiilisten 
polttoaineiden kulutuksellaan aiheuttaneet 
ilmastonmuutoksen, jonka tuhoisista seura-
uksista kärsivät kaikkein eniten Etelän köy-
himmät esimerkiksi kuivuuden, tuhotulvien 
ja merenpinnan nousun myötä. Pohjoinen on 
näin ollen velkaa Etelälle ilmastokriisin aihe-
uttamisesta. 

Vastaavasti kun esimerkiksi suomalaisen 
kuluttajan farkkuja varten kasvatetaan puu-
villaa vientiin Pakistanissa, maasta ”viedään” 

samalla 10 000 litraa vettä, joka on pois 
paikallisten ihmisten ruokakasvien viljelystä. 
Tämä niin kutsuttu piilovesi on suoraa velkaa, 
jonka Pohjoinen on ottanut Etelältä, mutta se 

ei näy maailmankaupan taseis-
sa.

Materiaalisen vuorovaiku-
tuksen rinnalla ekologista velkaa 
muodostuu myös, kun luontoa 
kunnioittavia tietämisen tapoja 

ja paikallisia ratkaisuja korvataan länsimai-
sella tieteellis-teknisellä tiedolla. Tätä pro-
sessia havainnollistavat hyvin Kaakkois-Aasi-
an Mekong-joen valtavat patohankkeet. Mo-
nikansallisten yhtiöiden rakentamien ja osin 
suomalaisen insinööritaidon avulla suunnitel-
tujen jättiläispatojen tuottamasta energiasta 
hyötyvät ensisijaisesti Kiinan ja Thaimaan 
keski- ja yläluokka. Samalla sadat tuhannet 
jokivarren kalastajat ja maanviljelijät Laosis-
sa, Vietnamissa, Kambodjassa ja Burmassa 
pakotetaan lähtemään patoaltaiden tieltä ja 
jättämään kotinsa ja toimeentulonsa. Tällais-
ten pakkosiirtojen myötä hävitetään ainutlaa-
tuista kulttuurista pääomaa: tietoa luonnosta 
ja sen kestävästä hyödyntämisestä, joka on 
kehittynyt pitkän ajan kuluessa ja sopeutu-
nut paikallisiin olosuhteisiin. Pohjoinen on 
siten velkaa Etelälle myös luontoa koskevan 
kulttuurisen ymmärryksen hävittämisestä. 

Keinoja velan takaisinmaksamiseksi

Ekologisen velan kerryttämisen pysäyttämi-
nen ja edelleen sen takaisinperiminen vaatii 
Etelän ja Pohjoisen välisen vuorovaikutuksen 
saattamista tasa-arvoiseksi ja vastavuoroi-
seksi. Pohjoisen kulutuksen voimakas leik-
kaaminen on tässä tärkeä askel. Samalla on 
väistämätöntä kääntää katse länsimaisen 
kulutusyhteiskunnan mahdollistaviin käy-
täntöihin, kuten mainontaan ja talouskasvun 
ideaan. Jatkuvasta tuotannon ja kulutuksen 
kasvusta luopuminen antaa elintilaa paitsi 
luonnolle myös sitä tarvitseville Etelän köyhil-
le. Kasvupakosta irroittautuminen vapauttaa 
myös mielikuvituksen visioimaan uudenlaisia 
hyvän elämän muotoja, jotka eivät perustu 
kulutusriippuvuudelle. Se antaa mahdollisuu-
den kysyä, minkälaisia aineksia tarvitaan hy-
vään,  onnelliseen elämään. Näitä arvokkaita 
kysymyksiä talouspolitiikan, ihmisen hyvin-

”Kaksi kolmannesta 
ihmiskunnasta ei kerrytä 
ekologista velkaa.” 
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voinnin ja luonnon tilan välisestä suhteesta 
on viime herättänyt mm. degrowth-liike, joka 
on kritisoinut talouskasvua yhteiskunnan 
ylimpänä päämääränä. 

Pohjoisen elämäntapamuutoksen ohella 
yhtä tärkeää on vahvistaa Etelän ihmisten 
itsemääräämisoikeutta ym-
päristöönsä. Tämä tarkoit-
taa paikallisdemokratian 
voimistamista sekä paikal-
lisiin olosuhteisiin sopivi-
en pienimuotoisten teknologisten ja organi-
satoristen ratkaisujen suosimista muualta 
tuotujen megaprojektien sijaan. Tällainen 
kehitys on toivottavaa ja mahdollista myös 
Pohjoisessa, mistä hyviä esimerkkejä ovat 
mm. Suomessa toimivat luomuruokapiirit ja 
maaseudun bioenergiaosuuskunnat. Ne vä-
hentävät ihmisten riippuvuutta keskittyneen 
ruoan- ja energiantuotannon mukanaan tuo-
mista hierarkioista ja ympäristöriskeistä. Eko-
logisen velan takaisinmaksu pakottaa  suuriin 
muutoksiin myös kansainvälisessä kaupassa. 
Taloudellisen vuorovaikutuksen painopisteen 
on siirryttävä enenevässä määrin kohti reilua 
kauppaa ja solidaarista vaihtoa, jossa raaka-
aineista, tuotteista ja työvoimasta makse-
taan oikeudenmukainen hinta. 

Ekologinen velka historian ja 
yhteiskuntaopin opetussuunnitelmassa

Ekologinen velka liittyy ilmiönä tavalla tai 
toisella useisiin yläkoulun ja lukion historian 
ja yhteiskuntaopin oppisältöihin, kuten kolo-
nialismiin, teolliseen vallankumoukseen, län-
simaiseen kulutusyhteiskuntaan ja talouden 
globalisaatioon. Siksi aihetta voidaan käsitel-
lä niiden yhteydessä 

Esimerkiksi teollista vallankumousta tut-
kittaessa voitaisiin opetuksen yhteydessä 
keskustella siitä, millaiset seuraukset tuo-
tantoteknologiassa tapahtuneilla muutoksilla 
on ollut ympäristön tilaan. Ympäristöhistori-
allisesta näkökulmasta ilmaston lämpemisen 
juuret voidaan perustellusti jäljittää teollistu-
misen prosessiin, jonka vaikutuksesta Euroo-
pan maat alkoivat hyödyntää intensiivisesti 
fossiilisia polttoaineita materiaalisen elinta-
sonsa kasvattamiseksi. Siitä lähtien teolli-
suusmaat ovat  nostattaneet toiminnallaan 
maapallon keskilämpötilaa. Tämän esimerkin 

kannustamina Kiina, Intia, Brasilia ja muut 
Etelän suuret valtiot seuraavat nyt perässä. 

Ekologinen velka liittyy myös vahvasti 
länsimaisen maailmankäsityksen syntyyn ja 
kehittymiseen. Ilmiön ymmärtämiseksi on 
siksi tärkeää ymmärtää paitsi oman kulttuu-

rin perusteita, myös verrata 
niitä muihin kulttuureihin. 
Lukion historian kursseista 
Eurooppalainen ihminen ja 
Kulttuurien kohtaaminen 

tarjoavat yhdessä hyvän mahdollisuuden tä-
hän. Tieteellisestä vallankumouksesta ja va-
listuksesta periytyvät arvot ovat jo pitkään 
dominoineet maailmassa, mutta tarvitseeko 
näin olla tulevaisuudessa? Monilla alkupe-
räiskansoilla ja Etelän paikallisyhteisöillä olisi 
paljon opetettavaa länsimaille siitä, kuinka 
luonnon kanssa voi elää sovussa, ekologista 
velkaa kerryttämättä. 

Kuten edellä havaittiin, ekologinen velka 
kytkeytyy myös vahvasti kansainväliseen po-
litiikkaan ja maailmantalouteen. Siksi ekolo-
gisen velan näkökulmaa olisi tärkeää tuoda 
esille myös lukion historian Kansainväliset 
suhteet-kurssilla. Samoin voitaisiin yhteis-
kuntaopin Taloustieto-kurssilla keskustella 
ympäristö- ja ihmisoikeusongelmista, joita 
maailmankaupan epäreilut pelisäännöt aihe-
uttavat. 

Kasvatus vihreään uusjakoon

Ekologisen velan lähestymistavan keskeinen 
kasvatuksellinen anti on nähdäkseni siinä, 
että sen avulla ympäristökriisiä voidaan tar-
kastella ensisijaisesti oikeudenmukaisuusky-
symyksenä. Rajallisella maapallolla yksien 
kerskakulutus on pois toisten perustarpeiden 
tyydyttämisestä, eikä tätä tosiasiaa voida 
teknologisilla tempuilla muuksi muuttaa. Il-
man globaalia vallan ja luonnonvarojen uu-
delleenjakamista Pohjoisen ja Etelän välil-
lä ympäristöongelmista ja köyhyydestä ei 
päästä eroon. Ympäristöongelmissa ja niiden 
ratkaisemisessa on siten kysymys luonnon 
hyvinvoinnin lisäksi myös ihmisoikeuksista, 
tasa-arvosta, ja demokratiasta.  

Kirjoittaja toimi Ekologinen velka-ympäristö-
kasvatushankkeen ohjausryhmässä ympäris-
töjärjestö Luonto-Liiton edustajana.

“Rajallisella maapallolla yksien 
kerskakulutus on pois toisten 
perustarpeiden tyydyttämisestä.”
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Valtakunnallinen alkukilpailu järjestetään lukioissa 
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Syyrian kansannousu tai sisällissota on 
kaikessa raadollisuudessaan näyttänyt 

mitä nykypäivänä kansainvälinen yhteisö voi 
tehdä äärimmäisten ihmisoikeusloukkausten 
edessä. Presidentti Bashar al-Assadin johta-
massa diktatuurissa on kuollut väkivaltaisesti 
kymmeniätuhansia ihmisiä ja loppua ei ole 
näkyvissä. Miksi väkivalta jatkuu yhä? Mitä 
asialle on yritetty tehdä? Onko mitään enää 
tehtävissä?

Arabikevät pyyhkäisi itsevaltaisia johtajia 
vallankahvasta Tunisiassa, Libyassa, Egyp-
tissä ja Jemenissä. Vapaus ja uudistukset 
innostivat kansaa myös Syyriassa, missä 
on eletty 40 vuotta al-Assadin suvun johta-
mana, tarpeen tullen tankkien avulla. Syy-
rian itsevaltainen johto luottaa järjestyksen 
ylläpidossa armeijaan ja poliisiin, erityisesti 
salaiseen poliisin Mukhabaratiin. Politiikassa 
arabisosialismiin nojaavalla Baath-puolueella 
on ollut monopoliasema. Assadin suvun taus-
talla on alaviittien muslimivähemmistö, joka 
on vahvasti edustettuna maan hallintojärjes-
telmässä.

Syyriaa on pidetty suhteellisen nykyaikai-
sena ja uskonnollisesti suvaitsevaisena arabi-
valtiona, jossa eri vähemmistöt ovat eläneet 
sopuisasti. Presidentti Hafiz al-Assad kuoli 
vuonna 2000. Poika Bashar al-Assad peri val-
lan ja hänen ensimmäisinä vuosina maassa 
tapahtui vapautumista niin taloudessa kuin 
tiedonvälityksessäkin. Syyriassa ei odotettu 
kansannousua.

Syyrian kansannousu alkoi maaliskuussa 
2011. Rauhanomaisia mielenosoituksia Assa-
din hallintoa vastaan levisi ympäri maata.

Hallituksen reaktio mielenosoittajia vas-
taan oli kova. Vangitsemiset, kidutukset, 
murhat ja armeijan hyökkäykset kaupun-
geissa paljastivat diktatuurin pimeän puo-

len. Mielenosoituksissa surmansa saaneiden 
määrä alkoi nousta.

Hallitus on alusta alkaen syyttänyt mie-
lenosoittajia terroristeiksi, jotka ovat osa ul-
komaista (amerikkalais-sionistista) salaliittoa 
Syyrian yhtenäisyyttä vastaan. Mielenosoi-
tusten jatkuva tukahduttaminen väkivallalla 
lisäsi kannatusta aseelliselle vastarinnal-
le. Vapaan Syyrian armeijassa keskeisessä 
osassa ovat armeijasta loikanneet sotilaat. 
Kapinalliset alkoivat saada ulkomailta poliit-
tista, taloudellista ja sotilaallista tukea. Myös 
islamilaiset ääriliikkeet ovat alkaneet toimia 
maassa räjäyttämällä pommeja. YK:n ihmis-
oikeuskomissaari luokitteli Syyrian tapahtu-
mat sisällissodaksi joulukuussa 2011.

Syyria - kansainvälisen politiikan 
koetinkivi

kari Heinikainen

Syyrian liput ja presidentti Bashar al-Assadin kuvat 
ovat näkyvästi esillä ympäri Damaskosta ja Syyriaa.
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Kannanottoja puolesta ja vastaan

Yhdysvallat liittolaisineen ovat vaatineet As-
sadin eroa heti väkivaltaisuuksien alettua. 
Ulkoministeri Hillary Clinton syytti Assadin 
menettäneen vallan oikeutuksensa, koska 
Syyrian hallitus oli tappanut omia kansalai-
siaan ja loukannut ihmisoikeuksia. Euroopan 
Unioni, Turkki sekä Persianlahden arabimaat 
ovat kannattaneet Yhdysvaltojen lausuntoja.
Yhdysvallat sekä useat länsi- ja arabimaat 
kutsuivat lähettiläänsa pois Damaskoksesta 
ja sulkivat lähetystönsä painostaakseen Syy-
rian hallitusta helmikuussa 2012.

Assadin hallinnolle vakavampi haaste oli 
Arabiliiton vaatimus presidentin erosta sekä 
Syyrian erottaminen Arabiliiton jäsenyydes-
tä.

Syyria on korostanut arabilaista taus-
taansa ja valtion nimi Syyrian arabitasavalta 
kertoo vahvasta arabi-identiteetistä. Vuonna 
1945 perustettuun, Kairossa päämajaa pitä-
vään Arabiliittoon kuuluu 22 Lähi-idän ja Poh-
jois-Afrikan arabimaata. Liiton tavoitteena on 
kehittää arabimaita ja koordinoida arabien 
poliittisia tavoitteita.

Syyrian tukijoihin kuuluvat Venäjän ja 
Kiinan lisäksi sosialistisia maita kuten Kuuba, 
Venezuela ja Pohjois-Korea. Ne ovat ottaneet 
kannanotoissaan hallituksen näkökulman ja 
puolustavat Syyrian hallituksen oikeutta pi-
tää järjestystä maassa sekä taistella ulko-
maalaista vaikutusta ja terrorismia vastaan.

Lähi-idässä Syyrian tärkein liittolainen on 
Iranin islamilainen tasavalta. Iran on pyrki-
nyt levittämään shiia - islamilaista vallanku-
mousta Lähi-itään sen jälkeen kun ajatollahit 
kaappasivat vallan shaahilta 1979. Vallanku-
mous on ottanut tuulta tähän mennessä vain 
Libanonissa, jossa aikaisemmin syrjitty shiia-
vähemmistö on järjestäytynyt ja aseistautu-
nut Iranin tuella Hizbollahiksi. Yhdysvallat ja 
Israel ovat luokitelleet Hizbollahin terroristi-
järjestöksi, joka ohjuksineen on uhka Isra-
elille. Iranille Syyria on ainoa arabiliittolainen 
ja elintärkeä kauttakulkuyhteys Libanoniin.

Talouspakotteet ja aseidenvientikielto

Yhdysvallat, EUjaArabiliitto ovat asettaneet 
pakotteita Syyrialle ja erityisesti Syyrian joh-
dolle. EU on jäädyttänyt syyrialaisten yritys-

ten varoja ja asettanut Syyrian hallinnon joh-
tohenkilöillematkustuskiellon EU-maihin.EU-
maatovat lopettaneet öljyntuonnin Syyriasta, 
joten Syyrian on täytynyt etsiä uusia ostajia 
öljylleen. Yhteistyö Syyrian keskuspankin 
kanssa on lopetettu. Ulkomaisten pankkien 
yhteistyö Syyrian kanssa on loppunut, esi-
merkiksi Visa ja Mastercard ovat lopettaneet 
toimintansa Syyriassa.

Talouspakotteiden laajentaminen olisi 
mahdollista, mutta silloin pakotteet alkaisi-
vatkohdistua enemmän tavallisiin ihmisiin.

Syyrian hallinto on laskenut öljyn vien-
nin loppumisen ja talouspakotteiden hinnan 
useiksi miljardeiksi euroiksi. Talouspakotteet 
ovat nostaneet polttoaineiden ja tuontituot-
teiden hintoja. Myös työttömyyys on kasva-
nut virallisesti noin 15 %:iin.Paikallisen va-
luutan arvo on laskenut kymmeniä prosent-
teja. Ulkomaisia tavaroita on ollut hyvin saa-
tavilla Damaskoksessa. Monilla länsimaisilla 
yrityksillä, kuten Applella ja Adidaksella, on 
liiketoimintaa Syyriassa. Lentoliikenne Syy-
riaan on vähentynyt ja turistit dollareineen 
ovat kadonneet.

Yhdysvallat on vaatinut maailmanlaajuis-
ta aseidenvientikieltoa Syyriaan, mutta YK 
tai kansainvälinen laki ei tällä hetkellä estä 
Venäjää tai Irania toimittamasta aseita Syy-
riaan. Syyrian hallituksella on riittavästi asei-
ta pitääkseen maa hallinnassaan toistaiseksi 
heikommin aseistettuja kapinallisia vastaan. 
Muutamat maat (Qatar ja Saudi-Arabia) toi-
mittavat aseita Vapaan Syyrian armeijalle. 
Tätä kritisoidaan, koska sen väitetään lisää-
vän väkivaltaa. Länsimaat ovat antaneet ka-
pinallisille aseetonta tukea kuten logistista 
apua ja satelliittipuhelimia.

Venäjä ei ole mukana pakotteissa Syyriaa 
vastaan. Venäjä on investoinut miljardeja eu-
roja Syyriaan ja Syyria on yksi suurimmista 
Venäjän aseteollisuuden asiakkaista. Syyri-
an armeijan kalusto on lähes kokonaan ve-
näläistä. Venäjä on jatkanut asetoimituksia 
Syyriaan, koska se ei ole kansainvälisen lain 
vastaista ja yritysten on pidettävä kiinni so-
pimuksistaan.

Toimintakyvytön turvallisuusneuvosto

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on esittänyt lu-
kuisia vetoomuksia väkivaltaisuuksien lopet-
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tamiseksi ja tuominnut ihmisoikeuksien louk-
kaukset. YK:n turvallisuusneuvosto on käsi-
tellyt kaksi kertaa Syyriaa koskevia päätös-
lauselmia. Lokakuussa 2011 päätöslauselma, 
jolla oli tarkoitus tuomita Syyrian presidentin 
Bashar al-Assadin hallinnon joukkojen iskut 
mielenosoittajia vastaan, kaatui Venäjän ja 
Kiinan käytettyä veto-oikeuttaan. Luonnok-
sessa vihjattiin, että Syyria voi kohdata pa-
kotteita, ellei se lopeta väkivaltaisuuksia.

Syyrian-vastaisten pakotteiden laajenta-
minen vaatisi suurvaltojen yksimielisyyden.

Helmikuussa 2012 turvallisuusneuvoston 
äänestys toisesta Syyria-päätöslauselmas-
ta, jonka tarkoitus oli vaatia välitöntä loppua 
Syyrian väkivaltaisuuksille, kaatui taas Venä-
jän ja Kiinan veto-oikeuden käyttöön. Turval-
lisuusneuvoston 15 jäsenestä vain Venäjä ja 
Kiina äänestivät vastaan. Päätöslauselmassa 
ei ollut vaatimusta Assadin vallasta väisty-
misestä. 

YK:n yleiskokous on tuominnut Syyrian 
hallinnon väkivallan kansalaisiaan kohtaan 
turvallisuusneuvoston paatöksen jälkeen 
helmikuussa 2012 varsin yksimielisesti. Hei-
näkuussa 2012 yleiskokous paheksui turval-
lisuusneuvoston saamattomuutta, mutta Ve-
näjä ja Kiina torjuivat kritiikin.

Kiina ja Venäjä ovat samoilla linjoilla 
suhtautumisessa Syyriaan pitkälti samoista 
syistä. Molemmat maat korostavat valtioiden 
itsemääräämisoikeutta eli valtioiden oikeutta 
ratkaista omat sisäiset ongelmansa ilman ul-
kopuolisten puuttumista asiaan. Kiina ja Ve-
näjä eivät myöskään katso hyvällä Yhdysval-
tojen vaikutusvallan kasvua Lähi-idässä, jos 
Assadin hallinto vaihtuu länsimieliseen.

Syyrialla on Venäjälle suuri sotilaallinen 
merkitys. Syyria oli jo kylmän sodan aikana 
Neuvostoliiton liittolainen ja muurien murrut-
tua Syyria on jäänyt Lähi-idän alueella Venä-
jän ainoaksi liittolaiseksi.

Venäjällä on laivastotukikohta Syyrias-
sa Tartusin kaupungissa Välimeren rannalla. 
Libya oli Venäjälle varoittava esimerkki. Li-
byan suhteenhan turvallisuusneuvosto pääsi 
yksimielisyyteen päätöslauselmasta, jonka 
nojalla NATO hävittäjineen tuki Gaddafin vas-
taista aseellista oppositiota. Oppositio kukis-
ti Gaddafin hallinnon ja seurauksena Venäjä 
menetti taloudellista ja poliittista asemaansa 
Pohjois-Afrikassa.

Annanin toivoton tehtävä

YK:n ja Arabiliiton Syyrian erityislähetti-
läs Kofi Annan neuvotteli Syyrian johdon ja 
keskeisten valtioiden johtajien, myös Iranin, 
kanssa. Huhtikuussa 2012 Annan julkaisi 
kuuden kohdan rauhansuunnitelmansa.

Suunnitelmaa valvomaan perustettiin 
uusi tarkkailuoperaatio UNSMIS (United Na-
tions Supervision Mission In Syria). 300 tark-
kailijan, joista suomalaisia oli 10, operaatio 
koottiin kiireellä, jotta suunnitelman valvonta 
tulisi mahdollisimman kattavaksi mahdolli-
simman nopeasti.

Aluksi tarkkailijat otettiin avosylin vas-
taan erityisesti opposition taholta, mutta 
pian syyrialaisten asenne muuttui operaatio-
ta vastaan.

Annanin suunnitelman tärkeimpänä osa-
na olisi aselevon saavuttaminen taistelevien 
osapuolien välille. Sen jälkeen osapuolet olisi 
tarkoitus saada samaan pöytään neuvottele-
maan Syyrian tulevaisuudesta. Ongelmana 
on ollut opposition hajanaisuus ja uskotta-
vuuden puute. Assadin on päättänyt pysyä 
vallassa ja tehdä poliittiset uudistukset omilla 
ehdoillaan. Aselepoa ei saatu aikaiseksi päi-
väksikään, eikä kumpikaan osapuoli ole ollut 
halukas aloittamaan poliittisia neuvotteluja. 
Muitakaan suunnitelman kohtia ei ole kunni-
oitettu.

Turhautunut Kofi Annan ilmoitti jättä-
vänsä tehtävän elokuussa 2012 ja UNSMIS 

- tarkkailijaoperaatio vedetään pois Syyriasta 
elokuussa 2012.

Annan perusteli päätöstään sillä, ettei 

Alkuinnostuksesta toivuttuaan syyrialaiset osoittivat 
mieltään YK:ia vastaan. Kuva Raine Pölönen.
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hän saanut tukea ponnisteluilleen turvalli-
suusneuvostossa. Kofi Annanin rauhansuun-
nitelmaa on pidetty YK:n viimeisenä mah-
dollisuutena estää täysimittainen sisällissota 
diplomatian keinoin.

Korkea kynnys lentokieltoalueisiin

Sotilaallinen puuttuminen sisällissotaan on 
viimeinen keino puuttua Syyrian tilanteeseen. 
Vain NATO Yhdysvaltojen johdolla pystyy is-
kemään Syyriaan. Sotilaallisen iskun taustal-
la on kauhukuva siitä mihin Syyrian konflkti 
voi pahimmassa tapauksessa johtaa ja mik-
si kansainvälisen yhteisön on pakko yrittää 
puuttua Syyrian tilanteeseen. Jos Syyrian 
tilanteen annetaan kehittyä pi-
däkkeettömästi, seurauksena 
voivat olla sodan uhrien mää-
rän merkittävä kasvu, sodan 
syttyminen eri kansanryhmi-
en (sunnien, shiia-alaviittien, 
druusien, kristittyjen ja kurdien) välille, so-
dan leviäminen alueelliseksi konfliktiksi, ter-
rorismin kasvu, öljyn hinnan nousu, pakolais-
uus ja suurvaltasuhteiden kiristyminen (USA 
ja länsimaat - Venäjä ja Kiina).

Yhdysvaltojen arvioon tilanteesta vaikut-
taa Israel, joka Yhdysvaltojen tärkein liitto-
lainen Lähi-idässä. Yhdysvaltojen ja Israelin 
etujen mukaista olisi saada aikaiseksi rauha 
Syyrian ja Israelin (sekä Libanonin ja Israe-
lin) välille siten että Israelin turvallisuus voi-
daan taata. Voimatasapaino Lähi-idässä järk-
kyisi jos ns. shiia-vyöhyke Iranista, Irakin ja 
Syyrian kautta Libanoniin katkaistaisiin. Jos 
al-Assad luopuisi vallasta Syyriassa, tukaloi-
tuisi Hizbollahin asema Libanonissa ja liitto-
laisen menettäminen heikentäisi ja eristäisi 
Irania.

Israel on koko kansannousun ajan ollut 
hyvin pidättyväinen lausunnoissaan, vaikka 
Syyrian kehitys varmasti kiinnostaa juuta-
laisvaltion johtoa. Israel on miehittänyt Gola-

nin aluetta vuodesta 1967, ja rauhansopimus 
maiden väliltä puuttuu edelleen. Israelia huo-
lestuttaa Syyrian armeijan hallussa olevat 
kemiallisin kärjin varustetut ohjukset, jotka 
kauhukuvan mukaan saattavat joutua terro-
ristien käsiin. Israel on valmis käyttämään 
sotilaallista voimaa, jos kemialliset aseet uh-
kaavat sen turvallisuutta.

Aseellinen väliintulo vaatii Yhdysvalloissa 
ja Euroopan NATO-maissa merkittävän yk-
simielisyyden. YK:n turvallisuusneuvosto ei 
tule hyväksymään sotatoimia Syyria vastaan, 
koska Venäjä ja Kiina vastustavat niitä. Kal-
liisiin ja vaarallisiin operaatiohin ei ole poliit-
tista halua, ja YK:n yli käveleminen kiristäisi 
kansainvälistä tilannetta arvaamattomasti. 

Toistaiseksi länsimaat ovat tyy-
tyneet antamaan tiedustelutie-
toja Syyrian armeijan liikkeistä 
Vapaan Syyrian armeijalle.

Libyassa osa maasta ase-
tettiin NATO:n johdolla lento-

kieltoalueeksi. Tehtävä olisi Syyriassa astetta 
vaikeampi, koska Syyrian ilmapuolustus on 
paremmin varustettu kuin Libyassa, ja Syy-
rian suuret kaupungit ovat kauempana Väli-
meren rannikosta. Libyassa väkivalta on jat-
kunut Gaddafin kukistumisen jälkeen, mistä 
Venäjä aina muistuttaa.

Diplomatia, pakotteet, YK tai sotilaallinen 
isku Syyriaan eivät takaa siirtymistä rauhaan 
ja demokratiaan. Konflikti voi päättyä myös 
toisen osapuolen sotilaalliseen voittoon, min-
kä jälkeen väkivalta ei välttämättä lopu. Vii-
me kädessä konfliktin osapuolat ratkaisevat 
milloin he ovat valmiit astumaan neuvottelu-
pöytään kriisin ratkaisemiseksi. Jos syyrialai-
set eivät itse aloita neuvotteluita, niin tämä 
voi tapahtua vain yhtenäisen kansainvälisen 
painostuksen avulla.

Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja Kouvolasta, joka toimi UNTSO:n 
sotilastarkkailijana Syyriassa 2011 - 12.

“Sotilaallinen puuttuminen 
sisällissotaan on viimeinen 
keino puuttua Syyrian 
tilanteeseen. “
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Kulutus puntarissa Globaalin kuluttajan 
foorumilla 
katJa Hintikainen 

Mistä tulevat kännykkään tarvittavat me-
tallit? Kuka ompeli lenkkarini ja millai-

sella palkalla? Mitä tarkoittaa yritysvastuu? 
Entä kuinka voi kuluttaa vastuullisesti? 

Globaalin kuluttajan foorumin materiaalit 
ja verkkotehtävät johdattavat arkisen kulu-
tuksemme globaalien vaikutusten jäljille. 

Jokapäiväinen kulutuksemme vaikuttaa 
kaukana maapallon toisella puolella elävien 
ihmisten elämään ja ympäristöön usein arvaa-
mattomalla tavalla. Valtaosa vaatteistamme 
valmistetaan ns. halpatuotantomaissa, joissa 
ompelija ei saa elämiseen riittävää palkkaa. 
Kännyköidemme materiaalit ovat tavallisesti 
peräisin afrikkalaisilta kaivoksilta, joiden ym-
päristövaikutukset eivät ole mieltä ylentäviä 

- puhumattakaan työoloista. Elämme maail-
massa, jossa varakkaat teollisuusmaat kulut-
tavat moninkertaisesti luonnonvaroja köyhiin 
nähden, mutta kulutuksemme vaikutukset 
näkyvät räikeimmin köyhien maiden ihmis-
ten elämässä ja ympäristössä. Maailmantalo-
uden epätasa-arvoiset rakenteet elävät yhä, 
vaikka siirtomaa-aika onkin ohi. 

Yhteydet kulutuksen ja globaalien kehi-
tyskysymysten välillä on haastava teema, 
mutta mahdollinen tuoda esiin nuorten arkea 
koskettavalla tavalla.

Välineitä vastuullisen kulutuksen 
käsittelyyn

Globaalin kuluttajan foorumi on verkko-ope-
tusmateriaali, joka paneutuu luonnonvarojen 
riittävyyteen, kehitysmaiden työntekijöiden 
oloihin ja vastuullisen kulutuksen keinoihin. 
Verkkomateriaalissa pyritään paneutumaan 
aiheeseen konkreettisesti ja lähellä nuorten 
arkea liikkuvin esimerkein, kuten käsittele-
mällä vaate- ja kännykkäteollisuuden tuo-
tantotapoja.

Foorumin tavoitteena on vahvistaa nuor-
ten kykyä pohtia kriittisesti niin omaa kulu-
tustaan, länsimaista kulutuskulttuuria laa-
jemmin sekä yritysten vastuuta oikeuden-
mukaisen maailmankaupan rakentamisessa. 
Samalla se tutustuttaa vastuullisen kulut-
tamisen tapoihin ja rohkaisee aktiiviseen 
kansalaisuuteen ja toimintaan eettisemmän 
maailmankaupan puolesta. 

Globaalin kuluttajan foorumilla on tausta-
materiaalia sekä valikoima tehtäviä. Materi-
aalit on jaettu seitsemään teemaan ja suorit-
tamalla vähintään yhden tehtävän jokaisesta 
aihealueesta on ansainnut Globaalin kulutta-
jan ajokortin. Ajokortti on todistus monipuo-
lisesta perehtymisestä globaalin maailmanta-
louden ja vastuullisen kuluttamisen aihepii-
reihin. Foorumin käyttö on kouluille ilmaista.

Kirjoittaja on hankekoordinaattori Eettisen 
kaupan puolesta ry:ssä.

Globaalin kuluttajan foorumi: www.globaaliku-
luttaja.fi 

Globaalin kuluttajan foorumi on Eettisen 
kaupan puolesta ry:n toteuttama hanke. Hank-
keen yhteistyökumppaneita ovat Finnwatch, 
Luonto-Liitto, Reilun kaupan edistämisyhdistys 
ja Suomen nuorisovaltuustojen liitto sekä 
Koulutuskeskus Tavastia, Pyhäselän koulu ja 
Tikkurilan lukio.
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Kenelle teidän oppilaitoksessanne kuulu-
vat ympäristökasvatukseen ja kestävään 

kehitykseen liittyvät asiat? Vilkaisu historian 
ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelmiin pal-
jastaa, että kestävän kehityksen asiat ovat 
hyvin esillä oppiaineissamme.  Onhan mm. 
ympäristön saastuminen eri aikakausina, 
kierrätys, ilmaston lämpenemisen haasteet 
ja ympäristöstä huolehtiminen osa historiaa 
ja yhteiskuntaoppia. Oppitunneilla ympäris-
töasiat tulevat esiin automaattisesti. 

Koko koulun tasolla on viime vuosina aktii-
visesti kehitetty kestävän kehityksen toimin-
taohjelmia. Opetusministeriön tavoitteena 
oli, että vuonna 2010 kaikissa oppilaitoksissa 
on oma toimintaohjelma. Lisäksi tavoitteena 
on, että 15 prosentilla on kestävän kehityk-
sen työstään ulkoinen tunnus tai sertifikaatti 
vuoteen 2014 mennessä. Kun lähdetään sel-
vittämään, miten kestävän kehityksen asioita 
voitaisiin kehittää kouluissa, on monta käy-
tännön asiaa tehtävä selväksi itselle.

Kestävän kehityksen kasvatusta vai 
ympäristökasvatusta?

Kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristö-
kasvatus ovat rinnakkaiset käsitteet. Paino-
tuksissa on kuitenkin eroja. Kestävän kehi-
tyksen kasvatus -käsitteen käyttö tuo esiin 
kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet, joi-
ta ovat ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen ulottuvuus. Ympäristökasva-
tus-käsitettä käytettäessä painotetaan erityi-
sesti kestävän kehityksen ekologista ulottu-
vuutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita muiden 
ulottuvuuksien hylkäämistä. Kestävän kehi-
tyksen kasvatuksen käsite on siis laajempi, 
mutta vahinkoa tuskin tapahtuu, käyttää sit-
ten kumpaa termiä hyvänsä. 

Mikä sertifikaatti valitaan vai 
valitaanko mitään?

Suomessa on yleisesti käytössä kaksi ympä-
ristökasvatuksen sertifikaattia. Oppilaitosten 
kestävän kehityksen sertifikaattia ylläpitää 
OKKA-säätiö ja Vihreän Lipun toiminnasta 
vastaa Suomen Ympäristökasvatuksen seu-
ra. Molemmilla on laajat internet-sivut, joten 
tiedon haku aiheesta on helppoa. Kummatkin 
ovat myös maksullisia, joten kannattaa sel-
vittää, miten koulu tai kunta suhtautuu serti-
fikaatista tulleisiin maksuihin. Joissakin kun-
nissa on koko kunnan tasolla päätetty suosia 
jompaakumpaa sertifikaattia.

Sertifikaatin tavoittelussa on paljon hyviä 
puolia: koulu saa tukea tekemiseensä eri-
laisten valmiiden materiaalien kautta. Kun 
toimintasuunnitelma täytyy olla, niin miksei 
saman tien tavoittelisi sertifikaattia, josta on 
koululle selkeä imagohyöty. Oppilaita motivoi 
tieto siitä, että ympäristökasvatuksessa on 
selkeät tavoitteet ja pelisäännöt.

Kohti korkeinta päämäärää?

Kouluasteesta riippumatta seuraavat vaiheet 
tekevät ympäristökasvatuksesta pitkäjän-
teistä toimintaa:

1. Valitaan työryhmä, joka vastaa ym-
päristökasvatuksesta koulussa. Siihen on 
hyvä kuulua opettajia, muuta henkilökuntaa 
ja opiskelijoita. Kun kaikki keskeiset ryhmät 
ovat mukana, sitoutuminen on kokonaisval-
taisempaa ja jatkuvampaa. Ympäristökasva-
tus ei ole irrallinen osa koulun arkea, vaan 
kaikkien tulisi olla tietoisia siitä ja toimia yh-
teisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi 
on huomattava se, että kun tekijöitä on pal-
jon, ei tehtävä työmäärä rasita ketään koh-
tuuttomasti.

Ympäristökasvatus on 
koulussa kaikkien asia

marko JoHansson
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2. Tehdään toimintasuunnitelma, jossa 
päätetään teema, johon kiinnitetään koulun 
arjessa huomiota. Samalla päätetään myös 
projektin pituus ja tavoitteet. Jotta toiminnan 
onnistumista voidaan arvioida, kannattaa 
tehdä myös jonkinlainen alkukartoitus esim. 
kysely oppilaiden asenteista valitun teeman 
suhteen.

3. Toimintasuunnitelman toteutus. On 
tärkeää, että ympäristökasvatus on koulus-
sa jatkuvaa, eikä esimerkiksi keskity vain 
yhteen teemapäivään. Sovittua teemaa voi-
daan toteuttaa eri oppiaineissa, erilaisissa 
tempauksissa ja käytännön arjessa.

4. Toimintasuunnitelmaan kirjattujen 
tavoitteiden arviointi. Tähän liittyen tehdään 
esimerkiksi loppukartoitus, jotta nähdään 
millaisia tuloksia on saavutettu. Kun yksi tee-
ma on saatettu loppuun, on tärkeää huoleh-
tia siitä, että toiminta ei pääse notkahtamaan 
vaan koulussa jatketaan heti kohti uutta ai-
hepiiriä.

Jotta oppilaitos pääsee kestävän kehityk-
sen sertifikaatin tasolle, täytyy toiminnan olla 
jatkuvaa. Tässä on toiminnan suurin haaste: 
kuinka saada ylläpidettyä henkilökunnan ja 
oppilaiden mielenkiinto?

Kaukajärven koulun esimerkki

Kaukajärven koulu on runsaan 600 oppilaan 
yhtenäiskoulu Tampereella. Koulu teki vuon-
na 2006 päätöksen siitä, että se liittyy Vih-
reä Lippu -ohjelmaan. Sen jälkeen koulussa 
on käyty läpi kolme Vihreä Lippu –teemaa ja 
neljäs on nyt lopuillaan.

 Koulussa toimii henkilökunnan ympäris-
töryhmä ja oppilaiden ympäristöraati, joka 
liitetään osaksi oppilaskunnan hallitusta tänä 
lukuvuonna. Muutoksella pyritään saamaan 
toiminnalle lisää aktiivisia tekijöitä sekä var-
mistamaan se, että ympäristökasvatus on 
koko koulun yhteinen asia eikä pienen ryh-
män puuhastelua.

Koulu on saanut toiminnastaan sertifikaa-
tin kestävälle Vihreä Lippu -tasolle. Kestäväl-
le tasolle pääsyä voi anoa kolmen teeman lä-
pikäymisen jälkeen. Tämän vuoden loppuun 
saakka tehtävässä teemassa on ollut otsikko-
na lähiympäristö. Tähän liittyen viime luku-
vuonna koulussa oli seuraavaa toimintaa:

• Autottoman päivän päivänavaus

 • Tampereen kaupungin kouluttamat ym-
päristöagentit (yläluokkien oppilaita) pitivät 
opetustuokioita 1.-4. – luokan oppilaille.

• Jätteiden vähentämisviikon tapahtumia: 
1.-6. vuosiluokkien oppilaat sitoutuivat omil-
la allekirjoituksillaan vähentämään biojät-
teen määrää. Lupauksen nimi oli ”Syön mitä 
otan”. 

• Valtakunnallisena Vihreä Lippu -päivänä 
(2.2.) on tarkoituksena se, että oppilaat ilah-
duttaisivat aineettomasti päivämäärän mu-
kaisesti ”toinen toista”.  4. luokka kävi ilah-
duttamassa Kaukajärven seniorikeskuksen 
asukkaita laulamalla ja ympäristöraatilaiset 
läheistä päiväkotia leikkituokiolla.

• Ystävänpäiväkeräys toteutettiin teemal-
la ”Laita hyvä kiertämään”. Oppilaat toivat 
koululle käytettyjä leluja, kirjoja, vaatteita ja 
urheiluvälineitä. Lahjoituskohteina olivat alu-
een päiväkodit, Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto, Messukylän seurakunnan diakoniatyö 
ja Ensi- ja turvakoti Annantupa.

• Oppilaskunta teki ruokalaan mainoksia, 
jossa korostettiin hyviä käytöstapoja.

• Earth Hour -oppitunti, jonka aikana py-
rittiin välttämään energian kulutusta.

• 1.-6.-luokilla keväällä lähiympäristön 
siivouspäivä, jossa siivottiin koulun tiloja ja 
pihaa.

• Ympäristöpäivä yläluokille, jossa oli 
teemana lähiympäristörastit. Lisäksi luento-
vierailijoina olivat Itämerilähettiläs ja Pirkan-
maan Jätehuollon neuvoja.

Kaukajärven koulu tekee lisäksi säännöl-
listä yhteistyötä Tampereen kaupungin yllä-
pitämän luontokoulu Korennon kanssa. Tam-
pere on valitettavasti vähentänyt Korennon 
resursseja, mikä puolestaan on vähentänyt 
luontokoulun tarjoamaa koulutusta oppilaille 
ja opettajille. Lisäksi Tampere lopetti keväällä 
2012 oppilaiden ympäristöagenttikoulutuk-
set.

Kirjoittaja on Kaukajärven koulun historian 
ja yhteiskuntaopin opettaja, oppilaskunnan 
ohjaava opettaja ja ympäristöryhmän jäsen.

Hyödyllisiä linkkejä:
· Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi: 
www.koulujaymparisto.fi 

· Suomen Ympäristökasvatuksen Seura:  
www.vihrealippu.fi



Millainen on hyvä tarina historianopetuk-
sessa? Mitä hyviä ja huonoja puolia on 

tarinoiden käytössä historianopetuksen apu-
na?  

Tarinat osana kulttuuria

Tarinankerronta on ollut tärkeä osa kulttuuria. 
Menneisyys on jäsentynyt tarinoiden kautta, 
ja myös ympäristön tarjoama historiallinen 
ajattelu on luonteeltaan kertomuksellista. 
Historiantutkijat ovat käyttäneet tarinoita 
esitystä havainnollistavana kuriositeettina, 
silloin kun ne ovat täydentäneet kirjallisista 
dokumenteista saatavaa kuvaa. Tarinat ovat 
historioitsijoiden luomia välineitä pyrkimyk-
sessä tehdä menneisyyttä ymmärrettäväksi. 
Kertomuksellisuudella on siis tärkeä merki-
tystä tavassamme ymmärtää historiaa. 

Mielestäni kaikki historia on tarinaa: his-
toria luo tarinoita ja tarinoiden avulla luo-
daan historiaa. Uushistorismin mukaan niin 
lakitekstit, lääketieteelliset tekstit, luonnon-
tieteelliset tekstit kuin kaunokirjallisetkin 
tekstit ovat kaikki nähtävissä historiallisen 
hetken ilmauksina. 

Tarinat ovat kuuluneet länsimaisten ilmai-
sumuotojen historiaan kiinteästi viimeistään 
1700-luvun lopusta lähtien. Kuitenkin jo antii-
kin ja renessanssin käsitykset korostivat ker-
tovan taiteen emotionaalista vaikuttavuutta 
ja siten asioiden elämyksellistä omaksumis-
ta. Tarina onkin kommunikaation muotona 
eräs maailman hahmottamisen perusmuoto 
ja merkittävä väline tutustuttaessa vieraisiin 
kulttuureihin ja uskontoihin.  

Historian perusluonne on narratiivinen, 
joten tämän vuoksi tarina on luonteva tapa 
välittää historiaa koulussa. Tosin 1970–1980-
luvulla tarinoita peruskoulun historianopetuk-

sessa ei käytetty paljoakaan, koska ajateltiin 
niiden olevan vanhanaikaisia ja epä-älyllinen 
opetusmenetelmä. 1990-luvulla tarinat alkoi-
vat hiljalleen palata historian luokkiin. 

Hyvän tarinan ominaisuudet 

Tutkimusten mukaan tarinat joita jokapäiväi-
sessä elämässämme kuulemme, sopivat pää-
osin myös luokkahuoneiden tarinoiksi.

Tarinan ominaisuutena on pidetty niukkaa 
ja lakonista kerrontatyyliä, josta on karsittu 
juonen kannalta epäolennaiset seikat. Teks-
tin tulee olla myös looginen ja hierarkkisesti 
jäsennelty. Tarinalla tulee olla selkeä toimija, 
koska se mahdollistaa oppilaan eläytymisen 
ja tietyn näkökulman. Toimijalla tulee olla 
vastavoima, kuten antisankari, sillä tämän 
avulla tarinalla on jännite ja samalla voidaan 
tarinalle antaa toinen näkökulma. 

Aiheen valinnalla on suuri merkitys. Ai-
heen pitää olla historiallisesti tärkeä ja siihen 
tulee liittyä ongelma, joka provosoi oppilaat 
käyttämään historian tietoja, taitoja ja mie-
likuvitusta. Aiheen tärkeyden tulee selvitä 
myös oppilaille, mutta sitä ei saa liikaa al-
leviivata, sillä löytämisen riemu pitää jättää 
oppilaille. Opettajan on otettava huomioon, 
että tarinan tulee saada oppilas ajattelemaan. 
Sisältöä valittaessa tulee miettiä, tuoko se 
esille haluamiamme asioita, niin ettei oppilas 
kiinnitä liiaksi huomiota tarinan toissijaisiin 
seikkoihin.

Tutkijat Christer Karlegärd ja Hans Tofte-
nov ovat sitä mieltä, että tarinan on paitsi 
opetettava kuulijalle jotain uutta, tarinois-
sa tulisi olla mukana myös dramatiikkaa ja 
tunteisiin vetoavuutta. Tarinan kertomisen 
voi jopa katkaista juuri ennen huippukoh-
taa. Dramatiikkaa lisää visuaalisuus. Vaikka 

Tarinoiden käyttö historianopetuksen 
apuna 

laura koivu
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tarina kerrottaisiin suullisesti, siinä olisi ol-
tava ripaus visuaalisuutta, sillä ihmiset vas-
taanottavat tietoa eri tavoin. Visuaalisuutta 
voi korostaa voi vaikka kuva kerrottavasta 
tapahtumasta tai ihmisistä, sillä ne lisäävät 
autenttisuuden tunnetta.

Vaikka tarina opetusmuotona on opetta-
jajohtoinen, se on silti vuorovaikutustilanne. 
Opettajan on aktivoitava oppilaita siten, että 
he joutuvat ja saavat ottaa osaa tarinan ke-
hittymiseen. Kun kerrotaan 
tarinaa, jolla on opettava 
tehtävä, täytyy opettajan 
tietää jo etukäteen, miten 
hän hyödyntää tarinan an-
tamia mahdollisuuksia.

Tarinan ominaisuuksia etsittäessä tulee 
ottaa huomioon, missä kontekstissa ja missä 
elämäntilanteessa opetettava lapsi tai nuo-
ri on. Tarina on vastaanottajan lisäksi aina 
riippuvainen ihmisistä sen taustalla. Kirjaili-
jan ja tekstin välillä on suhde ja historialli-
set dokumentit kertovatkin jotain myös sen 
kirjoittajasta. Historialliseen dokumenttiin, 
oli se sitten kuva, kirje, esine, asiakirja tai 
tilastollinen luku, sisältyy aina jokin määrä 
laatijansa siihen ymppäämää merkitystä eli 
mieltä. Siksi historian aineistoa ei voi käsi-
tellä ulkoisen havainnoivasti vaan aina tulkit-
sevasti. Merkityksiä, tulkintoja tai yhteyksiä 
ei voida välttämättä kuitenkaan havaita suo-
raan tekstistä, vaan ne saattavat olla usein 
lukijan johtopäätösten tulosta. 

Ehkä tärkein huomio tarinoiden käytössä 
historianopetuksessa on se, että tarinan vas-
taanottajalla tulee olla aina aiheesta jotakin 
ennakkotietoja ennen tarinan lukemista tai 
kuuntelemista. Lukijan esiymmärrys koostuu 
kulttuuritaustasta, sukupuolesta, uskonnosta, 
arvostuksista, ideologioista ja faktatiedoista. 
Jos oppilaalla ei ole ennakkotietoja asiasta, 
hänelle on annettava riittävästi pohjatietoa, 
jonka varaan tarinaa lähdetään rakentamaan. 
Jos oppilaalle kertoo tarinan Anne Frankista, 
mutta hän ei tiedä mitään holokaustista tai 
kansallissosialisteista, on tarina hänelle mer-
kityksetön. 

Tarinan käytön etuja

Tarinat luovat autenttisuutta ja lisäävät kiin-
nostusta historiaa kohtaan. Lisäksi tarinat 

ihmismäistävät yksityiskohtia. Niiden avulla 
voi hahmottaa jokapäiväistä elämää, sillä 
tarinan ihmisten tunteet vetoavat oppilaisiin. 
Mikrohistorialliset, tavallista menneisyyden 
ihmistä koskevat teemat konkretisoivat ja 
elävöittävät opetusta ja auttavat oppilasta 
rinnastamaan historian maailmaa omaan elä-
mänpiiriinsä. Historiallisessa tarinassa ihmis-
ten sosiaalinen asema ja heidän keskinäiset 
suhteensa ovat suurimman huomion kohtee-

na. Tarinat eivät yleensä 
kerro suurista historian 
merkkitapauksista, vaan 
ovat juuri mikrohistorial-
lista. Kannattaa kuitenkin 
muistaa, että tarina ei ole 

sama asia kuin mikrohistoria. 
Lapsen ajattelun vahvoja puolia ovat ku-

vitteellisuus ja eläytyminen. Pienetkin lapset 
kykenevät ymmärtämään kertomusmuo-
dossa esitettyä historiaa. Tämän avulla he 
ymmärtävät ihmisten toimintamotiiveja ja 
aikajärjestystä. Eläytymiskykyyn ja eläyty-
vään päättelyyn vetoava lähestymistapa on 
oivallinen johdettaessa oppilaita historian 
ymmärtämiseen ja opetettaessa historiaa 
nuorille oppilaille. Opetuksen tulisikin ottaa 
huomioon ne tarttumapinnat, joita oppilaan 
kokemus- ja ajatusmaailmassa on historial-
liselle tiedolle. 

Historiallinen empatiakyky on historiatie-
toon pohjautuvaa eläytymistä menneisyyden 
ihmisten elämäntilanteisiin kulloisessakin 
kontekstissa. Jos ihmisellä on historiallista 
empatiaa, hän pystyy näkemään ja elämään 
tilanteet uudelleen ja ymmärtämään parem-
min menneisyyttä ja sen ihmisiä ratkaisui-
neen.  Historiallisessa kuvauksessa ei ole pel-
kästään tärkeää, kuinka huolella mennyttä 
aikaa kuvataan, vaan millaisia emotionaalisia 
tuntemuksia tarinan vastaanottaja kokee.

Yksi historian oppimisen perusedellytyksiä 
on se, että lapsi osaa eläytyä menneisyyden 
ihmisen asemaan. Satujen kautta lapsi saa 
todennäköisesti ensimmäisen kosketuksena 
historiaan. Hän tajuaa, että maailmassa on 
ollut muutakin kuin nykypäivä. Linda Levs-
tik korostaa lisäksi, että tarinan käyttö tuo 
pohdittavaksi moraaliasiat. Oppilaat oppivat 
paremmin samastumaan ihmisiin ja heidän 
moraalisiin dilemmoihinsa. 

Tarinat myös visualisoivat, sillä lapsi oppii 
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kuvittamaan niitä mielessään. Tarinat ovat 
lisäksi hyvä vastapaino nykypäivän visuaali-
selle kulttuurille, sillä lapsi pystyy useimmi-
ten säätelemään omia mielikuviaan tarinaa 
kuunnellessaan. Jos hän ei esimerkiksi halua 
kuvitella, miltä näyttää, kun linnut nokkivat 
Tuhkimon sisarpuolten silmiä, hän osaa si-
vuuttaa sen.

Vaikka tarinan käytöllä historianopetuk-
sessa on monia hyviä puolia, tulisi niitä osata 
käsitellä kriittisesti, ja osaltaan niiden tulisi-
kin opettaa kriittistä ajattelua, mutta se on 
usein oppilaille vaikeaa. Historiallinen tarina 
tarjoaa kuitenkin monia eri näkökulmia, jo-
ten mielestäni opettajalla on vastuu siitä, 
että hänen tulee kannustaa oppilaita punnit-
semaan kuulemansa tai lukemansa tarinan 
totuusarvoa.

Tarinan käytön ongelmia

Tarinoilla on jollain tapaa eräänlainen uskot-
tavuuden puute. Tarina tiedon muotona ei ole 
historiantutkijoille läheskään yhtä ongelma-
tonta kuin se, että jokin asia esitetään tari-
nan muodossa. Vaikka menneisyyden tapah-
tumat ovat narratiivisia, ei ole välttämätöntä, 
että niitä koskeva tieto esitetään narratiivi-
sesti. Menneisyys ei ole tarinoita, mutta sii-
hen on mahdollista päästä käsiksi narratiivin 
avulla.

On syytä pohtia tarinaa opetuksen apuna 
käytettäessä ymmärrämmekö sen, mitä teki-
jä ajoi tarinallaan takaa. Tulkitsija ei tavoita 
tarinan luojan tarkoitusta ja merkitystä, sillä 
luomishetken konteksti on kadonnut. 

Yhtenä tarinoiden käytön hankaluutena 
on niiden aiheuttama irrallisuus. Yleensäkin 
historiassa on hankaluutena yksittäisten tie-
tojen ja tapahtumien luominen yhdeksi koko-
naisuudeksi sekä se, miten yhdistää tarina ja 
historiallinen tapahtuma. Ongelma on myös 
se, miten voitaisiin integroida aiemmin opitut 
kylmät faktat tarinoiden eläväisyyteen. 

Fakta on kuitenkin, että kaikkea histori-
aa ei voida esittää kertomusmuodossa eikä 
selittää ihmisläheisillä abstraktioilla. Opetta-
jan ja oppimateriaalien tulisi kuitenkin kyetä 
tekemään opiskelijoille kaikki historian ilmiöt 
ymmärrettäviksi.

Miten hyvää tarinaa käytetään 
opetuksessa?

Kertomuksellisuus tarjoaa siis kaikkine on-
gelmineen kuitenkin paljon mahdollisuuksia 
historianopetukselle. Opettaja on tiedon pää-
lähettiläs ja jos hän päättää käyttää tarinaa 
opetuksen apuna, hänen täytyy valita histo-
rialliset dokumentit huolellisesti, jotta histo-
riallisten hetkien humaanit elementit tulevat 
läpi. Tarinankertojalla, eli tässä tapauksessa 
opettajalla, on lukuisia mahdollisuuksia esit-
tää tarinan sisältö joko kaskuksi tai tarinaksi 
tai muistitietona eläytyen kerrottuna. 

Tarinan tulee perustua ihmisten elä-
mänkohtaloihin, sillä oppilaiden muisti on 
vastaanottavainen tarinoiden psykologisil-
le juonenkäänteille. Tarinoissa on hyvä olla 
paikallisuuteen sijoittuva perspektiivi, jotta 
oppilaat oivaltavat, että se oikeasti sijoittuu 
jonnekin. Tarinassa on esiinnyttävä myös re-
levantteja ympäristökuvauksia, sillä niiden 
tarkoituksena on tehokkaasti täyttää tarinan 
suvantovaihetta tai aukkokohtia.

Hyvät tarinat ovat virikkeellisiä, ne ovat 
innostavia ja antavat mahdollisuuden histo-
rialliseen eläytymiseen. Anthony Davies Ed-
wardsin mukaan parhaimmat tarinat herät-
tävät sympatiaa hahmoja kohtaan. Hän suo-
sittelee arkikielistä tarinankerrontaa, koska 
liika abstraktioiden käyttö etäännyttää op-
pilaat tosielämän tapahtumista. Monia muita 
oppiaineita ei voidakaan kuvata arkikielellä, 
se on historian voimavara.

Erkki Hautalan tutkimuksessa tarinoita 
kehotetaan käyttämään opetuksen apuna 
niiden elämyksellisyyden takia. Sitä kautta 
oppilas voi kiinnostua historiasta ja ymmär-
tää sitä paremmin. Tärkeää on myös, että 
oppilaat voisivat tarinan avulla ymmärtää, 
että menneisyyden ihmiset olivat aivan sa-
manlaisia kuin mekin ja he ovat todella elä-
neet ja kuvatut tapahtumat todella sattuneet. 
Historianopetus, jossa käytetään tarinoita 
apuna, voi parhaimmassa tapauksessa he-
rättää oppilaissa ymmärryksen, että tavalli-
sen ihmisen historia liittyy historian suuriin 
linjoihin.

Kirjoittaja on juuri valmistunut historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja.
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Suomen Lähi-idän instituutti FIME järjesti 
kesäkuussa kurssin kahdeksalle histori-

anopettajalle. Kahden viikon aikana opettajat 
kuulivat monen alan asiantuntijoita, näkivät 
Petran ja Jerashin sekä tutustuivat arabimaa-
ilmaan kielen ja kulttuurin kautta.

Oma käsitykseni Jordaniasta ja arabimais-
ta yleensäkin ennen kurssia oli melko ylimal-
kainen. Tietoni perustuivat lähinnä historian 
yleistietoihin ja sen lisäksi viime vuosikym-
menten uutisointiin. Jordania tuntui olevan 
valtio, jossa ei tapahdu mitään erinomaista, 
koska siitä niin harvoin kirjoitetaan lehdissä.

Kahden viikon aikana Jordania alkoi saada 
hahmoa. Valtio osoittautui mielenkiintoiseksi 
kolkaksi useiden vaikeiden haasteiden kes-
kellä. Arabikulttuuri sai monia uusia sävyjä 
ja kuten tavallista: kun sai tietää enemmän, 
asiat muuttuivat kiinnostavammiksi mutta 
myös monimutkaisemmiksi. Arabikevät ei 
ollutkaan vain demokratian riemuvoitto eikä 
naisten asema yksiselitteisen huono. Toisaal-
ta oli hienoa vahvistaa ennakkokäsityksiään 
siinä, että arabian kieli on kiehtovaa ja le-
vanttilainen keittiö erinomainen. Kurssin jäl-
keen Lähi-idän uutisointia seurasi aivan uu-
della tavalla.

Pyrin seuraavassa kirjoittamaan omia ha-
vaintojani Jordaniasta ja Lähi-idästä yleensä-
kin. Suurimmaksi osaksi käsittelimme luen-
noilla nykypäivän yhteiskunnallisia asioita. 
Niitä myös havainnoimme itse vierailuillam-
me ja kaupungilla kulkiessamme. Jordania 
on kuitenkin myös historialtaan erittäin rikas 
maa, jonne kannattaa matkustaa niin turisti-
na kuin opiskelijanakin.

Jordania on Lähi-idän Suomi

Jordania on reilun kuuden miljoonan asuk-
kaan valtio Irakin, Syyrian, Egyptin ja Isra-
elin välissä. Sillä ei ole öljyä eikä muita huo-

mattavia luonnonvaroja vaan maan täytyy 
tulla toimeen muilla keinoin. Se on myös 
naapureihinsa verrattuna pieni ja sotilaalli-
sesti heikko. 

Näistä lähtökohdista käsin Jordania muis-
tuttaakin monessa Suomea. Se on pullistelun 
sijaan valinnut sopuisan politiikan naapu-
reihinsa nähden. Jordania on ainoa arabi-
maa Egyptin ohella, jolla on voimassaoleva 
rauhansopimus Israelin kanssa. Arabimaiden 
piirissä Jordania on ollut usein neuvotteleva 
osapuoli. Jordaniassa ei ole tapahtunut val-
lankaappauksia vaan sama Hashemiittien 
suku on ollut vallassa 1920-luvulta lähtien. 
Se on poikkeuksellista.

Koska Jordania ei ole voinut turvautua öl-
jyyn, sen on pitänyt kehittää muita asioita. 
Jordanialaisten koulutustaso on arabimaiden 
parhaita. Myös terveydenhuolto on korkeata-
soista ja maassa on paljon hyviä sairaaloita. 
Jordaniaan tuleekin nykyisin paljon terveys-
turisteja. Esimerkiksi Ammanin hotellit olivat 
täysiä, koska niissä oli paljon libyalaisia tu-
risteja, jotka samalla hoidattivat terveyttään 
Jordaniassa. 

Korruptio puhuttaa

Ammanissa on ollut arabikevään puhkea-
misen jälkeen viikoittaisia mielenosoituksia. 
Yksi mielenosoittajien päävaatimuksista on 
ollut korruption kitkeminen. Maa on selväs-
tikin korruptoinut, mutta millaista korruptio 
Jordaniassa on?

EU-rahoitteisen antikorruptioprojektin 
mukaan korruptio ei ole ongelma alatasol-
la. Poliisille ei anneta rahaa suoraan käteen 
sakkojen sijaan eikä lääkäriä tarvitse lahjoa 
saadakseen hoitoa. Itse asiassa luottamus 
poliisiin on korkea, mikä on ilahduttavaa. Sen 
sijaan maankäyttö ja rakentaminen ovat alo-
ja, joissa suhteilla, keskinäisillä palveluksilla 

Jordania tarjosi pohdittavaa opettajille

riitta mikkola



25KLEIO 3/2012

IDEOITA & ILMIÖITÄ

ja suorastaan kor-
ruptiollakin on mer-
kitystä. Kuulostaako 
suomalaisen korviin 
tutulta?

Monelta henkilöl-
tä kuulimme oletuk-
sen, että korruptio 
ulottuu aivan kor-
keimmalle tasolle asti. 
Meille sanottiin, että 
kuninkaan lähipiiris-
sä on ”täysiä roisto-
ja”. Tällaiset puheet 
ruokkivat itseään. 
Tuli tunne, että ku-
ninkaan pitää ryhtyä 
tehokkaisiin ja no-
peisiin toimiin, jotta 
kansa uskoisi asialle 
tehtävän jotain. Muutoin sinänsä rauhallinen 
tilanne voi muuttua nopeastikin.

Toisaalta ympärille katsominen laittaa asi-
oita eri mittasuhteisiin. Jordania on Transpa-
rency Internationalin korruptiolistalla vuonna 
2011 sijalla 56. Esimerkiksi Tšekki on samal-
la listalla sijalla 57. Jordanian naapurimaiden 
sijoitukset ovat: Egypti 112, Syyria 129 ja 
Irak 175. Tilanne Jordaniassa on siis hyvä tai 
huono riippuen siitä, mihin sitä vertaa.

Onko Syyrian tie myös Jordanian tie?

Syyriasta puhuttiin paljon. Vaikka aiheena 
olisi ollut Jordania, Syyrian tilanne pompah-
ti esille. Kuva, jonka olin saanut Suomes-
sa suomalaisten tiedotusvälineiden kautta, 
osoittautui liian yksinkertaiseksi. Syyriassa 
eivät taistelekaan hyvät ja pahat, vaan maa 
on täynnä keskenään riiteleviä sotaisia op-
positioryhmiä. Bashar al-Assadin hallinto on 
kaikista puutteistaan huolimatta tuonut Syy-
riaan paljon hyvääkin. Ulkomainen sotilaalli-
nen väliintulo tappaisi huomattavan määrän 
siviilejä eikä kuitenkaan rauhoittaisi tilannet-
ta. Tuli tunne, että Syyriassa on olemassa 
vain huonoja vaihtoehtoja. Jäin miettimään, 
onko parempi kestää kohtuullista diktatuuria 
kuin yrittää demokratiaa joutuen anarkiaan?

Jordaniassa Syyrian sotatilanne ei kaduil-
la näkynyt. Ihmiset kävivät töissä, ostoksilla 
ja kävelyllä aivan rauhallisesti. Pinnan alla 

kuitenkin tapahtui jotain ja monet luennoit-
sijat olivat Jordaniankin suhteen epävarmoja. 
Jos kansa ei jaksa odottaa rauhallisena uu-
distuksia, voi tilanne Jordaniassakin kärjistyä. 
Muutos Syyriassa oli ollut hyvin nopea.  Tun-
tui, että olimme Jordaniassa hyvin erikoiseen 
aikaan. Jos kehitys menee hyvin, Jordanialla 
on mahdollisuudet kehittyä kohti todellista 
demokratiaa. Siihen tarvitaan kuitenkin sekä 
uudistuksia että kärsivällisyyttä.

Kulttuuri muokkaa uskontoa ja 
päinvastoin

Jordania on muslimimaa. Kansalaisista yli 
90 % on sunnimuslimeja ja islam näkyy ihan 
tavallisessa elämässä. Moskeijoiden rukous-
kutsut kaikuvat kaduilla ja ihmiset käyvät ru-
koushetkissä. Naisista ehkä noin puolilla on 
huivi tai huntu. Ramadanin aikana maa hilje-
nee. Islamilaisen lain mukaan musliminaiset 
eivät voi mennä muunuskoisten kanssa nai-
misiin. Kunniamurhia tapahtuu yhä.

Samaan aikaan kuitenkin Ammanissa on 
alkoholiliikkeitä ja osassa ravintoloita tarjoil-
laan alkoholia. Osa naisista pukeutuu aivan 
länsimaisesti, kouluttautuu ja käy töissä. 
Kaikki muslimit eivät ole ollenkaan uskon-
nollisia vaan osa hyvinkin maallistuneita. 
Toisaalta kunniamurhia tapahtuu myös kris-
tityissä perheissä.

On vaikea sanoa, mikä on islamin vaiku-

Instituutin johtaja Ari Kerkkänen (ylh. oik) kurssilaisten kanssa Jerashissa.
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tus yhteiskuntaan. Jordaniassa islamia vai-
kuttavampi seikka tuntui olevan oma perhe, 
suku ja heimo. Suvun kunnia on yhä tärkeä 
asia. Vanhempien mielipiteitä kunnioitetaan. 
On tavallista, että lapset asuvat vielä aikui-
sina vanhempiensa luona. Meille kerrottiin, 
että Jordaniassa vanhempien vastuu lapsis-
taan ulottuu hamaan kuolemaan saakka. Ky-
symys on omasta suvusta. Samoin suku tai 
heimo vaikuttaa eniten äänestyspäätöksiin. 
Kun poliittinen järjestelmä on kehittymätön, 
valinta tehdään suvun tai heimon perusteella. 
Ilman omia juuriaan ihminen on osaton.

Onko huivi naisen oma valinta?

Naisena en voinut olla kiinnittämättä huo-
miota tasa-arvokysymyksiin ja naisen ase-
maan. Kuva naisen asemasta Jordaniassa jäi 
mieleeni hyvin ristiriitaisena. Yhtäältä jorda-
nialaiset naiset ovat hyvin koulutettuja ja yli 
40 %:lla heistä on kolmannen asteen kou-
lutus. Naiset Jordaniassa ovat koulutetumpia 
kuin maanmiehensä ja muut arabisisarensa. 
Toisaalta naisten työssäkäymisprosentti on 
hyvin matala: eri arvioiden mukaan 15 - 30 
%. Jokin tässä yhtälössä ei täsmää.

Yhteiskunta on vielä hyvin miehinen. Par-
lamentissa on pieni naiskiintiö mutta muuten 
lähes kaikki poliitikot ja päättäjät ovat mie-
hiä. Kaupungilla näkyy naisia, mutta esimer-
kiksi kaikki tarjoilijat ovat miehiä. Naisia on 
palvelusektorilla hyvin vähän. Jordaniassa on 
kuulemma paljon naislääkärei-
tä. Ilmeisesti yhteiskunta on 
sellainen, että nainen voi olla 
lääkäri mutta ei tarjoilija.

Pukeutuminen on monita-
hoinen kysymys, jota en speku-
loi tässä. Ammanin naisista osa 
on hyvin peitettyjä, osa vähemmän. Varmas-
ti pukeutumiseen vaikuttaa naisen oma tahto, 
mutta en voi olla uskomatta, ettei perheellä, 
suvulla ja ympäristön paineella olisi merki-
tystä. Sen voin ainakin sanoa, että kesähel-
teellä moskeijaan mennessä en itse laittanut 
mustaa, pitkää kaapua vapaaehtoisesti pääl-
le. Kaavun pukeminen tuntui alistamiselta, 
kun samaan aikaan seurassani olevat miehet 
kävelivät paitahihasillaan sisään.

Toisaalta tyttökoulu, johon Ammanissa 

tutustuimme, koulutti aktiivisia nuoria naisia. 
Pienet tytöt luokassa alkoivat esitellä reip-
paasti englanniksi vierailijoille perheistään 
tekemiään kansioita. Arkuutta, johon olem-
me Suomessa tottuneet, ei oppilaissa ollut. 
Vanhemmat opiskelijat olivat jo tenttikaudel-
la, mutta ovat kuulemma hyvin aktiivisia pu-
humaan yhteiskunnallista asioista. Tulevai-
suuden suhteen voi siis olla toiveikas. 

Palestiinalaiset  – uhka vai 
mahdollisuus?

Jordaniassa asuu arvioiden mukaan yli kak-
si miljoonaa palestiinalaista. Tarkkaa lukua 
ei kukaan tiedä, ja arviot vaihtelevat 50 %:
sta 90 %:iin maan väkiluvusta. Selvää ei ole 
myöskään se, kuka itse asiassa on palestiina-
lainen. Palestiinalaisia on tullut eniten vuosi-
en 1948 ja 1967 kriisien yhteydessä. Jordani-
an politiikka, toisin kuin esimerkiksi Syyrian, 
on ollut antaa kansalaisuus kaikille tulijoille. 
Väestönkasvu on suurta ja maassa on jo kol-
mannen polven palestiinalaisia. 

Osa tulijoista on hyvin integroitunut jor-
danialaiseen yhteiskuntaan. He pärjäävät 
erityisesti bisneksessä. Osa palestiinalaisista 
taas asuu hyvin köyhissä oloissa kylissä, jot-
ka ovat itse asiassa pakolaisleirejä. Osa haa-
veilee paluusta kotiseudulle, osa ei ole ikinä 
edes käynyt Palestiinassa.

Palestiinalaisten tarkkaa määrää ei tie-
detä, koska kunnollista väestönlaskua ei ole 

tehty vuosiin. Asia on yhteis-
kunnallisesti arka, koska pa-
lestiinalaiset ovat poliittisesti 
selvästi aliedustettuja. Samas-
ta syystä vanhanaikaista vaali-
järjestelmää ei olla halukkaita 
uusimaan. Pelätään, että jos 

vaalijärjestelmästä tulee selvän edustava, 
parlamentissa onkin yhtäkkiä palestiinalaise-
nemmistö. Tätä ei nykyhallinto selvästikään 
halua.

Palestiinan kysymys tulee esille monen 
muun asian yhteydessä. Vaikka Jordanialla 
on rauhansopimus Israelin kanssa, käytän-
nön suhteet ovat viileät. Kansalaiset toivovat 
palestiinalaiskysymykseen ratkaisua. Neu-
vottelut Israelin kanssa ovat kuitenkin jumis-
sa.

Ilmeisesti yhteiskunta 
on sellainen, että nainen 
voi olla lääkäri mutta ei 
tarjoilija.
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Jordania on täynnä historiaa

Jordanian historialliset kohteet ovat vaikut-
tavat. Tunnetuin on nabatealaisten jo ennen 
ajanlaskua rakentama Petra, joka jatkoi ku-
koistustaan roomalaisajalla. Petra onkin vai-
kuttava niin maantieteellisesti kuin historial-
lisestikin. Vanhat haudat sijaitsevat kapeassa 
solassa, jonne on käveltävä useampi kilomet-
ri. Kävely kannattaa, vaikka kesällä Petrassa 
onkin hyvin kuuma.

Vähemmän tunnettuja kohteita ovat By-
santin aikaisia mosaiikkikirkkoja sisältävä 
Madaba ja roomalaisaikainen kaupunki Je-
rash. Madabassa mosaiikkilattiat ovat hyvin 
säilyneitä ja vaikuttavia. Niitä on useammas-
sa kirkossa. Kaupunki on sympaattinen, pieni 
ja turistiystävällinen.

Jerash on erittäin vaikuttava roomalais-
aikainen kaupunki, joka vetää vertoja Itali-
an kohteille. Pääkadulla on pituutta melkein 
kilometri ja osittain pylväät ovat oikein hy-
vässä kunnossa. Kaupungissa on temppelei-
tä, kilparata, teatteri ja mikä parasta: paljon 
vielä esille kaivamatonta. 

Jordaniassa on myös raamatullisia koh-
teita, esimerkiksi Nebo-vuori, jolta Mooses 
katseli luvattua maata ja kuoli sitten.  Ot-
tamatta kantaa paikan historiallisuuteen voi 
sanoa, että maisema on hieno ja että monel-

le paikka tuntuu olevan tärkeä. Paavikin kävi 
Nebo-vuorella vuonna 2000.

Kuollut meri sijaitsee Israelin ja Jordani-
an rajalla ja toki Jordaniakin on hyödyntänyt 
meren matkailullisesti. Jordanian puoli on 
kaunis ilta-auringon puoli ja toden totta: vesi 
on suolaista! Sukeltaminen ei onnistu, mutta 
mutahoidot parantavat lähes kaikki sairau-
det.

FIME on valmis jatkamaan yhteistyötä

Tämänvuotinen kurssi oli ensimmäinen laa-
tuaan. Kurssille osallistuneet opettajat olivat 
erittäin tyytyväisiä tiiviiseen ja mielenkiintoi-
seen kurssiin. Meidän onneksemme Suomen 
Lähi-idän instituutti on valmis jatkamaan 
yhteistyötä. Suosittelen lämpimästi tulevai-
suuden kurssille hakemista. Lähi-itä on aihe, 
joka on opetuksessa hyvin keskeinen, joten 
siihen paikan päälle asiantuntijoiden kanssa 
tutustuminen on ainutlaatuinen tilaisuus! 

Kirjoittaja on HYOL:n varapuheenjohtaja.

Luettavaa:
FIMEn johtajan Ari Kerkkäsen Walla-blogi, 
www.fime.fi
Hämeen-Anttila, Jaakko: Islamin käsikirja
Korpioja, Lilly, Nikkanen, Hanna: Arabikevät
Schami, Rafik: Damaskoksen rakastavaiset

Kurssilaiset Johanna Pankakoski ja Sari Kaisla ostoksilla paikallisten kanssa.



Heinä-elokuun taitteessa joukko pohjois-
maisia historian opettajia kokoontui Sig-

tunaan pohtimaan historian kaanonia:  Mikä 
on ja minkä tulisi olla historian opetuksen 
keskiössä? Mitä asiasisältöjä nykyiset ope-
tussuunnitelmat painottavat ja kuinka paljon 
aikaa jää taitojen harjoittamiselle? Tutustu-
minen muiden maiden kokemuksiin tuo aina 
lisäperspektiiviä omaan työhön ja aihe herät-
tikin osallistujien kesken vilkasta keskuste-
lua. Ohjelma oli kokonaisuudessaan mainio 
ja seura mitä parhainta. Seuraavan kerran 
pohjoismaiset historian opettajien päivät jär-
jestetään kolmen vuoden kuluttua Suomessa. 
Kaikki kiinnostuneet rohkeasti mukaan! Sig-
tunastakin löytyi monta ensikertalaista.

Kysyimme yhdeltä norjalaiselta, ruotsa-
laiselta, suomalaiselta ja tanskalaiselta hei-
dän ajatuksiaan omasta ja muiden maiden 
historian opetuksesta. Tällä kertaa Islanti ei 
poikkeuksellisesti ollut päivillä edustettuna. 

Herdis Wiig,
lärare i historia på El-
vebakken videregående 
skole i Oslo

1. Vad tycker du är bra och dåligt med den 
nuvarande nationella läroplanen? 

Norge har fra  2006 fått nye läreplaner i alle 
fag. Sentralt i disse står kompetansemål. Det 
som står i kompetansemålene, er ferdigheter 
elevene skal forsöke å tilegne seg. Det som 
er bra med den norske läreplanen for gym-
naset er at den kombinerer historisk kunns-
kap og historiske ferdigheter på en god måte.  
Planen har også tatt tanker om historiebevis-
sthet, historisk empati og metodisk kompe-

tanse på alvor. 
Samtidig er det positivt at målene er 

ganske generelle – lärerne og elevene  får 
selv velge hvilke tema de skal jobbe med in-
nenfor en periode. Eksempel fra läreplanen: 
presentere et emne fra middelalderen ved å 
vise hvordan utviklingen er preget av brudd 
eller kontinuitet på et eller flere områder

En annen positiv ting er at man forsöker å 
se sammenheng mellom  faget i ungdomss-
kolen (högstadiet) og gymnaset. Läreplanen 
har en progresjon mellom de ulike trinnene i 
skolelöpet. 

Det mest negative med planen er at den 
er for omfattende i forhold  til antall timer 
elevene har historie. Da ender lärerne ofte 
opp med å “fortelle historien” istedenfor at 
elvene jobber med faget mer selvstendig. 

Noen av målene i läreplanen er også for 
vanskelige for elvene. De er for akademiske 
og elvene mangler ofte  utgangspunktet kun-
nskap slik at de kan jobbe med faget
 
2. Nämn en sak, som du tyckte verkade bra i 
någon annan nordisk läroplan. 

Det som slår meg, er at selv om läreplanene 
er ulike og ulike tema er understreket, under-
viser vi likevel på omtrent den samme måte i 
de nordiske landene. Det som virkelig skiller, 
er de ulike eksamensformene, og eksamen 
styrer i stor grad hva vi gjør i undervisningen. 
Her var det interessant å höre om den finske 
eksamensordningen som er ulik den norske. 
I Norge har en muntlig eksamen der elevens 
lärer lager oppgavene. Den finske eksamen-
sordningen virker veldig omfattende , men 
jeg tror en skriftlig eksamen er med på heve 
statusen til et fag og bidrar til at elvene job-
ber godt med faget. 

Terveisiä Pohjolasta!

Ajatuksia historian opetuksesta eri Pohjoismaissa.

Hanna kokkonen
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3. Vad är det fina med de nordiska historielä-
rardagarna?  

De nordiske historielärerdagene er en fin mu-
lighet til å bli kjent med kollegaer i våre gran-
neland. Det er interessant å høre om hvordan  
fagets utfordringer blir løst i andre land.  Vi 
er på mange måter så like samfunn, samtidig 
som vi ser at det er ulike tradisjoner i de ulike 
landene.

At disse historielärerdagene har en fin 
blanding av faglige og sosiale aktiviteter, gjør 
det trivelig å väre med. For min del gjör det 
at jeg kjenner at jeg har venner i både Dan-
mark, Finland, Sverige og Island nå.

Vesa Ryhänen, 
historian ja yhteiskun-
taopin opettaja Lintu-
metsän koulussa, Es-
poossa.

1. Mitä hyvää ja mitä huonoa tämänhetkises-
sä historian kansallisessa opetussuunnitel-
massa mielestäsi on?
 
Nykyinen peruskoulun historian opetussuun-
nitelma on varsin järkevä. Kenties johtuen val-
tiomme nuoruudesta ja monista 1900-luvun 
kriiseistä, poliittisen historian osuus korostuu. 
Monet oppilaat saattaisivat innostua enem-
män kulttuuri- tai paikallishistoriasta. Toki 
opettajalla on mahdollisuus valita painotuk-
sia ja sisältöjäkin, mutta poliiittinen historia 
lohkaisee joka tapauksessa merkittävän osan 
historian oppitunneista. Kansallisen ja kan-
sainvälisen aineksen painottaminen on myös 
jatkuvan pohdinnan aihe. Olen ollut huomaa-
vinani, että Suomessa kuitenkin opetetaan 
varsin paljon myös Suomen ulkopuolisten 
alueiden historiaa. Suomen opetussuunnitel-
massa ja koko koulujärjestelmässä on hyvää 
se, että opettajiin luotetaan. Historianopetta-
jat joutuvat itse koko ajan pohtimaan, mitä 
ja millaisin painotuksin oppilaille opetetaan. 
Opetussuunnitelma ja sen toteuttamiseen 
käytettävä aika on yleinen haaste. Etenkin 
lukiossa jatkuva kiire tuntuu olevan yleistä. 
 
2. Mainitse yksi asia, joka mielestäsi vaikutti 
hyvältä jonkun toisen Pohjoismaan opetus-
suunnitelmassa.

Muualla Pohjoismaissa käydään jatkuvaa jul-
kista keskustelua siitä, mitä historian opetus-
suunnitelmassa pitäisi olla. Suomessa ope-
tussuunnitelmista päätetään varsin asian-
tuntijavetoisesti. Suuri yleisö tuntuu olevan 
kiinnostunut vain siitä, että sotia opetetaan 
riittävästi. 

En pysy nyt tehtäväksiannossa, mutta 
mainitsen silti pari muuta asiaa. Ruotsissa 
on ollut rohkea päätös ottaa historia oppiai-
neeksi koko peruskoulun jälkeisessä koulu-
tuksessa. Suomessa ammatillisessa koulu-
tuksessa historiaa ei opeteta. Se on vahinko, 
sillä historia tarjoaisi sisältöä elämään myös 
ei-teoreettisesti suuntautuneille opiskelijoille.  
    Minulle on jäänyt sellainen tunne, että 
muissa Pohjoismaissa historian taitojen opis-
kelu on Suomea korostuneemmassa ase-
massa. Seminaarissa kävimme suomalaisten 
opettajien kesken keskustelua taitojen opet-
tamisen tärkeydestä. En haluaisi muuttaa 
suomalaista tietoja korostavaa opetussuun-
nitelmaa, mutta välillä tunnen silti aitoa ka-
teutta ruotsalaista diskuteeraamista kohtaan.  
 
3. Mikä on mielestäsi hienoa Pohjoismaiden 
historian opettajien tapaamisissa?
 
Näkökulman avartaminen tekee aina hyvää. 
Eri maiden järjestelmien vertaaminen on hy-
vin vaikeaa eikä onnistu muutoin kuin kes-
kustelemalla, kyselemällä ja tarkkailemalla. 
Luennot, vierailut ja pöytäkeskustelut tarjo-
avat hyvän mahdollisuuden laajentaa omaa 
tietämystä. Historianopettajat ovat mukavia 
ihmisiä ja olen viihtynyt hyvin porukassa. 
Lisäksi Pohjoismaiset kontaktit kannustavat 
jatkamaan kieltenopiskelua. Kouluruotsi on 
osoittautunut ”hyödylliseksi”.

Jenny Strid, 
lärare i historia på 
Odense katedralskole i 
Danmark

1. Vad tycker du är bra 
och dåligt med den nuvarande nationella lä-
roplanen?
 
Jeg syntes vores bekendgørelse eller lærep-
lan er udemærket fordi det er ret tydeligt 
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hvad man skal have undervist i, mens der er 
metodefrihed I forhold til hvordan man gør 
det - dette giver en vis frihed. Samtidig syn-
tes jeg det er en stor gevinst at historiefaget 
i Danmark er obligatorisk i hele gymnasieud-
dannelsen - altså 3 år. Ulempen er, at vi skal 
nå rigtigt meget med forholdsvis få timer. Det 
kan også kollidere at der både er styring efter 
kompenancemål og kanon/kernestofpunkter.
 
2. Nämn en sak, som du tyckte verkade bra i 
någon annan nordisk läroplan.

Jeg syntes, at det virkede som om at der var 
stor tillid til lærerne I Norge, altså ikke så 
stor politisk styring og kontrol som i Dan-
mark - hvilket vi jo godt kunne ønske os. 
Ellers syntes jeg det virkede som om at his-
toriefaget (obligatorisk) fyldt endnu mindre i 
alle de andre lande end i Danmark hvilket jo 
er ærgeligt.
 
3. Vad är det fina med de nordiska historielä-
rardagarna? 

Jeg syntes det var meget givende at mødes 
på tværs af de nordiske lande og se på lighe-
der/forskelle og lade sig inspirere - sdamtidig 
var det jo utroligt hyggeligt!

Hans Albin Larsson,
professor i historia på 
Högskolan Kristianstad, 
Sverige

1. Vad tycker du är bra 
och dåligt med den nuvarande nationella lä-
roplanen?

Läroplanen är i Sverige den övergripande 
planen för hela skolan. För varje ämne finns 
en kursplan så jag svarar om kursplanen i 
historia. Det som är bra är att den på nytt har 

blivit preciserad till innehållet: Innehållet är 
välvalt och lärarna har nu en chans att förstå 
vad de ska undervisa om. Det som är dåligt 
är att, när det gäller grundskolan, innehål-
let inte är fixerat till olika årskurser, endast 
till olika årskursintervall (1-3, 4-6 och 7-9). 
En annan viktig negativ omständighet är att 
timplanen är osäker, eftersom den anger ett 
visst antal timmar för hela grundskolan men 
ingen indelning på olika årskurser. Dessutom 
är den sammanlagda tiden för historia alltför 
begränsad, så det finns i verkligheten ingen 
möjlighet att hinna det som kursplanen fö-
reskriver. 

2. Nämn en sak, som du tyckte verkade bra i 
någon annan nordisk läroplan. 
Den danska kanonsammanställningen ger 
både tydlig anvisning och frihet för läraren 
att utforma undervisningen. Den finländska 
ordningen är bäst, eftersom den garanterar 
såväl ett visst innehåll som en ordentlig un-
dervisningstid i historia. 

3) Vad är det fina med de nordiska historielä-
rardagarna? 

Jag har bara varit med en gång. Det fina med 
nordiska möten är att knyta kontakt mellan 
grannländerna och ta del av varandras er-
farenheter. Eftersom kulturen är så likartad 
betyder det att vi verkligen har lätt för att se 
möjligheter att följa goda exempel hos våra 
grannar. Det korta geografiska avståndet in-
nebär att kostnaderna kan hållas nere och att 
restiden blir begränsad. Det är viktigt att vi 
kan vidareutveckla det nordiska utbytet på 
alla områden. Man kan fundera på hur en 
gemensam läroplan och kursplan skulle kun-
na se ut, kanske ett ämne för en kommande 
konferens?

Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen jäsen.
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Lehtien mielipideosastojen suosikki-inhok-
kinimimerkkini on ”valittaminen kannat-

taa aina”. Miten joku voi olla niin negatiivinen, 
että kokee valittamisen toimivaksi vaikutus-
tavaksi? Yhteiskuntaopin opettajaa hirvittää: 
onhan niin paljon muita, aktiivisia, eteenpäin 
vieviä, kannustavia ja paljon parempia kei-
noja kuin valittaa sivusta, kun muut tekevät. 
Ja vielä aina!

Nyt on tullut kuitenkin aika perua sanan-
sa. On tapahtunut jotain, missä valittaminen 
kannatti tai oikeastaan tarkemmin sanoen: 
kanteleminen kannatti. Kantelupukki se kaa-
kattaa, mutta lukekaapa tämä tarina!

Opetusvelvollisuuksien epäoikeudenmu-
kaisuus tuntuu ikuisuuskysymykseltä. Erityi-
sen epäoikeudenmukaiselta on tuntunut, kun 
yläkoulussa luokanvalvojana toimiessaan 
historian opettaja on saanut selvästi huo-
nompaa palkkaa kuin äidinkielen opettaja. 
Tiedätte syndrooman ja tunnette oireet: kyr-
sivän, pitkäaikaisen ärsytyksen. Mutta mitä 
tehdä, kun OVTES näin määrää?

Syksyn 2011 työmarkkinaneuvotteluissa 
asia kuitenkin nousi esille. Vuosikausia jatku-
nut epäoikeudenmukaisuus korjattiin ja tänä 
lukuvuonna kaikki yläkoulun luokanvalvojat 
saavat euromääräisesti samaa korvausta 
työstään. Asia, joka oli ollut vuosikymmenet 
niin vaikea, olikin yhtäkkiä ihan helppo.

Miksi asia nousi esille juuri viime vuon-
na? En voi olla ajattelematta, että yksi pieni 
kantelu vaikutti asiaan. Olemme HYOL:n hal-
lituksessa pohtineet asiaa pitkään ja keväällä 
2010 päätimme vedota lakiin ja oikeuteen. 
Laadimme yhdessä oikeuskanslerille kante-
lun, jossa kantelimme opettajien epätasa-ar-
voisesta kohtelusta luokanvalvojan palkka-
uksessa. Lähetin kantelun omissa nimissäni 
oikeuskanslerille syyttäen työnantajaani Es-
poon kaupunkia perustuslain yhdenvertai-
suusperiaatteen rikkomisesta.

Asia eteni hitaasti. Espoon kaupunki antoi 
vastineensa jo vuonna 2010 ja Kunnallinen 
työmarkkinalaitos vuonna 2011. Kumman-
kaan selvityksessä yhdenvertaisuutta ei vas-
tustettu, mutta vedottiin siihen, että oli nou-
datettu virkaehtosopimusta.

Mitä tapahtui kulisseissa? Sitä emme tie-
dä, mutta ehkä on niin, ettei kantelu tuntu-
nut työnantajasta niin kivalta asialta. Sillä 
näin kävi, että syksyllä 2011 luokanvalvojan 
korvaus olikin asia, josta saattoi ja kannatti 
neuvotella. OAJ:n puolesta asia oli selvä ja 
epäoikeudenmukaisuus korjattiin.

Sain elokuun 2012 lopussa Oikeuskansle-
rin virastolta päätöksen asiasta. Oli suoras-
taan katarttista lukea: ”OVTES:n noudatta-
minen ei ole sellainen --- peruste, joka oi-
keuttaisi poikkeamaan tasapuolisen kohtelun 
vaatimuksesta. ---  Kaupunki on siten ilman 
lainmukaista perustetta toiminut vastoin 
perustuslain 6 §:n 1 momentissa  --- sää-
dettyä tasapuolisuusvelvoitetta. Kunnallinen 
työmarkkinalaitos on toiminut virheellisesti 
hyväksyessään OVTES:n kysymyksessä ole-
vat määräykset, jotka sellaisenaan ovat pe-
rustuslain ---  tasapuolisuusvelvoitteen vas-
taisia.”

 Hurraa! Asiahan oli jo korjattu, mutta sil-
ti päätös oli helpottava. Perustuslaki on tär-
keämpi kuin virkaehtosopimus! Näinhän me 
opetamme oppilaillekin. Ja hetken voi haa-
veilla muidenkin epätasa-arvoisten opetus-
velvollisuuksien korjaamisesta Martin Luther 
Kingin tavoin: ”I have a dream.”

Kirjoittaja on espoolainen yläkoulun opettaja 
ja HYOL:n varapuheenjohtaja.

Valittaminen kannattaa aina 

riitta mikkola
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Bland de nordiska länderna har det de se-
naste åren uppenbarat sig en strävan att 

strukturera historieundervisningen utifrån 
specifika nationella och internationella histo-
riska nedslag. Diskussioner kring att utveckla 
en s.k. historiekanon inträdde år 2006 i Dan-
mark med bakgrund i den kritik som länge 
riktats mot den danska folkskolan. 

Tanken var att stärka historieämnets roll 
i grundskolan genom att tilldela ämnet ex-
tra resurser och introducera en stramare 
styrning. ”Udvalget til styrkelse af historie i 
folkeskolen”, som bestod af historiker, lärare 
och pedagogiska forskare fick därför uppgif-
ten att framställa en kanon med de viktigaste 
händelserna i dansk och internationell histo-
ria. 

Resultatet blev en lista på 29 nyckelhän-
delser uppställda i en kronologisk ordning 
(se faktaruta), som historielärarna skulle 
vara förpliktade att på ett eller annat sätt 
behandla. Punkterna skall fungera som ut-
gångspunkt för lärarens undervisning och 
kopplas ihop med även den bredare kontex-
ten. Denna historiekanon har dock fått utstå 
både hyllningar och motstånd. 

Hyllningar fick den danska kanonen för 
att den skulle säkra grundläggande kunska-
per för alla elever, främja den nationella kul-
turen och förbättra elevernas kunskap om 
historiska sammanhang. Kritiken däremot 
tog fasta vid alla de händelser som medvetet 
lämnats bort ur kanonen och att den mera 
skulle fungera som ett national-konservativt 
projekt. Globalisering och multikulturalismen 
skulle således förbises.

Läroplan med tidspress

I Finland har det däremot inte förekommit 
någon motsvarande systematisk diskussion 
om vad som vore väsentlig historisk kunskap 
och således få utrymmen i en historiekanon. 

I den finländska gymnasieutbildningen 
fungerar istället läroplansgrunderna från 
2003 som en auktoritet gällande vilka teman 
som borde behandlas i de olika kurserna. 
Då dessa föreskrifter betonar just tematis-
ka helheter, med ett påtagligt traditionellt 
upplägg, lämnas lite utrymme eller tid för 
att omvärdera tyngdpunkterna i undervisnin-
gen. Läroplanens krav, med särskilt stora och 
många teman som måste behandlas i varje 
kurs, gör att klassrumssituationen fortfaran-
de kännetecknas av lärarcentrerade metoder 
med fokus på just historiska händelser och 
händelseförlopp (förryskning, inbördeskrig, 
självständighet, politisk radikalisering, vin-
terkrig etc.). 

Enligt läroplanen förväntas studerande i 
kursen Vändpunkter i Finlands historia skall 

”lära känna huvudlinjerna och de viktigaste 
historiska händelserna i Finlands historia och 
i världshistorien samt händelsernas bakgrund 
och följder. Är då detta ett tecken på att en 
outtalad historiekanon redan finns och vilka 
är dessa viktigaste händelser? 

 

Den funktionella historieuppfattningen

Historieundervisningen i Finland har ändå 
sett bort från den kronologiska och objekti-
vistiska synen med betoning på endast vik-
tiga personer och händelser. Istället har den 

Skall vi undervisa om Lalli och 
barnkorståg?

Om historisk kanon och historisk relevans 

Markus Ahlfors
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färdighetsinriktade funktionella historieupp-
fattning fått allt större utrymme i klassrum-
men, lärarutbildningen och i styrdokumenten. 
I läroplanen står att eleven skall ”kunna skaf-
fa sig kunskap om det förflutna och bedöma 
kunskapen kritiskt samt förstå att historiska 
fakta kan tolkas på olika sätt, att den his-
toriska kunskapen är relativ och att orsaks-
sammanhangen är mångfacetterade”. Från 
att historieämnet haft allmänbildning som 
ett självändamål har det nu fått funktionen 
som ett relevant och användbart verktyg 
för elevens vardag. Detta 
märks också i hur student-
examensprovet i historia är 
uppbyggt. Skribenterna för-
väntas kunna använda sin 
historiska kunskap på ett kritiskt, analytiskt 
och nyanserat sätt. Detta funktionella tanke-
sätt ställer sig mera kritiskt till hela kanon-
tanken, där de facto just händelserna beto-
nas. Introducerandet av en alltför stark fokus 
på en kanon kunde alltså få utvecklingen av 
historieämnet att gå bakåt. 

Den funktionella uppfattningen stöds av 
den tyske historiedidaktikern Andreas Körber, 
som har framhållit att faktakunskap inte är 
tillräckligt för att inneha en ämneskompe-
tens. Utöver en nödvändig stoffkunskap bör 
eleverna få förutsättningar att individuellt 
och kritiskt delta i det samtida samhällets 
hantering av det förflutna

Upp till diskussion!

Finns det då överhuvudtaget något syfte med 
att föra en diskussion om historisk kanon? 
Min spontana tanke är att en diskussion om 
temat kunde efterlysas. 

En fördjupad analys och reflektion över 
vad som vore historiskt relevant skulle kunna 
tjäna syftet att utveckla historieämnet och 
i synnerhet dess innehåll. Tanken skulle då 
inte vara att sammanställa en fast kanon och 
vrida klockan tillbaka och utöka stoffets styr-
ning. Snarare skulle man kunna få igång en 
diskussion om historisk relevans, vilket kun-
de skapa en mera nyanserad bild av histo-
rieämnet och historieuppfattningen i Finland. 

Historisk relevans i läroplansarbetet

Frågan om vad som borde klassas som his-
toriskt relevant föder kontroverser. Hur skall 
man avgöra vad som är viktigt att veta och 
vem det är som borde göra urvalen? Detta 
blev märkbart inte minst i Danmark, då man 
t.ex. valde att lämna bort förintelsen ur ka-
nonen som föranledde ivriga debatter.

Inför kommande läroplansarbeten borde 
debatten om historisk relevans även se ljuset 
bland finländska historielärare, pedagoger 

och forskare. Ifrågasättan-
det av ”de stora berättel-
serna” kunde, i postmodern 
anda, framföra en mera 
nyanserad bild av historien 

och även stöda de färdighetsinriktade under-
visningsmålen. En sådan diskussion skulle 
sträva efter att bryta mot den stränga och 
traditionella historiesynen och istället intro-
ducera alternativa tyngdpunkter med stöd i 
en teori- och metoddiskussion.

 

R-modellen ger kriterier för historisk 
signifikans

Ett exempel på en teoretisk diskussion om 
historisk relevans är Christine Counsells för-
sök att finna olika kriterier som skall uppfyl-
las för att en historisk händelse skall kunna 
anses vara relevant. I Counsells s.k. R-mo-
dell sammanställs fem kriterier: 1. Remarka-
ble (anmärkningsvärt och beaktats då och/
eller nu), 2. Remembered (bevarat i ett kol-
lektivt minne), 3. Resulting in change (haft 
konsekvenser för framtiden), 4. Resonant 
(en resonans i den egna samtiden) och 5. 
Revealing (förklarar den egna samtiden). De 
tre förstnämnda överensstämmer väl med en 
traditionell historieuppfattning medan de två 
senare möjliggör en fördjupad analys i histo-
riska händelser. Resonansen hjälper oss att 
förstå varför vissa historiska händelser och 
fenomen väcker känslor, nedtecknas i histo-
rieböckerna, ger upphov till akademiska de-
batter eller varför de skildras i populärkultu-
ren.  Händelser som avslöjar aspekter av vår 
samtid gynnar vår förståelse över aktuella 
företeelser och bidrar till att utveckla verktyg 
för medborgerligt engagemang.
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”Hur skall man avgöra vad som 
är viktigt att veta och vem det 
är som borde göra urvalen ?”



Måste vi verkligen läsa om Lalli, 
Barnkorståget och månlandningen?

Merparten av de historiska teman som be-
handlas i historieundervisningen betonas ut-
gående från dess betydelse i kausala sam-
manhang. Detta gäller i samtliga teman som 
läroplanen förpliktar oss att behandla i vår 
undervisning. Faktum är ändå att det finns ett 
flertal händelser, processer och hela avsnitt i 
faktaböcker som inte passar in i R-modellens 
tre första kriterier. Hur motiverar man t.ex. 
att behandla mötet mellan biskop Henrik och 
bonden Lalli, personer som sannolikt aldrig 
existerat? Eller vad finns det för betydelse att 
behandla barnens korståg 1212, trots att det 
varken kan anses ha haft anmärkningsvärd 
betydelse, ha bevarats i allmänhetens minne, 
resulterat i stora samhälleliga förändringar 
eller ens skapat genklang för motsvarande 
händelser i vår samtid? Samtidigt torde det 
vara klart att en genomgång av månland-
ningen inte behandlas för att den haft långt-
gående konsekvenser för vetenskapens ut-
veckling eller lett till fortsatta genomgripande 
upptäckter. 

Med hjälp av Counsells två senare punkter, 
tyngdpunkterna på resonans och samtidens 
avslöjande, så läggs dessa teman in i en bre-
dare kontext där källkritik och historisk re-
flektion kan behandlas djupare. Lalli kan t.ex. 
förklara nationalromantiska tankegångar och 
bidra till att problematisera kampen mot det 
som är annorlunda och främmande; aktuella 
frågor även i dagens finländska samhälle. 
Barnkorståget kunde fungera som underlag 
för att diskutera religiös övertygelse eller hur 
legender lyfts fram under olika tider. Krönikö-
rer i Europa har efter det påstådda korståget 
varit konfunderade, förskräckta och upprörda 
över händelsen, vilket ger sken av att man 
sett det som exceptionellt i relation till den 
egna samtiden. Mängden av konspirations-
teorier rörande månlandningen berättar även 
där att händelsen resonerar i och förklarar 
samtiden.

Counsell poängterar alltså att en historisk 
händelse kan vara signifikant att ta upp i his-
torieundervisningen även om den inte lett till 
någon omstörtande förändringar.

R-modellen som en del av 
undervisningen 
R-modellen kunde användas av läraren för 
att ge eleverna sin egen uppfattning om vad 
som är viktigt att känna till om de teman som 
läraren undervisar om i den nationella och 
den internationella historien. På så sätt kan 
modellen utgöra en plattform där läraren kan 
reflektera över en existerande historietradi-
tion. Vill man däremot släppa den lärarcen-
trerade emfasen så kunde R-modellen an-
vändas så att eleverna själva skapar sig en 
uppfattning om den historiska signifikansen. 
Detta sker givetvis tillsammans med läraren, 
som hjälper eleverna att inse betydelsen av 
att studera det förflutna och handleder i pro-
cessen.

De danska kanonpunkterna:
Ertebøllekulturen
Tutankhamon
Solvognen
Kejser Augustus
Jellingstenen
Absalon
Kalmarunionen
Columbus
Reformationen
Christian IV
Den Westfalske Fred
Statskuppet 1660
Stavnsbåndets ophævelse
Stormen på Bastillen
Ophævelse af slavehandel
Københavns bombardement
Grundloven 1849
Slaget ved Dybbøl
Slaget på Fælleden
Kvinders valgret
Genforeningen
Kanslergadeforliget
29. august 1943
FN’s Verdenserklæring om Menneske- 
rettighederne
Energikrisen 1973
Murens fald
Maastricht 1992
11. september 2001
Globalisering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Ett sätt att konkret utnyttja R-modellen 
i undervisningen vore att ställa frågor utgå-
ende från de fem olika R:en. Då t.ex. Lant-
dagsordningen från år 1906 behandlas kunde 
undervisningen struktureras så att eleverna, 
utgående från basfakta som getts av läraren, 
reflekterar över a) vad har varit så anmärk-
ningsvärt med reformerna, b) hur har LO 
funnits i det kollektiva minnet, c) hurudana 
förändringar ledde LO till, d) hurudan reso-
nans har reformerna haft under 1900-talet 
och e) vad kunde de politiska reformerna 
avslöja om vår samtid? På motsvarande sätt 
kunde man behandla övriga teman inom Fin-
lands historia, såsom aspekterna/händelser-
na kring arbetsrörelsen, kvinnoföreningarna, 
försoningspolitiken, välfärdsbygget, finlandi-
seringen etc. 

Den store finländaren Mannerheim

Vikten av att omvärdera de tyngdpunkter 
som beskrivs i läroplanen är att de är på-
tagligt traditionella med en stark politisk för-
ankring, vilket åsidosätter t.ex. delar av den 
socioekonomiska historien, kulturhistorien, 
mentalitetshistoria och historiebruket.

 För att aningen skämtsamt belysa 
den allmänna opinionens synpunkter på vad 
som är relevant, eller snarare vem som är 
relevant, kan nämnas omröstningen om ”De 
största finländarna” (Suuret suomalaiset) 
från år 2004. Denna skall ingalunda använ-
das som referensram, men som endast anek-
dotisk kuriosa kan resultatet vara av intresse. 
Då 363 731 finländare röstade i finalen val-
des följande finländare enligt flest antal rös-
ter: 1. C.G.E. Mannerheim 2. Risto Ryti  3. 
Urho Kekkonen 4. Adolf Ehrnrooth 5. Tarja 
Halonen 6. Arvo Ylppö 7. Mikael Agricola 8. 
Jean Sibelius 9. Aleksis Kivi 10. Elias Lönn-
rot. En närmare blick på resultatet visa att 
9/10 är män, 9/10 från de två senaste se-
klerna, 3/10 hör ihop med krigsåren, 4/10 är 
kulturpersonligheter, 2/10 kopplas ihop med 
sociala värderingar. 

Därtill återkommer vår fiktiva Lalli på en 
imponerande 14:e plats på listan av stora 
finländare. En naturlig följdfråga kunde vara 
att se hur många som varit övertygade om 

att Lalli verkligen existerat. Sålunda betonas 
modern politisk historia och nationalroman-
tisk kulturhistoria bland en stor del av den 
finländska befolkningen, vilket i hög grad 
avspeglar hur bruket och undervisningen av 
historia har sett ut i Finland. 

Syftet med denna text har varit att syn-
liggöra den kanondebatt som ännu inte nått 
de finländska klassrummen. Tanken har inte 
varit att förespråka en framtvingning av nå-
gon styrd kanon, utan snarare att inleda en 
diskussion om ämnet och förhoppningsvis in-
troducera nya perspektiv på historieundervis-
ningen, dess målsättningar och dess metoder. 
Detta är diskussioner som borde behandlas 
inför kommande läroplansreformer för att 
försäkra att utvecklingen tar steg framåt och 
tryggar elevernas förutsättningar att ta del 
av den allmänna analysen av det förflutna. 
Tankeexperimentet kvarstår likväl: Vilka hän-
delser och med vilka motiveringar bedömer 
vi som historiskt relevanta för historieunder-
visningen?

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS rf. och 
medlem av Kleios redaktionsråd.

Läs mera på Danmarks undervisningsportal:
http://www.emu.dk/gsk/fag/his/historie-
kanon/indeks.html 

Källor:
Bradshaw, Matthew, ‘Creating controversy in 
the classroom: making progress with historical 
significance’, Teaching history, vol. 125, Histori-
cal Association (2009). 

Counsell, Christine, ”Looking through a 
Josephine-Butler-shaped window: focusing 
pupils´thinking on historical significance”, 
Teaching History, vol. 114, The Historical As-
sociation (2004). 

Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 
(2003), Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Gullberg, Tom, ’Historisk kunskap och kompe-
tens i finländsk historieundervisning’, 27 nord-
iska historikermötet, Tromsø 2011, Sessionen 
Historisk kunskap – ett begrepp i förändring 
(2011). 
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Paikalliskerho on kuollut, jos sillä ei ole toi-
mintaa. Toiminnan käynnistämiseen voi 

riittää, että laittaa yhden sähköpostin  eteen-
päin. Yksi sähköposti voi viedä 252 askel-
ta ylöspäin.  Näin kävi kerhomme historian 
opettajille tänä kesänä. Mutta päästäksemme 
perille, on höyrylaivan haaksirikkouduttava…

Pohjoismaiden korkein majakka

Kun Hangon satamasta 1800-luvun lopulla 
aloitettiin ympärivuotinen kauppamerenkul-
ku, laivaliikenne Hiittisten saaristossa kasvoi. 
Samalla myös karilleajot ja haaksirikkojen 
määrät kasvoivat saaristomerellä. 

Vuonna 1905 höyrylaiva Helsingfors ajoi 
karille Bengtskärin lähistöllä. Sen avuksi lä-
hetetty pelastusalus ajoi myös karille. Hel-
singforsin upottua päätettiin rakentaa ma-
jakka alueelle turvaamaan laivaliikenteen 
sujuvuutta.

Majakka valmistui 120 työmiehen voimin 
ennätysajassa, ja valo kytkettiin ensimmäis-
tä kertaa majakan 46 metriä korkeaan torniin 
19.12.1906. Majakasta tuli pohjoismaiden 
korkein. Se kohoaa 52 metriä merenpinnan 
yläpuolelle.  

Majakkavahtiperheitä oli viisi. Kivisellä 
majakkaluodolla asui parhaimmillaan 32 ih-
mistä ja heidän lisäksi sikoja, kanoja, hanhia 
ja lampaita. Olosuhteet luodolla ovat olleet 
tuonkin ajan oloon erittäin poikkeukselliset. 
Eristyneisyydestä kertoo se, että eräs poika 
oli vasta kuusivuotiaana ensimmäisen kerran 
poistunut Begtskärin luodolta. 

Majakan historia on mielenkiintoinen, ja 
siitä sai hyvän kuvan oppaan ja majakan eri 
museonäyttelyiden avulla. 

Erityisen mielenkiintoisia ovat majakan 
vaiheet  jatkosodan aikana vuonna 1941. 
Majakka oli osana jatkosodan Hangon rin-
tamaa. Heinäkuussa 1941 lähes sata venä-
läistä puna-armeijan valiosotilasta rantautui 
sumuisena yönä luodolle kello yhden aikaan 
yöllä. Se mitä sen jälkeen tapahtui, selviää 
menemällä Bengtskäriin. 

Läntisen Uudenmaan kerhon syvät rivit 
suosittelevat!

Paikka on ehdottomasti vierailun arvoinen. 
Tämän vuoden puolella matkanne tuskin to-
teutuu, sillä emme halua, että teitä kohtaa 
haaksirikko. Nyt on aika alkaa suunnitel-
la mitä kerhonne voisi  ensi vuonna tehdä. 

252 askelta ylöspäin

Läntisen Uudenmaan kerhon retki Bengtskärin majakalle

Jari Pönni

Majakan valo kantoi 20 meripenikulmaa ja sumu-
torven törähdykset 15 meripenikulmaa.



37KLEIO 3/2012

IDEOITA & ILMIÖITÄ

Helpoin tapa aloittaa 
retken suunnittelu on 
mennä Bengtskärin 
nettisivuille, joilta saa 
loistavat ohjeet mat-
kan toteuttamiseksi.  

Turusta Kasnäsin 
rantaan on 100 km 
ja Helsingistä tuplas-
ti enemmän. Lohjalta 
matkaan meni autolla 
reilut kaksi tuntia. 

Kasnäsista lähtöä 
voimme suositella, 
sillä reitin varrella on 
Rosalan viikinkikes-
kus. Laiva Kasnäsista 
Rosalaan lähtee kello 
11.00 ja matka kestää 
noin puoli tuntia.  Pai-
kan päällä oli erittäin 
hyvä opastus. Kuha-
keitto viikinkipäällikön 
talossa oli kesän mie-
leenpainuvimpia lounas-
hetkiä. 

Sekä ruoka että miljöö olivat ainutlaatuis-
ta. Koska kyseessä ei ole museo, tavaroihin 
sai koskea. Verkkopaita ja viikinkivarusteet 
innostivat meitä jopa niin paljon, että osa 
meinasi myöhästyä laivasta. 

Rosalasta laivamatka Bengtskäriin kestää 
noin 40 minuuttia. Perillä majakalla ehtii olla 
pari tuntia, joka on varsin sopiva aika tutus-
tua majakkaan ja juoda päiväkahvit.

Merenkäynnin ollessa liian kova on mah-
dollista, että matka joudutaan perumaan. 

Näin käy pari kertaa 
kesässä. Meille sat-
tui elokuussa erittäin 
kaunis ja aurinkoinen 
päivä matkapäiväksi.  

Saariston Lois-
toreitin hinta oli 57 
euroa ja se sisälsi 
laivamatkat, lounas-
ruokailun Rosalassa, 
opastuksen Rosalas-
sa ja Bengtskärissä 
sekä uskomattoman 
kauniit saaristome-
rimaisemat. Meinasi 
allekirjoittanut  saa-
da samaan hintaan 
myös peurapaistin 
Skodan etusäleikköön 
menomatkalla, mutta 
onneksi peura halusi 
jatkaa elämäänsä ja 
me saimme jatkaa 
matkaamme. 

Päivä oli tapahtuma-
rikas ja mieleenpainu-

va. Nyt on aika haaveilla, ideoida ja innostaa 
muut mukaan. Laita yksi sähköposti eteen-
päin, niin kerhonne voi nousta saaristomeren 
ylle.  Tiesitkö muuten, että Bengtkärissä voi 
myös yöpyä!

Kirjoittaja on retkellä mukana ollut kerholai-
nen ja HYOL:n varapuheenjohtaja.

http://www.bengtskar.fi
http://www.rosala-viking-centre.com 

  

Riina Koponen Lohjalta testaa uusia varusteita 
välituntivalvontaan Rosalan viikinkikeskuksessa. 



38 KLEIO 3/2012

IDEOITA & ILMIÖITÄ

EUSTORY-historiakilpailun lukiosarjan voit-
tajana palkittiin toukokuun lopussa Henrik 

Ahvenjärvi Limingan lukiosta tutkielmallaan 
”Raumolaisten sota. Tornionjokilaakso Lapin 
sodassa”, joka on mikrohistoriallinen tutki-
mus Ahvenjärven perheen sotakokemuksista 
ja evakkomatkasta Lapin sodan aikana. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Ahvenjärvi on osallistunut kilpailuun jo vuon-
na 2010 lapsuuden historiaa käsitelleellä tut-
kielmallaan. ”Osallistuin pari vuotta sitten 
yläkoulussa kilpailuun huomattavasti laajem-
malla aiheella kuin nyt. Aloitin silloin tutkiel-
man teon aivan väärästä päästä, ja haastatte-
lin ihmisiä tietämättä mikä lopullinen aiheeni 
oikeastaan olisi. Kokemuksesta viisastuneena 
halusin valita nyt kompaktimman aiheen, ja 
muistin joskus pienenä poikana lueskelleeni 
vaarini veljen Alpo Ahvenjärven muistelmia. 
Lisäksi olin saanut pari vuotta sitten synty-
mäpäivälahjaksi Mika Kuljun Tornion mai-
hinnousu -kirjan, jota en ollut vielä lukenut. 
Minulla oli siis käsissäni nyt kaksi kirjallista 
tuotosta samasta aiheesta, ja vielä aivan eri 
näkökulmasta. Minua kiehtoi ajatus perehtyä 
tarkemmin vaarin evakkomatkaan, josta hän 
oli kertonut juttuja aikaisemminkin. Näistä 
lähtökohdista ei ollut enää vaikeaa viedä ai-
heen suunnittelua loppuun, ja asia etenikin 
ihan omalla painollaan”, Henrik kertoo. 

Kirjallisia ja suullisia lähteitä

Työssään Henrik Ahvenjärvi käytti monipuo-
lisia alkuperäislähteitä sekä harjoitti ansiok-
kaasti lähdekritiikkiä. Henrikillä oli käytös-
sään alkuperäislähteinä muistelmia, haastat-

teluja sekä valokuvia. ”Vaarillani Kalevilla oli 
hallussaan kopio veljensä Alpon muistelmista 
ja sain ne lainaan. Muistelmissa asiat olivat 
helposti luettavassa muodossa kronologises-
sa järjestyksessä, joten ne sopivat erinomai-
sesti käyttötarpeisiini. Lisäksi haastattelin 
vaariani, mikä osoittautui hyväksi, sillä hä-
nellä oli moneen kohtaan hieman lisättävää 
tai peräti erilainen käsitys tapahtumien ku-
lusta”, Henrik muistelee. 

Pidempi ei ole aina parempi

Ahvenjärvi toteutti tutkielman lähes kokonaan 
itsenäisesti. ”Opettaja vastasi kysymyksiini tut-
kielman teosta noin yleisesti ja antoi neuvoja, 
mutta itse työ oli käytännössä kokonaan omaa 
käsialaani. Otsikoita opettaja taisi pyytää 
muotoilemaan enemmän kuvaaviksi, ne kun 
olivat aluksi pelkkiä päivämääriä. HI6-kurs-
silla täytyi tehdä muutaman sivun tutkielma, 
ja opettaja hyväksyi EUSTORY-työni osaksi 
kurssiarvostelua.” 

Haastavinta oli saada rajattua aiheen kä-
sittely. ”Jossain vaiheessa aioin lisätä tutkiel-
maan kartan evakkoreitistä, mutta lopulta 
hylkäsin ajatuksen. Ne eivät mielestäni olisi 
tuoneet tutkielmalle riittävästi lisäarvoa suh-
teessa siihen, kuinka paljon aikaa niiden laa-
timinen olisi vienyt. Hieman vaikeuksia kyllä 
kieltämättä teetti tutkielman ahtaminen 20 
sivuun. Alkuperäinen versio oli useita sivu-
ja lopullista tuotosta pitempi. Jouduin pois-
tamaan paljon kohtia, joiden olisin halunnut 
olevan lopullisessa versiossa. Ehkä pidempi ei 
kuitenkaan aina ole parempi” Henrik pohtii. 

EUSTORY-kilpailun lukiosarjan voitto 
Liminkaan 

Hanna ylönen teksti 
kirsi ruHanen kuva
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Suunnitelmissa lääkärin ammatti

Henrik Ahvenjärvelle historia on kiinnostuk-
sen kohde ja vähän harrastuskin. ”Erityisesti 
Rooma peleissä, romaaneissa tai missä vain 
antaa tuotteelle minun silmissäni huomatta-
vasti lisäarvoa. En tiedä miten jaksan odot-
taa Robert Harrisin Rooma-trilogian kolmatta 
ja viimeistä osaa!” 

Tämän syksyn abiturientti ei kuitenkaan 
suunnittele itselleen ammattia historian pa-
rissa. ”Arvostan kovasti opettajia, tutkijoita 
ja muita historiaa ammatikseen käyttäviä 
ihmisiä, mutta en näe itseäni tekemässä 
sellaista leipätyötä. Harrastus on harrastus. 
Mikäänhän ei tietenkään ole varmaa tässä 
elämänvaiheessa, mutta tulevaisuuttaan voi 
aina suunnitella: pienestä pitäen minulla on 
ollut haaveena lääkärin ammatti – ”teit isäin 
astumaan” - ja lukion jälkeen on tarkoitus 
hakea lääkikseen. Kliseisesti voisi todeta, 
että aika näyttää!”

HYOL järjesti lukuvuonna 2011-2012 Suomen 
neljännen historiakilpailun osana kansainvä-
listä EUSTORY-verkostoa. Peruskoulusarjan 
voitti Essi Ylipeura Sinetän koulusta Rovanie-
meltä. Toiseksi sijoittui Iida-Tuulia Ristimella 
Sinetän koulusta Rovaniemeltä. Kolmannek-
si sijoittui Lauri Siltanen Raunistulan koulun 
Kastun yksiköstä Turusta. Lisäksi peruskou-
lusarjassa palkittiin Terhi Kivelä Raumanka-
rin koulusta Kalajoelta sekä Emmi Lotta Tirri 
ja Lotta Lindström Raunistulan koulun Kas-
tun yksiköstä. Lukiosarjan voitti Henrik Ah-
venjärvi Limingan lukiosta. Toiseksi sijoittui 
Serafima Orekhova Kuopion lyseon lukiosta. 
Kolmannelle sijalle tuli Emma Kanninen Hel-
singin Ressun lukiosta. Lisäksi lukiosarjas-
sa palkittiin Inga Vainio Salon lukiosta sekä 
Hanna Kovanen Jyväskylän lyseon lukiosta. 
Suomen EUSTORY:a rahoittavat Svenska 
Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto. Li-
sää tietoa lukuvuoden 2012-2013 kilpailusta 
sekä teemasta ”Kaksi tarinaa” löytyy osoit-
teesta www.hyol.fi/kilpailut . 

Kirjoittaja on HYOL ry:n projektivastaava. 

EUSTORY-voittajat palkittiin Helsingissä 25.5.2012. Henrik Ahvenjärvi vasemmalla ylhäällä.



Valtakunnallinen peruskoulun 9-luokkalais-
ten EU-tietokilpailu pidettiin tänä kevää-

nä toista kertaa. Kilpailua ovat järjestäneet 
yhteistyössä HYOL ry ja ulkoministeriön Eu-
rooppatiedotus. Tietokilpailun tavoitteena on 
edistää suomalaisnuorten EU-tietämystä ja 
toisaalta tuoda Euroopan unionia lähemmäs 
nuoria. Tällä kertaa kilpaan osallistui 7 800 
oppilasta yli 100:sta suomen- ja ruotsinkie-
lisestä koulusta.

Voittajaksi selviytyi Inka Aitola Parolan 
yhteiskoulusta Kanta-Hämeestä. Toiseksi kil-
pailussa tuli espoolainen Annika Antikainen 
Olarin koulusta Uudeltamaalta ja kolmannek-
si Kimi Uosukainen Lahden yhteiskoulusta 
Päijät-Hämeestä.

Palkintojenjakotilaisuutta Helsingissä 
25.5.2012 juhlisti se, että palkinnot ojensi 
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Ale-
xander Stubb. Kilpailun voittaja oli matkoilla 
eikä päässyt itse vastaanottamaan pääpal-
kintoa, miniläppäriä. Toiseksi ja kolmanneksi 
tulleet Annika ja Kimi saivat ministeriltä pal-
kinnoksi  digikamerat.

Stubb oli ennen palkittujen tapaamista 
testannut EU-tietämystään vastaamalla itse-

kin kilpailukysymyksiin:
”Olisin juuri ja juuri läpäissyt kokeen”, 

Stubb vitsaili.
Kilpailutehtävissä piti esimerkiksi tunnis-

taa eurokolikoiden kansallisia tunnuspuolia, 
nimetä EU:n ehdokasmaita, tulkita Viivi ja 
Wagner -sarjakuvaa ja pohtia EU:n talous- ja 
väestökehitystä tilastotietoa hyödyntäen.

”Parhaiten menestyneiden oppilaiden vas-
tauksissa näkyi selvästi, että he seuraavat 
yhteiskunnallisia kysymyksiä koulun ulko-
puolellakin”, kertoi HYOL:n toiminnanjohtaja 
Kirsi Ruhanen kilpailuvastauksista.

Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä 
oppilaat opettajineen pääsivät tutustumaan 
myös ministerin työhuoneeseen Katajano-
kan Merikasarmilla. Ministerin työpöytää 
vastapäätä olevalla seinällä Kaj Stenvallin 
ankkataulu huvitti joukkoa. Mielenkiintoista 
oli myös tutustua Merikasarmin käytävän sy-
vennyksiin koottuun design-vuoden näytte-
lyyn, jossa esitellään raikkaasti suomalaista 
muotoilua. 

EU-tietokilpailussa palkittiin myös joka 
maakunnan paras oppilas 30 euron arvoisel-
la kirjakaupan lahjakortilla. Kaikkien kilpai-

luvastauksia lähettäneiden 
opettajien kesken arvottiin 
lisäksi kolme 50 euron ar-
voista kirjakaupan lahja-
korttia.

Eurooppaministeri jakoi palkinnot  
EU-tietokilpailun voittajille 

Eurooppaministeri Alexander 
Stubb jakoi EU-tietokipailun 
palkinnot toiseksi sijoittuneelle 
Annika Antikaiselle ja kolman-
neksi tulleelle Kimi Uosukaiselle. 
Kilpailun voittanut Inka Aitola ei 
voinut osallistua palkintojenjako-
tilaisuuteen. 
Kuva: UM
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto on ra-
kentanut yhteistyössä Kerhokeskus – kou-

lutyön tuki ry:n sekä laajan opettajajoukon 
kanssa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen 
työkalun yrittäjyyskasvatukseen. Yrittäjyys-
kasvatuksen mittaristo™ on tarkoitettu perus- 
ja toisen asteen opettajille oman toiminnan 
arviointiin ja kehittämiseen. Se on maksuton 
netistä löytyvä työkalu, ja jo yli 800 opetta-
jaa hyödyntää sitä omassa työssään. Mitta-
risto löytyy osoitteesta www.lut.fi/mittaristo.

Konkreettinen työkalu on helppo ottaa 
käyttöön

Mittaristo toimii siten, että opettaja vastaa ky-
selyyn, jossa hän arvioi opetustaan, työtapo-
jaan, oppijoiden yritteliäisyyden kehittymistä 
sekä opetuksen suunnittelua, opetustilanteita 
ja oppimisympäristöjä viimeisen puolen vuo-
den ajalta. Kysymykset on laadittu siten, että 
niiden avulla saadaan mahdollisimman hyvä 
kuva yrittäjyyskasvatuksen laajuudesta ja eri 
osa-alueista. Jo kysymyksistä opettaja saa 
vinkkiä siitä, mitä kaikkea yrittäjyyskasva-
tus sisältää. Tekijöiden yhteisenä tavoitteena 
on ollut tuoda esiin, että yrittäjyyskasvatus 
tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rikastaa 
oppimisympäristöjä, monipuolistaa opetus-
menetelmiä ja vahvistaa oppijalähtöistä pe-
dagogiikkaa.

Vastattuaan kyselyyn opettaja saa vä-
littömän palautteen omasta toiminnastaan. 
Lisäksi hän saa numeerisen vertailutiedon 
siitä, miten muut vastaajat ovat keskimäärin 
vastanneet eri osa-alueisiin. Palaute antaa 
myös konkreettisia ideoita opetuksen kehit-
tämiseen. Ajatus on, että opettajat arvioivat 
omaa toimintaansa säännöllisesti, jolloin he 
voivat seurata omaa kehitystään.  

Yrittäjyyskasvatusta voidaan tehdä kai-
kissa oppiaineissa, ja se tulisi huomioida 
myös koulun toimintakulttuurissa. Historian 

ja yhteiskuntaopin sisällöissä on erityisesti 
yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatuksen liitty-
viä sisältöjä, ja tämän aineryhmän opettajat 
ovat löytäneet mittariston tarjoamat mah-
dollisuudet oman opetustyönsä tueksi. Yrit-
täjyyskasvatuksen mittaristo suo opettajalle 
mahdollisuuden saada järjestelmällistä pa-
lautetta omasta työstään, ja tukea työn ke-
hittämiselle.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristosta voi 
saada peruskäsityksen ja uusia ideoita yrit-
täjyyskasvatuksesta, jos aihepiiriin ei ole ai-
emmin perehtynyt. Mittaristossa esillä olevat 
yrittäjyyskasvatuksen osa-alueet luovat kat-
tavan katsauksen siihen, mitä kaikkea yrittä-
jyyskasvatus käytännössä on, ja miten mo-
nipuolisilla tavoilla sitä voi omassa työssään 
huomioida. 

Yrittäjyyskasvatus on mahdollisuus

Yrittäjyyskasvatus on yksi keino tehdä hy-
västä suomalaisesta koulutuksesta vieläkin 
parempi. Aihealueessa on vielä paljon uutta 
opittavaa ja siksi siinä on suuri mahdollisuus 
kehittyä. Moni assosioi yrittäjyyskasvatuksen 
vain yrittäjien kasvattamiseen. Kaikista ei 
tietenkään tarvitse kasvaa yrittäjiä eikä yrit-
täjyyskasvatus ole ristiriidassa kasvatuksen 
yleisten tavoitteiden kanssa. Siinä painotet-
tavat asiat - oma-aloitteisuus, ideointi ja vas-
tuunkanto - ovat tärkeitä kasvatustavoitteita 
nyt ja tulevaisuudessa, ja mittaristo auttaa 
osaltaan tässä. 

Pasi Hieta on historian, yhteiskuntaopin ja 
uskonnon lehtori Oulun normaalikoulussa.  
Tiina Rytkölä työskentelee Kerhokeskus 
-koulutyön tuki ry:ssä.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo -ESR-hanketta 
ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto, 
Opetushallitus ja Yksityisyrittäjäin säätiö. 

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo 

Pasi Hieta Ja tiina rytkölä
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We can do it! - Ajankohtaista 
Amerikasta

HYOL ry:n Amerikka-aiheiset syyspäivät Helsingissä 6.-7.10.2012.

Päivät järjestetään Kruununhaan yläasteen koululla (Snellmaninkatu 18, 00170 Hki).

Lauantai 6.10.2012:

9.45-10.00  Syyspäivien avaus
                  Jari Aalto, Puheenjohtaja, HYOL ry

                  Yhdysvaltain suurlähetystön terveiset

10.00-11.30 Philadelphian konventista Brysselin konventtiin - Liittovaltiosta ylikansalliseen 
                   unioniin.
                   Kimmo Kiljunen, Valtiotieteen tohtori

11.30-13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00-14.30 Yhdysvallat tienhaarassa: Presidentinvaalit 2012
                   Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti

14.30-15.00 Päiväkahvit (Otava)

15.00-16.30 History teaching in the United States
       John McNamara, Education Coordinator, The Gilder Lehrman Institute of  
                  American History

19.00-         Iltatilaisuus

Sunnuntai 7.10.2012:

9.30-11.00   Uuden maailman vanhat kansat: Amerikan alkuperäiskulttuurit
                   Riku Hämäläinen, Helsingin yliopisto

11.15-12.45  The American Welfare State and the American Dream
                    Katri Sieberg, Tampereen yliopisto

13.00-          HYOL ry:n syysliittokokous

Kurssin hinta on HYOL:n jäsenille 100 euroa, päätoimisille opiskelijajäsenille 50 euroa ja 
henkilöille, jotka eivät ole HYOL:n jäseniä 150 euroa.

Ilmoittaudu HYOL:n nettisivuilla 28.9.2012 mennessä.
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Vuosien 1943 ja 1944 
jännitysnäytelmä  
sisäpiiriläisen  
kuvaamana
HANNU RAUTKALLIO JA LASSE 
LEHTINEN: VÄINÖ TANNER, 
UNOHDETUT PÄIVÄKIRJAT 
1943,1944. KUSTANNUSOSA-
KEYHTIÖ PAASILINNA, 2011. 
308 S.

Ahkerasti yhdysvaltalaisia arkis-
toja penkonut dosentti Hannu 
Rautkallio on löytänyt Stanfordin 
yliopiston Hoover Instituutin arkis-
tosta sinne talletettujen sota-ajan 
Suomen Washingtonin suurlähetti-
lään Hjalmar Procopén papereiden 
joukosta kolme Rytin 1945 kirjoit-
tamaa osiota. Ryti on ilmeisesti 
laatinut tekstit mahdollista sota-
syyllisyysoikeudenkäyntiä varten. 
Mistään varsinaisista muistelmista 
ei kuitenkaan ole kysymys, ja pa-
pereissa olevat asiat ovat ennes-
tään tuttuja muista yhteyksistä 
   Mielestäni Rautkallion toinen ”löy-
tö” on mielenkiintoisempi. Väinö 
Tannerilla oli tapana merkitä pika-
kirjoituksella muistiin keskusteluja 
ja tapahtumia heti tuoreeltaan. Sih-
teerit kirjoittivat tekstit puhtaaksi, ja 
näin muodostui mahtimiehen muis-
tiinpanoista jännittävä päiväkirja 
Suomen kohtalon vuosilta 1943–
1944. Päiväkirjaa taustoittavat 
Rautkallion kommenttiosuudet, jot-
ka tukevat hyvin päiväkirjan tekstiä.  
      Tannerinkaan päiväkirja ei si-
sällä kovin paljon varsinaisesti uut-
ta, sillä Tanner on tutkittu henkilö. 
Kirjoittaessaan muistelmiaan 1950-
luvun alussa Tanner ilmeisesti no-
jautui suurelta osin alkuperäiseen 
päiväkirjaan. Tuoreeltaan kirjoitettu 
on kuitenkin eri asia kuin vuosikym-
menen kypsyttelyn jälkeen muotoil-
tu. Päiväkirjan liitteenä on Väinö 
Tannerin Säätiön hallituksen pu-
heenjohtajan Lasse Lehtisen laati-
ma ylimalkainen pienoiselämäkerta 
Tannerista. On ilmeistä, että säätiö 

on vahvasti vaikuttanut julkaisun 
ilmestymiseen juuri Tannerin 130-
vuotisjuhlavuonna. 

Päiväkirjan ensimmäinen mer-
kintä on 3.2.1943, jolloin oli selvää, 
että Saksa on kärsinyt Stalingra-
dissa musertavan tappion. Viimei-
nen merkintä on 21.9.1944, jolloin 
nimitettiin Urho Castrénin hallitus. 
Tanner totesi jäävänsä syrjemmälle 
asioiden polttopisteestä ja päätti lo-
pettaa muistiinpanojen tekemisen.

Heti päiväkirjan alusta lähtien 
käy selväksi kaksi asiaa. Suomea 
johti jatkosodan aikana todella sup-
pea sotakabinetti, johon kuuluivat 
Mannerheimin ja Rytin ohella pää-
ministeri Rangell ja tämän seuraaja 
Linkomies, ulkoministeri Witting 
ja tämän väistyttyä Ramsay sekä 
Mannerheimin luottomies Walden. 
Joukkoon kuului myös itseoikeu-
tettuna työväenliikkeen mahtimies 
valtiovarainministeri Tanner. Jos-
kus, kun oli keskusteltava tärkeistä 
asioista todella pienessä piirissä, 
ytimen muodostivat Ryti, Manner-
heim ja Tanner. Herroilla oli tietysti 
erimielisyyksiä, mutta koskaan ei 
tehty päätöksiä, jotka olivat suo-
raan Tannerin tahdon vastaisia. 

Mannerheimin ohella juuri Tan-
ner koettiin kansallisen yhtenäisyy-
den takuumiehenä. Muodollisesti 
esimerkiksi maalaisliittolainen Tyko 
Reinikka kuului hallituksen ulkoasi-

ainvaliokuntaan, mutta tärkeimmät 
asiat sovittiin lähes aina ilman hän-
tä, koska tiedettiin, että Reinikka 
vuotaisi heti asiat Saksan lähetys-
töön. 

Päiväkirjan antama kuva Paa-
sikivestä on mielenkiintoinen. Pan-
kinjohtaja antoi temperamenttinsa 
näkyä ja kuulua. Poliittisen eliitin 
ydin piti kuitenkin Paasikiveä liian 
heikkona ja periksi antavana Krem-
lin paineessa.

Päiväkirjaa hallitsee oikeas-
taan yksi teema. Saksan tappion 
käydessä yhä ilmeisemmäksi 
työskentelivät Tanner ja kumppanit 
väsymättä rauhan mahdollisuuden 
löytämiseksi kahden diktaattorin 
puristuksessa olevalle pikkuval-
tiolle. Toiveita asetettiin Yhdysval-
tojen välitykseen, mutta jouduttiin 
pettymään. Ruotsin kautta saatiin 
yhteyksiä Kremliin, mutta ehtojen 
ankaruus teki hyväksymisen mah-
dottomaksi esimerkiksi keväällä 
1944. Voi ilman liioittelua sanoa, 
että Suomen torjuntavoitto kesällä 
1944 mahdollisti ehdottoman an-
tautumisen torjumisen.

 Tannerin merkittävin teko kesäl-
lä 1944 oli Mannerheimin taivuttelu 
presidentiksi. Tanner oli epäilemät-
tä lähes tärkein presidentintekijä. 
Näin Suomi vapautui Ribbent-
rop-sopimuksesta, ja tie rauhaan 
avautui. Toisaalta vain Tannerin 
arvovalta esti Linkomiehen halli-
tuksen hajoamisen Rytin Saksalle 
antaman lupauksen jälkeen. Kun 
välirauha oli solmittu ”mauri oli teh-
nyt tehtävänsä ja sai mennä”.

Kirjan lopun pienoiselämäker-
rassa Lehtinen lähinnä käsittelee 
Kekkosen ja Tannerin monivaihei-
sia suhteita ja sotasyyllisyyskysy-
mystä. Kirjan luettuaan jää ihmet-
telemään, miksi kirjan teemoista 
ei ole tehty näytelmää.  Niin paljon 
dramatiikkaa aikaan, henkilöihin ja 
tapahtumiin sisältyy.
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Sodan laiminlyödyt 
uhrit

MIKKO MÄÄTTÄLÄ: VIHOLLISINA 
VANGITUT. INTERNOINTILEI-
RIT NEUVOSTOSUHTEIDEN 
VÄLIKAPPALEINA 1944 – 1947, 
ATENA.  2011, 346 S.

Suomettumisen kaudella olivat 
monet sotiamme koskeneet aiheet 
tabuja tai ainakin mielellään unoh-
dettuja. Esimerkiksi Osmo Jussilan 
teos Terijoen hallituksesta synnytti 
melkoisen metakan. Myöskään itä-
rajan kylissä riehuneiden partisaa-
nien hirmuteot vaiettiin pääosiltaan.  
    Tilanne on nykyisin toinen. Sota-
aikaan liittyneitä kiusallisiakin asioi-
ta käsitellään vapaasti. Esimerkki 
kiusallisten asioiden nostamisesta 
esiin on elämäntyönsä radioissa ja 
televisioissa tehneet Mikko Määt-
tälän teos, joka käsittelee välirau-
hansopimuksen toisen artiklan pe-
rusteella internoitujen saksalaisten 
ja unkarilaisten sulkemista leireihin 
vuosina 1944–1946. Näistä leiri-
läisistä käännytettiin suhteellisen 
köykäisin perustein 14 sekasor-
toiseen Saksaan 1947. Kyseessä 
ei ollut massailmiö, sillä yhteensä 
noin 500 ihmistä kuljetettiin leireil-
le syksystä 1944 lähtien.  Useim-
mille vapaus koitti keväällä 1946. 
    Määrä ei ole kuitenkaan ratkai-
seva tekijä, vaan se mielivaltaisuus, 
jolla operaatio toteutettiin. Hystee-
risesti valvontakomissiota pelän-
nyt hallitus ei suuriakaan piitannut 
Suomen laeista, kun internoitavia 
ei alkanut löytyä tarpeeksi. Internoi-
tavien lukumäärän vähäisyyden se-
litti osittain se, että merkittävimmät 
saksalaiset ja kiihkeimmät natsit 
olivat pudistaneet Suomen tomut 
jaloistaan hyvissä ajoin. Jäljelle 
jäivät vahvasti suomalaistuneet tai 
saksalaisten suomalaiset vaimot, 
joista suuri osa oli jo ehtinyt erotakin. 
   Välirauhan solmimisen jälkeen 
koettiin monessa saksalais-suoma-
laisessa tai unkarilaisessa kodissa 

kolkko kohtalo. Paikalle ilmestyi po-
liisi, joka salli vain välttämättömien 
tarpeiden mukaan ottamisen. Sit-
ten alkoi matka rautatieasemalle ja 
kohti tuntematonta kohtaloa. Oliko 
määränpäänä ehkä Siperia?

 Kolkon tehtävän ja leirien pe-
rustamisen ja hoidon saivat teh-
täväkseen sisäasiainministeriön 
siirtoväenasiain osasto ja nopeasti 
punertumaan alkanut Valpo. Siir-
toväenasiain osastoa johti Johan-
nes Virolainen. Valvontakomission 
paineessa perustettiin leirejä eri 
puolelle Etelä-Suomea, usein op-
pilaitoksiin ja erilaisin parantoloihin. 
Suomalaisten tuskaillessa internoi-
tujen pientä määrää valvontakomis-
sion tarkastajia kiinnosti etupäässä 
se, että internoitujen olot eivät olisi 
liian mukavat. Esimerkiksi piikkilan-
ka-aitojen vetämistä leirin ympäri 
vaadittiin ehdottomasti. Todellisuu-
dessa internoitujen, joiden joukos-
sa oli jopa suoraan synnytyslaitok-
selta tuotu vauva, olosuhteet olivat 
kehnot. Ruoka oli surkeaa, syöpä-
läiset kiusasivat ahtaasti asumaan 
sullottuja ja alituinen epävarmuus 
tulevaisuudesta koetteli hermoja. 

Törkein vääryys kohtasi kuiten-
kin niitä suomalaisia naisia, jotka 
olivat joskus olleet naimisissa 
saksalaisen kanssa ja vanhan 
avioliittolain mukaisesti olivat saa-
neet Saksan kansallisuuden tai 

myöhemmin kaksoiskansalaisuu-
den. Saadakseen internoitujen 
lukumäärän nousemaan alkujaan 
oletetulle tasolle Valpo ryhtyi vie-
mään leireille naisia, jotka olivat 
olleet erossa saksalaisista miehis-
tään jo vuosia. Äitien kohtalo koski 
myös lapsia. Voi vain arvailla, miltä 
nuoresta koulutytöstä tuntui, kun 
poliisit hakivat hänet kesken päivää 
koulusta. Dramatiikkaa ei puuttunut 
silloinkaan, kun poliisin musta auto 
haki äidin ja tyttären näiden Lah-
den kodista naapurien ällistellessä 
näytelmää vieressä. 

Selvissäkin laittomuuksissa lei-
riltä vapautuminen oli lähes mah-
dotonta, sillä tämä edellytti valvon-
takomission lupaa, jota ei yleensä 
tullut. Perusteena oli se, että inter-
nointiprosessi oli kesken. Harvoja 
poikkeuksia oli saksalaisesta mie-
hestään eronneen oopperalaulaja 
Lea Piltin vapautuminen muutaman 
leiripäivän jälkeen. Jokunen todella 
heikkokuntoinen lapsi pääsi myös 
sukulaistensa huomaan.

Maaliskuussa 1946 koitti leiri-
läisille vapaus muutamaa Saksaan 
luovutettavaa lukuun ottamatta. Va-
pautumisen jälkeen selvisi leiriläisil-
le karmea tosiasia: neuvostoliitto-
laiset olivat takavarikoineet heidän 
omaisuutensa sotakorvauksena 
aina leluja ja huonekaluja myöten. 
Katkeran leiriajan jälkeen oli aloi-
tettava taloudellisesti tyhjästä. Seu-
raavina vuosina osa leiriläisistä sai 
korvauksia, mutta osa ei mitään.

2000-luvulla on internoitujen 
asema noussut näkyviin muu-
tamissa tutkimuksissa ja Mikko 
Määttälän televisiodokumentissa 
Vankileirien Suomi.  Asiasta on 
keskusteltu myös eduskunnas-
sa ja eri ministeriöissä, mutta 
ainoa tulos on ollut käsien pesu 
ja vastuun siirtäminen muualle.                                                                                            
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Siunatun sodan  
saarnaajat 

FRANK ATTAR: AUx ARMES, 
CITOYENS! NAISSANCE ET 
FONCTIONS DU bELLICISME 
RéVOLUTIONNAIRE. PARIS: 
SEUIL, 2010. 395 S.

Ranskan suurta vallankumousta 
on tutkittu niin uutterasti, että tällä 
lohkolla kunniaa janoavan täytyy 
käyttää aivan uudenlaista otetta. 
Ranskalaisprofessori Frank Attar 
on poikkeuksellisen monipuolisesti 
kouluttautunut historiantutkija. Hän 
on valmistunut école normale supé-
rieuresta ja suorittanut tutkintoja 
myös Harvardissa ja Cambridges-
sa. Attar luennoi sekä pariisilaises-
sa Sciences Po –yliopistossa että 
Yhdysvalloissa. Hän hyödyntää 
ennen muuta politologian keinoja 
selvittäessään niin sanottujen gi-
rondistien tapausta.

Girondisteja nimitettiin omana 
aikanaan useimmiten Jacques 
Pierre brissot’n kannattajiksi, heis-
tä näet vain osa oli kotoisin Giron-
den departementista. Viljelen seu-
raavassa nimitystä brissotiinit, joka 
on epäsuomalainen mutta taipuu 
helposti. brissotiinit olivat Ranskan 
lakia säätävän kansalliskokouk-
sen johtava puolue syksystä 1791 
kesään 1792. Puolue ei mahtinsa 
kuukausina osoittanut malttia vaan 
nimenomaan radikalismia, jonka 
äärimmäinen osoitus oli ryhtyminen 
hyökkäyssotaan.

Attarin mukaan brissotiinit eivät 
vieneet Ranskaa sotaan ymmärtä-
mättömyydestä vaan ottivat sodan-
lietsonnan määrätietoisen valtapoli-
tiikkansa välikappaleeksi. Kirjoittaja 
käyttää brissotiineista useimmiten 
nimitystä sotapuolue. Kansallisko-
kouksen täysistunnossa pidetyt pa-
lopuheet puhdistavan ja eheyttävän 
sodan välttämättömyydestä olivat 
vain yksi, joskin näkyvin puolueen 
toimintamuodoista.

Attar olettaa, että brissotiineilla 
oli selkeä vaiheittaisen etenemisen 
suunnitelma. Siirtojen sopimisesta 
ei kuitenkaan ole jäänyt kirjallisia 
todisteita. brissotiinit eivät olleet 
kehnoja poliitikkoja, päinvastoin. 
Sotapuolue oppi uuden kansallis-
kokouksen mekanismit muita ryh-
mittymiä nopeammin ja valtasi lain-
säädäntöelimen valiokunnat. Sitten 
käytiin kuninkaan nimittämien mi-
nisterien kimppuun. Vuoden 1791 
perustuslaki ei tuntenut ministerin 
poliittista vastuuta kansalliskokouk-
selle. Ministereistä päästiin eroon 
vain siten, että heitä syytettiin tuo-
mioistuimessa maanpetoksesta 
tai kansakunnan loukkaamisesta 
(lèse-nation). Näillä keinoin ulko-, 
sota- ja laivastoministerit saatiin 
vaihdetuiksi sotapuolueen ohjaile-
miin miehiin.

brissotiinit saarnasivat sotaa 
päästäkseen ensin valtaan ja sit-
ten kuninkaasta eroon. Sota sopi 
kuninkaankin suunnitelmiin, koska 
hän toivoi odotettavien tappioiden 
jälkeen onnistuvansa kansallis-
kokouksen nujertamisessa. 20. 
huhtikuuta 1792 Ludvig xVI sai 
kansalliskokoukselta luvan julistaa 
sota Itävallan keisarille. Rahvaan 
mielipidettä ei enää saada selville, 
mutta äänivaltaisten, niin sanottu-
jen aktiivisten kansalaisten suuri 
enemmistö selvästikin kannatti 

sodan aloittamista taantumuksen 
tärkeimmäksi tukijaksi tulkittua 
Itävaltaa vastaan. Osa sotainnos-
tuksesta toki oli pyrkimystä hypätä 
ajoissa voittajien kelkkaan.

brissotiinit tiesivät Ranskan 
asevoimien olevan kehnossa kun-
nossa. Silti he luottivat siihen, että 
rajallinenkin mittelö lietsoisi vallan-
kumousaatteen voittoisaan loimuun 
koko Euroopassa. Perustuslain 
säätäneeseen kansalliskokoukseen 
kuulunut Maximilien Robespierre 
oli niitä harvoja, jotka puhuivat julki-
sesti miekkalähetystä vastaan. Hän 
varoitti sotapolitiikan hyödyttävän 
kruunua ja vastavallankumousta 
sekä totesi ikimuistoisesti, että 
aseistettua lähetyssaarnaajaa ei 
oteta missään ystävällisesti vas-
taan. Ludvigin harmiksi Robespier-
re erehtyi ensimmäisessä väittä-
mässään. Ranskan ajautuminen 
sotilaallisen katastrofin partaalle ei 
johtanut kuninkaan itsevaltiuden 
palauttamiseen. Vallan ottivat polii-
tikot, jotka katsoivat mitä jyrkimpien 
keinojen olevan sallittuja taistelta-
essa isänmaan ja hyveen puolesta. 
Isänmaan kamaralla ei ollut enää 
sijaa girondisteille, joiden ydinjouk-
ko teloitettiin Pariisissa brumai-
rekuun 10. päivänä vuonna II (31. 
lokakuuta 1793).

TIMO SOUKOLA
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Taivaan valtakunnan 
tuho

STEPHEN R. PLATT: AUTUMN 
IN THE HEAVENLY KINGDOM. 
CHINA, THE WEST, AND THE 
EPIC STORY OF THE TAIPING 
CIVIL WAR. NEW YORK: ALFRED 
A. KNOPF, 2012. 470 S.

Kaikissa sisällissodissa tapetaan 
kerkeästi mutta yksi on sentään ve-
risyydessä aivan omaa luokkaansa: 
taiping-kapinassa sai surmansa ai-
nakin 20 miljoonaa ihmistä, joiden-
kin arvioiden mukaan jopa 57 mil-
joonaa. 13-vuotinen totaalinen sota 
tietenkin toi maailman ylivoimaises-
ti väekkäimpään maahan myös näl-
kää ja kulkutauteja. Sittenkin uhreja 
kertyi ällistyttävän paljon.

Amerikkalaisprofessori Stephen 
R. Platt ei valitettavasti pohdi tai-
ping-kapinan tuhoisuuden syitä. 
Plattin kirjan sisältö vastaa tarkoin 
otsikkoa: kirjoittaja kertoo Kiinan 
sisällissodan viimeisistä vuosista 
ja länsimaiden sekaantumisesta 
tapahtumiin. Platt rakentaa alaot-
sikossa lupaamansa eeppisen ta-
rinan taitavasti ja tyylikkäästi mutta 
jättää monet tärkeät kysymykset 
muiden tutkijoiden pohdittaviksi.

Platt nostaa esiin sankarin rinta-
man kummaltakin puolelta. Heistä 
kumpikaan ei ole Hong xiuquan, 
joka näkyjensä innoittamana julisti 
Etelä-Kiinassa vuonna 1851 taivaal-
lisen valtakunnan (Taiping tianguo) 
perustetuksi. Kaksi vuotta myö-
hemmin taiping-joukot valloittivat 
Kiinan vanhan pääkaupungin Nan-
jingin, josta tuli liikkeen tärkein tuki-
kohta. Taivaallinen valtakunta pyrki 
tuhoamaan kokonaan mantšujen 
perustaman Qing-dynastian, jonka 
katsottiin yhä edustavan barbaaris-
ta muukalaisvaltaa.

Qing-keisarin vakinaiset joukot 
eivät kyenneet tunkeutumaan Nan-
jingiin. Kapinan kukistamisen sai 
tehtäväkseen Hunanin maakunnan 

miliisi, josta beijingin hovin virka-
miehenä ansioitunut Zeng Guofan 
loi taistelukelpoisen armeijan. Zeng 
oli kungfutselaisen sivistysihanteen 
ruumistuma, mutta hänellä ei ollut 
minkäänlaista sotilaskoulutusta. 
Zeng teki saman oivalluksen kuin 
Carl von Clausewitz, jonka nimeä 
Platt ei mainitse. Sota voitetaan 
tuhoamalla vihollisen taistelukyky. 
Ajoittaisista tappioista lannistumat-
ta Hunanin armeija jaksoi hyödyn-
tää voimavarojensa enemmyyttä ja 
lopulta murskasi taiping-joukkojen 
järjestäytyneen vastarinnan. Nan-
jing kukistui heinäkuussa 1864.

Taipingin johtajista Platt ottaa 
erityiseen tarkasteluun Hong xiu-
quanin serkun Hong Renganin, 
joka toimi taivaallisen valtakunnan 
eräänlaisena pääministerinä. Hong 
xiuquan nimitti itseään taivaallisek-
si kuninkaaksi ja uskoi olevansa 
Jeesuksen veli. Länsimaiseen kult-
tuuriin perehtynyt Hong Rengan 
sen sijaan suunnitteli Kiinan nyky-
aikaistamista sekä tasavertaisten 
kauppasuhteiden luomista Euroo-
pan ja Pohjois-Amerikan teollisuus-
maihin.

Länsimaiset poliitikot ja diplo-
maatit näyttäytyvät Plattin kerto-
muksessa typeryksinä, jotka eivät 
yrittäneetkään ottaa selvää Nanjin-

gin hallituksen tavoitteista. beijingin 
hallitukselta puristettiin asevoimin 
yhä uusia myönnytyksiä. Silti Qing-
dynastian haluttiin säilyvän, jotta 
se pitäisi keisarikunnan koossa ja 
toimintakykyisenä.

Monet nykyisyydestä taakse-
päin tiiraavat ovat moittineet länsi-
maiden hallituksia lyhytnäköisyy-
destä. Taiping-liikkeen auttaminen 
voittoon kun olisi tehnyt Kiinasta jo 
150 vuotta sitten edistyshaluisen ja 
vahvan yhteistyökumppanin. Platt 
pitää näitä huomautuksia tähdel-
lisinä mutta ei itse antaudu entä 
jos -pohdiskeluihin. Lontoossa ja 
Pariisissa elettiin kuitenkin tuolloin 
vielä imperialismin aikakautta eikä 
surtu Kiinan alikehitystä. Plattin 
esityksestä ei selviä, miten taiping-
kapinaan on suhtauduttu Kiinan 
kansantasavallassa.

brittien ja ranskalaisten suora 
sotilaallinen apu beijingin halli-
tukselle jäi vähäiseksi. Jangtsea 
pitkin kapinallisten häiritsemättä 
liikennöineet länsimaiden höyrylai-
vat antoivat silti keisarin joukoille 
kuljetusapua, jonka vuoksi taiping-
joukot joutuivat käymään kahden 
rintaman sotaa.

Voittoisat keisarilliset joukot 
teurastivat suurin joukoin sotavan-
keja ja myös kapinallisten alueella 
eläneitä siviilejä. Taiping-päälliköt 
menettivät tietenkin päänsä. Plattin 
mukaan heistä yhdestäkään ei ole 
säilynyt kohteen elinaikana valmis-
tunutta kuvaa.

TIMO SOUKOLA
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Hyvä ja paha 
lestadiolaisuus

RITVA KYLLI: SAAMELAISTEN 
KAKSI KÄÄNTYMYSTÄ. USKON-
NON MUUTTUMINEN UTSJOEN 
JA ENONTEKIÖN 1602 – 1905. 
SKS, 2012. 318 S.

HISTORIAN SELKOSILLA.  JOU-
KO VAHTOLAN JUHLAKIRJA.  
STUDIA HISTORICA SEPTENT-
RIONALIA 65. TOIM. MATTI EN-
bUSKE, MATTI MÄNTYLÄ, MATTI 
SALO JA REIJA SATOKANGAS. 
PSHY, 2012. 541 S.

AINI LINJAKUMPU: HAAVOITTU-
NUT YHTEISÖ. HOITOKOKOUK-
SET VANHOILLISLESTADIOLAI-
SUUDESSA. VASTAPAINO, 2012. 
270 S.

Ritva Kyllin käsittelee saamelaisten 
kääntymistä kristinuskoon 1600-lu-
vulla ja ”toista kääntymistä” lesta-
diolaisuuteen 1800 – 1900 -luvun 
vaihteessa. Saamelaiset kohtasivat 
kristinuskon luultua aiemmin. Jo 
1200- ja 1300 -luvuilla tuli Lappiin 
kristillisiä vaikutteita, mutta varsi-
nainen käännyttäminen alkoi 1600-
luvulla. 

Aiemmista tiedoista poiketen 
saamelaiset suhtautuivat kristinus-
koon myönteisesti ja omaksuivat 
sen melko nopeasti. Aktiivinen pap-
pi sai saamelaiset innostumaan, 
mutta sielunhoidon ollessa retupe-
rällä alkoivat entiset uskonnolliset 
tavat seitoineen ja noitarumpui-
neen nousta uudelleen esille. Kun 
Enontekiö lakkautettiin omana 
seurakuntanaan 1809, alkoi alueen 
saamelaisten uskonnollinen elämä 
osittain palautua kohti entistä. Sa-
moin kävi Utsjoella seurakunnan 
ollessa vailla vakituista pappia.

Muutoksen toi Karesuvannon 
kirkkoherran Lars Levi Laestadiuk-
sen ympärille pohjoisruotsalaisen 
Lukijat -liikkeen pohjalta syntynyt 
lestadiolainen herätysliike. Uskoa 
levitettiin saamelaisille heidän 

omalla kielellään. Tosin osa vaati 
käytettäväksi suomenkieltä, sillä 
se oli jotenkin arvokkaampaa us-
konnolliselle julistukselle. Merkittä-
vänä lestadiolaisuuden levittäjinä 
olleissa katekeettakouluissa toimi 
opettajina useita saamelaistaustai-
sia henkilöitä. 

Oulun yliopiston Suomen ja 
Skandinavian historian professorin 
Jouko Vahtolan juhlakirjassa nou-
see kahdessa artikkelissa myös 
lestadiolaisuuden tutkimus esiin. 
Matti Enbusken artikkeli kertoo 
taivalkoskella syntyneestä Muhok-
sella maamieskoulun käyneestä K. 
F. Lindströmistä. Hän omaksui le-
stadiolaisuuden ja osin sen vuoksi 
hakeutui Kittilään, josta oli jo 1860- 
luvulla muodostunut eräänlainen 
lestadiolaisuuden keskus. Romani-
taustaansa Lindström ei korostanut, 
mutta kittiläläiset suvaitsivat myös 
romaneja jäyhiä pohjoispohjalaisia 
paremmin, sillä olihan Lapissa to-
tuttu useisiin eri kansallisuuksiin.

Lindström osallistui myös kris-
tilliseen romanityöhön romanien 
sosiaalisten olojen parantamiseksi. 
Tässä työssä hän ei saanut kansal-
taan kiitosta osakseen. He pitivät 
Lindströmiä liian suomalaistunee-
na, eikä lestadiolaisuuskaan saa-
nut koskaan jalansijaa romanien 
keskuudessa. 

Lestadiolaisuuteen erikois-
tuneen dosentti Jouko Talonen 
käsittelee raamatunkohdan (Sak. 
6:8) tulkintaa vanhoillislestadio-
laisten piirissä. Kohdan tulkitaan 
kuvaavan kirjaimellisesti Jumalan 
valintaa pohjoisesta maasta, josta 
oikea usko lähtee. Taustalla ovat 
lestadiolaisuuden hajaannukset 
sekä vuosisadan vaihteessa että 
1960-luvun hajaannus vanhoillis-
lestadiolaisuuden ja pappislinjan 
välillä. Tämä osaltaan korosti van-
hoillislestadiolaisuuden käsitystä 
itsestään ainoana pelastukseen 
johtavan liikkeenä. 

Lestadiolaisuus ja juuri vanhoil-

lislestadiolaisuus on viime vuosina 
noussut esille lasten hyväksikäyttö-
tapauksien ja naispappeuden vas-
tustamisen vuoksi. Lestadiolaista 
elämäntapaa ja varsinkin näitä vää-
rinkäytöksiä on kritisoitu monessa 
suhteessa eikä lainkaan aiheetta. 

Lestadiolaisuutta käsittelevi-
en kohuotsikoiden aiheina olivat 
1970- ja 1980 -luvuilla hoitokoko-
ukset, joissa liikkeen ”harhautuneet” 
kannattajat ja jopa heidän ”oikeas-
sa uskossa” olevat sukulaisensa 
joutuivat julkisesti katumaan ja 
pyytämään anteeksi tekemisiään 
ja oletettuja tekemisiään. Syinä 
hoitokokouksiin saattoivat olla al-
koholinkäytön ja esiaviollisten suh-
teiden lisäksi mm. televisio, väärän 
puolueen kannattaminen tai ”vää-
räoppiseen” jumalanpalvelukseen 
osallistuminen. 

Aini Linjakumpu on kirjassaan 
nostanut esille hoitokokousten jul-
kisten nöyryyttämisien seurauksia, 
jotka näkyvät vieläkin vuosikymme-
nien jälkeen välien rikkoutumisena 
ja eristämisenä. Nämä hoitoko-
koukset ovat olleet esillä jo niiden 
pääasiallisina tapahtuma-aikoina, 
mutta jo edellä mainittuja väärin-
käytöksiä käsittelevä nettikirjoittelu 
nosti ne uudelleen esille 2000-lu-
vulla. 

Vanhoillislestadiolainen liike on 
omalla toiminnallaan ylläpitänyt 
ennakkoluuloja ja kuvaa eristäy-
tyneestä, itseriittoisesta ryhmästä. 
Kyseessä on kuitenkin luterilaisen 
kirkon sisällä toimiva liike eikä kai-
ken ulkopuolella oleva salaseura. 
Viestinnän kehittyminen on nosta-
nut asioita esille eikä niitä enää voi 
pitää salassa. Avoimuus on tervet-
tä kehitystä. Samalla lestadiolaiset 
voivat myös oikoa liikkeeseen liitet-
tyjä väärinkäsityksiä. 

PASI PULJU




