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Lehtorin kesä

Jari aalto

Kesäloman alkaessa sulloin 
kiireimmän kaupalla kesä-

tarpeiston kassiin ja kaasutin 
kohti Suomen suvea. Perillä 
auton uumenista löytyi kaik-
kea tarpeellista kuten sandaa-
leja, taimia, pari koiraa ja pino 
pokkareita. Sateen jumalatar 
Esterin kademielestä kiitolli-
sena saatoin hyvillä mielin ve-
tää tuvan oven perässäni kiin-
ni. Sateen ropina ja palavien koivuhalkojen 
tuoksu peittivät alleen ikävät tosiseikat ku-
ten epäkuntoisen ruohonleikkurin, koulutus-
leikkaukset ja yhteiskuntasopimuksen. Kun 
lordi Peter Wimsey sitten selvitti, että juuri 
tohtori Penberthy oli sujauttanut myrkkypil-
leriin pahaa aavistamattomalle kenraalille, 
alkoivat minun epäilykseni vasta herätä. Mitä 
tuolla ulkona on oikein tekeillä? Ovatko vih-
reät miehet ottaneet haltuunsa Karjalohjan? 
Ovatko viattomat kansanedustajat joutuneet 
poliittisen ajojahdin uhreiksi? Sateen sumen-
tamista ikkunoista ei näkynyt vastausta. Kun 
oveen sitten kolkutettiin, kaivauduin syvem-
mälle vällyjen alle – ”nimeni on mustalla lis-
talla”.  

Mutta se olikin vain Perjantai mukanaan 
Hesari ja iPad. Ne kertoivat hirviöistä, joiden 
rinnalla Viiltäjä-Jack, Baskervillen koira ja 
professori Moriarty ovat pikkutekijöitä. Pe-
lon vallassa hylkäsimme lautamökkimme ja 
pakenimme Britanniaan. Lukemieni teosten 
perusteella se vaikutti mukavalta paikalta 
maksukykyiselle eskapistille. Sikäläinen al-
kuperäisväestö otti meidät ystävällisesti vas-
taan, mikä on mielestäni enemmän kuin vas-
tuupakolaiset ansaitsevat. Ehkäpä se johtui 
siitä, että saavuimme lentokoneella emmekä 
kumiveneellä. Emme viitsineet pohtia asiaa 
sen enempää, vaan solahdimme meille varat-

tuun osaan yhteiskunnassa, 
jossa jokainen tietää paik-
kansa. Vakuutuimme pian, 
että on aivan järkevää jättää 
maat ja arvonimet kuuluvat 
vanhimmalle pojalle ja että 
tyttärien tehtävä on solmia 
hyvä naimakauppa. Erään 
linnan puistossa olevassa 
kyltissä kehotettiin rahvasta 
varomaan leikkivää nuorta 

lordia, joka saattaa törmätä vuokra-auton 
alle. Osattomista pikkusiskoista ei mainittu. 
Myötäjäisten turvaamiseksi ostimme nuorten 
neitien vanhemmilta muutaman purkin mar-
meladia, jonka pääsisältönä olivat lady Syl-
vian omin käsin lohkomat Sevilla-appelsiinit. 

Hyvä tuulemme alkoi hiipua kun eräänä 
päivänä kiinnitimme huomiota saarelaisten 
taipumukseen hölvätä jokseenkin kaiken keit-
tiöstä saapuvan ketsupilla tai HP-kastikkeel-
la. Aloimme kaivata kotimaan perinneruokia 
kuten grillitassuja ja rohkenimme kotiin. Siel-
lä minua odotti rehtorin lähettämä kirje. Kir-
jeessään rehtori kehotti tutustumaan lukion 
uutta opetussuunnitelmaa koskeviin asiakir-
joihin, minkä teinkin. Lukemani vaikutti niin 
tutulta, että minun piti pysähtyä ja tarkastaa 
päiväys. Kun pääsin kohtaan, jossa lausut-
tiin työelämätaidoista ja demokratiakasva-
tuksesta, aloin epäröidä. Luovutin kohdassa, 
jossa puhuttiin digitaliksesta. Ahaa, se olikin 
digitalisaatio. Mieleni teki työntää sormeni 
töpseliin. Ehkä on parasta, että opiskelijat 
yhdessä luovat tietoa tutkimuksensa pohjal-
ta. Ehkäpä olisi peräti parasta, että he mää-
rittelisivät tutkimuskysymyksetkin itse. Minä 
voisin kasvattaa ruusuja tai opettaa koiria 
antamaan tassua.
 
Kirjoittaja on HYOL:n puheenjohtaja.



KLEIO 3/2015 5

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Historiebruk i Normandie

Petter Wallenius

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

I början av juni besökte jag 
Normandie. Jag deltog i en 

studieresa arrangerad av Fin-
lands svenska historielärare-
förening FSH rf. Målet med re-
san var att se stränderna där 
de allierade landsteg för 71 år 
sedan samt besöka några av 
de tiotals museer som finns 
längs med kustremsan.  

Morgonen den 5 juni räk-
nar jag på vägarna, när vår 
grupp närmar sig byn Sainte-Mère-Eglise 
(Utah), minst ett 50-tal veteranbilar, gröna 
jeepar, lastbilar och amfibiebilar. Flera av for-
donen har tunga maskingevär fästa på taken. 
Chaufförerna bolmar ofta på en fet cigarr. 
Visst har jag förberett mig på att det skulle 
finnas turister där kring landstigningens års-
dag, men inte att det är en sådan karnevals-
stämning. Omkring mig flockas tusentals 
utklädda amerikanska och brittiska entusi-
astiska D-Day-turister i 1940-talsstuk. Män 
som kvinnor.   

Jag noterar även ett tiotal veteraner med 
halva släkten omkring sig - precis som i för-
sta scenen i Saving Private Ryan (1998). An-
däktigt bereder alla väg för dessa 90-åriga 
gubbar på 101th Airborne Museum några ki-
lometer från. De nyss hitflygna amerikanska 
soldaterna, födda på 1980- och 1990-talet, 
hör jag säga: ”O my Good. Is he a true vet-
eran? Wow! May I shake your hand, Sir?” Jag 
känner en stark patriotisk stämning på mu-
seet där jag går bland både gamla och unga 
veteraner.  

Utanför 101th Airborne Museum finns 
en stor tältby och en ännu större marknad. 
Där säljs militärt krimskrams från 1940-talet 
så som topplock och rattar till Willys jeepar, 
gröna hjälmar, gröna jerrykannor, gröna flas-

kor och gröna uniformer med 
mera grönt. Stämningen på 
området höjs än mer av pro-
pellerljudet från de två Her-
cules transportplanen från 
USAF som hela dagen på låg 
höjd cirklar ovanför Norman-
die. De vickar på vingarna och 
kurvar av och an och medde-
lade oss om att: ”Here are the 
good guys!” Tyskar är det mer 
sparsamt med. Jag ser bara en 

sidovagnsmotorcykel av märket Zündapp un-
der hela dagen.    

När det är dags för en fransk lunchöl och 
grillkorv passar jag och reseledare Rolle på 
att ta oss en liten pratstund med militärmäs-
taren (sergeant major) och paratroopern 
Adams. Han har fått privilegiet att komma till 
Europa och den 6 juni hoppa med 200 an-
dra soldater från Herculesplanen: ”About four 
klicks from here”. Enligt Adams finns det 50 
000 soldater på deras bas i West Virgina. Han 
är rätt så nöjd med att just han fått komma 
till Normandie. Nästa år tänker han ta med 
sin fru till Normandie för att, som han ut-
trycket det: “Show her around”. Adams är väl 
bevandrad i historia och geografi och vet bra 
var Finland finns militärt som politiskt. Jag 
uppfattar det som att Adams har fått en pa-
triotisk utbildningsresa för att se vad allt gott 
USA gjort.   

Men varhelst som det flockas folk från ut-
landet så finns även främlingslegionens trum-
slagare på plats. Detta pga av att legionen 
rekryterar endast icke-franska män mellan 
18 och 39 år till sina rullor. Jag gick förstås in 
i stugan, men blev efter en stund nekad 
plats. Åldern!  

Pointe du Hoc, Omaha beach.
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HYOL toimii

riitta Mikkola Ja kirsi ruhanen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.
SYYSLIITTOKOKOUS

pidetään sunnuntaina 22.11.2015 kello 14.30
Mäkelänrinteen lukiossa osoitteessa Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräistet syysliittokokousasiat.
Hallitus

Förbundet för lärärna i historia och samhällslära FLSH r.f.

HÖSTENS FÖRBUNDSMÖTE
hålles söndagen den 22 november 2015 kl 14.30

i Mäkelänrinteen lukio i Mäkelägatan 47, 00550 Helsingfors.
Vid mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Styrelsen

Kesäkuun alussa HYOL  järjesti Helsingis-
sä lakitiedon kurssin. Kesäkuussa sekä 

Suomen Ateenan instituutti että Suomen 
Rooman instituutti järjestivät kurssin HYOL:n 
jäsenille. Kokemuksista kursseilta voi lukea 
Kleion sivuilta 40-43.

Elokuun alussa kokoontui noin 30 poh-
joismaista historian ja yhteiskuntaopin opet-
tajaa Ahvenanmaalle yhteiseen seminaariin. 
Päivien aiheena oli ajankohtainen poliittinen 
tilanne ja populismi. Päivistä on juttu Kleion 
sivulla 46-47. Seuraavan kerran pohjoismai-
set opettajat järjestävät yhteisen seminaarin 
vuonna 2018 Islannissa.

Syyskuun alussa Jyväskylässä, Turussa ja 
Helsingissä järjestettiin Talous tutuksi -kou-
lutuksia yhteistyössä Finanssialan Keskuslii-
ton, Opetushallituksen, Pörssisäätiön, Suo-
men Pankin ja Taloudellisen tiedotustoimiston 
kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä noin 
180 opettajaa.

Suomalaisen kirjoituskilpailun kilpailuaika 
jatkuu 6.12. asti. Talousguru-kilpailu järjes-

tetään lukiolaisille 13.1.2016. Kilpailuun voi 
jo nyt ilmoittautua HYOL:n verkkosivuilla.

HYOL ry järjestää marraskuussa 2015 
jälleen suosittua EU-koulutusta yhteistyössä 
Eurooppatiedotuksen ja Ulkopoliittisen insti-
tuutin kanssa. Syksyn koulutusten teemana 
on Euroopan pohjoinen turvallisuus. Koko 
päivän mittaiset ja osallistujille maksutto-
mat seminaarit pidetään Helsingissä 6.11. ja 
Tampereella 13.11. 

HYOL:n kevätpäivät järjestetään 21.-22. 
marraskuuta Helsingissä. Kevätpäivien tee-
mana on yleisön pyynnöstä sähköinen ope-
tus. Kurssin ohjelma on Kleion sivulla 51.

Ensi kesäksi on suunnitteilla Suomen 
Lähi-idän instituutin järjestämä koulutus Is-
tanbulissa, Turkissa. Kurssin hakuaika on 
joulukuussa. Tarkempia tietoja julkaistaan 
kotisivuilla myöhemmin syksyllä.

Ensi kevään HYOL:n kevätpäivät järjes-
tää Keski-Suomen kerho 9.- 10. huhtikuuta 
Jyväskylässä. Ennakkotietoja kevätpäivistä 
löydät sivulta 49.
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Sähköistyminen, mobiililaitteiden tulo 
ja sitä kautta opetus- ja oppimiskult-

tuurin muutos on haaste myös opettajan-
koulutukselle. On tärkeää, että opettajaksi 
opiskeleville tarjotaan laadukasta ja ajanta-
saista tieto- ja viestintätekniikan koulutusta, 
ja kannustetaan heitä erilaisiin opetuskokei-
luihin. Nuoret historian ja yhteiskuntaopin 
opettajat valmistuvat maailmaan, jossa yli-
oppilaskokeet kirjoitetaan sähköisesti, e-kir-
jat yleistyvät ja yhä useammassa koulussa 
opiskellaan 1:1-periaatteella. Vaikka vasta-
valmistuneen opettajan ensimmäisessä työ-
paikassa ei olisikaan tabletteja tai älytauluja, 
luokassa istuu parikymmentä älypuhelintaan 
vilkuilevaa, digimaailmaan syntynyttä nuor-
ta. Esittelen seuraavaksi, miten historian ja 
yhteiskuntaopin opetusharjoittelijoita ohja-
taan iPadien käyttöön Jyväskylän normaali-
koulussa, ja millaisia ajatuksia harjoittelijoil-
ta saatu palaute herättää. 

TVT-koulutukset historian ja yhteiskun-
taopin opetusharjoittelussa
 
Noin kolme vuotta Jyväskylän normaalikoulun 
lukiolaiset saivat käyttöönsä henkilökohtaiset 
iPadit, ja samaan aikaan kouluun hankittiin 
myös varattavia iPad-kärryjä yläkoululais-
ten käyttöön. Uudenlaisen oppimiskulttuu-
rin muotoutuminen ei tapahtunut hetkessä. 
Vähitellen, kun taidot kehittyivät ja yhteiset 
käytännöt hioutuivat, ja erityisesti opettajien 
täydennyskoulutuksen ansiosta, iPadeista tuli 
osa koulun ja samalla myös opetusharjoitte-
lun arkea. 

Historian ja yhteiskuntaopin harjoitteli-
joita rohkaistaan käyttämään iPadeja omas-
sa opetuksessaan. Tämä on tärkeää jo sen 
vuoksi, että lukiolaisilla ne ovat jokapäiväi-
sessä käytössä oleva työväline kursseilla. 

Perusharjoitteluun sisältyy opintopiiri, jos-
sa tutustutaan tieto- ja viestintätekniikkaan 
opetuksessa ja myös iPadeihin. Aineopinnois-
sa harjoittelijoille tarjotaan TVT-koulutusta 
omassa aineryhmässä jo syyslukukauden 
alkupuolella, jolloin tarkoituksena on saada 
kirjaimellisesti näppituntumaa iPadiin ja har-
joitella tärkeimpiä perustoimintoja. Harjoitte-
lijoille tulevat alustavasti tutuiksi myös kes-
keisimmät opetuksessa käytettävät esitys-, 
vihkotyökalu- ja videosovellukset, joiden so-
veltamista käytännössä harjoitellaan vuoden 
mittaan. 

TVT:n käytön aloittaminen on usein hel-
pointa selainpohjaisista sovelluksista, kuten 
kyselytyökalu Kahootista ja Socrativesta 
sekä interaktiivisesta viestiseinä Padletista. 
Kynnys on matala, koska tehtävien valmiste-
luun ei tarvita iPadia, vaan ainoastaan netti-
yhteys – ja ripaus mielikuvitusta ja kokeilun-
halua! Erityisesti juuri Kahoot-visat on koettu 
motivoivaksi ja myös hauskaksi tavaksi oppia 
historiaa ja yhteiskuntaoppia. 

Norssin intensiivipäivänä historian ja yh-
teiskuntaopin harjoittelijat voivat osallistua 
muiden oppiaineiden järjestämiin työpajoi-
hin. Toisen reaaliaineen, äidinkielen tai vaik-
kapa musiikin opettajalta voi oppia uusia, 
mielenkiintoisia menetelmiä ja saada ideoita, 
miten iPadeja tai älypuhelimia voisi hyödyn-
tää historiassa ja yhteiskuntaopissa.

Taidot kehittyvät kokeilujen myötä – 
kokemukset jakoon pilveen
 
Sen lisäksi, että tarjolla on riittävästi koulu-
tusta ja tukea ohjaavilta opettajilta, on tär-
keää, että harjoittelijalla on mahdollisuus 
tutustua iPadeihin rauhassa omaan tahtiin. 
Koulumme opetusharjoittelijoilla on mahdol-
lisuus saada ohjaavalta opettajalta ”harkka-

iPad tutuksi myös opetusharjoittelijalle

MarJo sassali

SÄHKÖINEN OPETUS
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pädi” kotiin lainaan. Tabletithan on ennen 
kaikkea tarkoitettu henkilökohtaiseen käyt-
töön, ja olemmekin voineet ilolla todeta, että 
harjoittelijat ovat rohkeasti toteuttaneet eri-
laisia kokeiluja sen jälkeen, kun he ovat ensin 
saaneet harjoitella laitteiden käyttöä kotona 
muutaman päivän tai viikon ajan. Yläkoulun 
historian tunneilla on mm. tehty iMoviella 
kylmän sodan ajan uutislähetyksiä ja laadittu 
BookCreatorilla luokan yhteinen lehti elämäs-
tä muinaisessa Egyptissä.

Lukiossa käytämme paljon Showbie-op-
pimisympäristöä, jonka avulla opettaja voi 
jakaa opetusryhmälle materiaalia sekä vas-
taanottaa ja arvioida tehtäviä. Myös har-
joittelijoita opastetaan Showbien käyttöön, 
ja he ovat voivat liittyä ohjaavan opettajan 
ylläpitämille kursseille opettajan statuksella. 
Viime vuonna monet harjoittelijat valitsivat 
Showbien alustaksi myös omassa syventä-
vän harjoittelun opetuskokeilussaan, jossa 
he suunnittelivat ja toteuttivat pienryhmissä 

kokonaisen lukion kurssin. Koska tehtävien ja 
erilaisten kurssitöiden kerääminen ja palaut-
teen antaminen on sähköisen oppimisalustan 
avulla melko helppoa, osa harjoittelijoista 
päätyi toteuttamaan lukiokurssin ilman pe-
rinteistä loppukoetta. Harjoittelijoiden ope-
tuskokeilut antoivat myös ohjaaville opet-
tajille paljon uusia ideoita, miten jatkuvaa 
arviointia voisi kehittää ja miten TVT voisi 
olla siinä tueksi.

Harjoittelun ohjauksessa käytämme 
Dropbox-pilvipalvelua, mikä on osoittautunut 
toimivaksi ratkaisuksi jakaa tietoa harjoitte-
lijaryhmän kesken. Jokaisella harjoittelijalla 
on Dropboxissa oma alakansionsa, johon hän 
vuoden aikana tallentaa omat tuntisuunni-
telmansa ja opetusmateriaalinsa. Näin har-
joittelija tulee samalla keränneeksi omaa 
opetuksen portfoliotaan. He pääsevät käsiksi 
tiedostoihinsa Dropboxin kautta niin koulun 
tietokoneilla kuin iPadeillakin. Ohjaavat opet-
tajat pystyvät tarvittaessa kommentoimaan 

Rasti löydetty! Yläkoulun valinnaisen lakitiedon kurssin oppilaat tekevät tehtäviä iPadeilla.
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tuntisuunnitelmaa suoraan samaan tiedos-
toon. Kaikille suunnatut yhteiset ohjeet, 
seurantatehtävät ja muut materiaalit tallen-
netaan niille varattuun paikkaan. Yhteisiä 
opetuskokeiluja varten harjoittelijat saatta-
vat luoda myös pienryhmän yhteisen alakan-
sion. Tavoitteena on, että ajantasainen tieto 
on kaikkien saatavilla. On huomattava, että 
kaikki jaetun Dropbox-kansion jäsenet näke-
vät toistensa materiaalit. Omien tuntisuunni-
telmien ja tuotosten esitteleminen avoimesti 
muille voi olla monelle herkkä paikka. Läh-
demme kuitenkin siitä, että tiedon ja koke-
musten jakaminen hyödyttää kaikkia.

Pelkkää tekniikkaa? 
 
Jyväskylän normaalikoulussa pedagogisten 
aineopintojen harjoittelijoilta kerätään kirjal-
lista palautetta ohjauksesta syys- ja kevät-
lukukausien päätteeksi. Nostan seuraavaksi 
esille joitakin itse merkittävimmiksi kokemia-
ni huomioita siitä, millaisia haasteita opetus-
harjoittelun TVT-ohjaukseen liittyy. 

Ensinnäkin palautteesta nousi esille, että 
osaa opiskelijoista vaivasi TVT-tietoähky ja 
riittämättömyyden tunne. Tähän osaa var-
masi lähes jokainen joskus koulutuksessa 
istunut opettaja samaistua! Koulutusten si-
sältöä ja rytmitystä muuttamalla tähän voi-
daan vaikuttaa. On myös syytä korostaa, et-
tei kaikkea ole suinkaan tarkoitus omaksua 
kerralla, vaan on jopa parempi edetä uuden 
asian kanssa rauhassa palastellen. Kun on 
vapaus kokeilla ilman painostamista tai tu-
puttamista, se rohkaisee. 

Toiseksi koettiin, että epävarmuus tek-
niikan hallitsemisesta (luokkien av-laitteet, 
iPadit) lisäsi harjoittelun stressiä erityises-
ti silloin, kun asiasisällön hallinnassa ja ns. 
”tuntien pidossa” oli vielä aivan tarpeeksi te-
kemistä. Uutta ei silloin välttämättä uskalleta 
ryhtyä kokeilemaan. Palautteesta kävi ilmi, 
että harjoittelijat arvostivat sitä, että ohjaa-
vilta opettajilta saattoi aina pyytää tukea ja 
neuvoja. Onkin hyvin tärkeää, että opetus-
harjoittelussa syntyy myönteinen ja kannus-
tava ilmapiiri, koska se voi merkittävällä ta-

valla vaikuttaa siihen, miten nuori opettaja 
suhtautuu tieto- ja viestintätekniikkaan myö-
hemmin omassa työssään. 

Kolmas haaste liittyy siihen, kokevatko 
opiskelijat, että mobiililaitteista on oppimi-
sessa hyötyä. On täysin relevanttia kysyä, 
miten tekniikka välineenä voi tukea oppi-
mista, ja sitä jokaisen opettajan on syytä 
pysähtyä pohtimaan. Harjoittelijoilta saadun 
palautteen mukaan iPadien käyttö koettiin 
usein liian sovelluskeskeiseksi. Osa opiske-
lijoista jäi kaipaamaan lisää käytännön esi-
merkkejä, mitä historian ja yhteiskuntaopin 
oppitunneilla oikein voisi iPadeilla tehdä. Kai-
vattiin toiminnallisuutta – ja siihen pyritään 
jatkossa enemmän! Mutta heitän tässä pallon 
myös harjoittelijoille: Käytännön esimerkke-
jä näkee, kun käy seuraamassa mahdolli-
simman paljon oppitunteja. Harjoitteluvuosi 
on ainutlaatuinen tilaisuus päästä näkemään 
erilaisten opetusmenetelmien käyttöä ja eri-
laisia oppimistilanteita. Valitettavasti liian 
moni harjoittelija jättää tämän mahdollisuu-
den käyttämättä. Pedagogista käyttöä on sel-
västi alleviivattava enemmän myös harjoitte-
lijoille pidettävissä koulutuksissa. 

Silti pidän hyvin valitettavana, että toisi-
naan iPad saatetaan edelleen nähdä vain pe-
laamiseen soveltuvana kapineena ja turhana 
kikkailuna. Kun tänään yläkoulun oppilaat 
selvittivät oikeudellisia käytännön pulmia iPa-
dien avulla, ilmassa oli todellista tekemisen 
meininkiä ja halua oppia. Kuvavihjeiden avul-
la oppilaat etsivät kouluun piilotetut QR-koo-
dit, joiden takaa löytyi tehtävä. Tiedonhaun 
ja parin kanssa pohtimisen jälkeen jokainen 
kirjoitti vastauksensa  sähköiseen vihkoon 
Notabilityssä ja tallensi työn vielä Showbi-
een. 8.-luokkalaiset käyttivät sujuvasti neljää 
sovellusta rinnakkain. Tehtävässä harjoitel-
tiin tiedonhankintaa ja tiedon luotettavuuden 
arviointia. Lisäksi keskusteltiin parin kanssa 
kansalaiselle tärkeistä oikeuteen liittyvistä 
aiheista samalla kun liikuttiin ainakin tunti. 

Kirjoittaja työskentelee Jyväskylän normaa-
likoulun yläkoulussa ja lukiossa historian ja 
yhteiskuntaopin opettajana.
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Historian opetuksessa taitojen harjaan-
nuttaminen syrjäytti sisältöjen pänttää-

misen viimeistään 1994 opetussuunnitelmien 
myötä. Taitotavoitteet ovat vahvasti esillä 
myös uusissa peruskoulun ja lukion opseissa. 
Tiedonhaku, lähdekritiikki, historian tulkinnat 
ja moniperspektiivisyys asettavat oppijan en-
tistä vahvemmin historiantutkijan asemaan. 
Taitojen korostuminen niin historian kuin yh-
teiskuntaopin opetuksessa on jo muuttanut 
oppimista, ja se näkyy koulun arjessa erilais-
ten oppilaskeskeisten työtapojen monimuo-
toisuutena.

Opetuksen digitalisoituminen on uusi 
vaihe oppilaskeskeisten ja toiminnallisten 
työtapojen kehityksessä. Kyseessä on osit-
tain ”vanhojen hyvien juttujen” tuominen 
uudelle vuosituhannelle vastaamaan tieto-
yhteiskunnan vaatimuksia. Toisaalta taas 
digitaaliteknologian avulla voidaan oppimi-
nen viedä aivan uudelle tasolle. Opettajien 
ei siis tarvitse pelätä, että historian oppiai-

neen ydin häviää vaan teknologian avulla 
voidaan vahvistaa oppijoiden historian tajua. 
Tässä artikkelissa esittelemme muutamia 
tutkivan oppimisen kokeiluja viime lukuvuo-
delta Olarin koulussa ja lukiossa. Esimerkit 
soveltuvat niin peruskouluun kuin lukioon ja 
ovat sovellettavissa niin yhteiskuntaopin kuin 
historian opiskelussa.

Mobiililaitteet tutkivan oppimisen 
apuna
 
Mobiiliteknologia on tuonut opetukseen 
ulottuvuuden, jota aikaisemmin ei saatu 
järeiden pöytätietokoneiden hallitsemas-
sa tietokoneluokassa. Olarin koulussa ja 
lukiossa on käytössä iPadit ja lähtökohta-
na on ollut, että kaikilla oppilailla on käy-
tössä sama laite. Opettajan työ helpottuu 
merkittävästi, kun hänen ei tarvitse olla 
kaikki laitteet tunteva tietokoneguru. 
Tabletin edut kannettavaan tietokoneeseen 

verrattuna ovat merkittävät. 
Kevyenä se sujahtaa hel-
posti opiskelijan laukkuun ja 
laitteen päivittäminen sekä 
ohjelmien lataaminen on 
yksinkertaista. Puhelimiaan 
tottuneesti näpräävä nuo-
riso ottaa laitteen nopeasti 
haltuunsa. Tablettilaitteen 
etuihin kuuluvat myös edul-
liset oppimiskäyttöön sovel-
tuvat ohjelmat eli applikaati-
ot, joita iPadiin on saatavilla 
lähes 100 000. Tosin noin 
puolella tusinalla ohjelmalla 
pärjää loistavasti. Tabletin 
ehdoton valtti tuntityösken-

Tabletti - lääke historian taitojen  
kehittämiseen

sari halavaara Ja Juha-Pekka lehtonen

Tutkimusprosessin aikana lähdemateriaalia myös digitoitiin.
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telyssä on kameratoiminto, jonka mahdollis-
taa luovat oppimisratkaisut.

Lukiossa kannettavaa tietokonetta tar-
vitaan toki edelleen jo pelkästään ylioppi-
laskirjoitusten takia, mutta luovaan oppi-
miseen eivät pelkät toimisto-ohjelmat riitä. 
Tämän takia Olarin lukiossa valittiin tablet-
ti opiskelijan ensisijaiseksi päätelaitteeksi. 
Lukio-opetuksen päämäärä on muukin kuin 
ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. 
Keskiöön koulussa ovat nousseet  21. vuosi-
sadan taidot, joita ovat muun muassa kriit-
tinen ajattelu, ongelmanratkaisu, luovuus 
ja yhteistyötaidot. Juuri tutkiva oppiminen 
vahvistaa kaikkia näitä taitoja, mutta myös 
muuttaa opettajan roolia vielä selkeämmin 
tiedon jakajasta opiskelijan oppimisen oh-
jaajaksi. Tästä on kysymys myös opetuksen 
digitalisoinnissa. Laitteen käyttö ei ole pää-
määrä sinänsä, vaan se, miten se hyödyttää 
opiskelijaa soveltamaan tietoa sekä löytä-
mään omia polkujaan oppimiseen.

 
Digitaalinen sukutarina sotavuosilta 
1939-45
 
Yksi esimerkki vanhan työmenetelmän kor-
vaamisesta uudella teknologialla on oman 
suvun kohtaloiden tutkimus toisessa maa-
ilmansodassa. Olemme aikaisempina vuo-
sina teettäneet sukututkimuksia Suomen 
sotavuosilta 1939-45 niin peruskoulussa 
kuin lukiossakin. Viime lukuvuonna vanha 
tehtävä päivittyi digitaaliseksi. Lähtökoh-
tana oli ns. digitaalinen tarinankerronta 
(Digital Story Telling, DST), jota on me-
netelmänä maailmalla käytetty mm. voi-
maannuttamisessa ja terapiassa. Veimme 
menetelmän mikrohistorian tutkimiseen. 
Opiskelijat valitsivat suvustaan henkilön tai 
henkilöitä, joiden vaiheista he työstivät muu-
tamien minuuttien videon. Opiskelijat joutui-
vat ottamaan käyttöön historian tutkijan tai-
dot. Aluksi tehtiin perinteistä datanlouhintaa 
eli kerättiin lähteitä. Tältä pohjalta laadittiin 
kuvakäsikirjoitus, jonka mukaan kerronta 
eteni. ”Storyboardin” tarpeellisuutta ei voi lii-
aksi korostaa. Hyvin suunniteltu on todellakin 
puoliksi tehty.

Lisäksi opiskelijat joutuivat punnitsemaan 

sukutarinansa merkitystä ja yhdistämään 
tutkimiensa ihmisten kohtalot sodan vaihei-
den suuriin linjoihin. Parhaimmissa tuotoksis-
sa näin tapahtuikin. Toisaalta kaikki multime-
diatyöt olivat vähintäänkin mielenkiintoisia 
sukuhistorian tallenteita.

Kun aineisto oli kasassa ja käsikirjoitus 
valmis, oli aika ottaa 21. vuosituhannen di-
gitaidot käyttöön. Käyttämämme iMovie on 
intuitiivinen ohjelma, joka ei paljon perehdy-
tystä kaipaa. Opettajan antama digitaalinen 
instruktio oli kuitenkin tarpeellista ns. work-
flown eli työprosessin ohjaamisessa. Opis-
kelijat tarvitsivat neuvoja missä järjestyk-
sessä mitäkin sovellusta kannattaa käyttää. 
Koko työprosessin aikana, käsikirjoituksesta 
toteutukseen, opettajan oli mahdollista antaa 
opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea, 
esimerkiksi ohjeistaa heitä käyttämään suo-
malaisten arkistojen yhteistä verkkopalvelua 
(www.arkisto.fi/portti). Jos opiskelijan omas-
sa ”sukuarkistossa” ei ollut kuvia, oli niitä 
mahdollista täydentää muualta lainatuilla. 
SA-kuvat osoittautuivat erinomaiseksi lähde-
materiaaliksi, sillä niiden käyttö on vapaata.

Elokuvalliseen ilmaisuun ohjaaminen ja 
kuvakulmien valinta vaatii varmasti monel-
ta historian opettajilta paljon harjoittelua, 
mutta muutoin digitaalisessa tarinassa on 
matala kynnys siirtää ja editoida oma ma-
teriaali iMovie -ohjelmaan. Silti tietyt perus-
ohjelmat ja ”digitaalinen työkalupakki” on 
opiskelijoilla oltava hallussaan ennen kuin 
tämän kaltainen työskentely voi onnistua. 
Kaikki opiskelijat saivat valmiiksi muutaman 
minuutin kestävän multimedia-sukututki-
muksen. Niissä hyödynnettiin iPadin äänitys-
mahdollisuutta ja saatiin tallennettua omaa 
persoonallista ja parhaimmillaan eläytyvää 
kertojanääntä, puhetta ja haastatteluja. 
Myös sota-aikaan sopivaa musiikkia valittiin 
tunnelmaa ja autenttisuuden tuntua luo-
maan. Tuotoksissa kunnioitettiin tietenkin te-
kijänoikeuksia. Eräs opiskelija innostui jopa 
itse sovittamaan ja säestämään sukutarinan-
sa taustamusiikin pianolla. 

Digitarinat toivat historian opetuk-
seen lisäarvoa, jota vanhalla menetel-
mällä olisi vaikea toteuttaa. Eläytyminen 
menneisyyden ihmiskohtaloihin oli käsin 
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kosketeltavissa, kun onnistuneimmissa töis-
sä opiskelijat oivalsivat jotain olennaista 
menneisyydestä. Historiaa pitää opiskel-
la myös ”sydämellä” eikä aina vain päällä. 
Tuotosten jakaminen yhteisöllisesti sähköi-
sellä oppimisalustalla on tärkeätä historian 
moniäänisyyden ymmärtämisen kannalta. 
Tärkeätä opettajan arvioinnin lisäksi on opis-
kelijoiden vertaisarviointi. Tälle emme ym-
märtäneet viime keväänä antaa riittävästi 
aikaa, mutta jatkossa yhteiselle jakamiselle 
on varattava merkittävämpi osuus oppimis-
prosessissa. Palautetta tuli myös perheiltä, 
jotka olivat tyytyväisiä suvun yhteisen men-
neisyyden ”arkistointiin”.

Tämänkaltaiset digitaaliset opinnäytteet 
edellyttävät opettajalta aivan uudenlaista 
arviointikäytäntöä. Sukutarinoiden arviointia 
varten laadimme tarkat perusteet, jotka nou-
dattivat yhdysvaltalaisten opettajien kehit-
tämiä kriteerejä. Koko työskentelyprosessin 
arviointi on välttämätöntä.

Sähköisiä e-kirjoja tuunaamassa 

Suomen historian varhaisvaiheet -kurssilla 
opiskelijat ovat jo muutaman vuoden ajan 
tehneet parityönä BookCreator -sovelluksella 
sähkökirjoja. Sovellus on todella yksinkertai-
nen käyttää, joten e-kirjat syntyvät helposti 
niin alakoulun oppilailta kuin lukiolaisiltakin. 
Syventävällä kurssilla on helppo kokeilla 
tutkivia työtapoja. Opetussuunnitelma toi-
mii kurssin runkona, jonka mukaan kurssi 
etenee. Oppitunneilla on opettajajohtoisia 
tuokioita, mutta valtaosa yhteisestä ajas-
ta käytetään itsenäiseen tiedonhankintaan. 
Opettajan ohjauksessa opiskelijat etsivät 
vastauksia annettuihin tutkimusongelmiin. 
Näistä syntyy oppilaan oma persoonallinen 
kirja, joka ei referoi oppikirjan tekstiä, vaan 
on hänen luovan panoksensa tuotos.

Oppimisen ohessa harjoitellaan sisällön-
tuotantoa, jossa museovierailut ja opinto-
käynnit ovat olleet äärimmäisen tärkeitä. 
Vierailujen aikana otetaan kuvia ja lyhyitä vi-
deoklippejä sekä tehdään äänityksiä, joita on 
myöhemmin helppo liittää omaan digikirjaan. 
Tekijänoikeudetkin ovat siten kunnossa.

Sähkökirjan teko muuttaa oppimisproses-

sia. Opiskelijoiden tvt-taidot kehittyvät kurs-
sin aikana kuin itsestään, kun kirja rakentuu 
vähitellen kurssisisältöjen ja eri aikakausien 
mukaisesti luku luvulta. Opiskelijat opetta-
vat jatkuvasti toisiaan ja jakavat parhaita 
käytänteitä ja innovatiivisimpia taittoideoi-
ta. Kurssilaiset myös hyödyntävät iPadin eri 
sovelluksia monipuolisesti ja luovalla tavalla: 
sähköisiin kirjoihin liitettiin esimerkiksi sarja-
kuvia, ”puhuvia” käsitekarttoja, omia opastu-
säänityksiä ja digitaalisia aikajanoja. 

Opiskelijat ovat olleet kurssin lopuk-
si tavattoman ylpeitä omista saavutuksis-
taan. Sähkökirjoista on tullut paitsi tai-
toltaan, mutta myös sisällöltään erittäin 
laadukkaita. Yhdessä tekeminen ja yhtei-
söllisyys ovat korostuneet yksin puurta-
misen sijaan. Samalla opiskelijat oppivat 
myös löytämään olennaista tietoa ja otta-
maan vastuuta omasta opiskelustaan. Nämä 
kaikki ovat uuden vuosituhannen taitoja. 
 
Uutisstudiossa nyt ja menneisyydessä
 
Aidon uutisstudion tai -raportin tunnelman 
voi luoda helpolla green screen -tekniikalla. 
Do Ink:n Green Screen -applikaation avulla 
voidaan vihreää taustaa vastaan kuvatulle vi-
deolle liittää taustaksi kuvia tai filmiä vaikka-
pa maailman kriisipesäkkeistä. Oppilaat ovat 
saaneet aikaan hauskoja videoita niin ajan-
kohtaisista EU-aiheista kuin myös puolueiden 
vaalitulosten analysoinneista. Yksinkertai-
nen tekniikka tarjoaa myös mahdollisuuden 
käyttää aikakonetta. Uutisia on tehty milloin 
Suomen kuninkaan valinnasta, milloin Mao 
Zedongin hautajaisista.

Green screen -tekniikka on tuonut van-
han kunnon uutiskatsauksen tälle vuositu-
hannelle. Edelleenkin oppilaat tekevät huo-
lellista taustatyötä sekä pohtivat, mikä on 
uutisen kärki. Videointi taustakuvan edessä 
on tuonut uutisiin uuden ulottuvuuden, mikä 
pistää oppilaat pohtimaan myös visuaalisen 
elementin merkitystä. Oppilaiden mediata-
ju selvästi vahvistui työtavan myötä, eikä 
ollut haitaksi, että oppiminen oli myös viih-
dyttävää. Toisin kuin entiseen aikaan, jolloin 
kaikki uutiskatsausten eteen punnerrettu työ 
jäi luokkahuoneeseen tai koulun videokame-
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raan, nyt syntyy dokumentteja, joita oppilaat 
voivat katsella myöhemmin, esimerkiksi ko-
keisiin valmistautuessaan tai näyttää myös 
vanhemmilleen.
 
Digitaalisen työskentelyn  
mahdollisuudet
 
Monen historianopettajan huolenaiheena on 
epävarmuus omasta teknisestä osaamises-
ta. Omaa opetustaan voi digitalisoida pienin 
askelin, eikä mitään suurta ”digiloikkaa” tar-
vitse tehdä kertaheitolla. Tabletin käytön pe-
rusteet riittävät alkuun, eikä mobiililaitteiden 
”kaikkia herkkuja” ja hienouksia tarvitse heti 
hallita, vaan niitä oppii vähän kerrallaan. Riit-
tää, että luottaa siihen, että historian opet-
taja on asiantuntija omassa aineessaan ja 
osaa omalla ammattitaidolla ohjata oppilaita 
kehittämään taitojaan historian tutkijoina. 
Olarin lukiossa opiskelijat hallitsevat tabletin 
käytön kiitettävästi, sillä ensimmäisen vuosi-
kurssin opiskelijat suorittavat ns. digikurssin. 
Kaikki opettajat ovat siksi voineet digitaalisia 
töitä teettäessä keskittyä itse oppiaineeseen, 
eikä laitteen käytön ohjeistamiseen ole men-
nyt kohtuuttomasti aikaa. Silti tiedostojen ja-
kaminen, tekijänoikeudet ja opiskelijan oman 
digitaalisen jalanjäljen hallinta vaativat opet-
tajalta jatkuvaa ohjausta.

Uudenlainen työskentelytapa vaatii myös 
historian luokan uudelleen järjestelyä. Fron-
taaliopetuksen vähentämi-
nen tarvitsee muuntojous-
tavan tilan. On erityisen 
tärkeää, että opettaja pää-
see helposti liikkumaan 
opetustilassa keskustel-
lakseen oppilaiden kanssa. 
Pelkällä vanhojen pulpet-
tien sijoittelulla ryhmiksi 
olemme yrittäneet omalla 
tavallamme ratkaista mo-
biiliopetuksen vaatimuksia.

Juuri nyt lukiossa säh-
köisiin ylioppilaskirjoi-
tuksiin valmistautuminen 
tuntuu jopa haittaavan 
aineemme pedagogista 

”tuotekehittelyä.” Mielestämme juuri tabletit 
tutkivan opiskelun apuna valmistavat opiske-
lijoita myös ylioppilaskirjoituksiin. Tähänkin 
mennessä ylioppilaskirjoitusten koetehtävät 
ovat korostaneet taitojen ja lähdekritiikin 
hallintaa. Toivottavasti Abitin kokeet mittaa-
vat entistä paremmin oppilaiden historian 
ymmärrystä.

Tulevaisuudessa opiskelijoilta edellyte-
tään yhä enemmän myös itseohjautuvuutta. 
Käänteinen oppiminen (Flipped Classroom) 
tarkoittaa sitä, että oppitunteja käytetään yhä 
enemmän taitojen harjoittamiseen ja opiske-
lija itse vastaa sisältöjen opiskelusta omal-
la ajallaan kotiläksynä. Oppitunnit voitaisiin 
käyttää entistä paremmin historiallisen tiedon 
tuottamiseen ja historiallis-yhteiskunnallisis-
ta ilmiöistä keskustelemiseen. Tämän ajatte-
lun läpivieminen vaatii niin historian opetta-
jilta kuin myös opiskelijoilta vielä paljon töitä.  
Uudet opetussuunnitelmat korostavat laaja-
alaista osaamista. Oppiaineiden yhteistyössä 
historian ja yhteiskuntaopin opettajat ovat 
aina olleet keskeisessä asemassa. Tieto- ja 
viestintätekniikan käyttäminen luo hyvän 
pohjan yhteistyölle yli oppiainerajojen. Täs-
täkin syystä historian ja yhteiskuntaopin 
opettajan kannattaa ottaa digitalisoitumi-
nen haltuun eikä jäädä sivustakatsojaksi. 

Kirjoittajat ovat espoolaisen Olarin koulun ja 
lukion opettajia.

Green screen -studio pystytettiin samaan tilaan ”uutistoimituksen” kanssa.
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Kallion lukiossa on kokeiltu monenlaisia 
alustoja sähköisten kokeiden pitämiseen. 

Tässä artikkelissa kerron erilaisista historian 
ja yhteiskuntaopin koemahdollisuuksista. 

Pidin ensimmäiset sähköiset kokeet jo 
ennen kuin ylioppilaskirjoitusten sähköistä-
misestä edes puhuttiin. Kursseilla HI2 ja HI6 
tehtiin kokeet kotona, omalla ajalla ja omalla 
koneella. Kokeet olivat ennemminkin laajojen 
esseiden kaltaisia kurssitöitä. Ongelmana oli 
plagiointi, minkä tarkistamiseen meni koh-
tuuttomasti aikaa. Tämän vuoksi siirryinkin 
muutamaksi vuodeksi takaisin turvalliseen 
lyijykynä ja ruutupaperi -käyttöliittymään.

Kun tiedot kokeen sähköistämisestä –  ja 
etenkin aikatauluista, joissa yhteiskuntaop-
pi on toisena vuorossa – tulivat, aloitin jäl-
leen sähköiset kokeilut. Ensimmäisenä tein 
lakitiedon kursseja käytettäväksi avoimella 
verkkopääsyllä. Kone oli joko koulun tai opis-
kelijan oma, tehtävät jaettiin ja vastaukset 
palautettiin opettajalle sähköpostilla. Koe 
tehtiin valvotusti luokkahuoneessa koepäivä-
nä. Kokemukset näistä kokeiluista olivat pää-
sääntöisesti hyviä, sillä olin laatinut tehtävät 
huolella. Pelkkä googlaaminen ei riittänyt, 
vaan opiskelijan tuli hahmottaa oikein myös 
perusperiaatteita esimerkiksi perinnönjaosta. 
Jos ei ollut lukenut kokeeseen, aika ei yleen-
sä riittänyt perusteelliseen tiedonhakuun. Ar-
vosanat jakautuivat jotakuinkin odotetusti. 
Opettajan näkökulmasta analogiseen järjes-
telmään palattiin koeajan loppuessa, jolloin 
tulostin kokeet ja arvioin ne paperilla. 

Fronter ja Google vaativat toimivan 
verkkoyhteyden
 
Halusin kuitenkin kokeilla myös toisentyyp-
pisiä tehtävämalleja. Koska myös erilaisilla 

tekstinkäsittelyohjelmilla tehtyjä esseitä oli 
aika ajoin työläs avata, päätin testata Fron-
terin testityökalua, johon saa mm. moniva-
lintoja ja yhdistämistehtäviä. 

Koe sinänsä oli onnistunut, mutta ongel-
maksi muodostui verkkoyhteyden jatkuva 
pätkiminen. Kauhun hetkiä koettiin, kun noin 
kolmanneksen opiskelijoista vastaukset kato-
sivat kuin tuhka tuuleen yhteyden katkettua 
kesken kokeen. Hätävararatkaisuna opiske-
lijat kirjoittivat pidemmän tehtävän (essee), 
jonka palauttivat minulle sähköpostin välityk-
sellä. Osa käytti omaa 3G- tai 4G-verkkoaan 
kännykän avulla, kun koulun verkko hyytyi. 
Tämä koe tehtiin koulun atk-luokassa, ja ne-
tin käyttö oli kielletty, mitä valvottiin lähinnä 
silmämääräisesti. 

Jälleen arvosanat jakautuivat odotetusti, 
mutta opiskelijoilta saatu palaute oli murs-
kaava: jos koe tehdään sähköisesti, ei verkko 
saa kaatua kesken kaiken. Fronterissa teh-
tävien korjaaminen oli helppoa ja tapahtui 
sähköisesti. Monivalinnat korjasivat itse it-
sensä, esseet oli melko helppo pisteyttää ja 
kommentit sai merkittyä erilliseen kohtaan 
vastauksen alle. Kokeen sai myös palautet-
tua sähköisesti.

Seuraavaksi kokeilin kokeen tekemistä 
Googlen lomake-toiminnolla (GoogleForms). 
Siihen saa näppärästi rakennettua tehtäviä: 
pitkiä, lyhyitä ja myös monivalintoja. Valitet-
tavasti tämäkään koe ei ollut hyvä kokemus, 
sillä muutamien opiskelijoiden vastaukset 
katosivat jälleen yhteyden pätkittyä pahas-
ti. Osa joutui taas turvautumaan omaan 
verkkoonsa. Palaute oli jälleen murskaavaa. 
Opettajan näkökulmasta korjaaminen oli erit-
täin työlästä, sillä jouduin siirtämään tietoja 
tiedostomuodosta toiseen ja lopuksi myös 
tulostin paperit opiskelijoille palautettaviksi.

Kokemuksia sähköisistä kokeista

niina väntänen
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Abitti ja Netti-Niilo varmemmat vaihto-
ehdot
 
Ajattelin jo heittää kokeilut sikseen, kun 
sain vielä intoa kokeilla Abitti-järjestelmää 
Netti-Niilon kautta keväällä 2015. Itse koe 
oli varsin perinteisen tekstipohjainen, sillä 
en halunnut riskeerata kokeen toimivuutta. 
Monivalintamahdollisuus oli tullut Abittiin 
joitakin viikkoja ennen koetta. Suurimmaksi 
ongelmaksi muodostui koneiden buuttaami-
nen tikulta. Yhden opiskelijan konetta ei saa-
nut opiskelija itse, minä, toinen opettaja eikä 
edes koulun atk-tukihenkilö buutattua. Siir-
ryttiin siis käyttämään koulun konetta. Tähän 
alkusähläykseen kului 45 minuuttia.

Pääsääntöisesti itse koe meni hyvin. Pari 
opiskelijaa putosi verkosta ja yhdelle jou-
duin antamaan koodin, jolla kirjautua järjes-
telmään uudestaan. Kenenkään vastaukset 
eivät kadonneet. Paras puoli opettajan kan-
nalta oli ehdottomasti kokeen korjaaminen. 
Vastaukset siirtyivät näppärästi tikulle, ja sii-
tä ne sai omalle koneelle. Vastaukset avau-

tuivat vaivatta, pisteet sai helposti näkyviin 
ja vastauksiin sai lisättyä kommentteja so-
piviin kohtiin. Kokeen sai myös palautettua 
sähköisesti suoraan opiskelijoille.

Kokeile rohkeasti, mutta…
 
Näillä kokemuksilla antaisin muutaman neu-
von: Ennen kuin ryhdyt pitämään sähköistä 
koetta, varmista, että verkkoyhteys toimii. 
Abitin ja Netti-Niilon kautta se oman koke-
mukseni mukaan meni vaivattomasti. Opis-
kelijat käyttivät Netti-Niilon luomaa verkkoa 
eivätkä koulun omaa verkkoa, joka on ajoit-
tain ruuhkainen ja epäluotettava. Varaa riit-
tävästi jatkojohtoja ja muistuta opiskelijoita 
laturin mukaan ottamisesta.

Kokeile rohkeasti erilaisia kokeita, mutta 
takataskussa kannattaa pitää varasuunnitel-
ma teknisten ongelmien varalle: Jos ei muu-
ta, niin sitten se perinteinen paperikoe.
 
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin 
opettaja helsinkiläisessä Kallion lukiossa.

Mahdollisuus opiskelupaikkaan korkeakoulussa ilman pääsykoetta.

Möjlighet till studieplats i 
högskola utan urvalsprov.

Lisätietoja | Närmare upplysningar:
www.hyol.fi/kilpailut www.fine.fi www.fkl.fi/talousguru

GURU 
TALOUS
EKONOMI

2016
Nyt on taas aika valmistautua  Talousguru-kilpailuun!
Valtakunnallinen alkukilpailu järjestetään lukioissa 13.1.2016 klo 9-11. 
Kymmenen parasta pääsee loppukilpailuun, joka pidetään Helsingissä 3.–4. 3.2016.  
 
Nu är det dags igen att förbereda sig för  Ekonomigurutävlingen!
Riksomfattande uttagningar hålls i gymnasierna den 13 januari 2016 kl. 9-11.  
De tio bästa går till finalen,  som avgörs i Helsingfors den 3-4 mars 2016.
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Olet varmasti huomannut, että maailma 
ympärilläsi on muuttunut. Monet sa-

novat, että huonompaan suuntaan, mutta 
kulttuurievoluution kannalta mennään ajan 
mittaan eteenpäin. Vaihtoehtoina on kulkea 
virran mukana eteenpäin tai jäädä haikaile-
maan mennyttä. 

Jopa koulumaailma on muuttunut, vaikka 
sitä arvostellaan hitaista käänteistään. Koulu 
on eri sukupolvien kohtaamispaikka ja juuri 
sen takia muutoksen näkökulmasta mielen-
kiintoinen. Vain ne jotka ovat eläneet toisen-
laisessa yhteiskunnallisessa todellisuudes-
sa voivat vertailla niitä keskenään. Historia 
antaa jokaiselle aikakaudelle oman sävynsä 
ja arvottaa sen. Saatamme elää aikakautta, 
jolla asioiden muuttuminen on karannut kä-
sistä. Muutosta muutoksen takia. Suvivirttä 
ei saa laulaa eikä lasta ojentaa. Tarvitaan 
sukupuolineutraalit liikennemerkit ja kaikille 
oma personal trainer. Ehkä tämä aika näyt-
täytyy joskus irtautumisena vallitsevasta 
tilasta. Olemmeko ihmiskuntana kapinoiva 
teini, joka haluaa kyseenalaistaa kaiken ja ai-
kuistuttuaan huomaa, että tietyt totutut asiat 
ovatkin olemassa järkevästä syystä?

Muutos ei tule käskien

Koulujärjestelmä ei ole muusta yhteiskun-
nasta irrallaan. Muutokset näkyvät koulussa 
kuitenkin hitaammin kuin muualla. On käy-
nyt niinkin, että muu yhteiskunta on ensin 
hurahtanut johonkin villitykseen, sitten ka-
dottanut uutuudenviehätyksen ja lopulta pa-
lannut vanhaan. Koulussa on siinä vaiheessa 
vielä pähkäilty, hurahtaako ylipäätään. Tie-
dän yhä opettajia, jotka eivät suostu käyttä-
mään sähköpostia.

Muun yhteiskunnan muutokset heijastu-
vat silti koulumaailmaankin monin tavoin. 
Digitalisaatio, yksilökeskeinen kulttuuri sekä 
koulumaailman politisoituminen ovat tästä 
esimerkkejä. Väitän kuitenkin, että koulussa 
on tänäkin päivänä mahdollista käyttää ky-
nää ja paperia, ahtaa oppilaita yhteen muot-
tiin sekä tarjota valmiuksia, josta on hyötyä 
vain koulumaailmassa. Mikään näistä ei ole 
pelkästään hyvä tai huono asia. Tarvitaan 
kuitenkin keskustelua siitä, mitkä toiminta-
mallit ovat edelleen sopivia ja mitkä kaipaa-
vat päivittämistä.

Julkisessa keskustelussa koulun toivo-
taan muuttuvan. Aika harvoin tätä toivetta 
määritellään kovin huolellisesti. Yleensä lisä-
tään vaatimuksia loputtomaan listaan, kos-
ka jokainen haluaa työntää oman lusikkansa 
soppaan. Tämäkin on heijastuma yksilökes-
keisestä kulttuuristamme. Epäilemättä koulu 
tarvitsee päivitystä ja uusia tapoja reagoida 
ympäröivään maailmaan. Tämä ei tarkoita 
sitä, että pitäisi olla kuin tuuliviiri myrskyssä. 

Koulujärjestelmä nojaa rautaiseen am-
mattitaitoon, joten se ei voi toimia tehok-
kaasti ylhäältä ohjaamalla. Henkilökunta on 
kutsumusammatissa ja sen on tunnettava 
olonsa turvalliseksi ja tärkeäksi, jotta koulu 
voi toteuttaa haastavaa tehtäväänsä. Silti 
pelkällä mukavuusalueella hyöriminen johtaa 
paikalleen jämähtämiseen. Tarvitaan arvojen 
muuttumista. Se tapahtuu hitaasti. Kukaan ei 
muuta arvojaan, koska joku käskee. Se on 
henkilökohtainen prosessi.

Ratkaisut koulun kohtaamiin haasteisiin 
eivät ole yksinkertaisia. Olisihan se hienoa, 
jos taikanappia painamalla koulu vastaisi heti 
tätä aikaa. Yhdeksi ratkaisuksi on tarjottu 
teknologiaa. 

Oppimisen sähköistäminen 
Koulu ajan tasalle

Juho norrena
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Anna oppilaan loistaa

En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta vastausta 
on etsittävä paljon syvemmältä. Koulun päi-
vittämisessä on kyse syvällisestä koulupara-
digman muutoksesta. Opettajan on astutta-
va korokkeeltaan alas ja oppilaan oppiminen 
asetettava keskiöön. Kyse ei ole rakenteel-
lisesta vaan kulttuurisesta muutoksesta, 
jota koko kulttuurihistoriallinen perintömme 
jarruttaa. Muutos on silti tehtävä, jotta uu-
distuvien opetussuunnitelmien tavoitteet to-
teutuvat. Se on välttämätöntä, jotta lapset 
ja nuoret saisivat valmiuksia todellisuuteen, 
jossa he elävät. Perinteinen koulumalli kas-
vattaa lapsia maailmaan, jota ei enää ole.

Kyse on oppilaan aktivoimisesta kaikin ta-
voin. Silloin ei työskennellä pelkästään luok-
kahuoneessa. Silloin ei olla aina hiljaa. Silloin 
jokainen oppilas voi tehdä oppimistilantees-
sa eri asioita. Silloin opettaja ei seiso luokan 
edessä. Silloin oppimista ei yritetä rajoittaa 
pelkästään kouluaikoihin. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, ettei oppilaiden pitäisi osata kunni-
oittaa toisen puheenvuoroa ja mielipidettä tai 
etteivät he voisi välillä tehdä yksilöllisiä teh-
täviä ja välillä taas kaikki samoja tehtäviä. 
Tämä ei tarkoita, ettei opettajaa tarvita. Uu-
dessa koulussa opettaja on taitava sivuosan 
näyttelijä. Hän ei varasta show’ta, mutta tuo 
kokonaisuuteen jonkin arvokkaan elementin 
ja auttaa päätähtiä, eli oppilaita, loistamaan.

Jotta tämä toteutuisi, pitäisi uskaltaa 
päästää irti totutusta ja pohtia koulun perim-
mäistä tehtävää. Ja sitä, ketä varten koulu 

on olemassa. Koko koulun toiminta pitäisi ra-
kentaa niin, että se palvelisi parhaalla mah-
dollisella tavalla oppilaan oppimista nyt ja 
tulevaisuudessa. Tämä kaikki edellyttää ar-
vopohjaista muutosta. Sitä muutosta ei voida 
rakentaa pelkästään ulkoisilla tekijöillä, ku-
ten tableteilla tai säkkituoleilla. Itse asiassa 
ulkoiset tekijät antavat meille usein valheel-
lisen käsityksen siitä, että on jo tehty jotain. 
Muutokseen on reagoitu ja nyt voidaan jat-
kaa, kuten ennenkin. Ulkoiset tekijät, kuten 
oppimisympäristön kehittäminen, ovat tär-
keitä asioita, mutta arvojen muuttuminen on 
koulun muutoksessa niiden yläkäsite. Moder-
nikin oppimisympäristö voi passivoida oppi-
lasta. Harmaiden seinien sisälläkin voidaan 
tehdä asioita innovatiivisesti.

Oppilaan oppimisen kannalta on haitallis-
ta uskotella, että kaikki tieto olisi löydettä-
vissä yhdestä opuksesta. Tai että oppiminen 
on vain opettajan ohjeiden noudattamista tai 
tehtävien tekemistä oikein. Sillä ei mielestä-
ni ole merkitystä, onko oppikirja paperia vai 
bittejä. Sen täytyy tukea laajempaa oppi-
misprosessia. Oppilas täytyisi haastaa pohti-
maan, kuinka tekeminen hyödyttää häntä ja 
hänen oppimistaan. Opetustilannetta ja kou-
lunkäyntiä pitäisi siis ehdottomasti sähköis-
tää. Mutta sen voi tehdä myös ilman sähköä.

Kirjoittaja on luokan- ja aineenopettaja, tut-
kija sekä opettajankouluttaja. Tällä hetkellä 
hän opettaa Espoossa Viherkallion koulussa 
ensimmäistä luokkaa. www.juhonorrena.fi

Sähköä ilmassa — aktiivisia ekaluokkalaisia 
työn touhussa Espoon Viherkallion koulussa. 
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On kutkuttavaa kokeilla uusia ideoita kou-
luopetuksessa. Erityisesti menetelmät, 

jotka lisäävät koulunkäyntiin toiminnallisuut-
ta, yhteisöllisyyttä ja jotka vievät oppilaat 
ulos luokasta tuntuvat kiinnostavilta. Kaipaan 
kouluun enemmän liikettä ja säpinää!

Ryhdyimme vuosia sitten kollegojeni 
kanssa kokeilemaan pelillisyyttä yhteiskurs-
seillamme. Kehitimme innosta höyrypäisinä 
ikioman, mobiililaitteille soveltuvan pelitek-
nologian ja pistimme lukiolaiset ulos val-
loittamaan oikeaa kaupunkia. Kilpaileville 
ryhmille avautui tablettilaitteilleen kartta ras-
teineen ja tehtävineen. Online-yhteys mah-
dollisti sekä tehtäväsuoritusten lähettämisen 
että opettajien välittömän palautteenannon. 
Etäyhteys ympäristössä seikkailevien joukku-
eiden ja opettajien välillä osoittautui monella 
tapaa tarpeelliseksi ja yllättävän hauskaksi.

Vaikka pelit oppimisen välineenä eivät ole 
mikään uusi ajatus, niille on nyt selvä tilaus. 
On selvästikin huomattu metodin edut. Pelin 

ja leikin tuoksinassa opitut asiat näyttäisivät 
nimittäin menevän hyvin perille. Kun pelaa-
ja keskittyy peliinsä, hän omaksuu huomaa-
matta uusia taitoja ja tiedollisia valmiuksia. 
Flow-tilan luoma uusi ymmärrys on se, mikä 
pelissä koukuttaa, väittää pelisuunnittelija 
Raph Koster ja kiteyttää: ”Fun is just another 
word for learning. It arises out of compre-
hension. It is the act of solving puzzles that 
makes game fun. With games learning is the 
drug.” 

Pelialan voi nähdä eräänlaisena opetus-
metodien taimilavana, joka syytää kouluun 
didaktisia vinkkejä. Omaehtoinen, itseoh-
jautuva oppiminen on sekä pelillisyyden että 
pedagogiikan yhteistä ydintä. Pelioppiminen, 
tämä nouseva tutkimuksen ja tuotekehityk-
sen aihealue, tekee tuloaan. Opetuksen edis-
tämiseksi ja tukemiseksi tarvitaan kipeästi 
myös uusia teknologisia sovelluksia. Yhdis-
telmä synnyttää ideoita ja innovaatioita, kun 
peliala ja koulu lyövät hynttyyt yhteen. Kart-
tapohjaisia mobiilisovelluksia yhteisölliseen 
pelaamiseen löytyykin nykyään useita: Sep-
po (ent. SmartFeet), ActionTrack, Grafetee, 
Jungle race, CityNomadi... Näistä Seppo on 
minulle tutuin. Olen ollut kehittämässä sitä 
muiden opettajien kanssa ja sillä olen ohjan-
nut pelejä useana vuonna. Lisäksi olen tuo-
reeltaan käyttänyt ActionTrack-alustaa pro-
jektissa Italiassa viime keväänä.  

Taulukossa vertailen näitä kahta alustaa, 
joista minulla on käyttökokemusta. Vertailu 
perustuu huomioihini käyttäjänä ja voi sisäl-
tää virheitäkin. Varmempaa tietoa pelisovel-
luksista saa yrityksiltä seppo.io ja taz.fi.

Kirjoittaja on helsinkiläinen kuvataide- 
opettaja.

Ulos pelaamaan! 
Kahden pelisovelluksen vertailua 

aiJa viita
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Vantaa ilmoitti hankkivansa kaikille op-
pilailleen tabletit. Helsinki käyttää lähi-

vuosina arviolta noin kuusi miljoonaa euroa 
opiskelijoiden ja oppilaiden mobiililaitteisiin. 
Espoo suunnittelee hankkivansa kaikille pe-
ruskouluissa ja lukioissa opiskeleville oppi-
lailleen taulutietokoneet kolmen vuoden ku-
luessa uuden opetussuunnitelman astuttua 
voimaan vuonna 2016.

Pienen maaseutukoulun opettajassa uu-
tisointi herättää kysymyksiä: Miten voin 
saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteet 
kunnassa, joka ei osta oppilailleen tablette-
ja miljoonilla euroilla? Toimivaa verkkoa kou-
lussani ei vielä ole, koska kilpailuttaminen on 
kesken. Kannettavia koneita on kärryllinen. 
BYOD-kouluttaja saapuu muutaman kerran 
lukuvuodessa yksittäisen projektin merkeis-
sä. Osalla oppilaista ei ole kotona käytössä 
tietokonetta tai mahdollisuutta oman älypu-
helimen hankintaan.

Uskon, etten ole kokemukseni kanssa yk-
sin. Miten näissä olosuhteissa onnistuu uusien 
OPS:n tavoitteiden toteuttaminen tai kooda-
uksen opettaminen? Muuttuuko opetuksessa 
lopulta mikään? Miten toteutuu koulutukselli-
nen tasa-arvo, kun diginatiiivi kaupunkilainen 
tapaa verkottoman metsäläisen?

Asiaa pohtiessani löysin Suomen Kunta-
liiton vuonna 2013 toteuttaman, kouluille 
suunnatun tietotekniikkakartoituksen. Kar-
toitukseen vastasi 152 Manner-Suomen kun-
taa. Yhteensä vastauksissa käsitellään 1696 
peruskoulua tai lukiota, jotka edustavat 57 
prosenttia kaikista maan kouluista. 

Kyselyyn osallistuneiden kuntien perus-
kouluissa on kaikissa olemassa internetyhte-
ys, mutta nopeudet ja toteutustavat vaihtele-
vat paitsi kuntien välillä myös kuntien sisällä.

Kartoituksen mukaan kymmentä perus-

koululaista kohti on käytössä keskimäärin 
2,84 tietokonetta, tässä luvussa ovat mu-
kana niin pöytäkoneet kuin kannettavat ja 
tabletitkin. Omien laitteiden käyttö ei ole 
peruskouluissa vielä kovin yleistä. Joka kym-
menennessä koulussa on oppilaiden käyttöön 
hankittu henkilökohtaisia tietokoneita. 

Monessa peruskoulussa on käytössä tau-
lutietokoneita ja opetusluokkiin sijoitettuja 
älytauluja. Älypuhelimet ovat kartoituksen 
perusteella koulujen käytössä vielä harvinai-
sia. Peruskouluissa sähköiset oppimisympä-
ristöt ovat käytössä 59 prosentilla vastan-
neista. Lukiossa vastaava luku on lähes sata.

Kartoituksen perusteella 47 prosenttia 
vastaajista arvioi opetushenkilökunnan osaa-
misen olevan vähintään hyvällä tasolla. Kui-
tenkin 84 % vastaajista oli sitä mieltä, että 
henkilökunta tarvitsee osana monipuolista 
opetusta sähköisiin oppimisympäristöihin 
liittyvää koulutusta. Lisäksi kartoitus toteaa, 
että opetushenkilökunnan tieto- ja viestintä-
tekniikan osaaminen on lukioissa jonkin ver-
ran paremmalla tasolla kuin peruskouluissa.

Uuden OPS:n haasteet
 
Uusi perusopetuksen historian ja yhteiskun-
taopin opetussuunnitelma velvoittaa opet-
tajan “ohjaamaan oppilaan tarkastelemaan 
median roolia ja merkitystä omassa arjessa 
ja yhteiskunnassa”.  Lisäksi OPS velvoittaa 
“järjestämään oppilaille mahdollisuuksia tuo-
da arjessa ja esimerkiksi oppitunnilla omia 
mielipiteitään julki eri tavoin “ sekä “kannus-
taa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan 
ja harjoittelemaan median käyttöä turvalli-
sella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla ta-
valla”.

Opetussuunnitelman perusteiden vaati-

Sähköistä epätasa-arvoa

anna-Mari nuMMinen
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muksien näkökulmasta ideaalitilanne, johon 
taloudellisista syistä on lähes mahdoton-
ta päästä, olisi yksi tietokone yhtä oppilas-
ta kohden. Realistisempi kysymys kuitenkin 
on, mikä olisi riittävä määrä koneita oppi-
lasta kohden? Olisiko BYOD ratkaisu tähän? 
Perusopetuksen maksuttomuudesta johtuen 
peruskoululaisia ei voida edellyttää tuomaan 
omia koneita kouluun.

Onneksi uuden OPS:n mukaista pedago-
giikkaa voi toteuttaa myös ilman uusinta tek-
nologiaa. On muistettava, että itse laite on 
aina vain työväline. Opettajan ja/tai oppilaan 
teknologiaosaaminen on tietoisuutta  tämän 
hetken parhaista sovelluksista, mutta myös 
luovuutta ja taitoa tehdä asiat toisin. 

Parhaat osaajat - nyt ja tulevaisuudessa - 
tuntevat erilaisia järjestelmiä, osaavat valita 
oikean välineen kulloiseenkin tilanteeseen ja 
kykenevät yhdistämään osaamistaan muiden 
kanssa. Tärkeintä on halu ja taito oppia uut-

ta. Uuden oppimisen keskiössä on aktiivinen 
oppija, joka osaa soveltaa tietoa. 

Taidot liittyvät kahteen asiaan: Ensinnä-
kin siihen, miten toimitaan toisten kanssa ja 
toiseksi siihen, miten ollaan tekemisissä tie-
don kanssa. Ryhmässä työskentely, toisilta 
oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen 
ovat harjoittelua vaativia taitoja - kriittistä 
ajattelua unohtamatta. Siihen historian ja 
yhteiskuntaopin tavoitteet ovat kuin luotuja - 
oli koulussa huipputekniikkaa tai ei.

Jos kuitenkin sähköisen oppimisen uudet 
tuulet kiinnostavat ja haluat olla luomassa 
yhteisöllisesti jotain ainutlaatuista, muista 
HYOL:n Digitaaliset Syyspäivät marraskuun 
lopussa! Silloin luvassa lisää työkaluja säh-
köisen maailman hallitsemiseen.  
 
Kirjoittaja on HYOL:n peruskoulutyöryhmän 
jäsen. 

Kuntaliiton kouluille suunnattuun tietotekniikkakartoitukseen (2013) sisältyy laskelma siitä, miten kallista olisi 
laittaa perusopetuksen ja lukioiden tietotekniikka-asiat kerralla kuntoon. 

Kuntaliiton kouluille suunnattu tietotekniikkakartoitus:
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2014/04/201404tietotekniikkakartoitus/Koulujen%20
tietotekniikkakartoitus%20yhteenvetoraportti_220414.pdf
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Historian oppikirjoja on syytetty jopa 
kansainvälisellä tasolla niin sanotusta 

suomettuneisuudesta. Myös silloiset yliopis-
tolliset arvioijatahot moittivat niitä ”asenteel-
lisuudesta” ja ”silmiinpistävän myönteisestä” 
Neuvostoliitto-kuvauksesta. Jopa Otavan 
Kouluhallitukselle lähettämässä selonteossa 
todetaan: ”Neuvostoliitto-kappaleen kohdalla 
on tietoisesti pyritty vaikuttamaan oppilai-
den asenteisiin suhtautumisessa Neuvosto-
liittoon.” Mitä Suomea pinta-alaltaan yli 60 
kertaa suuremmasta naapurivaltiosta kirjoi-
tettiin ja miksi?

Oppikirjallisuus hallinnon otteessa
 
Gradussani analysoin Otavan vuosina 1973-
1976 ilmestyneitä Historian maailma 8 -sarjan 
kokeilumonisteita ja oppikirjoja peruskoulun 
kahdeksannelle luokalle. Kokeilumonisteet 
ovat nimityksestään huolimatta nidottuja 
kirjoja: niiden tarkoitus oli olla testiversioita 

oppimateriaalista. Tuolloin käsikirjoitukset oli 
vielä hyväksytettävä Kouluhallituksella en-
nen julkaisua. Haastattelemani oppikirjailija 
Sirkka Ahosen mukaan Kouluhallituksella oli-
kin eniten valtaa suhteessa siihen, mitä op-
pikirjoissa luki. Valtiollinen ennakkosensuuri 
saattoi estää teoksen markkinoilletulon, ja 
1970-luvulla vallinnut poliittinen paine vai-
kutti oppikirjojen teksteihin. Ahonen viittasi 
ilmiöön esimerkiksi ”tuntumana” siitä, mitä 
tuli kirjoittaa. 

Suomalais-neuvostoliittolaiset oppikir-
jaseminaarit 

Suomella oli 1970-luvulla oppikirjojen tut-
kimus- ja vertailutoimintaa myös Neuvosto-
liiton kanssa. Seminaarien virallisiin raport-
teihin kirjattuna päämääränä oli vaikuttaa 
opetuksen sisältöön. Epäilen vahvasti, ett-
eikö korkean tason seminaareilla olisi ollut 
vaikutusta suomalaiseen oppikirjallisuuteen: 
kaikkien tarkasteltujen seminaarien osanot-
tajista löytyvät mm. Kouluhallituksen pää-
johtaja sekä ylitarkastaja. 

Kannattaakin verrata seminaarin tavoi-
tetta ”osoittaa oppilaille maittemme välisten 
hyvien naapuruussuhteiden suotuisa merki-
tys” Otavan koulukirjan koululaisille suunta-
maan tehtävänantoon ”osoittaa Suomen ja 
Neuvostoliiton yhteistyön merkitys Suomel-
le.” Tutkittu Otavan oppikirja saikin neuvos-
toliittolaisilta kehuja, vaikkakin talvisodan 
syttymisvaiheita kuvaava jakso päätettiin 
erimielisyyksien takia jättää tiedemiesten 
käsiteltäväksi.

Neuvostoliitto: ystävä vai vihollinen? 

Oppimateriaalien kuvaukset voi tiivistää näin: 
itäinen maailmanvalta on pelonsekaista kun-

”Suomettuneet” Otavan oppikirjat? 

taru Ylinen-luoPa

Kokeilumonisteessa tällä kuvituksella oli  idyllinen 
kuvateksti: “YYA-sopimuksen jälkeen ovat valtio-
laivat purjehtineet samaan suuntaan.” Alleviivaava 
huomautus on poistettu oppikirjapainoksesta, joka 
sekin kuitenkin kuvallistaa YYA-henkisen yhteistyön. 
Lähde: Historian maailma 8b, 1978, 88.
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nioitusta herättävä, menneisyydessä vaaral-
linen mutta nykyään ennemminkin lempeä 
yhteistyökumppani. Neuvostoliittoa sympa-
tisoiva poliittinen virtaus näkyy selvästi tut-
kitussa materiaalissa. Vasemmistolaisuus ja 
valtion virallista retoriikkaa siteeraava neu-
vostosympatia tulevat tutuiksi: ystävyys, yh-
teistoiminta ja avunanto kuultavat teksteistä 
YYA-henkisinä ilmaisuina.

Materiaalista hahmottuu myös ristiriitai-
nen suhtautuminen Neuvostoliittoon. Toisaal-
ta sosialistinen naapuri nähdään vertaansa 
vailla olevana taloudellisena ja poliittisena 
kumppanina. Toisaalta tuodaan hyvin selke-
ästi ilmi kytkös valtiollisen turvallisuuden ja 
idänsuhteiden välillä. Rivien väleihin on kir-
joitettu myös huolestumista suurvallan poliit-
tisista voitoista muissa valtioissa, eli kansalli-
nen näkökulmakin esitellään. 

Joitakin poliittisesti arkoja aiheita on väl-
tetty, jopa jätetty kokonaan pois. Näiden 
huomioiden vastapainoksi on todettava, että 
esimerkiksi Molotov-Ribbentrop -sopimuksen 
salainen lisäpöytäkirja on mainittu, vaikka 
sen todenperäisyydestä oltiin neuvostoliitto-
laisten kanssa täysin eri mieltä ja he olivat 
asiasta huomauttaneet.

Miksi kahdeksasluokkalaisiin pyrittiin 
vaikuttamaan ja kenen toimesta? 

Otavan edustaja antoi jo tuolloin otsikon ky-
symykseen selvän vastauksen: ”Tähän ovat 
olleet vaikuttamassa Suomen nykyinen ulko-
politiikka ja YYA-sopimus.” Neuvostomieliseen 
kuvaukseen on muitakin syitä ja vaikuttajia. 
Oppikirjailijoiden, kustantajien ja Kouluhalli-
tuksen virkamiesten lisäksi useat muut tahot 
tahtoivat oman tulkintansa oppikirjoihin. Kri-
tiikkiä tuli tutkijoilta, opettajilta, oppilailta ja 
heidän vanhemmiltaan, Suomi-Neuvostoliitto 
-Seuralta ja Teiniliitolta, kansanedustajilta ja 
ministereiltä. Myös presidentin tulkintojen 
voidaan katsoa vaikuttaneen teksteihin.

Entä juontuuko oppikirjojen paikoin neu-
vostoliittolaismielinen kuvaus suoraan itära-
jan takaa? YYA-sopimuksessa oltiin sovittu 
kulttuurisuhteiden jatkuvasta kehittämises-
tä, minkä lisäksi oli solmittu sopimus tie-

teellis-teknisestä yhteistyöstä. Opetusalalla 
sopimuksia toteutettiin konkreettisimmin 
aiemmin esitellyissä seminaareissa. Vaikka 
neuvostoliittolaisten kanssa tehtiin yhteistyö-
tä, velvoittaviksi muutosvaatimuksiksi voi-
daan katsoa vain Kouluhallituksen tarkasta-
jien huomautukset – eli suomalainen ohjailu. 
Myös Kouluhallituksen pääjohtaja Aho tulee 
yksiselitteiseen tulokseen: ”Neuvostoliitto ei 
pyrkinyt vaikuttamaan suomalaisen koulu-
tuspolitiikan linjaan.” 

”Suomettumista” vai ei? 

Mitä oppikirjailijoiden päälle langetetulla 
”suomettumisen” varjolla tarkoitetaan? Sak-
sankielisen termin suomennoksella on viitattu 
esimerkiksi ”Suomen liioittelevan myötämie-
liseen asenteeseen Neuvostoliittoa kohtaan” 
ja yleisemmin ”rajoituksiin, joita joku voima-
kas valtio asettaa naapurivaltion itsemäärää-
misoikeudelle.” Kekkonen taas näki termin 
merkitsevän esimerkillistä sovintopolitiikkaa 
Neuvostoliiton kanssa. Kohun keskipistees-
sä ollut Sirkka Ahonen kommentoi haastat-
telussaan seuraavasti: ”Suomettuminen on 
ollut sitä sellasta itsesensuuria. -- Kyl mä 
oon jälkeenpäin aatellu, että olis sitä voinu 
vähän myöntääkin.” Toisaalta kyse oli myös 
vilpittömän positiivisista arvoista, joille tuo-
hon aikaan oli löydettävissä perusteita NL:n 
menestyksestä. 

Suhteessa oppikirjoihin ”suomettumisen” 
voi määritellä koetuksi vaateeksi kirjoittaa 
neuvostomielisesti kansallisten ja kansain-
välisten poliittisten paineiden takia, jolloin 
hallinnon muutosvaatimukset täyttävät suo-
mettumisen tunnusmerkit. Jos taas ajattelee 
termin viittaavaan varovaiseen sävyyn ja hie-
notunteisuutta vaativien aiheiden välttelyyn, 
voi silloin tutkittujen tekstien tulkita olleen 
osittain ”suomettuneita”. Kritiikittömästä ja 
epäitsenäisestä kuvauksesta ei kuitenkaan 
voida puhua. 

Kirjoittaja on historian, yhteiskuntaopin ja 
ranskan opettaja. Hän on myös perustaja ja 
oppimisohjaaja yrityksessä IDEA-oppimis-
palvelut.
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Teksti pohjautuu Nuorisotutkimuksessa 1/ 
2015 julkaistuun artikkeliin Inkeri Sute-

la: Konkretian vaikeus. Lukion taloustieto, 
talouskasvu ja kestävä kehitys lukiolaisten 
silmin - onko oppikirjalla väliä?

Uuteen peruskoulun opetussuunnitelmaan 
(2014) kuuluu yhteiskuntaopin osalta talou-
den pohtiminen kestävän kehityksen näkö-
kulmasta. Sama sisältyy lukion opetussuun-
nitelman perusteluonnokseen (2015). Toki jo 
aiemmin kestävä kehitys on ollut yksi kou-
luopetuksen läpäisyteemoista, mutta käytän-
nön oppisisällöissä ympäristöasioihin on tör-
mätty useimmiten vain kuluttajanvalintoina, 
osana kansalaisaktiivisuutta ja talouskasvun 
hyviä ja huonoja puolia pohdittaessa. Suuri 
osa maailman ympäristöongelmista johtuu 
kuitenkin ihmisestä ja ihmisen taloudellises-
ta toiminnasta, mikä tekee kysymyksestä 
nimenomaan yhteiskunnallisen ja taloudelli-

sen. Kestävä kehitys onkin mitä luontevinta 
nostaa näkyväksi osaksi myös taloustiedon 
opetusta. 

Yhteiskuntaopin oppikirjoista on havait-
tavissa (Aarnio-Linnanvuori & Ahvenisto 
2013), että kehitystä asiassa on tapahtunut 
takavuosiin nähden: etenkin uusimmissa kir-
joissa, kuten Lukion Uusi Forum, Linkki ja 
Forum 9, aihepiiri on saanut osakseen aiem-
paa enemmän huomiota. Silti ongelmana on 
helposti, että käsittely jää muista aiheista ja 
opetuksesta irralliseksi. Vaarana on myös eri-
tyisesti lukion puolella, että kiireisellä kurssil-
la aihepiiri ohitetaan hyvin nopeasti tai sen yli 
hypätään jopa kokonaan luottaen, että nämä 
asiat olisi käsitelty jossain muualla.

Vuosina 2012-2013 taloustiedon kurssi-
laisilta 10 eri suomalaisessa lukiossa (Elisen-
vaara, Hollola, Haapavesi, Helsingin yhteisly-
seo, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, 

Mikä olisi taloustiedolle luonteva tapa 
käsitellä kestävää kehitystä?

inkeri sutela

Miten paljon kurssi auttoi sinua pohtimaan / ymmärtämään kestävää kehitystä 
ja pitäisikö taloustiedon kurssin sisältää eettistä pohdintaa? 
1= ei lainkaan, 2= vähän 3= jonkin verran, 4= melko paljon 5= hyvin paljon. 
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Kurikka, Lohja, Naantali, Pohjois-Tapiola, 
Vaasan lyseo) kerätyssä kyselyaineistossa 
(Sutela 2015)  213 lukiolaista arvioi kestävän 
kehityksen käsittelyn toteutuneen taloustie-
don kurssilla lähinnä  ”jossain määrin”. Vas-
taajat käyttivät oppikirjoinaan Uutta Forumia 
ja Linkkiä, joissa molemmissa ekologisuutta 
käsitellään huomiopaikoilla kirjan alussa ja 
lopussa. Osa-alueista eniten arvioitiin käsi-
tellyn taloudellista kestävyyttä, sitten sosi-
aalista ja kulttuurista ja vähiten ekologista. 
Ekologisuutta toivottiin keskimäärin käsi-
teltävän enemmän kuin kursseilla oli toteu-
tunut. Yli neljännes vastaajista oli toisaalta 
halukkaita irrottamaan etiikan taloudesta ja 
käsittelemään sitä vain vähän tai ei lainkaan. 

On tärkeää huomata, että kehityksen kes-
tävyyttä taloustiedon näkökulmasta ei käsi-
tellä muualla kuin taloustiedossa ja siksi sitä 
ei voi ohittaa. Taloustiedon tunnilla tapahtu-
van kestävän kehityksen käsittelyn ei pidä, 
eikä se saa olla luonnontieteellisten faktojen 
toistoa, vaan tapahtua oppiaineelle ominai-
sella ja luontevalla tavalla. 

Taloudellinen kestävyys vs. ekologinen 
ja sosiaalinen kestävyys
 
Yksi syy aiheen käsittelyn hankaluudelle 
lienee kestävän kehityksen käsitteen jon-
kin asteinen epämääräisyys: eri tilanteissa 
se tuntuu tarkoittavan jopa erilaisia asioita 
ja ihmiset ymmärtävät käsitteen eri tavoin. 
Viime aikoina (esim. OKKA-säätiön ohjeissa) 
kestävä kehitys on usein esitetty kolmena 
osa-alueena: ekologisena, sosiaalisena ja 
kulttuurisena sekä taloudellisena kestävyy-
tenä. On huomattava, että vaikka osa-alueet 
eritellään, niitä ei pidä eikä voi erottaa toisis-
taan. Siis ympäristönsuojelu kaikesta muusta 
piittaamatta on yhtä tuhoon tuomittu ajatus 
kuin taloudellisen kestävyyden kehittäminen 
kaikesta muusta piittaamatta. Sosiaalisesti 
kestävä toiminta ei ole kestävää sekään, jos 
sen taloudellisesta tai ekologisesta ulottu-
vuudesta ei piitata. 

Harman Daly ja Robert Goodland (1996) 
ovat havainnollistaneet kestävän kehityksen 
ulottuvuuksia pääoman käsitteen avulla. Jo 
keskiajalta on peräisin käsitys taloudellisesta 

kestävyydestä, joka tulkitaan pääoman ”kos-
kemattomuudeksi”. Toiminta ei ole taloudelli-
sesti kestävää pitemmän päälle, jos se kulut-
taa tuoton lisäksi itse pääomaa. Palkkatyön 
ja oman perheen budjetin kielellä voitaisiin 
sanoa, että talous ei ole kestävällä pohjalla, 
jos kuukausittaiset menot ovat pitemmän 
päälle suuremmat kuin kuukausittaiset tulot. 
Vastaavasti sosiaalinen ja kulttuurinen kestä-
vyys voisi tarkoittaa, että moraalista ja hen-
kistä pääomaa ei saa kuluttaa: esimerkiksi 
kulttuurinen monimuotoisuus ei saisi kärsiä 
tai jokin kansanosa joutua epätasa-arvoiseen 
asemaan muiden kanssa. 

Ekologista kestävyyttä olisi edelleen so-
veltaen luonnon pääoman säilyttäminen 
”koskemattomana”. Tämä ajatushan sisältyy 
taloustiedon oppikirjoissakin usein siteerat-
tuun tai siihen viitattuun Dalyn ja Goodlandin 
kestävän kehityksen määritelmään: taloudel-
linen toiminta
1. saa käyttää uusiutuvia luonnonvaroja 

(vain) sitä mukaa, kun ne uusiutuvat
2. saa käyttää uusiutumattomia luonnon-

varoja (vain) sitä mukaa, kun tilalle 
keksitään korvaavia

3. saa tuottaa päästöjä ja jätteitä ym. 
kuormitusta ympäristölle (vain) sen 
verran kuin se pystyy käsittelemään

Hedelmällistä olisikin avata tätä näkö-
kulmaa vielä lähemmäs käytännön talout-
ta. Esimerkiksi oppikirjoissa usein esiteltyyn 
talouden kiertokulkukaavioon tulisi lisätä 
luonnonvarat yhtenä panoksena ja päästöt 
ja jätteet yhtenä tuotoksena. Tärkeää on 
huomioida tällöin myös nimenomaan sellai-
set luonnonvarat, joita on totuttu pitämään 
ilmaisina kuten puhdas ilma ja vesi. Jotta 
luonnon pääoma säilyisi koskemattomana, 
pitäisi tuotannossa hyödynnetty ilma ja vesi 
palauttaa kiertoon ainoastaan niin puhtaassa 
muodossa, että ne eivät kuormita ympäris-
töä sen omaa käsittelykykyä enemmän, ja 
jätteen tulisi olla muodossa, jossa se maatuu 
tai voidaan käyttää uudestaan.

Tarpeellista on pohtia myös eteenpäin, 
kenen vastuulla asia on maksaa, jos näin ei 
ole? Julkisen taloudenko vai yrityksen ja sitä 
kautta kuluttajan? Onko kuluttajalla todella 
vaikutusmahdollisuuksia tai edes vaikutta-
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misen halua? Voisiko asiasta säätää lailla? 
Miten se vaikuttaisi yritysten kilpailukykyyn 
ulkomailla? Missä määrin jokin valtio tai val-
tioiden liitto voi tai sen pitää säätää tällai-
sista asioista yksipuolisesti ja missä määrin 
on mahdollista odottaa, että muut saadaan 
mukaan? Tällaisia tärkeitä kysymyksiä ei tule 
ohittaa vain olankohautuksella, että ”tästä 
ollaan montaa mieltä”, vaan todella tutkia ja 
pohtia niitä.

Konkretian vaikeus taloustiedossa
 
Kun oppisisältöjä on paljon, jäävät maininnat 
monista asioista helposti pintapuolisiksi ja ta-
keita niiden ymmärtämisestä käytännössä ei 
ole. Peura-Kapasen ja Lehtisen (2011) mu-
kaan yhteiskuntaopin oppikirjat keskittyvät 
useimmiten tiedon kartuttamiseen, asioita ei 
perustella laajemmin tai osoiteta niiden yh-
teyttä nuoren elämään. Vaikka kieli on sel-
keää ja ymmärrettävää, tekstit eivät ohjaa 
pohtimaan, tieto jää yleiselle tasolle ja ym-
märrys voidaan kyseenalaistaa. Yhteiskunta-
opin kirjat eivät tunnu tavoittavan sitä maail-
maa, jossa nuoret elävät. 

Esimerkiksi kysymys talouskasvusta ja 
sen rajoista on varsin monimutkainen jo it-
sellään ja jää helposti abstraktille tasolle. 
Vuonna 2012-2013 kerätyssä kyselyaineis-
tossa (Sutela 2015) kolme neljännestä vas-
taajista arveli talouskasvun ja ekologisen 
kestävyyden olevan yhdistettävissä. Suurella 
osalla heistä näytti kuitenkin olevan vaikeuk-
sia perustella näkemystään tai lähestyä sitä 
mitenkään konkreettisemmin selittämällä 
miten tai miksi. Monet päätyivät jonkinlaisiin 
kehäpäätelmiin tai yleisiin toteamuksiin pe-
rusteluissaan, kuten ”se vaan on” tai ”luon-
non kantokykyä ei saa ylittää”. Osa vastaa-
jista myönsi, ettei tiedä tai osaa sanoa ja 
yksi ilmaisi suoraan, että hänen mielestään 
ekologisuus ei liity taloustietoon vaan maan-
tietoon. Tällöin talous näyttäisi todellakin toi-
mivan aivan omassa todellisuudessaan.

Oppikirja ei näytä juurikaan vaikuttavan 
lukiolaisten asenteisiin. Linkki-sarjan kirjas-
sa esitellään yhtenä tulevaisuuden vaihtoeh-
tona myös degrowth-teoria, jonka mukaan 
suurempien palkkojen ja aina uuden tavaran 

sijaan alettaisiin tuottavuus ”mitata ulos” li-
sääntyvänä vapaa-aikana ja siten elämän 
laadun paranemisena. Kyselyssä oppikirjan 
käyttäjistä kuitenkin selvästi useampi (84 %) 
arveli talouskasvun ja ekologisuuden olevan 
yhdistettävissä kuin Uuden Forumin käyttä-
jistä (65 %), vaikka Forum korosti tätä yh-
teensopivuutta. Vaihtoehdon esittely ei siis 
johtanut automaattisesti näkemyksen omak-
sumiseen, eikä Forumin suoraankaan esitet-
tyä kantaa niin vain omaksuttu. 

Yhtäältä oppikirja on voinut olla aina-
kin osin vielä lukematta kyselyyn vastates-
sa kurssin viimeisellä oppitunnilla. On myös 
mahdollista, että joidenkin sen osien yli on 
hypätty opetuksessa tai kirjaa lukiessa. Ky-
selyyn vastanneet Linkin käyttäjät arvioivat 
kuitenkin kurssilla käsitellyn enemmän kes-
tävää kehitystä ja he olivat myös lähtökoh-
taisesti kiinnostuneempia taloudesta kuin 
mukana olleet Uuden Forumin käyttäjät. Mie-
lipide-eroon voi siis vaikuttaa asian käsitte-
lyn ja pohtimisen lisäksi myös talouteen pa-
remmin perehtyneiden opiskelijoiden kenties 
vahvemmat ennakkoasenteet.

Noin neljännes kaikista lukiolaisista esit-
ti kyselyssä kuitenkin jonkinlaisia, edes viit-
teellisiä konkreettisia haasteita tai ratkaisuja 
talouskasvun ja ekologisuuden yhdistämises-
sä. Selvästi yleisin ratkaisuvaihtoehto näytti 
olevan usko uuteen teknologiaan, innovaati-
oihin ja ideoihin, kuten uusiutuvien energia-
muotojen kehittämiseen, raaka-aineiden pa-
rempaan kierrätykseen ym. Kulutus esiintyi 
ongelmana tai ratkaisuna noin kymmenessä 
vastauksessa, mutta esimerkiksi palveluiden 
kuluttaminen tavaran kuluttamisen sijaan 
mainittiin vain yhdessä vastauksessa - siitä 

Ovatko talouskasvu ja ekologinen 
kestävyys yhdistettävissä?
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huolimatta, että esimerkiksi Uusi Forum -kir-
jassa tämä on nimenomaan yksi keskeinen 
perustelu oppikirjan kannalle talouskasvun ja 
ekologisuuden yhdistettävyydestä. 

Konkretian vaikeus abstraktissa kysymyk-
sessä on ymmärrettävää. Jo taloussuhdan-
teiden syy- ja seurausyhteyksien ymmärtä-
minen ja liittäminen oman elämän tasolle on 
monimutkaista. Vielä monimutkaisemmaksi 
asia käy, jos samalla koetetaan miettiä mikä 
on todella ekologista ja mikä ei. Yksittäisellä 
opettajalla ei ole mahdollisuuksia olla perillä 
tai ottaa selville jokaisen tuotteen tai tuo-
tantotavan ekologista jalanjälkeä. Yhtä sel-
vää on, että asiaa ei voi yleisesti jättää vain 
kuluttajanvalintojen varaan, semminkin kun 
aina valinnanvaraa ei ole. Kuluttajan pää-
töksiin vaikuttavat muutenkin moninaiset 
tekijät, joista eettisyys tai ekologisuus on 
vain osa. Tässä onkin haaste oppimateriaa-
lin valmistajille - ottaa esiin ja avata sopivia 
esimerkkejä sekä tuoda esiin monipuolisesti 
talouden toimijoita ja vaikuttajia.

Kyselymateriaalissa toimijat tuntuivat 
olevan nuorilta usein hukassa. Poliittisiin 
päättäjiin tai päätöksiin viittasi kymmenisen 
vastaajaa, yrityksiin kolme. Kuluttajuus-nä-
kökulman lisäksi taloustiedon opetuksessa 
pitäisi olla näkyvissä myös muiden toimijoi-
den näkökulma - yritykset, julkinen sektori, 
poliittiset päätökset, kansainvälinen yhteis-
työ, järjestöt ja sopimukset ovat kaikki ta-
louden toimijoita, joissa ja joiden takana vai-
kuttavat loppujen lopuksi ihmiset. Talous ei 
siis toimi itsekseen, vaan lukuisten ihmisten 
päätösten kokonaisuutena ja kullakin näillä 
tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Luontevaa ja konkreettista läpäisyä?
 
Kestävän kehityksen teeman pitäisi läpäistä 
koko opetus, jolloin olisi toivottavaa, että se 
pysyisi jotenkin mielessä miltei aihetta kuin 
aihetta käsiteltäessä. Näin sitä voidaankin 
sivuta talouskasvun hyvien ja huonojen puo-
lien tai talouden tulevaisuuden pohdinnan 
lisäksi niin peruskäsitteiden (esim. hyödyke 
vs. turhake vs. haitake), kuluttamisen (kulut-
tajanvalinnat), yrittäminen (yrittäjän valin-
nat), sijoittamisen (eettinen sijoittaminen), 

talouspolitiikan (ympäristöpoliittiset ohja-
uskeinot) kuin esimerkiksi talouden mittaa-
misen (BKT:n sijaan myös esim. ympäristön 
huomioivat mittarit) yhteydessä.

Käytäntöä avaavia esimerkkejä voisi olla 
pohtia ja simuloida esimerkiksi ympäristö-
tuhojen vaikutuksesta ja niiden arvon mit-
taamista rahassa. Mitä tuhoja on seurannut 
esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen päästöis-
tä yhtäältä luonnolle, toisaalta paikallisten 
ihmisten asuinmukavuudelle, mökkeilylle, 
elinkeinoille? Miten näille laskettaisiin arvo 
ja kuka pistettäisiin maksamaan? Entä kuka 
maksaa nyt? Vastaavasti voitaisiin avata ta-
louspoliittisia ohjauskeinoja konkreettisten 
esimerkkien kautta jälleen vaikkapa simuloi-
malla luokan kesken. Mitä keinoja voitaisiin 
käyttää esimerkiksi energiapolitiikassa oh-
jaamaan yhtäältä kuluttajan, toisaalta yritys-
ten toimintaa? Miten omiin kulutuspäätöksiin 
voidaan vaikuttaa ja vaikutetaan? Onko keppi 
vai porkkana parempi vai kokeillaanko mo-
lempia?

Simulaatiot ja konkreettiset, havainnol-
listavat esimerkit tai keskustelut vievät toki 
aikaa. Lukion uudessa opetussuunnitelma-
luonnoksessa kurssilla onkin ehkä hiukan 
aiempaa enemmän liikkumavaraa, kun esi-
merkiksi EKP ja rahapolitiikka siirtyvät kol-
mannelle yhteiselle kurssille. Toivottavaa 
olisi kuitenkin vielä karsia joitakin taloustie-
don teoreettisemmista sisällöistä ja koettaa 
päästä lähemmäs käytäntöä ja opiskelijoi-
den arkea. Kyselyn perusteella näyttää sil-
tä, että myös opetuksen moniäänisyys, siis 
esimerkiksi erilaisten vaihtoehtojen käsittely, 
erilaiset näkökulmat ja opettajan kriittinen 
suhtautuminen oppikirjaan pitää kurssin lu-
kiolaisille mielenkiintoisena.

Kirjoittaja on FT ja historian sekä yhteiskun-
taopin opettaja Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulussa.

Kirjoittajan Kleiossa 2/2015 julkaistu artik-
keli ”Tylsää mutta hyödyllistä taloustietoa” 
pohjautui Kasvatus 2 / 2015 –lehdessä 
julkaistuun artikkeliin: ”Lukiolaisten näke-
myksiä talouspolitiikasta ja taloustiedon 
kurssista”.
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Tässä artikkelissa pohditaan suomalaisen 
ja amerikkalaisen yliopisto-opetuksen 

eroja ja yhtäläisyyksiä sekä niiden taustal-
la olevia tekijöitä. Vertailukohteina ovat yli-
opistojen opintosuunnitelmassa lukuvuonna 
2014–2015 olleet historian alan samanai-
heiset talous- ja yhteiskuntahistorian kurs-
sit. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan ja 
vertaillaan kurssien tavoitteita, sisältöä ja 
toteuttamista Jyväskylän yliopiston ja Appa-
lachian State Universityn historian laitoksilla. 

Toisessa luvussa pohditaan yleisesti myös 
yliopisto-opetukseen ja sen resursseihin vai-
kuttavia tekijöitä, kuten rahoitusta, uramallia 
ja rekrytointia. Yliopiston opettajan työ on 
ollut suhteellisen autonomista sekä Suomes-
sa että USA:ssa 2000-luvulle asti. Opetuksen 
raamit ovat rakentuneet opettajan omista 
tutkimuksellisista ja pedagogisista lähtökoh-
dista, mutta viime vuosikymmeninä yhteis-

kunnan eri sektoreiden asettamat taloudelli-
set ja tulokselliset odotukset ja niihin liittyvät 
rahoitusmallit, mittaus ja kilpailu, ovat yleis-
tyneet molemmissa maissa. Yliopisto-opinto-
jen laadun arviointi ja yliopistojen mahdolli-
simman tasokas opetus tutkimuksen rinnalla 
on tärkeää, mutta on syytä kysyä, kuka arvi-
oi, miten arvioi ja mitä arvioinnilla mitataan. 

Talous- ja yhteiskuntahistoriaa pitkällä 
aikavälillä

Sekä Jyväskylän yliopistossa että Appalachi-
an State Universityssa (ASU) järjestetäään 
historian perusopintovaiheessa kurssi talou-
den ja yhteiskunnan historiasta: Historian ja 
etnologian laitoksella Jyväskylässä (HELA) 
neljän opintopisteen laajuinen ”Talous ja yh-
teiskunta pitkällä aikavälillä” ja ASU:ssa elo-
kuusta joulukuulle kestävä, luentojen lisäksi 

useita erilaisia harjoituksia 
sisältävä ”Themes in Glo-
bal History: Trade, Empires, 
Economies”. Kumpikin kurssi 
perustuu noin 24 tunnin lu-
ennoille sekä harjoituksille, 
mutta ASU:n kurssilla edel-
lytetään opiskelijoilta enem-
män kotitöitä. 

HELA:n kurssin käytyään 
opiskelijoiden toivotaan ym-
märtävän talous- ja yhteis-
kuntahistorian tulkintatavat, 
paikantavan sen historiantie-
teen kentässä sekä oppivan 
tärkeimmät talous- ja yhteis-
kuntapoliittiset suuntaukset, 

Historianopetus suomalaisessa ja  
amerikkalaisessa yliopistossa

ulla aatsinki Ja Jari eloranta

Opetusharjoittelija opettaa historiaa Watauga High Schoolissa 
(Boone, North Carolina, USA).
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murrokset ja innovaatiot. ASU:n kurssin ta-
voitteena on antaa opiskelijoille perustiedot 
erilaisten valtioiden taloudellisesta ja po-
liittisesta kehityksestä ensimmäisten sivili-
saatioiden ajasta nykypäivään sekä oppivan 
historiantutkimuksen perustaitoja lähteiden 
arvioinnissa, kriittisessä ajattelussa ja tie-
teellisen tekstin kirjoittamisessa. 

ASU:ssa opiskelijan tulee olla aktiivisesti 
mukana luennoilla, heidän tulee lukea kurssin 
aikana 4-5 kirjaa sekä useita aiheisiin liittyviä 
artikkeleita. Lisäksi kurssilla katsotaan muu-
tama videodokumentti, joista keskustellaan 
ja opiskelijat pitävät lyhyitä, noin 10 minuu-
tin mittaisia esitelmiä ryhmissä ennalta an-
netuista aiheista. Vaatimuksiin kuuluu myös 
2500 sanan mittainen, erilaisista lähteistä 
koostuva essee ja kaksi tenttiä. Lukukauden 
lopulla pidetään tentti.

Vaikka perusasetelma ASU:n kurssilla on 
luentopohjainen, opetustapahtuma on silti 
usein varsin interaktiivinen. Amerikkalainen 
opiskelija jossain määrin odottaa viihdyttä-
vää opetustapahtumaa. Tämän vuoksi kurs-
siin on pyritty sisällyttämään lyhyitä videoita, 
teksteihin pohjautuvia kysymyksiä sekä alku-
peräislähteitä kuvaamaan esimerkiksi tietty-
jen hallitsijoiden käytöstä ja tottumuksia.

Alkuperäislähteiden käyttöä kurssilla har-
joitellaan myös kirjastovierailuilla. Samoin 
luettavat kirjat – esimerkiksi Stephen Topikin 
ja Kenneth Pomeranzin The World That Trade 
Created (1999) – kurssille on valittu sen mu-
kaan, että ne paitsi kattavat laajoja vertailu-
ja myös sisältävät kiinnostavia aiheita, kuten 
esimerkiksi analyysin huumeiden laillisuuden 
historiasta. Arvosana kurssista koostuu kai-
kista eri osioista. Saman kurssin voi myös 
suorittaa kesälukukaudella nettikurssina, jol-
loin vaatimukset ovat hyvin samankaltaiset 
kuin normaalilla kurssilla.

HELA:ssa kurssin voi suorittaa luentona, 
kirjatenttinä tai esseenä. Kirjatenttiin opiske-
lija lukee taloutta ja yhteiskuntaa globaalista 
ja kansallisesta näkökulmasta käsittelevää 
tutkimusta. Essee-tehtävässä kirjoitetaan 
essee opettajan antamasta teemasta käyt-
täen mainittuja kirjoja lähteinä. Kurssin suo-
rittaminen luentona edellyttää sekä luento-
opetuksen että toisen tenttikirjan tenttimistä 

e-tenttinä kesäkuun puoliväliin mennessä. 
Perinteisesti HELA:n kurssi on alkanut pro-
fessoriluennoilla, jotka videoidaan yliopiston 
Moniviestin–alustalle, josta luentoa voi seu-
rata joko suorana tai tallenteena. Teemoja 
syvennettiin keskusteluilla. Luentojen ope-
tusmateriaali oli esillä Optima-alustalla vii-
meiseen tenttipäivään asti. 

Keväällä 2015 kurssin professoriluento-
jen (12 tuntia) jälkeen aloite oppimisesta ja 
kurssin sisällöstä siirtyi enemmän opiskeli-
joiden vastuulle, tosin opettajan ohjauksella. 
Tarkoituksena oli aktivoida opiskelijat etsi-
mään, jäsentämään ja esittämään tietoa ryh-
mätyönä eli harjoittamaan tiedontuottamista 
ja historiallisten ilmiöiden tutkimista. Viiden 
opiskelijan ryhmiä oli kymmenen ja kukin 
ryhmä sai pitää 10–15 minuutin esitelmän 
mm. työmarkkinoista, väestöstä, nationalis-
mista ja globalisaatiosta. Ryhmätöiden teke-
miseen heille oli varattu neljä oppituntia ja 
esittämiseen kuusi. 

Lähtökohtana on ajatus opiskelijoista tut-
kijayhteisön jäseninä, joilla on valmiudet ja 
kiinnostus osallistua tieteenalan keskuste-
luun ja tuoda esiin oma punnittu näkökul-
mansa. Useimmilla opiskelijoilla on Suomen 
1900-luvun historiasta hyvät pohjatiedot, 
mikä auttaa heitä rakentamaan syvällisem-
män ja yksityiskohtaisemman tulkinnan kä-
siteltävästä ilmiöstä tai tapahtumasta. Ryh-
mätyössä harjoiteltiin aiheen ja ajanjakson 
rajausta, kysymysten määrittelyä ja aiheen 
liittämistä Suomen taloudelliseen ja yhteis-
kunnalliseen kehitykseen unohtamatta kan-
sainvälistä näkökulmaa. 

Esitelmää kohden käytettävissä ollut aika 
oli liian lyhyt ja ryhmäkoot liian suuria, mis-
tä annettiin palautetta. Toisaalta osa opis-
kelijoista piti ryhmätöitä mielenkiintoisina ja 
oppimista edistävinä. Uudessa opetussuunni-
telmassa (2015–2017) peruskursseille onkin 
varattu aikaa erillisille työpajoille ja demoille. 

Amerikkalaisen ja suomalaisen talous- ja 
yhteiskuntahistorian peruskurssin suoritta-
mistavoissa ei ollut suuria eroavaisuuksia. 
Sekä ASU:n että HELA:n opiskelijoilta edel-
lytettiin luentojen seuraamista, perehtymis-
tä ennalta annettuihin aiheisiin ryhmissä ja 
pitämään lyhyen esitelmän. Amerikkalainen 
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yliopistokoulutus eroaa suomalaisesta siinä, 
että luentoihin liitetään laaja kirjallisuuslista, 
ja opiskelijan edellytetään perehtyvän luen-
tokirjallisuuteen etukäteen sekä kirjoittavan 
lyhyitä esseitä. Lisäksi amerikkalaiset opis-
kelijat käyttävät enemmän aikaa keskuste-
luun ja harjoittavat tieteenalakohtaista suul-
lista argumentointia. USA:ssa professorilla 
on apunaan väitöskirjatutkijoita (teaching 
assistent), joiden vastuulla on muun muassa 
järjestää osa opetuksesta ja tarkastaa es-
seet, kun taas Suomessa opetuksesta vastaa 
opetus- ja tutkimushenkilökunta.  

Yliopisto-opetuksen resurssit 
 
Yliopisto-opetuksen laatu ja vaikuttavuus 
ovat nousseet Suomessa esille 2000-luvulla 
. Yhdysvalloissa tätä keskustelua on käyty jo 
vuosikymmenten ajan. Yhdysvalloissa opis-
kelijapalaute on merkittävä laatua määrit-
tävä kriteeri, vaikka palautteeseen saattaa 
vaikuttaa opettajan suosio, henkilökohtainen 
karisma tai vaikkapa kurssin vaikeusaste. 
Suomessakin aletaan kerätä opettajien työn 
kehittämistä varten tarkoitetun kurssipa-
lautteen ohella myös kandivaiheen opiske-
lijapalautetta, joka on tulevaisuudessa yksi 
yliopistojen rahoituksen kriteeri.

Suomessa ei ole erikseen tutkimusyli-
opistoja vaan opetusta ja tutkimusta tekee 
sama henkilökunta, ja opetus perustuu tut-
kimukseen. Yliopiston tutkimus-opetushen-
kilökunnan hakujulistuksissa edellytetään 
pedagogista koulutusta tai sitoutumista sen 
suorittamiseen. Yliopiston opettajan edelly-
tetään tuntevan tutkimusalansa lisäksi pe-
dagogiikan perusteet sekä kullekin kurssille 
ja tasolle tarkoituksenmukaiset opetusmene-
telmät. Yliopistopedagogiikan opintokokonai-
suuden suorittaminen on yleistynyt 1990-lu-
vulta lähtien Suomen yliopistoissa. Vuosittain 
yliopistopedagogian perus- ja jatkokursseille 
osallistuu noin 600 tutkijaa kursseille hakijoi-
den määrän ollessa moninkertainen. 

Toisaalta tutkimus on tärkein yliopiston 
tehtäviin meritoiva ja pätevöittävä tekijä 
Suomessa. Kannukset seuraavaan määräai-
kaiseen palvelussuhteeseen kertyvät ensisi-
jaisesti tutkimuksesta ja julkaisuista, mikä 

määrittää tutkimus- ja opetushenkilökunnan 
työn sisältöä yliopistoissa. Suomen yliopisto-
jen pätkätyökulttuuri ei edistä opetuksen laa-
tua eikä sen kehittämistä. 

Amerikkalaisella opettajalla on paremmat 
esiintymistaidot kuin suomalaisella kollegaal-
laan, mutta hänen mahdollisuutensa luovaan 
opettamiseen ovat rajatut. Rajoja asettavat 
jo peruskoulutasolla erilaiset mittausstan-
dardit ja niitä säätelevät lait, joiden tarkoi-
tuksena on asettaa koulutuspoliittisia kritee-
rejä sekä sitoa liittovaltion rahoitusta niiden 
toteuttamiseen, esimerkiksi sitoa opettajan 
palkka monivalintatesteihin ja tehdä muutok-
sia oppiaineen sisältöihin erityisesti historias-
sa ja biologiassa. 

Opiskelijapalautteen käyttö on lisääntynyt 
kaikilla koulutustasoilla, samalla kun tutki-
muskirjallisuus on todistanut sen olevan har-
haanjohtavaa. Diane Ravitch on kritisoinut 
mittarien soveltamista opettajien arviointiin 
sekä palkkoihin ja ehdottaa opettajien palk-
kojen nostamista, pienempiä ryhmiä sekä ko-
konaisvaltaisempaa uudistusta opetukseen.

Opiskelijapalautetta käytetään laajalti 
amerikkalaisissa yliopistoissa. Tyypillises-
ti sitä pyydetään viisi kysymystä kattavalla 
monivalintalomakkeella. Yliopisto-opiskelijoi-
den palaute on ongelmallinen mittari, sillä se 
ei välttämättä kerro paljoakaan opetuksen 
tasosta vaan opettajan suosiosta, karismas-
ta tai kurssin helppoudesta. Niin sanottujen 
tutkimusyliopistojen, kuten Harvard ja Yale, 
ulkopuolella opetustaidoilla on todella suu-
ri merkitys amerikkalaisessa yliopistossa; 
opiskelijoiden mielipiteellä on vaikutusta 
jopa opettajien palkkoihin sekä työpaikan 
säilymiseen, sillä huonot tulokset opiskeli-
japalautteessa ja vertaispalautteissa voivat 
estää opettajien ylenemismahdollisuudet. 
Moni suomalainen professori ei välttämättä 
menestyisi hyvin näissä arvioinneissa, sillä 
amerikkalainen opiskelija vaatii viihdyttä-
vämpää opetusta. Tietyssä mielessä opettaja 
on esiintyjä, jolloin vuorovaikutuksen rooli 
korostuu entisestään. Yliopistoissa tarjotaan 
myös paljon tukea opetustaitojen kehittämi-
selle, tosin ei Suomen tavoin formaalien pe-
dagogisten opintojen muodossa.
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Yhteenveto

Suomalaisessa ja amerikkalaisessa yliopisto-
opetuksessa ja opettajien koulutuksessa on 
paljon yhteistä, mutta myös eroja. Yhden 
tutkitun kurssin osalta opetuksen sisällöt ja 
tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset. Suo-
messa yliopisto-opiskelijat ovat tiedoiltaan 
ja taidoiltaan homogeenisempi ryhmä, val-
miimpi itsenäiseen opiskeluun. Amerikkalai-
set sen sijaan ovat ”sosiaalisesti” koulute-
tumpia, mikä heijastuu heidän odotuksiinsa 
yliopistokurssiensa suhteen – he edellyttävät 
selkeästi vuorovaikutukseen rakentuvaa ope-
tusta. Tiedonhallintataidoissa amerikkalaisel-
la yliopistokurssilla painotetaan keskustelua, 
kommentointia ja jopa väittelyä, kun taas 
Suomessa hiotaan enemmänkin tiedonhan-
kintaa ja kirjallista tiedontuottamista. Ame-
rikkalaiset opettajat ovat jo lähtökohtaisesti 
valmistautuneet oppilaiden “viihdyttämiseen” 
opetustilanteessa niin peruskoulussa kuin 
yliopistoissa. Toisaalta opettajalle jää vähän 
tilaa luovuudelle, sillä opetussuunnitelma on 
sidottu aikatauluihin ja monivalintakokeisiin.

Suomessa opintoja voi suorittaa monel-
la tapaa: suoritusajankohta on joustava, ja 
opiskelija voi suorittaa kursseja myös kesällä 
esseenä, kirja-
tenttinä, e-tent-
tinä sekä verk-
ko-opetuksena. 
Suuret opiskelija-
määrät suhteessa 
opettajien mää-
rään rajoittavat 
mahdollisuuksia 
monipuoliseen ja 
yksilölliseen ohja-
ukseen. Opetta-
jan opetusfilosofi-
set lähtökohdat ja 
pedagogiset val-
miudet auttavat 
kurssin suunnit-
telussa ja toteu-
tuksessa, mutta 
aikaa ne eivät tuo 

lisää, millä on suora vaikutus opetuksen laa-
tuun. 

Amerikkalaiset opiskelijat arvioivat kurs-
sin ja opetuksen ja pääsevät vaikuttamaan 
suoraan yliopisto-opetuksen sisältöihin, 
opettajakuntaan ja jopa opettajan palkkaan 
ja uramahdollisuuksiin. Suomessa opettaja 
käyttää kurssipalautetta oman opetustyön-
sä kehittämiseen ja laitoksen sisäisen laadun 
arviointiin. Tosin OKM:n linjaus jakaa kolme 
prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta 
kandivaiheen opiskelijapalautteen pohjalta 
tulee vaikuttamaan myös yliopisto-opetuk-
seen. Aletaanko opetustaitoa “tuotteistaa”, 
opettaja-oppilas –suhdelukua kasvattaa 
vai tutkijaopettajien työsuhteita vakinais-
taa opiskelijapalautteen maksimoimiseksi, 
jää nähtäväksi. Toivottavasti tavoitteena on 
laadullinen arviointi ja resurssien lisääminen 
niin, että sekä opetuksen korkea vaatimus-
taso että opiskelijoiden tyytyväisyys opetuk-
seen toteutuvat.

Kirjoittajista Ulla Aatsinki on tutkijatohtori 
Jyväskylän yliopistossa ja Jari Eloranta  pro-
fessori Appalachian State Universityssä sekä 
Jyväskylän yliopistossa.

Historian opetusharjoittelijan oppitunti Watauga High Schoolissa  
(Boone, North Carolina, USA).
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Vietin Albanyssa, Berkeleyn kupeessa Kali-
forniassa lukuvuoden 2014–2015 osallis-

tuen University of California Berkeley History 
- Social Science Projectin toimintaan. Kävin 
myös seuraamassa erinomaisiksi kehuttujen 
historianopettajien opetusta. Matkassa mu-
kana olivat vierailevana historian tutkijana 
UC Berkeleyssä työskennellyt mieheni sekä 
5-, 8- ja 10-vuotiaat lapsemme, jotka kävivät 
vuoden ajan paikallista julkista koulua. Luku-
vuoden aikana tutustuin historianopetukseen 
niin tutkimuksen, opettajien jatkokoulutuk-
sen, käytännön koulutyön kuin koululaisten 
vanhemman näkökulmasta.  

Historianopetusta East Bayn tyyliin
 
24 jännittyneenä paikollaan istuvaa 8-vuoti-
asta odottamassa, että heidän mustien kan-
salaisoikeuksista kertova esityksensä ”I am 
Rosa Barks” voi alkaa.

25 innostunutta 10-vuotiasta roolivaat-
teissan osallistumassa Amerikan itsenäisty-
misestä kertovaan draamaan. Menossa mu-
kana muutama erityisoppilas. Draamaa on 
seuraamassa noin 20 vanhempaa. 

Vaikka Yhdysvalloissa eri osavaltioiden 
opetussuunnitelmia on pyritty yhdenmukais-
tamaan Common Core Standardeilla, on käy-
tännössä jokaisessa osavaltiossa oma ope-
tussuunnitelmansa. Kaliforniassa julkisten 
koulujen opetus perustuu tällä hetkellä Com-
mon Coren standardeihin, jotka määrittävät 
taidot, joita opetuksessa tulee kehittää. Tä-
män lisäksi käytössä on myös vuodelta 1998 
peräisin oleva opetussuunnitelma, joka esit-
telee ne sisällöt, jotka historianopetuksessa 
tulee opettaa kulloisellakin luokka-asteella. 
Yksityiskouluissa puolestaan on käytössä 
omat julkisesta koulutuksesta riippumatto-
mat koulukohtaiset opetussuunnitelmat. 

Historianopetuksen painotukset ja sisäl-
löt ovat eri osavaltioissa erilaiset. Kaliforni-
assa opetussuunnitelma kehottaa opettajia 
huomiomaan historianopetuksessaan eri 
ryhmien narratiivit ja tarkastelemaan aihei-
ta eri rotujen, uskontokuntien, sukupuolten 
ja kansallisuuksien näkökulmasta. Berkeleyn 
ympäristössä tämä on viety varsin sanatar-
kasti käytäntöön. Näinpä esimerkiksi 8-vuo-
tias kolmasluokkalaisemme tutustui oman 
paikkakuntansa ja Yhdysvaltain historiaan 

niin alkuperäisasukkaiden 
(Ohlone-intiaanit), lasten 
historian, kuin kansalaisoi-
keustaistelijoiden (pääpaino 
mustien kansalaistoiminnas-
sa 1960-luvulla ja henkilö-
hahmoina Martin Luther King 
jr. sekä Rosa Barks) näkökul-
masta. 

Suuri kansallinen ker-
tomus ei näkynyt kolmas-
luokkalaisten historianope-
tuksessa, mutta viidennen 
luokan historianopetuksessa 

Historianopetusta kalifornialaisittain 

anna veiJola

Colonial day. 5-luokkailaisten draamallinen historian tunti.
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se oli esillä, onhan viidennen luokan tee-
mana ”Making the new Nation”. Vaikka ka-
lifornialaiset opetussuunnitelmat määrittävät 
suomalaisia opetussuunnitelmia tarkemmin 
opetettavat taidot, käsiteltävät asiat ja jopa 
alkuperäisdokumentit, joihin opetuksessa tu-
lee tutustua, on myös Kaliforniassa opettajil-
la mahdollisuus valita melko vapaasti, miten 
he oman opetuksensa toteuttavat. Pääsinkin 
seuraamaan kahta hyvin erilaista tapaa to-
teuttaa 5.-luokkalaisten (iältään 10-vuotiai-
ta) historianopetus. Toisessa luokassa opet-
taja painotti historian tekstitaitoja ja opetus 
perustui hyvin pitkälti primaari- ja sekundää-
rilähteiden analysointiin sekä näiden pohjalta 
rakennettuihin tulkintoihin. Tämän opettajan 
luokassa historia ei ollut yhtä suurta kerto-
musta, vaan useiden eri ihmisten toimesta 
kerrottua menneisyyttä. Toisessa luokas-
sa puolestaan opetus perustui enemmän 
oppikirjaan ja siitä löytyvään tietoon, jota 
kuitenkin laajennettiin erilaisilla tehtävillä. 
Mielenkiintoista oli havaita, kuinka tässäkin 
luokassa suurmiesten rinnalle marssitettiin 
(suur)naiset ja historian suuren kertomuksen 
rinnalle tuotiin erilaiset pienet kertomukset. 

Menneisyyttä tulkitsemassa 
 
Mahtavaa ryhmätyötä! Luokassa 35 kym-
menvuotiasta, jotka keskustelevat alkupe-
räislähteen pohjalta tekemistään päätel-
mistä. ”I think that...”, ”What do you mean 
by....?”, ”So you are saying that...”, ”I see 
what you mean”, ”This is significant becau-
se...” 

Melkein 40 noin 15-vuotiasta on jakautu-
nut seitsemään ryhmään. He tutkivat alku-
peräislähteitä, ja keskustelu havainnoista on 
vilkasta.

Common Coren myötä historianopetuksen 
pääpaino on siirtynyt Kaliforniassa tulkinnalli-
suteen ja historian taitojen, erityisesti teksti-
taitojen, opettamiseen. Tähän ovat vaikutta-
neet sekä monet pitkäaikaiset amerikkalaiset 
tutkimusprojektit, jotka korostavat taitoja ja 
”historiantutkijan tavoin toimimista”, että se 
tosiasia, että Kalifornia on väestöltään hyvin 
heterogeeninen osavaltio. Tästä hyvänä esi-
merkkinä toimii omien lastemme koulu, jon-

ka 600 oppilasta puhui äidinkielenään 35:tä 
eri kieltä. Historia kielellisenä oppiaineena 
on luonnollinen yhteistyökumppani erilaisten 
tekstitaitojen opettamiselle, ja tarve teksti-
taitojen opetukselle korostui ympäristössä, 
jossa oppilaiden taitotaso on heterogeeninen. 

Historian tulkinnallisuuden ja tekstitaito-
jen opettaminen tarkoittaa sitä, että tiedon 
siirtämisen sijaan opetuksen pääpaino on 
historiallisen tiedon muodostumisen tarkas-
telussa. Seuraamillani oppitunneilla tämä 
näkyi siinä, että opiskelijat työskentelivät 
erilaisten primaari- ja sekundaarilähteiden 
parissa kiinnittäen huomionsa niin lähteiden 
viestiin kuin kirjoittajan ilmaisutapoihin ja 
tekstin rakenteisiin. Oppilaita ohjattiin myös 
jo pienestä pitäen kirjoittamisessa. Esimer-
kiksi 8-vuotiaat työstivät ja kirjoittivat Oh-
lone-intiaaneista usean kappaleen mittaisia 
tekstejä siten, että he yhdessä luokkakave-
reiden kanssa pohtivat, mitä asioita omassa 
tekstissä olisi olennaista tuoda esiin ja mil-
laisella tyylillä tällaisia tekstejä kirjoitetaan. 

Osallistuin lukuvuoden aikana myös Ber-
keleyn yliopiston History - Social Science Pro-
jectin Teacher Research Groupin toimintaan, 
johon kokoontui kerran kuukaudessa noin 
20 historianopettajaa esittelemään omissa 
kouluissaan tekemäänsä historian opetuk-
sen kehittämistyötä. Nostin tässä ryhmässä 
esiin havaintoni siitä, että historianopetus 
näyttää pohjautuvan varsin pitkälti nimen-
omaan alkuperäislähteiden kanssa työsken-
telyyn ja historiallisen tiedon muodostumisen 
opiskeluun. Lisäksi totesin huomioni kiinnit-
tyneen myös luokkahuoneiden tilaratkaisui-
hin. Kaikissa vierailemissani luokkahuoneissa 
pulpetit olivat ryhmämuodostelmissa ja tilat 
kannustivat yhdessä työskentelemiseen. Te-
acher Research -ryhmän opettajajäsenet 
muistuttivat minua siitä, että olin seurannut 
vain parhaina pidettyjen historianopettajien 
oppitunteja. He totesivat, että kyllä Kaliforni-
an koulujen historiantunneilta löytyy vieläkin 
paljon oppikirjan tai PowerPoint -kalvojensa 
pohjalta luennoivia opettajia ja joistain kou-
luista myös riveissä nököttäviä pulpetteja. 
Itse en tällaisia luokkia ja opettajia päässyt 
tällä kertaa seuraamaan. 
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Opettajan työn arkea
 
35 väsähtänyttä highschoolilaista lukemassa 
alkuperäislähdettä ääneen. Neljäsosan äidin-
kielenä ei ole englanti. Osa takkuaa sanojen 
kohdalla eikä tiedä miten niitä tulisi ääntää, 
saati sitten mitä ne tarkoittavat.  

Yksi opettaja työskentelee yksin 24 vii-
sivuotiaan kanssa tunnista toiseen, päiväs-
tä toiseen. Lapset pysähtyvät kellonsoitosta 
paikoilleen, muodostavat sormillaan ”quiet 
coyoten” ja kääntyvät opettajaan päin kuun-
telemaan. Hiljaisuus kestää hetken, kunnes 
pari nassikkaa päättää keskittyä painimi-
seen, yhden pitää päästä vessaan ja yksi 
lähtee tarkistamaan, mitä eväitä hänelle on 
täksi päiväksi pakattu. 

Koulut näyttävät kouluilta kaikkialla ja 
opettajan työ on opettajan työtä kaikkial-
la. Sen reunaehdot ovat kuitenkin jossain 
määrin erilaiset Suomessa ja Kaliforniassa. 
Vaikka ryhmäkokojen kasvu on herättänyt 
keskustelua Suomessa, ovat suomalaiset 
ryhmäkoot kalifornialaisiin verrattuna vielä 
varsin maltillisia. High schooleissa ryhmäkoot 
ovat Kaliforniassa yleensä noin 35 opiskeli-
jaa. Elementary schooleissa luokkakoko on 
noin 26–30 oppilasta, mutta vierailin myös 
viidennessä luokassa, jossa oli 35 oppilasta. 
Eniten itseäni hämmästytti se, että jo kinder-
gartenissa, jossa koululaiset ovat 5-vuotiaita, 
luokassa voi olla yli 30 lasta ja heidän kans-
saan vain yksi aikuinen. 

Julkiset koulut ovat kooltaan myös isom-
pia kuin Suomessa. Elementary schoolit 
ovat usein noin 600 oppilaan kouluja ja high 
schooleissa on yleisesti lähes 2000 opiske-
lijaa. Opettajat opettavat yleensä vain yhtä 
luokka-astetta vuodesta toiseen, jolloin he 
ovat varsin hyvin perillä oman luokka-asteen-
sa opetussuunnitelmasta. Tämä tarkoittaa 
kuitenkin sitä, että oppilailla vaihtuu opetta-
ja joka vuosi, ja opettaja opettaa joka vuosi 
uusia oppilaita. Yleensä myös oppilaiden luo-
kat hajotetaan vuosittain ja uusi lukuvuosi 
aloitetaankin täysin uuden opettajan johdolla 
uusien luokkakavereiden kanssa. Joka vuosi 
uusien oppilaiden kanssa työskenteleminen 
tarkoittaa tietysti sitä, ettei opettaja pysty 
seuraamaan oppilaiden oppimista tai edisty-

mistä yhtä vuotta pidemmälle. 
Myös opettajien työtuntien määrä on Yh-

dysvalloissa suurempi kuin Suomessa. Tilas-
tot osoittavat, että siinä missä suomalainen 
opettaja opettaa noin 600–700 oppituntia 
vuodessa, opettaa yhdysvaltalainen kollega 
yli 1000 oppituntia. Pidemmät koulupäivät 
ovat myös koululaisten arkipäivää. 8-vuo-
tiaan tyttäremme koulupäivät alkoivat joka 
päivä 8.30 ja päättyivät 14.05, ja 10-vuoti-
aamme vietti koulussa päivittäin klo 8.30–
15.05 välisen ajan. Koulupäivää katkoivat 
päivittäin lounaan lisäksi kaksi välituntia.

Pidemmät koulupäivät tarkoittavat toi-
saalta sitä, että oppiaineisiin on käytettävis-
sä enemmän opetustunteja. Esimerkiksi high 
schooleissa historiaa opetetaan viisi viikko-
tuntia läpi vuoden. Tämä mahdollistaa sen, 
että oppitunneilla on aikaa paneutua lähtei-
den tulkintaa ja harjoitella ihan käytännös-
sä tiedon hankintaa ja raportointia. Toisaal-
ta suuri oppituntimäärä johtaa myös siihen, 
että opeteltavia sisältöjä on paljon ja historia 
onkin edelleen lastattu joskus turhan paina-
vasti tapahtumilla, vuosiluvuilla ja nimillä.  

Hyvät ja huonot koulut 
 
Oman lisämausteensa koulujen arkeen Yh-
dysvalloissa tuo koulujen rahoituspohja. Ka-
liforniassa koulut saavat rahaa sen mukaan, 
kuinka hyvin koulu on edistynyt edelliseen 
vuoteen verrattuna. Tämä edistyminen mi-
tataan vuosittain liittovaltiotason standar-
disoiduilla testeillä, joihin osallistuvat kaikki 
opiskelijat. Selvää on, että niissä kouluissa, 
joissa jo valmiiksi menestytään erinomai-
sesti, on varsin hankalaa tuottaa vuodesta 
toiseen entistä parempaa tulosta. Tätä kui-
tenkin vaaditaan, mikäli koulu haluaa saa-
da entiseen tapaan liittovaltion rahaa. Myös 
koululaisten läsnäolo vaikuttaa suoraan sii-
hen, kuinka paljon rahaa koulut saavat. Ka-
liforniassa ainoa tilastoissa hyväksytty pois-
saolosyy koulusta on sairaus tai lähiomaisen 
kuolema, tosin nämäkin johtavat siihen, ettei 
koulu saa oppilaan poissaolopäiviltä rahaa. 
Suomalaisesta näkökulmasta melko huvitta-
valta tuntuukin se, että edeltä käsin ilmoitta-
mamme kolmen päivän matka Texasiin johti 
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siihen, että lapsemme tilastoitiin potentiaali-
siksi koulupinnareiksi.  

Rahoitusta kouluille kerätään toki myös 
erilaisilla keräyksillä ja tempauksilla. Keskei-
sessä asemassa ovat Parent-Teacher Asso-
ciationit eli PTA:t. Albanyssa koulujen PTA:n 
vuosibudjetit liikkuivat 100 000 dollarin hu-
jakoilla, ja näillä rahoilla muun muassa mak-
settiin taide-aineiden opetusta, ylläpidettiin 
koulukirjastoa sekä hankittiin erilaista väli-
neistöä. Asuinalueesta riippuen San Francis-
cossa julkisten koulujen PTA:n vuosibudjetti 
vaihtelee 5000 ja 400 000 dollarin välillä.

Koulut ovat keskenään varsin epätasa-
arvoisessa asemassa. Hyvien ja kalliiden 
asuinalueiden hyviksi rankatut julkiset kou-
lut saavat kerättyä ylimääräistä rahoitusta 
enemmän, kuin heikompien alueiden koulut. 
Usein myös eri asuinalueilla vanhemmilla on 
erilainen mahdollisuus toimia kouluissa va-
paaehtoistehtävissä, kuten luokkaretkien au-
tokuskeina ja kaitsijoina. Koulupäivän aikana 
tapahtuva vapaaehtoistyö on mahdollista lä-
hinnä niille vanhemmille, joilla on varaa olla 
poissa töistä. 

Mitä pakkaisin mukanani matkalauk-
kuun Suomeen tuotavaksi? 
 
”Paras päivä koulussa ikinä! Meillä oli sijai-
nen, joka oli ainakin 79-vuotias ja se oli ollut 
paikalla kuuntelemassa, kun Martin Luther 
King Jr. piti sen ’I Have a Dream’ -puheen!” 

Tyttäremme kommentti kiteyttää monta 
niistä asioista, joita haluaisin napata mu-
kaani Suomeen. Ensinnäkin sen, että histo-
riaa voi ja pitää opettaa jo mahdollisimman 
nuorille lapsille. Toiseksi ottaisin mukaani to-
disteet siitä, että pienetkin koululaiset pys-
tyvät lukemaan ja analysoimaan tekstejä, 
jos heitä vain siihen harjaannutetaan. Ihai-
len kalifornialaisten opettajien tapaa ohjata 
sitä, miten oma mielipide esitetään, miten 
toisen näkemyksiä kommentoidaan ja miten 
erilaisia yhteenvetoja tehdään niin suullises-
ti kuin kirjallisestikin. Kolmanneksi pakkaisin 
mukaan historianopetuksen, jossa historia 
ei jumittaudu vain oman oppiaineensa loke-
roon, vaan menneisyyttä käsitellään koko-
naisvaltaisesti ja ilmiölähtöisesti esimerkiksi 

kuvataiteen, musiikin ja kirjallisuuden kei-
noin. Neljäntenä tuliaisena toisin opettajien 
loistavat jatkokoulutusmahdollisuudet. Itse 
osallistuin sekä vuoden kestävään pitkä-
jänteiseen oman opetuksen kehittämiseen 
tähtäävän ryhmän toimintaan että lyhyisiin, 
tietyn aihepiirin opetukseen keskittyviin täy-
dennyskoulutuksiin. Erityisesti nautin siitä, 
että koulutukset oli suunniteltu yhteistyössä 
yliopiston, historian opiskelijoiden ja luokka-
huonetyötä tekevien opettajien kesken. 

Toki haluaisin pakata mukaan myös sitä 
suvaitsevaisuutta ja avoimuutta, mitä Ber-
keleyn seutu tarjoaa. Monikulttuurisessa, 
monikansallisessa ja suvaitsevaisessa ym-
päristössä monen ikäisten ihmisten kanssa 
toimiminen antaa valtavasti perspektiiviä eri 
asioihin ja elämään. 
 
Kirjoittaja työskentelee historian ja yh-
teiskuntaopin lehtorina Jämsän lukiossa ja 
tutkijana Jyväskylän yliopiston opettajan-
koulutuslaitoksessa.

Osa 3-luokkalaisen tekemästä paikallishistorian 
tutkielmasta.
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Miksi meillä on käytössä eurot? Kuka nii-
tä seteleitä painaa? Entä mitä tarkoittaa 

inflaatio? Talousosaaminen on osa arkeam-
me. Oman rahan käyttö ja talouden hoito 
ovat tärkeässä osassa alakoulujen uutta ope-
tussuunnitelmaa. Yläkouluissa ja lukiossa 
painotetaan jo enemmän talouden käsitteitä, 
ilmiöitä ja toimijoita.

Talousosaamisen edistäminen Suomessa 
on myös yksi Suomen Pankin tärkeistä teh-
tävistä. Osaamisen edistämiseksi Suomen 
Pankin asiantuntijat ja johtajat vierailevat 
mielellään kouluissa puhumassa esimerkiksi 
Suomen taloustilanteesta, rahapolitiikasta ja 
maksamisesta. 

”Oli innostavaa huomata, miten nuoret 
kuulivat mielellään Suomen Pankista ja oli 
ilo voida opettaa heille asioista, jotka eivät 
olleet entuudestaan niin tuttuja. Oli myös 
mukava nähdä ja kuulla, mitkä asiat 9. luok-
kalaisia nuoria kiinnostavat”, kertoo Helsinge 

skolanissa Vantaalla vieraillut Suomen Pankin 
lakimies Anne Hedman.

Vierailut räätälöidään kohderyhmän mu-
kaan. Toimivaksi konseptiksi on huomattu 
esimerkiksi se, että oppilaat perehtyvät Suo-
men Pankin toimintaan ja miettivät asiantun-
tijoille kiperiä kysymyksiä jo ennen vierailua. 
Kuka olikaan Suomen Pankin pääjohtaja? 
Mikä on hänen roolinsa Suomen Pankissa ja 
Euroopan keskuspankissa?

Raha kiinnostaa

Suomen Pankki rohkaisee oppilaita haasta-
maan asiantuntijat avoimeen keskusteluun 
taloudesta. Tehtaankadun ala-asteen kou-
lussa Helsingissä vieraillut neuvonantaja ja 
maksamisen asiantuntija Kari Kemppainen 
kiitteleekin, että oppilaat ovat valmistautu-
neet hienosti vierailuihin.

”Raha kiinnostaa nuoria, koska maksa-
minen on niin konkreettiseesti läsnä arjessa. 
Oppilaat heittävät ilmoille mielenkiintoisia 
kysymyksiä aina rahan historiasta maksami-
seen, kertoo Kemppainen ja jatkaa ”mukavaa 
vierailuissa on myös se, että niissä saadaan 
yhdistettyä usein niin taloustietoa, maantie-
toa, historiaa kuin matematiikkaakin, kun 
käydään läpi esimerkiksi euroalueen karttaa 
tai mietitään yksinkertaisia esimerkkejä va-
luuttakursseista.”

Käytännön läheiset kysymykset ja mak-
suvälineet tuntuvatkin kiinnostavan nuoria, 
on myös Hedman huomannut.

”Oppilaita kiinnosti erityisesti seteleihin 
liittyvät asiat, muun muassa, mitä tulee teh-
dä, jos saa väärennetyn setelin ja mikä taho 
päättää, millaiset setelit otetaan käyttöön. 
Rahamuseossa käynti kiinnosti myös heitä”, 
kertoo Hedman.

Suomen Pankin asiantuntijat ovat siis 

Oma talous tutuksi

Juuli vuoJärvi

Kari Kemppainen Tehdaankadun ala-asteen koulussa. 
Kuva: Pilvi Metsä)
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käytettävissä. Myös pankin ylin johto osallis-
tuu säännöllisin välein kouluvierailuihin. Lah-
den yhteiskoulu teki jopa kokonaisen videon 
pääjohtaja Erkki Liikasen vierailusta keväällä 
2014. Video löytyy Lahden yhteiskoulun You-
tube-kanavalta.

Suomen Pankki on opetusmateriaali-
pankki
 
Asiantuntijavierailuiden lisäksi Suomen Pank-
ki tarjoaa monia erilaisia kanavia talousosaa-
misen kehittämiseen. Helsingissä sijaitseva 
rahamuseossa oppilaat ja opettajat pääsevät 
tutustumaan tarkemmin esimerkiksi rahan 
historiaan ja Suomen Pankin toimintaan. Ra-
hamuseo on suunniteltu erityisesti oppilai-
ta varten ja opetuksessa hyödynnettäväksi. 
Käyntiä elävöittävät monet interaktiiviset toi-
minnot. 

”Olen itsekin käynyt rahamuseossa kou-
luluokan mukana. Rahamuseossa pelattiin 
esimerkiksi rahapolitiikkapeliä ja ihmeteltiin 
oravannahkaa”, Kemppainen kertoo.

Suomen Pankin ylläpitämä Eurokam-

pus-sivusto (www.euro.fi) on suunniteltu 
lisäaineistoksi yläkoulun, lukion ja ammat-
tiopiston taloustiedon opetukseen. Sivuston 
tavoitteena on tarjota helppo ja kiinnosta-
va tapa tutustua rahatalouden kiemuroihin, 
jotka ovat tärkeitä myös nuorten omien 
raha-asioiden hoidon kannalta. Sivustolta 
löytyy lisätietoja myös euroalueen lukioikäi-
sille suunnatusta Generation €uro -kilpailus-
ta, jonka finaali järjestetään vuosittain Eu-
roopan keskuspankissa Frankfurtissa.

Opettajille Suomen Pankki järjestää vuo-
sittain Talous tutuksi -koulutuksia yhteistyös-
sä mm. HYOLin kanssa. Koulutuksista opet-
tajat saavat paljon vinkkejä talousasioiden 
viemiseen omaan opetukseen mielenkiintois-
ten ja ajatuksia herättävien asiantuntijaesi-
tysten kautta. 

Yhteystiedot
 
Kiinnostuitko Suomen Pankin asiantuntijoi-
den vierailuista tai esimerkiksi kierroksesta 
rahamuseossa? Lisätietoja saa Suomen Pan-
kin viestinnästä. Tiedustelut: info@bof.fi.

Uusi 20 euron seteli otetaan käyttöön marraskuussa 2015. Seteleiden turvatekijöitä on helppo kerrata 
oppilainen kanssa tunnustele-katso-kallistele -tekniikalla. 



IDEOITA & ILMIÖITÄ

38 KLEIO 3/2015

Historia ja kulttuuriperintö ovat kietou-
tuneet toisiinsa kautta vuosituhansien. 

Myös koulussa ne ovat vähintäänkin sisaruk-
sia! Kulttuuriperintö on osa perus- ja lukio-
opetuksen arvopohjaa ja yleistä tehtävää. 
Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman 
mukaan kulttuurinen osaaminen sekä kult-
tuuriperinnön merkityksen ja sen moninai-
suuden tunnistaminen ovat osa laaja-alaista 
osaamista.

Kuinka tutustua riittävän laajasti maail-
manhistorian tapahtumiin, lisätä ymmärrystä 
ajallisista jatkumoista ja samalla tukea op-
pilaiden kulttuuri-identiteetin kehittymistä? 
Voiko kulttuuriperinnön tuntemus tukea osal-
listumista ja vaikuttamista?

Vielä muutama sukupolvi sitten historia 
ja kulttuuriperintö valjastettiin suurten kan-
sallisten kertomusten muovaamiseen. Sit-
temmin maailma ja suhteemme menneeseen 
ovat muuttuneet: kulttuurien kirjo erilaisine 
tulkintoineen ja keskinäisine suhteineen on 
melkoinen kenttä kahlattavaksi tuntikehys-
ten puitteissa.

Mutta kykenemmekö ymmärtämään 
menneisyyden moniäänisyyttä? Entä mikä on 
omien juurten tuntemisen merkitys yksilön 
hyvinvoinnille? 

Pontena oma kokemus 
 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran 
toiminnanjohtajan Hanna Lämsän mukaan 
kulttuuriperintönäkökulman vahvempi integ-
rointi opetukseen antaa tilaa oppilaan omal-
le kokemukselle ajasta ja paikasta. “Itselle 
tärkeän kulttuuriperinnön pohtiminen tukee 
omien vahvuuksien löytämistä. Siten synty-
vät myös halu ja kyky kohdata maailma ja 

muut ihmiset, osallistua ja vaikuttaa.” 
Kulttuuriperintö tuo opetukseen mukaan 

henkilökohtaisen tason, merkitykset ja arvot. 
Jos kulttuuri, historia ja yhteiskunnallisen 
osallistumisen merkitys eivät näy oppilaan 
elämässä, jäävät oppimisen tulokset ohuiksi. 
Kulttuuriperintönäkökulman integroiminen ei 
ole iästä kiinni - sen käsittely kuuluu niin päi-
väkotiin kuin lukioonkin.

Oppiminen aidoissa ympäristöissä tekee 
menneestä elävää ja auttaa yhdistämään tie-
donpalasia toisiinsa. Erilaisia tulkintoja salli-
va toiminnallinen lähestymistapa taas tukee 
identiteetin rakentamista. Opetussuunnitel-
man perusteissa kannustetaan oppimisym-
päristöjen laajentamiseen esimerkiksi paikal-
liseen kulttuuriperintöön, kuten museoihin, 
arkistoihin, lähiympäristöön, juhla-, ruoka- 
ja muihin perinteisiin sekä myös digitaalisiin 
kulttuuriperintöaineistoihin.

Tutkittua tietoa ja uusia ideoita
 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 
perustettiin 2006 edistämään kulttuuriperin-
tö- ja kulttuuriympäristökasvatusta. 

”Koettiin tärkeäksi, että Opetushallituk-
sen, Museoviraston ja Ympäristöministeriön 
yhteisen kulttuuriperintöopetuksen kehittä-
mishankkeen Suomen Tammen työ jatkuisi”, 
toteaa Lämsä. Vahva kulttuurinen osaaminen 
ja eheä kulttuuri-identiteetti ovat välttämät-
tömiä rakennusaineksia kulttuurien välisel-
le vuoropuhelulle. ”Toivoisin, että kouluissa 
otettaisiin tästä yhä enemmän koppia.”

Seura tukee kasvattajien työtä mm. tar-
joamalla tietoa ja materiaaleja. Artikkeliko-
koelmat Kulttuuri-identiteetti ja kasvatus – 
kulttuuriperintöopetus kotouttamisen tukena 

Osaksi muuttuvaa maailmaa
Kulttuuriperintökasvatuksesta tukea opetukseen

ilana riMón



KLEIO 3/2015 39

IDEOITA & ILMIÖITÄ

(2014) sekä Kestävä kasvatus – kulttuuria et-
simässä (2013) antavat syvällistä näkemystä 
kulttuuriperinnön roolista kasvatuksessa.

Syksyllä 2015 uudistuva Kulttuurin vuosi-
kello -verkkopalvelu kokoaa yhteen mittavan 
määrän sekä seuran että yhteistyökumppa-
neiden tuottamaa materiaalia. Käynnissä 
olevan Kulttuurivoltti-hankkeen tuloksena 
syntyy avoin verkkotyökalu paikallisten kult-
tuurikasvatussuunnitelmien laatimiseksi. 

Kotinurkilta kaukomaille
 
Kulttuuriympäristö- ja maailmanperintökas-
vatus ovat keskeisiä kulttuuriperinnön ja 
seuran toiminnan osa-alueita. Ne kätkevät 
sisäänsä mm. paikallishistoriaa, arkkitehtuu-
ri- ja tyylihistoriaa, rakennusperintöä ja glo-
baalikasvatusta. 

Tammikuussa 2016 julkaistava nurkan-
takana.fi -verkkosivusto tarjoaa vinkkejä ja 
inspiraatiota paikallisessa mittakaavassa. 
Ympäri Suomen kerätyt hauskat ja käytän-
nönläheiset mallit innostavat tutustumaan 
lähiympäristöön ja sen historiaan peruskou-
luikäisten kanssa. 

Vuosittainen Kulttuuriympäristön tekijät 
-kilpailu puolestaan kannustaa havainnoi-
maan ja lähiympäristöä sekä vaikuttamaan 
sen muutokseen. Vuonna 2015 liikkeelle 
lähdetään teollisuuden ja tekniikan perinnön 
teemavuoden innoitta-
mana. Kilpailutehtävänä 
on ”Kertoa tuotteen ta-
rina”.

Maailmanperintökas-
vatus tekee oppilaille 
tutuiksi kansainvälistä 
maailmanperintöaatetta, 
UNESCO:n maailmanpe-
rintökohteita ja niitä kos-
kevia uhkia. Se tuo esiin 
myös Suomen kohteet 
osana eurooppalaista ja 
universaalia maailman-
perintöä. Maailmanperin-
tökohteet perusopetuk-
sessa -julkaisu (2012) 
antaa perustietoja ja 
vinkkejä työhön. Kevääl-

lä 2016 julkaistaan Operaatio maailmanpe-
rintö, yläkouluikäisille suunnattu draamalli-
nen verkkopeli. 

Yhdessä enemmän
 
Valtakunnallisena kansalaisjärjestönä seura 
tarjoaa yhteisen foorumin kulttuuriperinnös-
tä ja kulttuureista kiinnostuneille. Aineistot 
ovat avoimia, maksuttomia ja sovellettavis-
sa omaan kasvatustyöhön yhtä lailla suur-
kaupungissa kuin pienessä maaseutukunnas-
sakin.

Seuran jäsenyys tarjoaa pääsyn jäsenti-
laisuuksiin, joissa voi tavata hengenheimo-
laisia ja vierailla mielenkiintoisissa kohteissa. 

Tutustu Suomen Kulttuuriperintökasva-
tuksen seuran toimintaan! Parhaiten pysyt 
ajan tasalla seuraamalla verkkosivujamme ja 
sosiaalisen median profiilejamme. Voit myös 
tilata ajankohtaiset uutisemme sähköpostiisi. 
Olemme myös mukana Educassa 2016. Tule 
tapaamaan meitä Educan kulttuuritorille!

Kirjoittaja työskentelee hankevastaavana 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seu-
rassa.
 
www.kulttuuriperintokasvatus.fi
info@kulttuuriperintokasvatus.fi
FB: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Twitter: KuPeKasvatus

Siuntiolaisen Aleksis Kiven koulun ysit pistivät pystyyn performanssin ja 
kekkerit kansalliskirjailijan syntymäpäivän kunniaksi. Kuva: Mari Sarviaho.
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HYOL:n jäsenkunnalla oli hieno mahdol-
lisuus perehtyä antiikin historiaan ja 

Kreikan nykytilaan Suomen Ateenan insti-
tuutin järjestämällä kesäkurssilla Ateenassa 
3.-14.6.2015. Kurssille osallistui yhteensä 
kymmenen liiton jäsentä.

Kreikan historia linkittyy monen eri kult-
tuurin ja ilmansuunnan historiaan. Vastaan 
tulevat niin bysanttilainen ja ortodoksinen pe-
rinne kuin Osmanivaltakunta ja islamilainen 
kulttuuripiiri. Antiikin kreikkalainen kulttuuri 
on puolestaan Euroopassa yhteiseksi koettua 
historiaa. Klassinen aika on ollut myös pohja 
itsenäisen Kreikan imagolle ja identiteetille. 
Toisaalta voidaan kysyä, kenen rakentamaa 
kuvaa antiikista pidämme antiikkina ja mis-
sä lopulta menevät antiikin historialliset ja 
maantieteelliset rajat?

Antiikki – kierrätetty ja hyödynnetty 
maailma 

Kurssi aloitettiin Akropoliilta ja Dionysoksen 
teatterilta, jossa Suomen Ateenan instituutin 
tutkija-opettaja Vesa Vahtikari avasi kurs-
sin mielenkiintoisella luennolla kreikkalaisen 
teatterin ja näytelmäkirjallisuuden historias-
ta. Muita antiikin kohteita olivat kultistaan 
tunnettu Eleusis, Perakhora, Delfoi, Aiginan 
saarella sijaitseva Afaian temppeli sekä Atee-
nan Agora.

Kurssilla tutustuttiin antiikkiin useim-
miten ekskursioilla, mutta myös Parthenon 
museo sekä arkeologinen museo avasivat 
antiikkia loistavasti. Bysanttilainen museo 
ja kierros bysanttilaisissa kirkoissa Ateenan 
keskustassa havainnollistivat siirtymäkauden 
antiikin ja myöhempien aikojen välillä. Tämä 
näkyi konkreettisesti antiikin temppelien ra-
kennusmateriaalien kierrätyksenä. Myös var-
haisempi historia kuten kykladinen kulttuuri 

ja Mykene tulivat tutuiksi.
Arkeologisilla kohteilla voi pohtia, jäte-

täänkö näkyville nimenomaa se, mitä on jäl-
jellä, rauniot, kuten Eleusiissa vai yritetäänkö 
restauroida ja näyttää, miltä klassinen Atee-
na on joskus näyttänyt? Instituutin johtaja 
Jari Pakkanen johdatti kurssilaiset arkkiteh-
tuurin yksityiskohtiin ja vaikkapa metallikier-
rätyksen historiaan. Meille arvokkaat kohteet 
ovat olleet aikanaan materiaalivarasto.

Valtionvarainministeri Varoufakisin 
tervehdys 

Kurssilla saimme kuulla puheenvuoroja 
myös Kreikan lähihistoriasta ja talouskrii-
sistä. Ateenan yliopiston historian professori 
Evanthis Chatzivasiliou, suomalainen yrittäjä 
Olli Kuronen sekä suurlähettiläs Pauli Mäkelä 
käsittelivät Kreikan tilannetta kukin omasta 
perspektiivistään.

Kurssi osui kesäkuun alkuun, jolloin krii-
situnnelma näkyi lähinnä Syntagma-aukion 
mielenosoituksissa. Parin korttelin päässä 
jatkui turistien shoppailu ja leppoisa ravinto-
laelämä. Yksityinen kulutus ei olekaan ollut 
kriisin aikana suurin ongelma, vaan alhainen 
investointiaste sekä veronkeruun epäonnis-
tuminen. Valtio ei ole vieläkään se, johon 
luotetaan, mutta siltä odotetaan paljon.

Eräs kurssin kohokohdista oli yllättäen 
järjestynyt vierailu Kreikan parlamenttiin. 
Pää-simme kuuntelemaan kyselytuntia, jossa 
valtiovarainministeri Yannis Varoufakis vasta-
si entisen pasoklaisen valtiovarainministerin 
tiukkasävyisiin kysymyksiin. Parlamentis-
sa on tapana huomioida parvella vierailevat 
ryhmät. Edustajat taputtivat meille, ja värik-
käänä persoonana tunnettu Varoufakis nosti 
peukalonsa ylös onnistuen katsomaan kaik-
kia kurssilaisia henkilökohtaisesti silmiin.

Kreikka, yhteiseurooppalaista historiaa

Mari vares
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Koulun jälkeen frontisterioon
 
Tapasimme kurssilla myös kreikkalaisia opet-
tajia ja saimme heidän kauttaan käsityksen 
paitsi kreikkalaisesta koulujärjestelmästä ja 
kasvatuskulttuurista myös julkisen sektorin 
palkansaajan tilanteesta. Järjestelmälle on 
tyypillistä opettajajohtoinen pedagogiikka, 
melko lyhyet koulupäivät ja lasten vanhem-
pien käsitys siitä, ettei koulussa opi mitään.

Talouskriisiin saakka vallitseva käytäntö 
oli frontisterio eli maksullinen iltapäiväkoulu, 
jonne oppilaat suuntaavat oppimaan koulu-
päivän jälkeen. Talouskriisi on tehnyt 
kuitenkin keskiluokallekin vaikeaksi si-
joittaa lasten koulutukseen. Epäluotta-
mus julkisiin kouluihin heijastelee yleistä 
historiasta nousevaa epäluuloa valtiota 
kohtaan.

Lukiotyyppistä koulua leimaa kilpailu 
hyvästä yliopistopaikasta. Pääsykokeena 
yliopistoon toimii koulussa järjestettävä 
loppukoe. Sen sijaan ammatillinen kou-
lutus on heikosti arvostettua ja lukioon 
hakeutuukin noin 80% nuorista. Koulu-
ruokailua ei ole, vaan klo 14 päättyvän 
koulupäivän jälkeen lasten odotetaan 
saavan kotona äidin valmistama ateria.

Pedagogiikassa on mielenkiintoisesti 
sekä vanhahtavia piirteitä että kiinnos-
tavia ja kokeilunarvoisia ideoita. Op-
pikirjat ovat kaikissa kouluissa samat 
ja jokainen Kreikan historian hallinto-
järjestelmä ja poliittinen tuulahdus on 
laatinut vuorollaan omat historiantul-
kintansa. Historianopetuksella nähdään 
kansallinen tehtävä – tähän ei vielä ny-
kyäänkään mahdu Kreikan sisällissodan 
käsittely kouluopetuksessa. Toisaalta 
taas Kreikassa on ollut mielenkiintoisia 
hankkeita esimerkiksi maahanmuuttaja-
opetuksessa, pelillisyydessä ja museo-
kasvatuksessa. Tapaamamme opettajat 
olivat aktiivia omassa työssään.

Instituutti kurssin isäntänä
 
Suomen Ateenan instituutti perustettiin 
1984. Instituutin kiinnostavaa blogia ja 

facebook-sivuja kannattaa seurata jo opetus-
työn kannalta. Samoin Helikon-aikakausijul-
kaisussa on opetukseen sopivaa materiaalia. 
Kurssilla yhteistyö instituutin väen kanssa su-
jui erinomaisesti ja välittömästi. Koko kurssia 
leimasi hyvä ryhmähenki ja toive siitä, että 
vastaava kurssi olisi mahdollinen HYOL:n jä-
senkunnalle myös jatkossa. 

Kirjoittaja on FT ja historian ja yhteiskun-
taopin lehtori tamperelaisessa Hatanpään 
lukiossa.

Ryhmäkuva Kreikan parlamentin edustalla.
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Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liitto järjesti yhteistyössä Suomen Roo-

man-instituutin kanssa historian opettajille 
Villa Lanten kurssin Roomassa 1.-14.6.2015. 
Kurssille osallistui seitsemän opettajaa. Osa 
kurssilaisista oli käynyt Roomassa aiemmin, 
osalle kaupunki oli uusi tuttavuus.

Viehättävä Villa Lante
 
Suomen Rooman-instituutti sijaitsee Gianico-
lo-kukkulalla, viehättävässä renessanssihuvi-
lassa Villa Lantessa, joka on kuulunut Suo-
men valtiolle 1950-luvulta alkaen. Villa Lante 
tarjoaa majoitus- ja työskentelytiloja tutki-
joille ja taiteilijoille, ja myös huvilassa järjes-
tetyillä opettajakursseilla on pitkät perinteet.

Villa Lante toimi majapaikkanamme, ja 
tuskin olisimme voineet parempaa toivoa: 
huvilan terassilta aukeaa huikeat maisemat 
Roomaan ja esimerkiksi Vatikaani sijaitsee 
vain lyhyen kävelymatkan päässä. Lähellä si-
jaitseva eloisa Trasteveren kaupunginosa ka-
peine kujineen sekä lukuisine ravintoloineen 
ja kauppoineen tuli meille kurssilaisille kah-
den viikon aikana myös tutuksi. Niin sanot-
tuun historialliseen keskustaankin oli sopiva 
kävelymatka.

Monipuolinen kurssiohjelma
 
Kurssiohjelma oli erinomaisesti suunniteltu 
ja toteutettu. Tutustumiskohteiksi oli valit-
tu sekä kuuluisia että vähemmän tunnettu-
ja nähtävyyksiä. Oppainamme toimivat Villa 
Lanten johtaja Tuomas Heikkilä, intendentti 
Simo Örmä, lehtori Ria Berg sekä Wihuri-sti-
pendiaatti Marko Halonen. Heidän asiantun-
temuksensa takia nähtävyyksistä sai irti pal-
jon enemmän kuin pelkästään omatoimisesti 
kiertelemällä. 

Kurssiohjelma koostui pääsääntöisesti 
kaupunkikävelyistä. Matkaan lähdettiin ai-
kaisin aamulla ja yhteinen osuus päättyi lou-
nasaikaan. Ria Bergin johdolla tutustuimme 
muun muassa Caracallan termeihin, Forum 
Romanumiin, Palatium-Capitolium-alueeseen 
sekä Santa Priscillan katakombeihin. Rooma 
on tunnettu lukuisista kirkoistaan, ja niihin 
tutustuimme erityisesti keskiajan Roomaa 
käsittelevällä kierroksella Tuomas Heikkilän 
johdolla – retkipäivän päätteeksi Tuomas kut-
sui meidät vielä kotiinsa aperitiiveille. Simo 
Örmä puolestaan johdatti meidät renessans-
sin ja barokin ajan Roomaan; vierailimme 
muun muassa upeista freskoistaan tunnetus-
sa Villa Farnesinassa. Marko Halonen kierrätti 
meitä Trasteveren kujilla ja Ghetossa. 

Kaupunkikävelyiden ohella teimme Ria 
Bergin kanssa retken lyhyen junamatkan 
päässä sijaitsevaan Ostiaan. Retkellä sai kat-
tavan käsityksen elämästä tässä antiikin ajan 
merkittävässä satamakaupungissa.  

Kurssiin sisältyi myös kaksi kokopäiväret-
keä, jotka molemmat teimme Simo Örmän 
johdolla. Ensin matkustimme etruskialueille 
Tarquiniaan ja Cerveteriin ja niissä sijaitse-
viin nekropoleihin. Tarquinian nekropoli on 
täynnä värikkäitä maalauksia sisältäviä hau-
toja, kun taas Cerveteriin etruskit rakensivat 
vaikuttavia tumulushautoja. Jos pohjatiedot 
etruskeista olivat heikot, tämän retken myö-
tä ne varmasti vahvistuivat. Simon johdolla 
matkustimme myös sabiinilaisvuoristoon, 
jossa vierailimme Palestrinan kaupunginmu-
seossa sekä Benedictus Nursialaisen erakko-
luolasta tunnetussa Subiacon luostarissa.

Iltapäivät ja viikonloput olivat vapaat. 
Tuolloin saimme levätä, tutustua omatoimi-
sesti Rooman nähtävyyksiin tai tehdä vaik-
kapa ostoksia. 

Rooman lumoissa 

niina kuhanen
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Käytännön vinkkejä tuleville  
kurssilaisille
 
Villa Lanten kurssi tarjoaa erinomaisen mah-
dollisuuden suunnitella oppilaiden kanssa 
tehtävää opintomatkaa. Siksi vierailukohteita 
ja liikkumista kannattaa kurssilla tarkastella 
myös tästä näkökulmasta.

Julkisen liikenteen käyttäminen Roomas-
sa on edullista, mutta sen toimivuus vaih-
telee. Kävellen liikkumalla kaupungista saa 
myös enemmän irti. Kurssilla kävellään pal-
jon, joten hyviin kenkiin kannattaa panostaa. 
Varsinkin porukalla taksilla liikkuminenkaan 
ei tule kalliiksi, mutta hinta kannattaa sopia 
kuskin kanssa etukäteen.

Osaan museoista kannattaa hankkia etu-
käteen pääsyliput. Muun muassa Vatikaanin 
museon jonot kannattaa välttää hankkimal-
la liput etukäteen esimerkiksi museon omil-
ta nettisivuilta. OAJ:n jäsenkortilla monissa 
paikoissa saa pääsylipusta alennusta, mutta 
joissakin kohteissa edellytetään myös ku-
vallisen henkilökortin esittämistä. Toisaalta 
joissakin kohteissa alennusta saa pelkästään 
mainitsemalla olevansa opettaja.

Omaa ohjelmaa suunniteltaessa kannat-
taa varautua siihen, että paikka onkin kiinni. 

Lisäksi kannattaa varautua siihen, ettei kaik-
kialla käy pankki- tai luottokortti. Vaihtora-
haa voi myös joskus olla vaikea saada isosta 
setelistä takaisin.

Villa Lantesta on Fiumicinon lentokentäl-
le jonkin verran matkaa. Osoittautui hyväk-
si ratkaisuksi tilata etukäteen tilataksi sekä 
tulo- että lähtöpäiväksi. 

Kiitosten aika
 
Kahdessa viikossa hitsauduimme tiiviiksi, 
hyvän yhteishengen omaavaksi porukaksi. 
Kaikki hyvä päättyy kuitenkin aikanaan, niin 
myös Villa Lanten kurssi. Kaikkien kurssin 
osallistujien puolesta kiitän HYOL:a ja Suo-
men Rooman-instituuttia kurssin järjestämi-
sestä. Kiitos myös koko Villa Lanten henkilö-
kunnalle ja erityisesti oppaillemme: te teitte 
kurssista unohtumattoman.

Villa Lanten kurssia voi lämpimästi suosi-
tella kaikille historian opettajille. Kun kurssi 
seuraavan kerran järjestetään, kannattaa eh-
dottomasti tarttua tilaisuuteen!
 
Kirjoittaja toimii Kimpisen lukion historian ja 
yhteiskuntaopin opettajana.

Villa Lanten kurssin osallistujat sekä instituutin intendentti Simo Örmä.
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Herculaneum i Vesuvius skugga
Petra BloMqvist

Glädjen var stor när jag fick veta att jag 
av Väinö Tanners stiftelse blivit vald att 

tillbringa en månad i den medeltida staden 
Mazzano Romano i Italien. Italien och spe-
ciellt antikens Rom har fascinerat mig ända 
sedan studietiden. Under månaden i Mazzano 
hann jag åter fördjupa mig både i den an-
tika romerska kulturen och etruskiska forn-
lämningar. I den här artikeln har jag valt att 
lyfta fram den en gång blomstrande staden 
Herculaneum vid Neapelbukten i Kampanien 
som jag och min familj besökte under vistel-
sen i Mazzano.

Populär romersk semesterort 
 
Till skillnad från Pompeji täckte Herculane-
um ett mycket mindre område och tros ha 
haft omkring 5000 invånare jämfört med 20 
000 i Pompeji. Pompeji var uttryckligen en 
handelsstad, medan Herculaneum fungerade 
som semesterort. Utsmyckade villor med dyr-
bar inredning och eleganta dekorationer som 
har byggts med strålande utsikt över havet 
vittnar om detta. Däremot har man hittat få 
byggnader som uttryckligen varit byggda för 
handel och inte heller inskriptioner som tyder 
på liknande politisk aktivitet som i Pompeji. 
Den lugna stämningen på orten fick ändå ett 
plötsligt slut vid den jordbävning som ägde 
rum år 63 e.Kr. och skadade staden allvar-
ligt. Det var bara en förvarning om vad som 
skulle ske 16 år senare då Vesuvius fick sitt 
förödande utbrott den 24 augusti år 79 e.Kr.

Välbevarat organiskt material
 
Det är en speciell stämning som möter besö-
karen i den antika ruinstaden under Vesuvius 
skugga. Man slås omedelbart av hur välbe-
varad staden är och i många av de romerska 

villorna, domus, har till och med takkon-
struktionerna bevarats vilket är ovanligt. Till 
skillnad från grannstaden Pompeji har man 
hittat mycket rester av trä i Herculaneum. 
I flera av villorna finns förkolnade stockar 
som håller upp delar av takkonstruktionerna, 
samt rester av trätrappor till övre våningen. I 
husen finns även rester av trämöbler som är 
2000 år gamla. 

Tre faktorer ledde till att bland annat or-
ganiskt material såsom trä, textilier och livs-
medel i staden har bevarats till våra dagar. 
För det första var byggnaderna redan fyllda 
av 16-25 meter kokande lermassor när vind-
riktningen ändrade och Vesuvius aska bör-
jade falla över staden, för det andra gjorde 
den intensiva hettan som kom med det första 
pyroklastiska flödet att ytan på allt organiskt 
material karboniserades och extraherade all 
fukt ur dem. För det tredje har det djupa och 
kompakta lagret av tuffsten skapat ett luft-
tätt lock över staden i ca 1700 år. Den hårda 
och tjocka massan av tuffsten har även för-
svårat utgrävningsarbetet till skillnad från 
Pompeji som täcktes av ett cirka sex meter 
tjockt lager av aska och pimpsten, vilket varit 
betydligt lättare att ta sig igenom.

Skelettfynd i båthusen
 
Vesuvius utbrott förändrade hela kustlinjen 
på många ställen i Neapelbukten. Vid Her-
culaneum fortsatte den heta lavinen cirka 
400 meter ut i havet. Det första som man 
möts av vid den dåvarande kustlinjen är ett 
antal båthus och magasin som låg intill ha-
vet. De här båthusen är speciellt intressan-
ta eftersom man i dem har hittat rester av 
270 människor som tog skydd under de väl-
byggda valven. Upptäckten av dessa skelett 
förändrade den tidigare uppfattningen att en 
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stor del av stadens invånare hunnit fly, ef-
tersom vinden till en början förde askan och 
pimpstenen mot Pompeji. Modern forskning 
har visat att många försökte fly sjövägen, 
men pga. en våldsam tidvattenvåg misslyck-
ades försöket. Man har hittat skelettrester 
och båtrester på flera ställen längs den dåva-
rande kustlinjen.  Plinius den yngres brev ut-
gör viktiga källor för att förstå omfattningen 
av utbrottet. 17 år gammal befann han sig på 
andra sidan Neapelbukten i Misenum och be-
vittnade Vesuvius våldsamma utbrott. I sina 
brev till historikern Tacitus beskriver han hur 
”ett fruktansvärt svart moln dök upp ur stora 
eldsflammor och strax därefter uppslukades 
marken av molnet och sedan även havet.”  
 
Barer, bagerier och badhus

I Herculaneum förekom ett flertal utskänk-
ningsställen, thermopolium, där romarna 
kunde bli serverade varmt vin smaksatt med 
honung. Barerna känner man igen genom de 
stora håligheterna i bardisken där maten och 
vinet förvarades i nersänkta terrakottakärl 
för att hållas varm. Motsvarande thermopolia 
hittar man t.ex. även i det antika Ostia och i 
Pompeji. Ofta hittar man bagerier, pistrinum, 
i byggnaderna intill thermopolia. Bagerierna 
har mycket kännspaka mjölkvarnar i bikonisk 
cylinderform som drevs runt av åsnor eller 

slavar, samt vedeldade ugnar som påminner 
om dagens vedeldade pizzaugnar i Italien. 

Till de mera fascinerande byggnaderna 
hör definitivt de stora badhusanläggning-
arna, termerna, som frilagts i staden. Bad-
husen hörde till de viktigaste byggnaderna i 
varje romersk stad. Romarna gick inte enbart 
till badhusen för att sköta sin hygien utan det 
var även ett sätt att umgås med sina vänner 
och knyta nya kontakter.

Badanläggingen i Herculaneum, hade skil-
da avdelningar för män och kvinnor. I kvin-
nornas avdelning finns ett vackert mosaikgolv 
bevarat i omklädningsrummet, apodyterium, 
föreställande Triton tillsammans med delfiner 
och bläckfiskar. Triton, Poseidons son, avbil-
das till hälften som människa och till hälften 
som fisk. På väggarna i omklädningsrummet 
kan man bevittna hyllor där kvinnorna kunde 
lägga sina kläder och andra ägodelar. Män-
nens avdelning är även den mycket impone-
rande eftersom den är en av de byggnader 
där taket är helt intakt och återger en bild av 
hur det kunde ha sett ut när badet använts. 
Här hittar jag även en hel del träkonstruktio-
ner och välbevarade fiskdekorationer i taket. 
Den varma bassängen, caldarium, är intres-
sant eftersom bassängen har ett nedsänkt 
golv för att den heta luften, som värmde upp 
golvet, och vattnet, bättre skulle kunna cir-
kulera under golvet. När man vandrar runt i 
staden är det lätt att leva sig in i den stäm-
ning som rådde en het sommardag för drygt 
2000 år sedan. Många av byggnaderna har 
fortfarande vackra fresker och hjuspåren på 
gatorna vittnar om sjudande aktivitet i sta-
dens kvarter. 

Besöket till Herculaneum var en av höjd-
punkterna under min månad i Italien, men 
även de forntida etruskiska städerna, den 
forna grekiska kolonin Poseidonia (Paestum) 
och hamnstaden Ostia utanför Rom gav mig 
en mängd nya idéer inför läsårets kurser. Jag 
vill rikta ett stort tack till Väinö Tanners stif-
telse.

Skribenten är lärare i historia, samhällslära 
och filosofi vid Ekenäs gymnasium.

En av Herculaneums antika barer, thermopolia, där 
romarna kunde köpa sig mat och dryck.
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Det nordiska historielärarmötet ordnades 
av finländska lärare för första gången år 

2000 på Sveaborg och har därefter ägt rum 
vart tredje år i Sverige, Norge, Danmark och 
på Island. Konceptet handlar om att skapa 
ett nordiskt mötesrum där lärare kan träffas 
för att diskutera kring historia, samhälle, pe-
dagogik och för att skapa värdefulla nätverk. 
Denna sommar, 3-6 augusti, välkomnade 
FLHS och ett antal finländska lärare igen ett 
tjugotal nordiska kollegor i Mariehamn. Totalt 
var vi hela 30 deltagare från Finland, Sveri-
ge, Norge, Danmark och Island. Denna gång 
beslöt vi att fokusera oss på frågor kring po-
pulismen i Norden och hurudana samhälleliga 
välfärdsutmaningarna som är gemensamma 
och olika. 

Seminariet inleddes med en föreläsning 
av Ann-Cathrine Jungar, doktor vid Söder-
törns högskola. Temat var Extrema vågmäs-
tare? Populism i Nordens och fungerade som 
en utmärkt språngbräde för diskussioner och 
tankeställare bland deltagarna. 

Intressant var att se likheterna mellan 
de nordiska populistiska partierna. Speciellt 
i Finland (Sannfinländarna), Sverige (Sveri-
gedemokraterna) och Norge (Fremskrittspar-
tiet), där de populistiska partierna haft stora 
valframgångar. Där hittar vi gemensamma 
nämnare som nationalismen där det ”egna” 
folket och den egna kulturen är under hot, 
traditionella familjevärderingar, invandring-
skritiken och välfärdschauvinism. Man har 
lagt skulden på invandrare vad gäller bristen 
på jobb och sämre välfärd i landet. 

På Island ser vi inte samma populistiska 
politik eller retorik. Även om nationalismen 
varit stark på Island så var det först efter 
finanskrisen 2008 som Framstegspartiet 
snabbt vände sig mot ett mera populistiskt 

håll och betonade att såväl den påstådda 
samhällseliten som internationella organi-
sationer betraktas som hot. Ändå har kritik 
mot mångkulturalism och islamofobi börjat 
skönjas under ytan, även om tyngdpunkten 
starkast legat på nationalismen. Politiska 
framgångarna är ändå främst hos Piratpar-
tiet, vars frågor handlar mera om mänskliga 
rättigheter, transparens inom statsapparaten 
och direkt demokrati. Detta har lett till att de 
kunde, enligt senaste opinionsundersöknin-
gar, få runt 30 procent av rösterna idag. 

Under de fyra dagarna hade varje nor-
diskt land möjlighet att ge en översikt om det 
aktuella politiska läget och deltagarna fick 
diskutera intressanta beröringspunkter med 
utgångspunkt ur dessa. Den finländska dele-
gationen hade förmånen att hålla sin presen-
tation vid bryggkanten omgiven av en moln-
fri himmel, små båtar och glittrande vatten. 
Vackraste föreläsningsplats som underteck-
nad någonsin gett en presentation på!

Då vi befann oss på det vackra och soliga 
Åland var givetvis också den åländska histo-
rien och särställningen under förstoringsgla-
set. Efter ett besök på Självstyrelsegården 
berättade Dan Nordman, lektor vid Ålands 
lyceum, förtjänstfullt om den åländska själv-
bilden. Fascinerande var att höra om menta-
liteten på Åland och de tidigare åsikterna om 
hur NF:s beslut var ett “dråpslag” för ålän-
ningarna och hur “Moder Svea var ålännin-
garnas äkta moder, medan Finland snarare 
var en elak fostermoder”. Ålänningarna var 
“en folkspillra som dragit en nit i historiens 
lotteri”. Under 1950-talet lanserades istället, 
i nationsbyggandets namn, en teori av Matts 
Drejer om att Åland de facto var Ansgars Bir-
ka. Minnet av denna teori kan t.ex. synas i 
det fortfarande existerande rederiet Birka 

Välfärd, lärare och populister i Norden

Markus ahlfors
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Cruises. Återföreningsdrömmen har därefter 
bytts ut mot ett nationsbygge och idag ser 
man inte längre beslutet om Ålands tiller-
kändes republiken Finland som någon nitlott, 
snarare en lottovinst. 

Rundturen runt Åland innehöll givetvis 
också Kastellholms slott och Bomarsunds 
fästning. Bägge platserna var sannerligen 
imponerande byggnadsverk och presentera-
de var för sig mycket intressanta delar av his-
torien på Åland. Ofta glömmer man bort att 
Åland var en del av Krimkriget och att brit-
tiska och franska soldater anföll de åländska 
öarna och sprängde sönder Bomarsunds fäst-
ning 1854. Händelsen finns till exempel ihåg-
kommen och inristad på triumfbågen i Paris!

Ibland måste även flitiga och intresserade 
historiker få vila hjärnorna lite och detta gjor-
de vi genom ett besök på Taffelfabriken och 
en ölprovning med tilltugg på Stallhagens 
bryggeri. Ovärderligt var att få höra från 

förstahandskälla om vraket där man hittade 
145 flaskor champagne och fem flaskor öl 
från 1840-talet. Fynden lade Åland i medie-
husen rubriker och under en auktion såldes 
champagnen från Veuve Cliquot, daterad till 
cirka 1841, för 30 000 euro och slog därmed 
ett nytt världsrekord. Stallhagens bryggeri 
har därefter återskapat ölen som man funnit 
i vraket.

Sista kvällen ordnades en barbequekväll, 
där alla deltagare fick delta i matlagningen, 
och tillhörande program. Än en gång blev det 
mycket givande och informella möten mellan 
nordister och vi ser fram emot att träffas på 
Island om tre år igen.

Tack till alla involverade och till Svenska 
kulturfonden, Svenska folkskolans vänner 
och Nordplus Horizontal som möjliggjorde 
vårt seminarium.
 
Skribenten är styrelsemedlem av FLHS.

Finska delegationen höll sin presentation vid bryggkanten. Bild: Kirsi Ruhanen.
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”Vieläköhän HYOL:lla on paikalliskerho Kes-
ki-Suomessa? Voisikohan se olla järjestä-

mässä koulutusta Jyväskylään, kun työnan-
tajat leikkaavat määrärahoja, eikä mihinkään 
enää pääse… Entä oletko sinä jäsen?” Täl-
laisen keskustelun saattelemana muutamat 
paikalliset opettajat alkoivat herätellä HYOL 
ry:n vuosiksi hiipunutta paikalliskerhoa uu-
teen eloon. Ensimmäinen kokous järjestettiin 
maaliskuussa 2013 Historian ja etnologian 
laitoksella, ja samalla valittiin uusi hallitus 
kartoittamaan toiminnasta kiinnostuneita 
opettajia.

Toiminta lähti käyntiin vauhdilla. Nyt run-
saat kaksi vuotta myöhemmin sähköposti- ja 
jäsenlistalle on karttunut 69 nimeä, ja tilai-

suuksissa on keskimäärin 10–20 osallistujaa. 
Kartoitusta tehdessään hallitus huomasi, ett-
eivät yläkoulun ja keskiasteen opettajat juu-
rikaan tunne toisiaan. Toisaalta Jyväskylän 
keskustan kouluissa ja maakunnassa työs-
kentelevät opettajat kohtaavat vain harvoin. 
Asiantilaa päätettiin ryhtyä korjaamaan.

Hallitus päätti olla keräämättä jäsenmak-
suja ja keskittyä käynnistämään toimintaa 
entisten varojen ja HYOL ry:n tuen turvin. 
Opettajat ovat tutustuneet Toivolan vanhaan 
pihaan, osallistuneet kokouksiin ja kokoon-
tuneet pikkujouluihin ja pedagogisiin kahvi-
iltoihin. Näissä illoissa on keskusteltu esi-
merkiksi opetussuunnitelmien muutoksista, 
tarkasteltu suomalaista opetusta amerikka-

Keski-Suomen kerho toimii jälleen

leena nuMMila
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laisen ja ranskalaisten kollegoiden silmin ja 
tehty makumatkaa teen kulttuurihistoriaan. 
On virkistävää erottaa rauhallinen hetki ka-
lenterista ja viettää se ”omien” joukossa uu-
sia ajatuksia saaden ja tarjoiluista nauttien. 
Tapahtumavinkkejä välitetään sähköpostitse 
jäsenille kuukauden tai kahden välein.

Vuodelta 1970 olevat paikalliskerhon 
säännöt päivitettiin modernimmiksi nykyisen 
lain tasalle. Samalla kerhon ovia ja ikkunoita 
haluttiin avartaa ja nimi muutettiin Histori-
an ja yhteiskunnallisten aineiden opettajat 
ry:ksi. Toiveena olisi rakentaa aito keskuste-
lu- ja kohtaamispaikka niin alalle opiskelevi-
en, historiaa opettavien kuin yhteiskunnalli-
sen kasvatuksen parissa työskentelevillekin.

Yliopisto on ollut ehkä tärkein yhteistyö-
tahoista, ja kiitos kuuluu erityisesti Historian 
ja etnologian laitokselle. Nuoret ovat osoit-
tautuneet motivoituneiksi verkottujiksi. Opis-
kelijajärjestö Tosine järjesti taannoin keskus-
teluillan, jossa nuoret kyselivät opettajilta 
HYOL:n toiminnasta, koulun arjesta ja siitä, 
miten he itse voisivat jo opiskeluvuosinaan 
parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. 
Paikalliskerholla on oma pienimuotoinen si-
jaisrekisteri, jonne opiskelijat ja vastavalmis-
tuneet jäsenet voivat jättää tietonsa. Muuten, 
tarvittaisiinko teidän koulussanne sijaista?

Kevätpäivät 2016 Seminaarinmäellä
 
Vuoden 2016 kevätpäivät järjestetään Jy-
väskylässä. Koko kansan koulu täyttää 150 
vuotta, joten päivien teemaksi valikoitui Kou-
lu yhteiskunnan rakentajana. Ja murrosaikaa 
eletään nytkin. Moni täkäläinen opettaja ko-
kee koulunsa olevan myllerryksen ja säästö-
jen kohteena. Esimerkiksi koulutuskuntayh-
tymän lukiot on jo hallinnollisesti yhdistetty 
kahdeksi n. 1200 opiskelijan suurlukioksi, 
kursseja leikataan, yläkouluihin ei hankita 
työkirjoja, tuntiopettajat kiertävät useissa 
kouluissa ja monet joutuvat tyytymään pät-
kätöihin. Omaa opetusta pitäisi uudistaa yh-
teiskunnan, tekniikan ja opetussuunnitelmi-
en muuttuessa. Työ ei motivoi, jos kyynisyys 
ja arkikiireestä selviytyminen tukahduttavat 
idealismin idut.  

Kevätpäivillä halutaan yhdistää historia ja 
tulevaisuus ja ammentaa uusia näkökulmia. 
Tuolloin astellaan Cygnaeuksen jalanjäljissä, 
tuuletetaan suuria kansallisia kertomuksia, 
pohditaan historian opetuksen tarkoitusta ja 
etsitään pedagogisia ratkaisuja niin luennoil-
la kuin työpajoissa. Tervetuloa Jyväskylään!  

Kirjoittaja on Keski-Suomen paikalliskerhon 
hallituksen puheenjohtaja

  
HYOL ry:n kevätpäivät Jyväskylässä 9.-10.4.2016  

Kevätpäivien aiheena on Koulu yhteiskunnan rakentajana.

Puhujina päivillä ovat mm. emeritaprofessori Sirkka Ahonen ja Elinkeinoelämän 
valtuuskunnan johtaja Matti Apunen.

Kevätpäivät pidetään Jyväskylän yliopiston Historica -rakennuksessa.

Lauantain iltavastaanotto klo 19 Nikolainkulmassa.

Tarkka ohjelma julkaistaan HYOL:n verkkosivuilla syyslukukauden aikana.
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HYOL ry ja Nordea järjestivät yhteistyössä 
Taloustietokilpailun keväällä 2015 jo 50. 

kerran. Juhlavuoden kilpailuun osallistui noin 
32 500 yhdeksäsluokkalaista 460 koulusta. 

Taloustietokilpailun finaali järjestettiin 
toukokuussa Helsingissä. Loppukilpailun en-
simmäisessä vaiheessa testattiin finalistien 
tilastonlukutaitoa ja vastattiin kysymyksiin, 
jotka käsittelivät muun muassa elvyttävää fi-
nanssipolitiikkaa, palkkamalttia ja valtion el-
vytyskeinoja. Loppukilpailun jälkimmäisessä 

Taloustietokilpailun palkintosijat tytöille

kirsi ruhanen

vaiheessa oppilaat vastasivat Suomen vientiä 
koskevaan esseetehtävään.

Taloustietokilpailun juhlavuonna koko 
kärkikolmikko oli tyttöjä.  Taloustietokilpailun 
2015 voitti Veera Mensonen Maaninkajärven 
koulusta Kuopiosta. Toiseksi sijoittui Vilma 
Vuorio oululaisesta Laanilan koulusta ja kol-
manneksi Venla Tähkäpää Kotimäen koulusta 
Kaarinasta.

Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.

Taloustietokilpailun 2015 voitti Veera Mensonen (kesk.). Toiseksi 
sijoittui kuvassa vasemmalla oleva Vilma Vuorio ja kolmanneksi 
oikealla oleva Venla Tähkäpää Kaarinasta.
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HYOL:n Sähköiset syyspäivät Helsingissä 21.-22.11.2015                                                                                                  
                  
Alustava ohjelma lauantai:
9.00-   Aamukahvit + tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn
10.00-10.30 Tervetuloa kurssille!
10.30-11.30  Oppimispolkuja historiaan ja yhteiskuntaoppiin
   Eenariina Hämäläinen, opettaja, oppikirjailija ja kouluttaja 
11.30-12.30  Luento 2
12.30-13.30  Lounas Uppopullassa + tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn
13.30-14.00  Historiana - Your Portal to the Past. Vinkkejä sivuston opetuskäyttöön.
   Hanna Toikkanen, Euroclio Ambassador
14.00-15.30  Työpajat 
                              Digital storytelling 
         Wikispaces
         Google Apps for Education 
         Sähköiset kokeet
         Helpot työkalut aloittelijalle
15.30-16.00 Iltapäiväkahvit + tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn
16.00-17.00  Propaganda ja informaatiosota verkossa
   Janne Matikainen, dosentti, Helsingin yliopisto 
19.00-   Iltatilaisuus 

sunnuntai:
9.00-9.30 Aamukahvit
9.30-10.30  Yksilöllinen oppiminen ja arviointikulttuurin muutos
  Pekka Peura, opettaja 
10.30-12.00  Työpajat  
          Digital storytelling 
                               Wikispaces
             Google Apps for Education 
         Sähköiset kokeet
         Helpot työkalut aloittelijalle
12.00-13.00  Lounas Uppopullassa
13.00-14.00 Sosiaalinen media - mitä tänään, mitä huomenna?
  Joonas Villanen, yrittäjä ja Full-Stack Marketer
14.00-14.30   Yhteenveto + päätöskahvit
14.30-   HYOL ry:n syysliittokokous 

Syyspäivät järjestetään Mäkelänrinteen lukiossa (Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki).

Syyspäivien osallistumismaksu on HYOL ry:n jäsenille 110 euroa. Hinta sisältää ohjel-
massa mainitut luennot, lounaat, kahvit sekä iltatilaisuuden.
Henkilöille, jotka eivät ole HYOL:n jäseniä, kurssimaksu on 160 euroa.

Ilmoittaudu viimeistään 11.11.2015 osoitteessa www.hyol.fi
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Innostavasti Suomen 
keskiajasta

ILaRI aaLTO ja ELINa HEL-
KaLa. MaTKaOPaS KES-
KIajaN SUOMEEN. aTENa 
2015.

Historian yleisesitykset noudatta-
vat tyypillisesti kronologista tai te-
maattista kaavaa, jossa on verra-
ten vähän vaihtelua. Tämä johtuu 
siitä, että kirjoittajat eivät uskalla 
jättää akateemisia traditioita. Niin-
pä jopa selkeät ja sujuvasanaiset 
yleisesitykset voivat olla kuivakkaa 
luettavaa. 

Ilari aalloon Matkaopas kes-
kiajan Suomeen tarjoaa virkistävän 
lähestymistavan: teos on kirjoitettu 
matkaoppaan muotoon. Kirjoittaja 
puhuttelee suoraa lukijaa, kertoo 
mitä hän näkee ja kokee matkal-
laan keskiajan Suomeen. Sisäkan-
nessa on fraasisanasto ja luvut on 
nimetty oikeiden matkaoppaiden 
hengessä. Matkaajan perustiedot 
�luku esimerkiksi sisältää käytän-
nöllisiä neuvoja laista, rahajärjes-
telmästä, kielestä ja käytöstavois-
ta. Edelleen teoksessa on luvut 
muun muassa majoittumisesta, 
ongelmatilanteista, ruoasta ja 
juomasta sekä pukeutumisesta. 
Kiinnostavaa on huomata, miten 
ja miksi sellaiset tutut sanat kuin 
housut ja lauantai juontuvat keski-
ajalle. Kevyt mutta asiallinen tyyli-
laji sopii yleisesitykseen erinomai-
sesti. 

arkeologi aalto esittelee aika-
matkaajalle Turun ja muut kes-
kiajan Suomen matkakohteet. Hän 
kertoo runsaasti ihmisten elämästä 
ja elinympäristöstä. Keskiajan suo-
malaisten vaatteet, ruoka, tavat ja 
uskomukset tulevat kaikki lukijalle 
tutuiksi. Kirja perustuu tieteelliseen 
tutkimukseen, mutta koska säilynyt 
lähdemateriaali sisältää vain niu-

kasti täsmällistä tietoa ihmisten ar-
jesta, sisältää arjenkuvaus pakos-
ta myös oppinutta arvailua. aalto 
onkin koonnut rohkeasti historian, 
arkeologian, kansatieteen, uskon-
totieteen ja folkloristiikan tuotta-
mista tiedonmuruista mahdollisen 
todellisuuden keskiajan Suomesta. 

Matkaopas kuvaa nykyisen 
Suomen aluetta noin vuonna 1400. 
ajoitus on kuitenkin siinä mieles-
sää viitteellinen, että aalto mainit-
see myös myöhemmistä ajoista, 
kuten Olavinlinnan rakentamisesta 
tai Raaseporin loiston päivistä.

atenan julkaisema teos on kau-
nis ja huolellisesti toimitettu. Leve-
än marginaalin glossat syventävät 
varsinaista kirjoitusta ja ohjaavat 
hakemaan lisätietoa kirjan sisällä. 
Elina Helkalan lukuisat akvarel-
limaalaukset esittävät esineitä, 
vaatteita ja rakennuksia. akvarellit 
täydentävät hienosti kirjoitusta. 

Tätä suppeaa esittelyä perus-
teellisemman kuvan teoksesta saa 
esimerkiksi Kalle Haatasen radio-
ohjelmasta, jonka vieraana Ilari 
aalto oli toukokuussa; ohjelma on 
kuunneltavissa Ylen arenassa. Ilari 
aalto on kirjoittanut mainion teok-
sen keskiajan Suomesta. Se on lä-
hestymistavaltaan tuore ja rohkea.

Ossi Kokkonen 

Poliitikon karua arkea

VILLE BLåfIELdT ja REET-
Ta RäTY: KUKa HULLU Ha-
LUaa POLIITIKOKSI? TEOS 
2015.

alexander Stubbin kodin ikkunoita 
rikottiin. Netissä vihapuhe poliitik-
koja kohtaan roihuaa. ammattien 
arvostuksessa poliitikko on listan 
alimmaisena. Vaalikampanja nie-
lee rahaa ja pääsy eduskuntaan on 
epävarma. Työ on hidasta ja aher-
ruksensa tuloksia joutuu etsimään. 

Helsingin Sanomien toimittajat 
Ville Blåfieldt ja Reetta Räty ovat 
kirjoittaneet kirjan, jossa poliitikot 
saavat itse selittää, mikä poliitik-
kona olemisessa mättää. Kirjassa 
nykyiset ja entiset kansanedustajat 
kertovat, mikä heitä turhauttaa. Li-
säksi politiikan ulkopuoliset yhteis-
kunnalliset vaikuttajat valaisevat, 
miksi haluavat vaikuttaa muualla 
kuin politiikan parrasvaloissa.

Teksti on mielenkiintoista luet-
tavaa. Kokemukset ovat henkilö-
kohtaisia, mutta lähes kaikkia yk-
sityisyyden menettäminen rasittaa. 
Ilkka Kanerva ja Mikael jungner 
sanovat tottuneensa poliittisiin ko-
huihin, mutta esimerkiksi Sampsa 
Kataja tilittää katkeranoloisesti jul-
kisuuskuvaansa, joka tuntuu koos-
tuvan kaikesta muusta kuin politii-
kan teosta. Stefan Wallin valittaa, 
että moralistiset toimittajat vaativat 
poliitikoilta ”sietämätöntä nuhteet-
tomuutta”.

Myös kansanedustajan työnku-
van epämääräisyys ja työn hitaus 
turhauttavat monia. Kataja sanoo: 
Lähtökohta on, että tämä muodolli-
nen järjestelmä on mikä on ja tosi-
asia on se, että päätökset tehdään 
muilla perusteilla. --- Todellinen 
vaikuttaminen tapahtuu muualla.” 
Toisaalta samaan aikaan koetaan 
myös, että asioihin voi vaikuttaa. 
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Pilvi Torsti ja Tarja Halonen pitä-
vät yhä politiikkaa paikkana, jossa 
asioihin vaikutetaan. Kummallakin 
taustalla on vahva ideologia ja halu 
muuttaa maailmaa.

Kansanedustajan työtä ar-
vioidaan myös sisältäpäin. jari 
Lindström on kokenut, että kan-
sanedustajat, myös eri tavalla 
ajattelevien puolueiden, ovat to-
della mukavia ihmisiä ja tulevat 
hyvin toimeen keskenään. Osmo 
Soininvaara sen sijaan jättää 
eduskunnan, koska ”älyllinen kes-
kustelu on eduskunnassa vain vä-
hentynyt”. Soininvaaran mukaan 
kansanedustajat ajattelevat liikaa 
julkisuutta ja yksinkertaistavat mo-
nimutkaisia asioita.

Kirjaa lukiessa sielua kylmää. 
Näinkö kyynistä politiikka on? Tur-
haanko opetan lapsille, että edus-
kunta säätää Suomessa lait? Onko 
eduskunta täynnä turhautuneita, 
kaltoin kohdeltuja narsisteja?

Pelottavista tunteista huolimat-
ta kirja kannattaa lukea. Loppujen 
lopuksi se on demokratian puolus-
tuspuhe. Se laittaa ajattelemaan, 
miten politiikasta pitäisi puhua ja 
mikä on jokaisen kansalaisen vas-
tuu vaikuttamisessa.

Riitta Mikkola

Myyttejä murtamassa

HaNNU NYBERg: OLaVI 
VIRTa HURMIOSTa TURMI-
OON. INTO 2015. 417 S.
 
Olavi Virtaa (1915 – 1972) pidetään 
kaikkien aikojen merkittävimpänä 
suomalaisena iskelmälaulajana. 
Virran noin 600 levytykseen mah-
tuu monia klassikoita, mutta myös 
kertakäyttöiskelmiä. jos Virta olisi 
lopettanut laulamisen 1950-luvun 
alussa, hän olisi jäänyt historiaan 
yhtenä monista laulajista. Vasta 
”täysijännitteinen” laulutyyli nosti 
Virran muiden laulajien yläpuolel-
le. Harva edes tuntisi nuorta Virtaa 
äänestä samaksi Olavi Virraksi. 

Olavi Virta eli elämän, joka teki 
hänestä legendan. Pelkkä levytet-
tyjen kappaleiden suuri määrä ja 
suosio eivät siihen riittäneet, vaan 
mukaan tulivat viihdemaailman 
lieveilmiöt. Virran alkoholinkäyttö, 
naisseikkailut ja autoilla kaahaa-
minen ovat saaneet myyttistä, le-
gendanomaista hohtoa. Nyberg 
purkaa myyttejä Olavi Virrasta. 
Virran, sekä yksityiselämään että 
laulajauraan, varsinkin levytyksiin, 
on liitetty monenlaisia tarinoita, 
jotka Nyberg osoittaa paikkansa-
pitämättömiksi. jos asia kerrotaan 
useasti samalla ”väärällä tavalla”, 
jää tieto elämään, varsinkin jos asi-
an on kertonut joku Virran tuntenut 
henkilö. 

Virta oli suvereeni tähti muuta-
man vuoden ajan vuosina 1953 – 
1959, käännekohtana Ilomantsin 
keikka vuonna 1959, jonka juopu-
musepäilyt saivat aikaan suosion 
laskun. Tämänkin merkitystä liioi-
tellaan, koskapa jo parin vuoden 
kuluttua, 1960-luvun alussa, Virta 
levytti monista kappaleista ”lopul-
liset” ja kuuluisimmat tulkintansa. 
Tämän jälkeen jatko oli Virran 
omista valinnoista kiinni. alkoholi ja 

jo aiemmin sotketut talousasiat vai-
kuttivat, ja Virran terveys romahti. 
Virran vuonna 1972 saamien kulta-
levyjen oikeellisuuskin on hieman 
kyseenalaista. Hänelle myönnettiin 
erilliset kultalevyt saman savikie-
kon molemmista puolista.

Virta esiintyi vuosina 1939 – 
1960 kaikkiaan reilussa viidessä-
toista elokuvassa, pääosin laula-
jana, mutta myös vuosina 1952 
– 1955 puolenkymmenen eloku-
van romanttisessa sankariroolissa, 
joista kolme oli Pekka Puupää -elo-
kuvia. Näyttelijänä Olavi Virta taisi 
olla luontevampi kuin esimerkiksi 
georg Malmsten, Henry Theel, 
Tapio Rautavaara tai Mauno Kuu-
sisto, joista kaikista yritettiin vaihte-
levalla menestyksellä tehdä myös 
filmitähtiä.

Nybergin teos on ehdoton tu-
tustumisen kohde Olavi Virran 
vaiheita tunteville ja niistä kiinnos-
tuneille. Vaikka Hannu Nyberg pur-
kaa lahjakkaasti myyttejä ja oikoo 
vääriä tietoja, jopa painovirheitä, 
on hänen kirjaansakin niitä joku-
nen jäänyt. Myyttien purkaminen 
ei kuitenkaan himmennä ollenkaan 
Olavi Virran mainetta laulajana.

Pasi Pulju
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Ansiokas katsaus 
nyky-Venäjään

VENäjäN PaLaTSEISSa 
ja KadUILLa. MaRKKU KI-
VINEN ja LEENa VäHäKY-
Lä (TOIM.), gaUdEaMUS, 
2015.

aleksanteri-instituutin johtajan 
Markku Kivisen ja Suomen akate-
mian tiedottajan Leena Vähäkylän 
toimittama Venäjän palatseissa ja 
kaduilla on monipuolinen ja kiin-
nostava teos. Kirjan kirjoittajat 
ovat Suomen akatemian Venäjän 
tutkimuksen huippuyksikön asian-
tuntijoita. Kirja on tärkeä siksi, että 
suomalaisessa mediassa antaa 
tällä hetkellä varsin yksipuolisen 
kuvan Venäjästä, eikä maan val-
tavaa moninaisuutta tuoda esille. 
Kirja korjaa tätä epäkohtaa tuoden 
esiin erilaisia näkemyksiä.

Kirjoittajat perustavat tekstin-
sä viimeisimpään tutkimustietoon, 
mutta katsovat myös historiaan 
ymmärtääkseen nykyisyyttä ja ar-
vioidakseen, millainen voisi olla 
Venäjän tulevaisuus. Kirjassa tar-
kastellaan maan taloutta, politiik-
kaa, hyvinvointia, kulttuuria ja ulko-
politiikkaa. Kirjoittajia on kaikkiaan 
lähes kolmekymmentä. 

Soili Nysten-Haaralan artikkeli 
Venäjän oikeuslaitoksesta auttaa 
ymmärtämään maan oikeuslai-
toksen toimintaa ja Elina Kahlan 
kirjoitus: Kansalaisuskonto ja val-
ta, valaisee puolestaan uskonnon 
paluuta yhdeksi venäläisen yhteis-
kunnan ylläpitäjäksi. Nina Tynk-
kysen ja Veli-Pekka Tynkkysen 
artikkeli Venäjän ympäristökysy-
myksistä muistuttaa siitä, että va-
kavien ympäristöongelmien ohella 
Venäjän luonnolla on suuri mer-
kitys biologiselle monimuotoisuu-
delle ja siellä on suojeltu jo Neu-
vostoliiton aikana valtavia maa- ja 

metsäalueita, jotka ovat säilyneet 
lähes koskemattomina. Kiinnosta-
via näkökulmia on siis paljon. 

Mediassa henkilöidään lähes 
kaikki Venäjällä Putiniin. Kirjassa 
muistutetaan siitä tärkeästä tosi-
asiasta, että Venäjä ei ole mikään 
yhtenäinen toimija, vaan monien 
instituutioiden, toimijoiden ja int-
ressien ristiriitainen kokonaisuus. 
Niinpä edes Venäjällä asiat eivät 
aina mene niin kuin johtaja haluaa.

Kirjassa olevat kymmenen tie-
tolaatikkoa taustoittavat ja täyden-
tävät napakasti artikkeleita.

Kirjan moninaisuus on toisaalta 
sen heikkous. Kaikki tekstit eivät 
ole lukijaystävällisiä sen paremmin 
sisällöltään kuin luettavuudeltaan. 
Toisaalta kaikki artikkelit ovat var-
sin lyhyitä, joten se ei ole suuri on-
gelma.

Ehkä suurin ongelma on se, 
että kirja ei ole houkuttelevan nä-
köinen. Etenkin tällainen suurelle 
lukijakunnalle tähdätty teos kaipai-
si kuvia, jotka elävöittäisivät tekste-
jä. Nyt kirjassa on vain viisi kuvaa 
ja niistäkin neljä samassa luvussa. 
Tämä on vahinko, sillä sisältönsä 
puolesta kirja kannattaa ehdotto-
masti lukea, jos on yhtään kiinnos-
tunut nykypäivän Venäjästä.

antti Tenkanen

Modernin valtion 
synty

MIRKKa LaPPaLaINEN: 
POHjOLaN LEIjONa. KUS-
Taa II aadOLf ja SUOMI 
1611-1632. SILTaLa, 2014.

Mirkka Lappalainen voitti vuoden 
2014 Tieto-finlandian teoksellaan 
Pohjolan leijona. Palkinto meni oi-
keaan osoitteeseen, sillä kyseessä 
on mukaansatempaava tietokirja 
Suomen historian tärkeästä, mutta 
huonosti tunnetusta käännekoh-
dasta. Palkitsemisen tuoman julki-
suuden ansiosta kirjan on lukenut 
poikkeuksellisen moni. Pohjolan 
leijona on erinomainen teos niil-
lekin, jotka eivät yleensä historia-
aiheisia kirjoja lue. Lappalaisen su-
juvaa tekstiä on miellyttävä lukea.

Pohjolan leijona kuvaa Ruotsin 
kuningas Kustaa II Aadolfin elä-
mää ja toimintaa. Hänen aikanaan 
Ruotsista kasvoi uuden ajan alun 
moderni suurvalta. Monet keski-
ajalta periytyneet käytännöt jäivät 
Kustaa Aadolfin aikana historian 
hämärään. Omavaltaiset linnan-
herrat ja piispat korvattiin kunin-
kaalle ja valtakunnalle uskollisilla 
virkamiehillä. 

Kuninkaan persoona vaikutti 
Lappalaisen mukaan voimakkaas-
ti hallinnon modernisoitumiseen. 
Kustaa delegoi oikeudellista ja 
hallinnollista valtaa uusille instituu-
tioille, joita ylin aatelisto johti. Näin 
hän pystyi keskittymään paremmin 
kuninkaan arvolle sopiviin ja itse-
ään kiinnostaviin tehtäviin, kuten 
armeijan komentamiseen.

Suomelle Kustaa II Aadolfin val-
takausi merkitsi suuria muutoksia. 
1500-luvun lopussa Suomi oli ollut 
hyvin itsenäinen osa valtakuntaa, 
mutta 1610–1620-luvuilla se sidot-
tiin tiukasti osaksi emämaata. Suo-
men lainkäyttäjät ja papit edustivat 
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Mainio tuliainen  
ulkomaille

100 SOSIaaLISTa INNO-
VaaTIOTa SUOMESTa.   
TOIM. ILKKa TaIPaLE, SKS, 
2006.

äitiyspakkaus, ksylitoli ja astia-
kaappi. Kolme suomalaista erin-
omaista keksintöä. Monia tavallisia 
asioita pidämme itsestäänselvyyk-
sinä, vaikka suurimmassa osassa 
maailmaa äidit ostavat lasten vaat-
teet itse, naiset kuivaavat astiat 
itse, ja lasten hampaat reikiintyvät.

Ilkka Taipale on jo yhdeksän 
vuotta sitten toimittanut kirjan, 
jossa esitellään sata suomalaista 
sosiaalista innovaatiota. Innovaati-
ot on jaoteltu aihealueittain. Esille 
pääsevät niin hallinto, sosiaali- ja 
terveysala, kulttuuri, kansalaisyh-
teiskunta kuin arkisetkin keksinnöt. 
On ajatuksia herättävää lukea esi-
merkiksi taloyhtiöistä ja työeläke-
järjestelmästä ja samalla tajuta, 
että meille tutut asiat eivät ole it-
sestäänselvyyksiä.

Viime aikojen uutiset ovat olleet 
masentavia. Vaikka kestävyysvaje 
uhkaa ja valtionvelka kasvaa, on 
hyvä muistaa, että kaikki asiat ei-
vät ole huonosti. Kirja muistuttaa 
liikennekuolemien vähenemisestä, 
itsemurhien ehkäisystä ja rikosso-
vittelusta. Korruptio on yhä olema-
tonta ja kansalais- ja työväenopis-
tot kouluttavat tuhansia ihmisiä. 
jokamiehenoikeus tuo marjat ja 
sienet kaikkien poimittavaksi ja 
pilkkiminen on talvella mahdollista. 
Suosittelen kirjaa vastalääkkeeksi 
ahdistukseen, joka tulee median 
seuraamisesta: kaikki ei ole vielä-
kään pilalla, vaikka siltä välillä uuti-
sia kuunnellessa tuntuukin.

Kirjaa voi lukea myös kehittämi-
sen hengessä. Meillä on jo perus-
koulu, opintotuki ja kirjastot. Miten 

voimme kehittää niitä ja taata, että 
tulevaisuudessakin lapset saavat 
ilmaista oppia ja ruokaa, kirjoja ja 
tukea? Entä mitä joillakin muilla 
on sellaista, mistä meillä olisi syy-
tä ottaa oppia? Esipuheessa Ilkka 
Taipale toivoo, että myös muissa 
maissa syntyisi vastaavia kirjoja. 
Näenkin jo mielessäni oppilaspro-
jektin, jossa vertaillaan maiden so-
siaalisia innovaatioita ja mietitään, 
mitä voidaan oppia toisilta.

Kirja on käännetty 17 kielelle 
(mm. urduksi ja koreaksi), joten se 
on myös mainio tuliainen kansain-
välisissä projekteissa. Perisuoma-
laiseen tapaan mietin, osoittaako 
tällaisen kirjan lahjaksi antaminen 
liikaa itserakkautta. Sitä on kui-
tenkin turha pelätä, sillä kirja on 
kirjoitettu sekä vakavuuden että 
ilon hengessä. Kirjassa esitellään 
yksikamarinen eduskunta ja tu-
levaisuusvaliokunta, mutta myös 
sauvakävely, Molotovin cocktail 
ja avantouinti. Mukana on siis 
myös sopiva määrä suomalaista 
hulluutta ja mielikuvitusta. Kirjan 
viimeinen innovaatio on muuten 
afrikan tähti, jota on tähän päivään 
mennessä myyty jo 3,5 miljoonaa 
kappaletta.

Riitta Mikkola

nyt lakia ja järjestystä - mikä ei 
muutama vuosikymmen aiemmin 
ollut ollut itsestään selvää. Maahan 
istutettiin hyvin toimivan pohjois-
maisen valtion perusteet, laillisuus 
ja yhteiskuntarauha. 

Stolbovan rauhan (1617) myö-
tä Ruotsin itäraja rauhoittui ja 
Kustaa vei armeijansa Puolaan ja 
Saksaan. Maan mahtavat ja kun-
nianhimoiset aateliset kokivat virat 
Suomessa hallitsijan epäsuosioksi, 
etäisyydeksi Tukholman hoviin ja 
keskushallintoon, jotka moder-
nissa valtakunnassa takasivat 
parhaat etenemismahdollisuudet. 
Suomesta tuli suurvallan takamaa, 
jonka osa oli maksaa veroja ja luo-
vuttaa miehiä kaukomailla käytä-
viin sotiin. Kuninkaan määräykses-
tä perustettiin uusia kaupunkeja, 
teitä kunnostettiin ja kaupankäyn-
tiä uudistettiin. 

Vaikka Kustaa II Aadolfin toi-
meenpanevat uudistukset muutti-
vat maata perinpohjaisesti, suurin 
osa kansasta jatkoi arkista aher-
rustaan samalla tavalla kuin en-
nenkin. Hallinnolliset päätökset 
eivät ulottuneet elämän kiertokul-
kuun syntymästä kuolemaan tai 
vuodenkiertoon. 

Ossi Kokkonen 
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