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Ensimmäinen vuoteni HYOL ry:n puheen-
johtajana on lopuillaan. Päätin kirjoittaa 

muutamia päällimmäisiä ajatuksia kulunees-
ta toimintavuodesta. Tekstini ei kilpaile toi-
mintakertomuksen kanssa, sillä en kaivanut 
esiin yhtään hallituksen kokouksen pöytäkir-
jaa tuekseni. Luotin vain muistiini ehkä sen-
kin takia, että ikänäköisyys vaivaa ja lukula-
sit ovat taas kadoksissa. 

Liiton säännöt määräävät toimintavuoden 
rytmin, joten tietyt tapahtumat toistuvat yhtä 
varmasti kuin tämä karsea marraskuu loppuu 
aikanaan. Lukijan ei siis kannata odottaa ko-
vin yllättäviä käänteitä. Liiton talouskin on 
vakaalla pohjalla ja jäsenmäärä hienoisessa 
kasvussa. Sen sijaan valotan sellaisia helpos-
ti taustaan sulautuvia asioita, jotka mielestä-
ni ansaitsevat jäsenistön huomiota. 

Hallituksen ja työryhmien vuosi alkaa 
tammikuun alkupäivinä, jolloin kokoonnum-
me suunnittelemaan toimintavuoden paino-
pisteitä. Näistä tärkein oli ja on peruskoulun 
tuntijako ja opetussuunnitelmatyö. Suurin 
vastuu tehtävästä lankesi luonnollisesti pe-

ruskoulutyöryhmälle, joka tekee mielestäni 
erinomaista työtä. Tuntijakoon vaikuttaminen 
on pitkäjänteistä hommaa, jonka lopputulos 
on aina epävarma. Tällä kierroksella meille 
kävi lopulta suhteellisen hyvin. Tuntijakoesi-
tyksen avoimia kysymyksiä ja opetussuunni-
telman linjauksia työstetään muiden muassa 
Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajis-
tossa eli POE:ssa. Siellä meitä edustaa Marja 
Asikainen, jonka vankkaa asiantuntemusta 
arvostetaan muissakin ainejärjestöissä. 

Uuden opetussuunnitelman yleiset linja-
ukset ovat juuri nyt kommentoitavana Ope-
tushallituksen sivuilla. Oppiainekohtainen 
opetussuunnitelmatyö käynnistyy vuoden 
vaihteen jälkeen ja Opetushallitus kutsunee 
entiseen tapaan opettajia työryhmien jäse-
niksi.

Lukion uudistamisen välttämättömyydes-
tä saa lukea joka päivä lehdestä, mutta ai-
nakin HYOL:n lukiotyöryhmän näkökulmasta 
päättäjien huomio keskittyi lähes täysin pe-
ruskouluasioihin. Lukion historian ja yhteis-
kuntaopin opetussuunnitelmien uudistamista 
koskeva muistiomme toimitettiin jo aikoja 
sitten Opetushallitukseen, ja lisäksi Hanne-
le Palo ja minä kävimme esittelemässä sitä 
Opetusministeriössä. Kevätpäivillä Tampe-
reella opetusministeri lupaili kutsua meidät 
pakeilleen. Sen jälkeen on ollut hiljaista sii-
hen nähden, että uudistuksen pitäisi astua 
voimaan elokuussa 2016. Parempaa tuntuu 
kuuluvan tiedotustyöryhmälle, jonka ansi-
osta nettisivumme kukoistavat ja Kleio on 
mielestäni sisällöltään ja taitoltaan parempi 
kuin koskaan. Juttuja on jonoksi asti. Huo-
not ajat näkyvät ilmoitusmyynnissä, mutta 
vastaavasti painokustannukset alenevat ensi 
vuonna toiminnanjohtaja Kirsi Ruhasen suo-
rittaman ankaran kilpailutuksen ansiosta. 

Tämän vuoden koulutusten osallistuja-
määrien ajatteleminen aiheuttaa täällä päät-

Kohti toista vuotta

Jari aalto
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teen äärellä irvistyksiä, joita ette valitetta-
vasti näe. Syyspäivien Amerikka-aiheinen 
kurssiohjelma oli loistava ja suoraan sovel-
lettavissa vaikkapa lukion Kulttuurit koh-
taavat -kurssin opetukseen. Myös kesäkuun 
kurssista saimme jälleen hyvää palautetta. 
Siitä huolimatta osallistujia oli molemmissa 
hyvin vähän, Tampereen kevätpäivillä sen-
tään kohtalaisesti. Toisaalta EU-seminaarit 
ja Talous tutuksi -koulutukset vetivät väkeä 
mukavasti. Ehkä niiden suosio perustuu sii-
hen, että viimeksi mainitut olivat yhteistyö-
kumppaneidemme ansiosta maksuttomia. 
On myös totta, että kuntien täydennyskou-
lutus- ja sijaisrahat ovat tiukalla. Jos teillä 
lukijoilla on ehdotuksia kurssien sisällöistä 
tai järjestelyistä, niin kirjoittakaa niistä vaik-
kapa seinällemme Facebookissa tai lähettä-
kää ehdotuksia sähköpostilla toiminnanjoh-
tajallemme. Tutustukaa myös ensi vuoden 
kurssitarjontaan ja sitten vain klikkailemaan 
ilmoittautumislomakkeita.

Kuluneen vuoden aikana olemme halli-
tuksessa useampaan kertaan taivastelleet, 
kuinka suosittu yhteistyökumppani HYOL on. 
Jos vilkaisette vaikka edellistä toimintakerto-
musta, näette vaikuttavan listan kokonaisuu-
dessaan. Tämä on tietenkin iloinen asia mo-

Finland - de dåliga talarnas land

Petter Wallenius

nestakin syystä. Ensinnäkin yhteistyö mah-
dollistaa ne monet suositut kilpailut, joiden 
avulla voimme ohjata koululaisia esimerkiksi 
taloudellisten kysymysten ääreen. 

Kumppanimme tuottavat meille myös 
opetukseen sopivaa materiaalia, joista tuo-
reimmista haluan mainita Kelan ja Telan yh-
teisen hienon materiaalin, jonka saitte vast-
ikään kotiinne ja joka on pian sähköisenä 
versiona nettisivuillamme. Yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa tuottaa todennäköises-
ti myönteistä huomiota oppiaineillemme ja 
se on mielestäni hyvä sijoitus tulevaisuuden 
kannalta. Kokouksia, yhteistyötarjouksia ja 
kutsuja tosin tulee niin paljon, että välillä hir-
vittää. Yritämme tietysti tarttua kaikkiin nii-
hin tilaisuuksiin, joista voi poikia jotain jäse-
nistölle hyödyllistä. Osallistuminen Demokra-
tia 2012 -palkintojenjakotilaisuuteen ainakin 
kannatti, sillä tapasin Helsingin Nuorten Ääni 

-toimituksen väkeä, joiden kanssa juttelimme 
yhteistyökuvioista. 

Lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka 
tänäkin vuonna uhrasitte aikaanne HYOL:n 
moninaisissa riennoissa. Hyvää itsenäisyys-
päivää ja joulun odotusta!

Kirjoittaja on HYOL ry:n puheenjohtaja.

Jag kommer att kort redogöra för tre till-
ställningar jag besök under detta år samt 

ta upp dåliga talare som jag stött på. Ex. I 
professorer på Lahtis historiedagar, ex. II po-
litiker i Helsingfors stadsfullmäktige och ex. 
III VD MattiVanhanan på hotell Arthur. Här 
borde något göras! 

De XIII Finska historiedagarna i Lahtis 8-
10 februari hade över 150 deltagare per dag 
med tre-fyra parallella föreläsningar. Fint! 
Kommunikationsrevolutionen och händel-

serna under åren 1932 och 1812 var några 
av de teman som berördes. Frapperande få 
av deltagarna var aktiva historielärare trots 
att allt var gratis. Främst var det pensionärer 
som deltog. Några föreläsningar var bra och 
några sämre. Som helhet var jag nöjd med 
utbudet. Historiska föreningen rf. ordna-
de med busstransport från Järnvägstorget i 
Helsingfors. Det var dock slående att många 
av de äldre finländska akademikerna hade 
så häpnadsväckande svaga publikframträ-
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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

danden. PowerPoint på PowerPoint klickades 
fram med massvis av text som lästes upp och 
föreläsningar som gick 10-15 minuter över 
de givna tidsramarna. Resultatet av detta blir 
att debatt och dialog blir lidande om en del 
av landets intelligentia inte ger tid för publika 
frågor samtidigt som de håller tråkiga före-
läsningar. Bästa professorer, skärpning! Skul-
le er publik ha haft en medelålder på 15 år 
skulle absolut ingen ha lyssnat. Salen skulle 
ha tömts. Om cirka fem år är mina nior på 
universitet.

Jag har under många år varje höst besökt 
Helsingfors stadsfullmäktiges möten med 
alla nior. Och i september var det åter dags. 
Jag var och lyssnande med 70 elever på bl.a. 
gruppanförande från alla politiska partier om 
stadsplaneringen samt vad man borde göra 
åt Helsingfors dyra bostadspriser. Partierna 
talade mellan 8-10 minuter var och tråkigare 
och mer intetsägande politisk retorik får man 
nog leta efter i detta land. Här finns mycket 
att göra. Det är klart att de folkvalda inte 
väljs på sina retoriska färdigheter men här 
kanske en avsevärd förbättring för att höja 
nivån på debatten. Skärpning politiker eller 
så slutar jag komma med mina nior till full-
mäktige.

Den senaste i raden av mindre bra före-
läsningar levererades av fd statsminister nu-
varande VD Matti Vanhanen på hotell Arthur 
i Helsingfors på Ämneslärarförbundets höst-
möte i november. Mattis rubrik löd: Vilken 
grund behövs för god grundutbildning? Hans 
huvudtema var att vi finländare inte skall 
vara avundsjuka på företagare som lyckas 
och förtjänar väl. Han hade 60 min på sig 
och började med ”en bild” med tolv ord. Den-
na enkla word fil var framme på skärmen och 
blinkade hela timmen. Matti, som borde vara 
en erfaren föredragshållare, erkände genast 
i början av sin presentation att ”på datorn 
där hemma så har jag ingen PowerPoint och 
därför blev bara en vanlig wordfil.” I följande 
mening säger han att han använt samma ord 
ramsa under tidigare föredrag. Sedan talade 
han i 30 minuter om bl.a. den dåliga media-
läsfärdigheten samt IKT- kunnandet bland de 
unga. Hans budskap lät inte övertygande. Det 
verkande, efter bara att ha lyssnat på honom 
i två minuter, som att han satt mindre tid 
på denna presentation än det tar att köra 

från Nurmijärvi till Helsingfors en tidig lördag 
morgon. Vilken pannkaka. Skärpning Matti!

Vi lärare vet att det kräver mycket tid 
och mycket omsorg att göra goda presen-
tationer. De nyss omtalade personerna här 
ovan är inga noviser. De är alla mer eller 
mindre världsvana talare, men ändå falle-
rar det grovt. Var i ligger problemet? Är det 
endast enfaldig nonchalans eller är det nå-
got mer fundamentalt. Jag tror att proble-
met främst ligger i bristen på talkultur i vårt 
land. Bästa kolleger och föräldrar. Tala med 
era barn och era grannar. Debattera. Po-
lemisera. Argumentera. Men för Guds skull 
glöm heller inte att lyssna. Nu bör retoriken 
återerövras innan vi förtvinas av snömoset.    
   Ha en skön vinter. När du får denna tid-
ning i din hand är jag alterneringsledig och 
har förhoppningsvis nyss kommit hem från 
joggingtur i Kekkonens fotspår runt Fölisön.

Medvedevs baklykta i blicken.
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Retoriikka oli elävä osa antiikin ajan yh-
teiskunnallista toimintaa. Retoriikan 

merkitys korostui oikeusistuimissa, kun oi-
keuspuheiden perusteella päätettiin syytetyn 
tuomiosta. Kreikassa oikeudessa jokainen 
puolusti itseään, vaikka saattoikin turvau-
tua ammattimaisen puheiden kirjoittajan eli 
logografin apuun. Demokratian alku liittyi 
puhetaitoon, sillä kansanvallan ytimenä oli 
jokaisen tasa-arvoinen puhumisen vapaus. 

Oikeuspuheen lisäksi muita puheen laje-
ja olivat poliittinen puhe ja juhlapuhe. Krei-
kassa kansankokouksissa sekä Roomassa 
senaatissa poliittisilla puheilla oli keskeinen 
rooli päätöksenteossa, kun keskusteltiin ja 
äänestettiin sisä- ja ulkopolitiikasta. Puhei-
den tarkoituksena oli yleisön vakuuttaminen 
ja suostuttelu puhujan omien näkökantojen 
puolelle. Juhlapuheita taas pidettiin nimen-
sä mukaisesti juhla- tai muistotilaisuuksissa 
tai vaikkapa olympialaisissa voitokkaiden ur-
heilijoiden kunniaksi. Myös häväistyspuheita 
käytettiin poliittisiin tarkoituksiin.

Puhujan tehtäviin kuului puheen raken-
taminen niin, että ensin valittiin sopiva aihe, 
sitten jäsennettiin argumentit ja hiottiin kie-
liasu tyylikeinoineen. Ihanteina olivat kielel-
linen puhtaus, selkeys, suppeus ja sopivuus. 
Etenkin oikeuspuhe oli tavallisesti tyyliltään 
koruton, kun taas juhlapuhe sai olla suuren-
televa ja ylistävä. Kielikuvia eli trooppeja 
eroteltiin ja nimettiin. Kun nykyään puhu-
taan ”kirkuvista väreistä” tai ”katkerista sa-
noista”, kyse on synestesian troopista, tai jos 

”haljetaan kiukusta” tai ”kuollaan nauruun” 
voidaan kielikuva nimetä hyperbolaksi eli 
liioittelun kielikuvaksi. Laajalti käytetty me-
taforan käsite on sekin peräisin antiikin re-
toriikasta. Puhujan tuli varsinaista esitystään 
varten kehittää myös muistitekniikkaa, vah-
vistaa äänenkäyttöään ja opetella luontevia 
eleitä tukemaan puhetta. Taitoa opeteltiin jo 

koulupoikina harjoituspuheiden ja väittelyi-
den muodossa.

Tunnettuja puhujia

Antiikin Kreikan nimekkäisiin puhujiin lukeu-
tui sisilialainen reetori ja ylistyspuheistaan 
tunnettu sofisti Gorgias (400-luku eaa.), joka 
opetti puhetaitoa maksua vastaan. Hänelle 
retoriikka merkitsi ennen muuta suostuttelu-
taitoa, minkä vuoksi filosofi Platon (427-347 
eaa.) hyökkäsi häntä ja koko alaa vastaan 
dialogissaan Gorgias. Platonin mukaan reto-
riikka ei tavoitellut totuutta vaan pyrki vetoa-
maan kuulijoiden tunteisiin ja taivuttelemaan 
näitä puhujan mielipiteen taakse, joka saattoi 
olla täysin väärä. Ohjaillessaan ihmisten mie-
liä sanat saattoivat siis johtaa heitä harhaan. 
Platon moitti retoriikkaa mielistelyn taidoksi 
verraten sitä valheellisia mielikuvia tuotta-
vaan keittotaitoon ja kosmetiikan käyttöön. 

Merkittäviä puhujia olivat Ateenaan 
vuonna 390 eaa. puhujakoulun perustanut 
Isokrates sekä ennen muuta Demosthenes 
(384–322 eaa.), joka tunnettiin uutterasta 
harjoittelustaan: Demostheneella oli puhevi-
ka ja heikko ääni, jota hän kuitenkin vahvisti 
resitoimalla pauhaavan meren äärellä, pitäen 
pikkukiviä suussaan sekä juoksemalla ylämä-
keen samalla puhetta pitäen. Kotona hän piti 
puheharjoituksia suuren peilin edessä tark-
kaillen eleitään. Demostheneelta on säilynyt 
60 puhetta. Hänen keskeisenä tavoitteenaan 
oli vastustaa makedonialaisten valtaa Krei-
kassa. Makedonian kuningasta Filippos II:
a vastaan suunnatut Filippolaispuheet ovat 
säilyneet.

Roomalainen poliitikko ja kirjailija Cicero 
(106-43 eaa.) kunnostautui sekä puhujana 
että retoriikan teorian kehittäjänä. Cicero loi 
retoriikan latinankielistä terminologiaa kreik-
kalaiseen ajatteluun nojaten. Hän opiskeli 

Retoriikan traditio antiikin aikana

sari Kivistö
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puhetaitoa ja filosofiaa Ateenassa ja Rhodok-
sella. Tehokkaita eleitä omaksuakseen hän 
otti tunteja komedianäyttelijä Rosciukselta 
ja tragedianäyttelijä Aisopokselta. Cicerolta 
on säilynyt 58 oikeus- tai poliittista puhetta, 
joiden tärkeimpänä sisältönä oli tasavallan 
puolustaminen. Hänet muistetaan myös vii-
destä Sisilian kiskurimaista maaherraa Ver-
restä vastaan suunnatusta puheestaan. Pu-
heessaan Pro Archia poeta Cicero puolusti ru-
noilija Arkhiasta esittäen samalla manifestin 
runouden merkityksen puolesta.

Puheen teoriaa

Retoriikan teoreettisista kirjoituksista tär-
keimpiä oli Aristoteleen (384-322 eaa.) Re-
toriikka, joka käsittelee puheen lajeja ja va-
kuuttamisen keinoja. Aristoteleen mukaan 
sellainen puhuja oli vakuuttavin, joka oli hy-
väluonteinen, tunsi asiansa ja jätti järkevän 
ja hyväntahtoisen vaikutelman. Argumenttien 
kehittäminen oli tärkeää näkemysten perus-
telussa. Aristoteles muistutti myös tunteiden 
merkityksestä suostuttelussa. Oikeuspuheis-
sa oli viisasta vedota empivien tuomarien ja 
valamiesten säälin tai suuttumuksen tuntei-
siin, sillä tunnetila vaikutti päätöksentekoon 
ja ihmiset arvioivat asioita mielenliikkeidensä 
mukaan. Aristoteles korosti keskitietä tyyli-
keinojen valinnassa kuten muussakin ajatte-
lussaan.

Roomassa puhetaitoa käsitteli esimerkiksi 
Cicero dialogimuotoon laaditussa teokses-
saan Puhujasta (De oratore), jossa hän esit-
teli käsitystään järkevästä, yhteiskunnallises-
ti kokeneesta ja monipuolisesti sivistyneestä 
ihannepuhujasta, joka ei ollut vain puhu-
ja vaan myös valtiomies tai filosofi. Cicero 
kiinnitti huomiota myös huumorin käyttöön 
osana puhujan sanavalmiutta sekä vaikkapa 
eleisiin: ”Puhujan on puhuttava rinta ryhdik-
käänä ja miehekkäänä, ei niin kuin näytte-
lijät näyttämöllä, vaan aseita käyttävän ja 
palaestralla harjoittelevan tapaan. (- - ) Kä-
sivarren on osoitettava ponnekkaasti eteen-
päin, sen on oltava ikään kuin puheen peitsi. 
Jalkaa sopii polkea suurimman jännityksen 
hetkellä puheen alussa tai lopussa.” (3,220, 
suom. Aulikki Vuola)

Hyvin mielenkiintoinen on myös Quinti-
lianuksen (n. 35-100 jaa.) teos puhetaidon 
oppijärjestelmästä, Institutio oratoria. Laaja 
teos on kattavin esitys retoriikasta antiikin 
aikana; mukana on myös kirjallisuuskritiikkiä. 
Quintilianus korosti koulutuksen merkitystä: 
puhujaksi ei synnytä vaan opetellaan. Hänen 
näkemyksensä mukaan paras puhuja oli se, 
joka oli myös hyvä ihminen.

Kirjoittaja on akatemiatutkija ja varajohtaja 
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa.

Cesare Maccari: Cicero antaa ilmi Catilinan. Kuvalähde: Wikimedia commons.



Kuten niin monet julkiset laitokset, akatee-
minen opinahjoni Helsingin yliopisto on 

täynnä lasikaapilla peitettyjä ilmoitustauluja. 
Yliopiston päärakennuksen kolmannessa ker-
roksessa on muun muassa Siulan, suomen ja 
sukukielten opiskelijajärjestön, ilmoitustaulu. 
Siellä on jostain lehdestä otettu 
mustavalkoinen valokuva, jossa 
myrtyneen näköinen keski-ikäinen 
pukumies kouraisee vasemmalla 
kädellään sydänalaansa. Karvai-
sessa ranteessa on hieno kello. Ilme on lie-
västi tuskainen, katse taas jotenkin epämää-
räisen surumielinen. Kuvan ylle on kirjoitettu 
käsin tikkukirjaimilla: VITUTTAAKO? TULE 
SIULAAN!

Kuvan mies on vuorineuvos Pertti Vouti-
lainen, joka teki pitkän uran metalliyhtiö Ou-
tokummun palveluksessa. Sen jälkeen 
hän oli 90-luvulla jatkuvasti julkisuu-
dessa Kansallis-Osake-Pankin viimei-
senä pääjohtajana.

Voutilaisen kuva on ollut Siulan il-
moitustaululla niin kauan kuin muis-
tan. Tulin itse yliopistoon vuonna 1995, 
seitsemäntoista vuotta sitten, ja vah-
vojen muistikuvieni mukaan se oli sii-
nä jo ainakin silloin. Sinä aikana, kun 
kuva on ollut käytössä Siulan houkut-
timena, osa sen merkityssisällöstä on 
ehtinyt vaihtua jo täysin toiseksi.

Kun kuva on aikoinaan otettu 
käyttöön, osa sen huumorista on 
epäilemättä tarkoituksellisesti sisälty-
nyt opiskelijoiden tietoon siitä, kuka 
kuvassa on. Lamavuosina räväköillä 
otteilla kunnostautunut riuska pan-
kinjohtaja köyhien humanistien jär-
jestössä on ollut hupaisa ajatus. Mutta 
ne, jotka ilmoitustaulua silmäillessään 

tunnistavat miehen, käyvät epäilemättä vuo-
si vuodelta harvinaisemmiksi.

Voutilainen jäi eläkkeelle ja katosi siten 
julkisuudesta vuonna 2000, jolloin nykyään 
yliopistoon tulevat opiskelijat olivat hädin 
tuskin ehtineet mennä kouluun. Varmasti 

kuva heistäkin on hauska, mutta 
sen hauskuus on epähistoriallista 
hauskuutta, nimettömän ja tus-
kaisen miehen kuvan hauskuut-
ta. Jotain on peruuttamattomasti, 

traagisesti menetetty. Ja tämä saa suupielet 
alaspäin kuin Voutilaisella konsanaan.

Päärakennuksen kanssa kulmittain on 
Porthania, joka 2004 suljettiin pariksi vuo-
deksi remontin takia. Aina siihen saakka 
siellä oli ala-aulassa Helsingin yliopiston hen-
kilökuntayhdistyksen ilmoitustaulu. Sen va-

Suomen historiallisuus ja 
historiattomuus

tommi uschanov

”Kuvan hauskuus 
on epähistoriallista 
hauskuutta.”
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semmassa yläkulmassa taas oli siististi ohu-
ella tussilla tekstattu tiedote, jonka mukaan 
yhdistyksen toimiston uusi puhelinnumero on 
se ja se. Teksti päättyi ajatusviivaan ja käs-
kyyn: – Tiedota! En muis-
ta tuota puhelinnumeroa, 
mutta muistan, että sen 
käyttöönottopäiväksi ker-
rottiin 12. toukokuuta 
1989. Päivänkohtaisen, kenties kiireellä teh-
dyn tiedotelapun elinkaari venyi siis noin vii-
teentoista vuoteen.

Tästä tulee mieleen Erno Paasilinnan 40 
vuoden takainen satiiri ”Valtavat unenlah-
jat”. Se kertoi norjalaisesta tai ruotsalaisesta 
naisesta, joka oli juuri ollut tajuttomana 32 
vuotta ja sitten yhtäkkiä herännyt. Paasilinna 
luettelee, mitä kaikkia dramaattisia historian 
tapahtumia toisesta maailmansodasta alkaen 
nainen oli tajuttomuutensa aikana säästynyt 
todistamasta.

Samanlainen luettelo voidaan helposti 
laatia myös henkilökuntayhdistyksen tiedot-
teesta. Berliinin muuri murtui, itäblokki va-
pautui, Neuvostoliitto hajosi, Estonia upposi, 
Suomi syöksyi syvään lamaan ja nousi siitä, 
liittyi EU:hun ja vaihtoi markan euroon, pää-
ministeri vaihtui neljä kertaa ja president-
ti kahdesti. Lankapuhelimet korvautuivat 
kännyköillä ja yleisöpuhelimet lakkautettiin 
Porthanian aulasta. Ja aina vain tuo pieni 
huolellisesti laadittu lappu ilmoitti uudesta 
puhelinnumerosta, joka ei ollut enää lopulta 
kovin uusi.

Miksi otan esiin nämä kaksi ilmoitustau-
lua ja kaksi paperinpalasta? Ne symboloivat 
minulle tiettyjä historian piirteitä, jotka ovat 
jääneet merkitykseensä nähden vähälle huo-
miolle.

Pankkimies Voutilainen ilmentää sitä, 
kuinka ihmisten ”pääseminen mukaan his-
toriaan” merkitsee todellisuudessa usein, 
että he katoavat sinne jäljettömiin. Viimeis-
tään 90-luvun jälkeen Voutilaisen henkilö on 
muuttunut lopullisesti osaksi Suomen histori-
aa. Mutta niin näkymättömäksi ja vähäpätöi-
seksi osaksi sitä, etteivät uudet sukupolvet 
enää tunnista häntä. Jos menneisyydestä ei 
johda selkeitä mielleyhtymäketjuja nykyisyy-
teen riittävän nopeasti ja näkyvästi, tämä 
menneisyys painuu unohduksiin, olipa se 
omana aikanaan sitten kuinka merkittävää 

tahansa.
Niinpä esimerkiksi Suomen historiasta 

muistetaan akateemisen historiantutkimuk-
sen ulkopuolella vain suppea, osittain mieli-

valtaisin perustein valikoi-
tunut muutaman tuhannen 
ihmisen joukko sekä asiat, 
joista johtaa mielleyhtymä-
ketju johonkuhun heistä. 

Kyse on suunnilleen niistä 6 000 henkilöstä, 
jotka ovat mukana Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran julkaisemassa Kansallisbiografi-
assa. Jos joku ei onnistu pääsemään tähän 
joukkoon mukaan, hän unohtuu käytännössä 
täydellisesti, vaikka olisi ollut omana aika-
naan kuinka merkittävä tahansa.

Ottaakseni yksittäisen dramaattisen esi-
merkin historian väliinputoajista: Kansallis-
biografiasta puuttuu muiden muassa Kaarlo 
Harvala, joka toimi aikoinaan SDP:n puheen-
johtajana lähes 13 vuotta (1930–42) – pi-
tempään kuin edes Paavo Lipponen. Wikipe-
diassa hänestä on parin rivin tynkäartikkeli, 
Helsingin Sanomat on maininnut hänet vii-
meksi vuonna 1992.

Puhelinnumerotiedote taas heijastaa sitä, 
kuinka historia ylipäänsä ei koostu vain asioi-
den muuttumisesta, vaan myös niiden pysy-
misestä ennallaan. Populaarissa ajattelussa 
historia mielletään usein pelkiksi dramaatti-
siksi käänteiksi. Vaikkapa Historia- ja Tieteen 
Kuvalehti Historia -lehdet kertovat kansiku-
vajutuillaan, mistä on kysymys: Eurooppa lie-
keissä, Stalinin terrori, 100 000 kuoli. Mutta 
historiaa on yhtä lailla mikä tahansa ajallinen 
ilmiö – myös asioiden säilyminen ennallaan.

Sekin, että asiat muuttuvat, on usein seu-
rausta toisten asioiden säilymisestä muuttu-
mattomina. Esimerkiksi se, että vuoden 2011 
eduskuntavaalit pidettiin juuri tuona vuonna, 
määräytyi siitä, että Urho Kekkonen hajotti 
vuosiksi 1972–76 valitun eduskunnan ennen-
aikaisesti vuonna 1975 eikä sitä ole sen jäl-
keen hajotettu kesken kauden. Jos Kekkonen 
olisi pidättäytynyt hajotuksesta, kaikki myö-
hemmät vaalit olisivat siirtyneet vastaavasti 
seuraavaan vuoteen eli vuoden 2011 vaalit 
olisi pidetty vasta 2012. Näin siis esimer-
kiksi eduskunnan tämänhetkinen tarkka ko-
koonpano johtuu osaksi välillisesti Kekkosen 
päätöksestä, jonka hän teki 37 vuotta sitten 

– tuolloin hetkellisesti vallinneista päivänpo-

”Historia ei koostu vain asioiden 
muuttumisesta, vaan myös niiden 
pysymisestä ennallaan.”
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liittisista syistä. Mutta kukapa vaaleja kom-
mentoiva tai edes yksityisesti mielessään 
pohtiva olisi nähnyt asian näin?

Uudenlaista tutkimusta

Sekä määrällä että laadulla mitattuna histo-
rian akateeminen tutkimus elää nykyhetken 
Suomessa suurta kukoistuskautta. Historioit-
sijoiden tutkittavaksi on lisäksi vapautunut 
kokonaisia suuria alueita, joiden tarkastelu 
on aiemmin ollut poliittisesti tai kulttuurisesti 
kiellettyä. Näin on syntynyt sellaisia suuren-
moisia kirjoja kuin Mikko Ylikankaan Unileipää, 
kuolonvettä, spiidiä (2009), joka tarkastelee 
huumeiden käytön historiaa Suomessa lähes 
200 vuoden aikajänteellä, tai Jukka Rislakin 
Paha sektori (2010), joka käsittelee kylmän 
sodan aikaisen Suomen suhdetta ydinaseisiin 
ja ydinsodan mahdollisuuteen.

Miksi Suomi on Suomi

Syyskuussa 2012 ilmestynyt oma kirjani 
Miksi Suomi on Suomi koostuu kolmesta eri 
luvusta. Niissä pohdin Suomen erityisluon-
netta ja sitä, mikä suomalaisuuden erottaa 
muista kulttuureista – myös niistä, joita se 
eniten muistuttaa. Kir-
jan luvuista viimeinen 
ja ylivoimaisesti pisin on 

”Historiaton Suomi”. Siinä 
esitän, että eräs kaikkein 
luonteenomaisimmista Suomen piirteistä on 
se, että oman maan historia ei ole tavallisten 
ihmisten arkikokemuksessa kovinkaan usein 
läsnä.

Keskustelu arkielämässä ilmenevästä 
”historiakulttuurista” ja pohdinta ”historian 
julkisesta käytöstä” on Suomessa nykyään 
yhtä vilkasta kuin muuallakin länsimaissa. 
Itse en kuitenkaan ole voinut välttyä vaiku-
telmalta, että Suomi on jokseenkin historia-
ton maa, historiaton kulttuuri – sekä poliit-
tisen historian että esimerkiksi sosiaali- ja 
kulttuurihistorian suhteen. ”Historiakulttuuri” 
on jo melkein liian vaativa nimitys, kun huo-
mataan, miten vaatimattomasti ja näkymät-
tömästi historia on Suomessa yleensä esillä.

Suomelle on leimallista, ettei oman maan 
historiaa ja siitä tehtäviä tulkintoja käytetä 
päivänpoliittisessa keskustelussa käytännös-

sä lainkaan. Suomessa ei tehdä edes sellaisia 
tarkoitushakuisia, läpinäkyvästi välineellisiä 
yrityksiä hankkia historiasta tukea omille 
kannoille, jotka ovat tuttuja muualta. Kun 
esimerkiksi hallitus ja oppositio nokittelevat 
eduskunnan kyselytunneilla ja välikysymys-
keskusteluissa, ei juuri koskaan kuulla viit-
tauksia tai rinnastuksia hallitus- ja oppositio-
puolueiden historiaan tai laajemmin Suomen 
historian tapahtumiin ja henkilöihin.

Tai kuvitellaanpa, että esimerkiksi TV:n 
vaalitenteissä puolueiden puheenjohtajilta 
kysyttäisiin, kenet omista edeltäjistään pu-
heenjohtajana he kokevat itselleen läheisim-
mäksi ja esikuvallisimmaksi. Useissa muissa 
länsimaissa tällaiset kysymykset ovat tavalli-
sia, mutta Suomessa ne eivät tuntuisi olevan 
lainkaan tästä maailmasta.

Ehkä hämmentävin suomalaisen kulttuu-
rin historiasuhteeseen liittyvä piirre on se, 
että kansalaisten rakastamaa hyvinvointi-
valtiota ei mielletä nimettävissä olevien his-
toriallisten toimijoiden aikaansaannokseksi. 
Vuonna 2009 tehdyssä Helsingin yliopiston 
kyselytutkimuksessa yli 90 % vastaajista oli 
joko osin tai täysin samaa mieltä väitteestä, 
että hyvinvointivaltion rakentaminen ”muutti 
suomalaisten elämää enemmän kuin mikään 

muu 1900-luvun kehitys” 
– siis mukaan lukien esi-
merkiksi talvi- ja jatko-
sota tai edes itsenäisty-
minen Venäjästä. Peräti 

61 % oli väitteestä täysin samaa mieltä. Täs-
tä huolimatta ”suurimpien suomalaisten” lis-
toja hallitsevat Mannerheimin kaltaiset sota-
sankarit, eikä hyvinvointivaltion rakentaneita 
1950–70-luvun sosiaalipoliitikkoja ja yhteis-
kuntatieteilijöitä muista heidän rinnallaan 
juuri kukaan. Hyvinvointivaltion pystyttämi-
sen paikka kollektiivisessa historiallisessa 
muistissa on täysin toinen kuin esimerkiksi 
naapurimaassa Ruotsissa.

Kirjani muodostuu pitkästä sarjasta vas-
taavanlaisia yksittäisiä tapausesimerkkejä. 
Pyrin niiden avulla osoittamaan poleemises-
ti, että historiatietoisuuden puuttumisessa 
ei ole kysymys sen vähemmästä kuin todel-
lisuudentajun puuttumisesta. Kun kuva his-
toriasta on paikkansapitävä ja kattava, tulee 
psykologisesti mahdottomaksi ottaa moniin 
nykyhetken ilmiöihin tiettyjä kantoja, jotka 

”Historiatietoisuuden puuttumisessa 
ei ole kysymys sen vähemmästä kuin 
todellisuudentajun puuttumisesta.”
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ovat suosittuja ja laajalle levinneitä. Samaan 
aikaan historiatietoisuus myös vapauttaa ot-
tamaan niihin tiettyjä toisia kantoja, jotka 
ovat epäsuosittuja ja harvojen omaksumia.

On vaikeaa ottaa vakavasti esimerkik-
si puhetta ”suomalaisesta viinapäästä”, kun 
tietää Matti Peltosen tutkimuksia lukeneena, 
että käsite luotiin epämääräisten mielikuvien 
pohjalta päivänpoliittiseksi lyömäaseeksi ti-
lanteessa, jossa Suomessa ei ollut tehty vielä 
ainuttakaan alkoholin kulutustutkimusta. On 
samoin kiehtovaa lukea Kati Mikkolan väitös-
kirjasta Tulevaisuutta vastaan (2009), kuinka 
vielä 1800-luvun lopulla monien suomalaisten 
arkielämää sääteli jyrkkä uskonnollinen fun-
damentalismi, joka ei lainkaan poikkea nyky-
päivän Iranista tai Saudi-Arabiasta. Laajalle 
levinneessä, mutta sittemmin kadonneessa 
uskonnollisessa maailmankuvassa esimer-
kiksi polkupyöräily, Kalevalan lukeminen tai 
äänestäminen samaistettiin saatananpalvon-
taan ja sen pelättiin vievän helvetin tuleen. 
Mikkolan tutkimus vihjaa, että saatamme 
itse olla nyky-Suomessa yhtä sokeita jollekin, 
jota kannatamme laajalti, mutta jolle myö-
hemmät sukupolvet tulevat naureskelemaan 
puolittain kauhistuneesti.

Historia myös opettaa suhteellisuudenta-
jua. Esimerkiksi Olli Rehn ja Erkki Liikanen 
ovat luonnehtineet nykyistä eurokriisiä ”pa-
himmaksi Eurooppaa koskettavaksi kriisik-
si toisen maailmansodan jälkeen”. Kukaan, 
joka muistaa esimerkiksi Kuuban ohjuskriisin 
tai monet muut kylmän sodan aikaiset lähel-
tä piti -tilanteet, voi tuskin olla tästä samaa 
mieltä. Jos Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton 
välille olisi syttynyt ydinsota, se olisi saat-
tanut pahimmillaan tuhota koko Euroopan. 
Myös Jugoslavian sodat, joissa sai surman-
sa yli 130 000 ihmistä vuosina 1991–95 ja 
1998–99, ovat Liikaselle ja Rehnille ilmeisesti 
jo liian kaukaista historiaa, jotta he muistai-
sivat niitä enää.

Kun Sirkka Ahonen tutki 1990-luvun lo-
pussa vuonna 1980 syntyneiden suomalais-
ten lukiolaisten suhdetta historiaan, eräs hä-
nen haastateltavistaan sanoi: ”Ei siitä tarvit-
se kenenkään pahastua, vaikka menneisyys 
liittyykin nykyisyyteen.” Olemmeko sittem-
min ehtineet jo vaiheeseen, jossa pahastu-
minenkin on lakannut ja historiaa ympäröi 
pelkkä unohdus?

Kirjoittaja on helsinkiläinen tietokirjailija ja 
kääntäjä.
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Matka maanosan menestystarinaan avaa 
toisenlaisen Afrikan. Voisiko kokemuk-

sen välittää oppilaalle?
Historiantunti voi parantaa monta hen-

kistä vammaa, mutta yhdessä asiassa se voi 
viedä mielen yhä syvemmälle erheen suohon. 
Monen suomalaisoppilaan mieleen on kirjoi-
tettu jo pienenä, että afrikkalaiset ovat alem-
piarvoisia, laiskempia tai tyhmempiä kuin me 
suomalaiset. 

Historian perusoppisisältö tuntuu vahvis-
tavan käsitystä: ensin orjuutta ja alkeellisia 
valtakuntia, sittemmin 
diktatuuria, sisällissotia ja 
hukattuja luonnonvaroja.

Onhan tätä käsitystä 
yritetty korjata. Suomen 
vuotta 1918 opiskellessa olemme todenneet, 
että kovin näyttävät ongelmat samanlaisilta 
kuin Afrikan sisällissodissa.

Teollistumisaiheessa olemme leikkineet 
sillä ajatuksella, että Zimbabwen ja Suomen 
asukkaat olisivat muinaisina aikoina vaih-
taneet paikkaa – olisiko Suomi silti rikas ja 
Zimbabwe köyhä? Oppilaat myöntävät, että 
Afrikan köyhyys ei johdu asukkaiden type-
ryydestä ja Suomenkin menestys yllättävän 
paljon maamme sijainnista. 

Mutta tämä oivallus tiedon tasolla ei vält-
tämättä muuta vanhaa asennetta. Onneksi 
tutustuminen Botswanaan muuttaa. 

Tarkastusmatka eteläiseen Afrikkaan

Korruptoitumaton Afrikan maa, jossa jokai-
sella on oikeus maksuttomaan kouluun, ter-
veydenhuoltoon ja kansaneläkkeeseen. Maa, 
jolla on timanttikaivoksia, mutta jonka pre-
sidentti ajelee polkupyörällä. Kaksimiljoo-
nainen kansa Kalaharin kuivalla itäreunalla, 
loputtomasti kuivaa pensassavannia, hienoja 
safarimaastoja Sambesin sivuhaaroilla.

 Kaikki, mitä olin lukenut Botswanasta, 
hämmästytti. Ainutlaatuisen tilaisuuden tul-
len lensimme opettajavaimoni kanssa paikan 
päälle ja vuokrasimme auton. Ja kaikki oli 
niin kuin meille oli kerrottu.

On merkillinen olo ajella afrikkalaisen pen-
sassavannin keskellä ilman pelkoa ryöstöstä 
tai kerjäläisten tulvasta. Tiesin kyllä, ettei ole 
mitenkään vaarallista pysähtyä kylään jutus-
telemaan ihmisten kanssa, mutta meni hetki, 
ennen kuin siihen tottui. 

Pian jo tarjosimme autokyytiä karjama-
joilta palaaville kyläläisille. 
Kävelimme pensastossa 
kuin Lapissa ikään. Lenk-
keilimme iltahämärissä 
pääkaupungin kaduilla. 

Kyselimme uusilta tuttavuuksilta, mikä 
Botswanassa on parasta. Jokaisen vastaus 
toisteli samaa: ”rauha”, ”rauhallista”, ”täällä 
ei varasteta”, ”ei ole sotaa”. 

Nykyään auvoista rauhaa häiritsee hie-
man siirtolaisvirta Zimbabwesta. Valtaosa 
tulijoista on sopeutunut maan tapoihin ja ta-
louselämään, mutta kaupunkien ympäristös-
sä on alueita, joille ei kannata lähteä yksin.

Molepololen pikkukaupungin alakoulussa 
johtajaopettaja oli innokas kertomaan maan-
sa koulujärjestelmästä. Alaluokilla opetetaan 
äidinkielellä, setswanalla, mutta kirjat ovat 
englannin kielellä. Yläkoulussa opetuskielenä 
on jo englanti. Entä onko totta, että opetus 
on kaikille maksutonta? 

- Lukukausi maksaa 10 pulaa (euron).
- Se ei ole paljon? 
- Ei, ja jos jollakin ei ole varaa, hallitus mak-
saa sen.

Kovin pitkää didaktista keskustelua emme 
käyneet, mutta opetusmenetelmät näyttivät 
ajantasaisilta. Kuudennen luokan oppilaat te-
kivät ajatuskarttoja Botswanan teollisuuden 
ongelmista. Pienimmät harjoittelivat setswa-

Puhukaa heille Botswanasta

Pauli tahKola

“Kehityksen tahti on hengästyttävä, 
mutta tunnelma kampusalueella 
on rennon leppoisa, afrikkalainen.”
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nan kirjoittamista pienen oppimispelin avulla. 
Yläkoulun ja lukion pihalla abiturien-

tit paahtoivat historiaa lokakuun helteessä. 
– Kerrotaanko oppikirjassanne mitään Suo-
mesta? Hiljainen tyttö selasi pitkään oppikir-
jaansa, ja sieltähän se löytyi: Ahvenanmaan 
kysymys ja Kansainliiton ratkaisu siihen 
v.1921! Ehkä painotus ei Molepololessa ole 
vielä siirtynyt nippelitiedoista kokonaisuuksi-
en hallintaan.

Seuraavana päivänä kävelimme Gabo-
ronen yliopiston kampuksella ja jututimme 
opiskelijoita. Yliopisto on kansankunnan yl-
peys. Parhaillaan rakennetaan lääketieteellis-
tä tiedekuntaa, jota maassa ei aiemmin ole 
ollut. Samalla avataan upouusi 400 vuode-
paikan yliopistollinen harjoittelusairaala. Yli-
opiston uuteen kirjastoon on pyritty saamaan 
kaikki mahdolliset digitaaliset tietokannat, 
tarkoitus on hypätä kerralla kansainväliselle 
tasolle. 

Vain muutama vuosikymmen sitten yli-
opisto aloitti toimintansa matalissa tiilita-
loissa. Alkurahoitus oli järjestynyt myymällä 
naudanlihaa Etelä-Afrikkaan. 

Kehityksen tahti on hengästyttävä, mutta 
tunnelma kampusalueella on rennon leppoi-
sa, afrikkalainen.

Historian knoppeja Kalaharista

Botswana muuttaa vierailijan asenteet – juuri 
tällainen Afrikasta piti tulla, kun siirtomaaval-
ta päättyi ja tulevaisuuden ajatteleminen veti 
suut leveään afrikkalaiseen hymyyn. Mutta 
miten tämän tunteen kertoo oppilaalle?

Mielestäni asennekasvatuksen kultainen 
sääntö on vedota oppilaiden kansalliseen tai 
paikalliseen itserakkauteen. Eli siis: Botswa-
na on Afrikan Suomi. 

Pieni, rauhaarakastava, koulutuksen voi-
maan uskova kansa elää karuissa luonnon-
oloissa. Pääkaupunki on aivan maan etelä-
laidalla. Maan pohjoisosa on kuuluisa luon-
nostaan, ja siellä käy paljon ulkomaalaisia 
matkailijoita.

1800-luvulla tämä pieni sisukas kansa 
kävi oman talvisotansa suurta idän kansaa 
(zulut) vastaan. Kaikkien ihmeeksi hiljaiset 
ja rauhaarakastavat batswanat voittivat puo-
lustustaistelun. 

Myöhemmin Iso-Britannia liitti alueen, sil-
loisen Betshuanamaan, siirtomaihinsa, mutta 
toi lippunsa paikalle lähinnä ärsyttääkseen 
naapuri-Namibian valloittajaa Saksaa. Köy-
hä ja kuiva maa kiinnosti kuningatarta yhtä 
vähän kuin Suomen suuriruhtinaskunta Alek-
santeri I:tä vuonna 1808, ja yhtä rauhassa 
sai Betshuanamaa elellä itsekseen.…

Valtakunta, josta ei ollut kuningattarelle 
vähäisintäkään huolta ja joka urhoollises-
ti taisteli 2. maailmansodassa valtakunnan 
puolesta kuin Suomen pojat Balkanilla aika-
naan, sai itsenäisyyden ilman verenvuoda-
tusta v. 1966. Sini – musta – valkoinen lippu 
kohotettiin salkoon.

Viimeinen englantilainen jätti maailman 
uusimman ja lähes köyhimmän maan asuk-
kaat rutikuivalle savannille säälinsekaisin 
tuntein, mutta heti itsenäistymispäivänä 
satoi. Botswanassa sana ”pula” tarkoittaa 
sadetta, siunausta ja rahaa – ne ovat lähes 

sama asia. Seuraavana vuonna 
maasta löytyi timantteja.

Kovin tutun kuuloisesti pää-
tettiin yhdessä panostaa kou-
lutukseen. Ensimmäinen presi-
dentti Seretse Khama oli tiukka 
laillisuusmies, joka ohjasi timant-
tikaivosrahat yliopiston perusta-
miseen ja terveydenhuoltoon. 

Yhä vielä kaikki halukkaat 
pääsevät kouluun, ja jos sopivaa 
alaa ei löydy omasta maasta, val-
tio maksaa opiskelun ulkomailla. 
Tarkistimme asian pistokokein 
pääkaupunki Gaboronen kadulla.

Kaikkeen eivät timantit sen-Ilmainen yliopistokoulutus vetää fuksien suut hymyyn 
Gaboronen kampuksella.



tään riitä. Työikäisille ei ole työttömyyskor-
vauksia, ja jokainen saa raapia elantonsa 
it-alalta tai durrasta, myydä meloneja tai 
lehmänkelloja. Niitä ostinkin 
monta.

Mutta vanhuudessa odot-
taa turvattu eläke. Köyhyyt-
tä on, muttei kurjuutta. Eikä 
maassa ole koettu yhtään 
sotaa tai aseellista konfliktia. Botswana on 
Afrikan oloissa poikkeuksellisen puhdas kan-
sallisvaltio, mikä on säästänyt sen etnisten 
ryhmien välisiltä valtataisteluilta.

Miten tämän luokassa vetäisi?

HYOL:n nettisivujen materiaalipankissa on 
matkalla ottamani kuvasarja, jolla saa mu-
kavaa lisähöystöä historiatunneille – olipa se 
sitten pelkkä alkumotivointi siirtomaahistori-
aan tai laaja tutkimus. 

Botswanasta löytyy tarina jokaiseen kou-
luhistorian perinteiseen Afrikka-aiheeseen: 

David Livingstone asui Botswanan alueel-
la, ja aloitti sieltä kuuluisat matkansa. Da-
vidia muistellaan maassa lämpimästi, vaikka 
samalla todetaan, että hän käännytti var-
muudella vain yhden henkilön, kun taas ase-
kauppaa hän edisti merkittävästi…

Tytär Elisabetin luut lepäävät yhä maan 
eteläosassa, jossa asui niin Livingstone kuin 
valtaosa batswanoistakin – siellä ei malaria 
ole jatkuva ongelma kuten maan pohjoisosis-
sa.

Cecil Rhodes pyysi Iso-Britannian kunin-
gattarelta, että saisi köyhän protektoraatin 
hallintaansa. Batswanat, jotka olivat nähneet 
naapurimaa-Rhodesian vähemmän lempeän 
hallintomallin, lähettivät kolme heimojen-
sa päällikköä kauas Lontooseen estääkseen 
Rhodesin valtaan joutumisen. 

Siirtomaa-asioista vastaava ministeri oli jo 
suullisesti luvannut maan Rhodesille, mutta 
lähetyskoulua käyneiden, rauhallisten, eng-
lantia osaavien absolutistiedustajien kiertue 
Euroopassa käänsi yleisen mielipiteen Rho-
desia vastaan. Hän joutui tyytymään pelk-
kään maakaistaleeseen, jolle rakennettiin 
rautatie Kapkaupungista läpi Betshuanamaan 
kohti pohjoista.

Apartheidin aikakaudella Etelä-Afrikka 
huokui uhkaa Botswanan pääkaupunkiin, ja 
luultavasti vielä kylmemmin kuin Neuvosto-

liitto Suomeen. Gaboronen 
keskustasta on vain muuta-
ma kilometri rajalle. 

Jo ennen Botswanan itse-
näistymistä Etelä-Afrikka sai 
poliittisen raivokohtauksen, 

kun batswanoiden kuningassukuun ja heimo-
hallinnon ykkösmiehiin kuuluva Seretse Kha-
ma meni naimisiin valkoisen englantilaisen 
naisen kanssa. Etelä-Afrikka vetosi Iso-Bri-
tanniaan, ja juuri päättyneen 2. maailman-
sodan veloissa rypevä Iso-Britannia, joka oli 
taloudellisesti riippuvainen Etelä-Afrikasta, 
painosti Khaman elämään vuosia maanpaos-
sa Britanniassa. 

Siirtomaavallan sortuessa Khama palasi 
kuitenkin kotimaahansa. Perinteiseen kunin-
gassukuun kuuluvana ja maan ensimmäisenä 
demokraattisesti valittuna presidenttinä hän 
painoi lähtemättömän jäljen maan poliitti-
seen kulttuuriin. Maan demokratia on vakaa 
ja korruptio vähäistä. (Transparency Interna-
tionalin listauksessa 32. maa /183 listattua 
maata)

YK:n eteläisen Afrikan päämaja äänes-
ti muutama vuosi sitten jaloillaan ja siirtyi 
levottomasta Zimbabwesta Gaboronen rau-
haan. Monet pankit ovat myös siirtäneet 
työntekijänsä Botswanaan. Maan visiona on 
olla Afrikan Sveitsi – rauhan, vakauden ja 
pankkitoiminnan tyyssija, jonka talous ku-
koistaisi vielä sittenkin, kun timantit ovat 
loppuneet.

Toteuttipa tunnin niin tai näin, jonkinlaista 
alkukevennystä saa leivottua siitä tosiasiasta, 
että Botswanan pääkieli on setswana, kansa 
batswana ja yksittäinen kansalainen mots-
wana. Sukukansa asuu Lesothossa, jonka 
kieli on sesotho ja kansa basotho… 

Kirjoittaja opettaa historiaa, yhteiskunta-
oppia ja uskontoa Kuoreveden koulussa 
Jämsässä.

Artikkeliin liittyvä kuvaopetusmateriaali löytyy 
HYOL:n verkkosivujen materiaalipankista.  
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”Botswanan visiona on olla 
Afrikan Sveitsi – rauhan, 
vakauden ja pankkitoiminnan 
tyyssija.”





Vuosi vuorotteluvapaalla on takanapäin. 
Vuosi on lyhyt aika neljännesvuosisadan 

työrupeaman jälkeen, mutta riittävän pitkä, 
jotta saa kunnolla etäisyyttä vanhoihin rutii-
neihin. Vuorottelukorvaus pelasti pahimmal-
ta talouskriisiltä. Testasin myös aika ajoin 
vuoden mittaan mielessäni, miltä ajatus kou-
lutyöhön palaamisesta tuntui. Vielä alkuvuo-
desta, vapaan puolessavälissä, tunnereaktio 
oli kielteinen, mutta toukokuun vaihtuessa 
kesäksi ajatus töihin paluusta ei enää ahdis-
tanut. Nyt kolmen kuukauden koulutyön jäl-
keen voin sanoa, että vuorotteluvapaa toimii! 
Ehkäpä vielä lähden sellaiselle uudelleen en-
nen eläkeikää.

EAPPI – KMN – KUA

Aloitin vuoden vapauden ilman suunnitelmia 
tai aikatauluja. Uskoin mielekästä tekemistä 
löytyvän hakemattakin, toki pari ikuisuuspro-
jektia oli odottamassa paremman tekemisen 
puutetta. Alkusyksyllä sitten huomasin leh-
ti-ilmoituksen, jolla haettiin ihmisoikeustark-
kailijoita Länsirannalle, Israelin miehittämille 
palestiinalaisalueille. Kyseessä on Kirkkojen 
maailmanneuvoston EAPPI-hanke, jota Suo-
men osalta koordinoi Kirkon Ulkomaanapu. 

Syyskautta väritti ensin jännitys siitä, tu-
lisinko valituksi. Valinnan varmistuttua alkoi 
tutustuminen alueen historiaan, jonka olin 
luullut tuntevani hyvin. Olin tuntenut vain 
voittajan version. Se osoittautui kokoelmaksi 
myyttejä, joiden tueksi tosiasiat vääntyvät 
vain tarkoitushakuisuuden voimin. Talven 
myötä jännitys alkoi kiristyä, kun lähtö hel-
mikuun alussa tuli lähemmäksi. Viimeisen si-
lauksen antoi Helsingin dokumenttielokuva-
festivaali DocPoint, jossa oli tarjolla niin isra-
elilaisia elokuvia kuin yksi palestiinalainenkin 
elokuva tilanteesta, jota olin lähdössä omin 
silmin havainnoimaan.

Kirjava joukko sekavaan tilanteeseen 

Kansainvälinen ihmisoikeustarkkailijaryh-
mämme koostui 16 eri maan kansalaisista. 
Maailmankatsomuskirjossa oli edustettuna 
näkemyksiä agnostismista juutalaisuuteen, 
kristinuskon eri suuntauksiin ja islamiin. 
Oma lähtökohtani ei ollut vähempää värikäs: 
vapaiden suuntien kristitty sionisti. Hajaan-
nuimme 4-6 hengen tiimeihin seitsemälle eri 
paikkakunnalle Länsirannalla. Jokaisen tiimin 
tehtävänkuva oli erilainen. 

Minun paikkakuntani oli kaupunki kahden 
suuren pakolaisleirin ja Israelin rakentaman 
muurin tuntumassa. Yksi vakio-ohjelmamme 
aihe olivat ongelmat, jotka liittyivät pales-
tiinalaisten kulkuun muurin läpi tarkastus-
pisteen ja maatalousporttien kautta. Toinen 
tärkeä aihe oli Israelin Länsirannalle rakenta-
mien siirtokuntien aiheuttamat ongelmat.

 Maanviljelijöiden karkotus mailtaan, liik-
kumisen rajoittaminen, miehitysjoukkojen 
mielivalta, hallinnollinen kuristaminen, joka 
tekee jokapäiväisestä elämästä taistelua, 
siirtokuntalaisten rajaton arroganssi - luke-
mattomat kohtaamiset tavallisten ihmisten ja 
palestiinalaisten kyläjohtajien kanssa välitti-
vät masentavan kuvan siitä, miten itseään 
Lähi-idän ainoaksi demokratiaksi kutsuva 
maa likaa mainettaan ja mädättää tulevai-
suuttaan.

Tulevaisuus – mistä se syntyy?

Tulevaisuus näyttää Länsirannalla synkältä. 
Juuri kukaan tapaamistani ihmisistä ei usko 
tilanteen muuttuvan paremmaksi. Palestiina-
laiset eivät enää luota johtajiinsa, ja Israel on 
johdonmukaisesti riistänyt itselleen kaiken, 
mihin kansainvälisen yhteisön kärsivällisyys 
on sille antanut rohkeutta. Niinpä palestiina-
laiset vanhemmat investoivat siihen ainoaan, 
jolla näyttäisi olevan tulevaisuuden lupaus: 

Vuorotteluvapaa ja ihmisoikeudet

Jorma larinKosKi
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lastensa koulutukseen. Heistä onkin tullut 
Lähi-idän koulutetuin kansa. Länsirannalla ei 
ollut vaikeaa löytää englantia puhuvia ihmi-
siä, ja monia muitakin kieliä oli satunnaisesti 
tarjolla. Nuorten kanssa nousi usein puheen-
aiheeksi mahdollisuus opiskella ulkomailla, ja 
hyvin monilla oli sukulaisia Euroopan maissa. 
Puolet palestiinalaisista asuu sen alueen ul-
kopuolella, jonka Kansainliitto kaavailuissaan 
65 vuotta sitten jakoi kahdeksi valtioksi. Mie-
hittäjän suunnitelma siis toimii.

Israelinkaan tulevaisuus ei näytä valoi-
salta. Miehityksen ylläpito edellyttää koko 
yhteiskunnan militarisoimista sekä jatkuvaa 
viholliskuvan ylläpitoa. Kuva omasta kansas-
ta kaikkien vainoamana uhrina juurrutetaan 
uusien sukupolvien kansalliseen identiteet-
tiin. Useiden vuosien palvelus asevelvollisena 
miehitysjoukoissa toisaalta turhauttaa ja toi-
saalta istuttaa nuoriin kansallisen ylemmyy-
dentunteen. Käyttäytyminen palestiinalaisia 
kohtaan on näillä hampaisiin saakka aseiste-
tuilla teineillä sen mukaista. 

Kuka tilanteen pitkittymisestä hyötyy?

Kaikki israelilaiset eivät näe nykyistä menoa 
ainoana mahdollisena vaihtoehtona. Tutus-
tuin maassa ollessani moniin eri israelilaisten 
järjestöjen edustajiin. Valtavirrasta poikkea-
vien ääni on jäänyt heikoksi, sillä varsinkin 
Itä-Euroopasta tulevien siirtolaisten virta pi-
tää laitaoikeistolaisen politiikan tuen vahva-
na. Sitä vahvistaa myös Atlantin takaa tuleva 
uskonnollis-ideologinen siirtolaisuus. Molem-

pien yhteisvaikutus vahvistaa siirtokuntalii-
kettä. Sen tavoite on pala palalta nakertaa 
Länsirannan maa palestiinalaisilta ja liittää se 
Israeliin.

Kun vuosi sitten luin ilmoituksen ja sen 
pohjalta hain ihmisoikeustarkkailijaksi, olin 
mielestäni tilanteeseen hyvin perehtynyt, ja 
juuri siksi Israelin politiikkaan hyväksyvästi 
suhtautuva. Nyt olen nähnyt tilanteen paikan 
päällä. Puolustan – kuten ennenkin – Israelin 
oikeutta olemassaoloonsa, ja sen oikeuksia 
suvereenina valtiona kansainvälisen oikeu-
den mukaisesti. Mutta sillä on kansainvälisen 
oikeuden mukaan myös velvoitteensa. Seit-
semän vuosikymmenen takainen holokausti 
ei ole avoin piikki valloitussotiin tai hinta, jol-
la vainoista selvinneiden jälkeläisten valtion 
kansalaisille on ostettu moraalinen teflonpin-
noite syyllisyyden tarttumista vastaan. 

Entä Kirja?

On ihmisiä, joille kaikki, mitä Israel tekee, on 
hyväksyttävää, ja kaikki Israelin kritisoimi-
nen on antisemitismiä. Usein he perustelevat 
ajatteluaan Raamatulla. Otin asian haastee-
na ja ryhdyin selvittämään, venyykö koko 
kulttuurimme pohjana olevan kirjan opetus 
kristilliseen sionismiin. Siihen liittyvää poh-
dintaa ja toivoakseni asiallista keskustelua 
tullee vielä lisää Kotimaa24 blogipalstalle.

Kun katselen taakse jäänyttä vuotta, pi-
dän itseäni etuoikeutettuna. En siksi, että 
se olisi ollut kaikki miellyttävää. Joka päi-
vä palaan ajatuksissani Länsirannalle, enkä 

haluaisi uskoa, että ideologisen 
ylemmyydentunteen voimin 
ihmiset ovat valmiita suoritta-
maan etnistä puhdistusta. Uuti-
set Länsirannalta tuottavat nyt 
voimakkaan reaktion. Näen sy-
dämessäni maisemat, ihmiset, 
kylät, siirtokunnat, tarkastuspis-
teet, sotilaat, aseet ja pelon. Ja 
siirtokuntalaiset, jotka kantavat 
rennosti rynnäkkökiväärejään ja 
rajaavat omaan kansaansa kuu-
lumattomilta valtaamansa maan 
sinivalkoisin lipuin. 

Kirjoittaja on helsinkiläinen 
maantiedon ja biologian opettaja. 
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Palestiinalaisia viljelijöitä menossa vartioidun portin kautta muurin 
taakse jääneille mailleen. Hoitamattomat maat menetetään miehittäjän 
käyttöön, mutta maille pääseminen edellyttää Israelin viranomaisten 
lupaa.
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Nippu uusia käsitteitä, pitkiä tekstejä ja 
abstrakteja asioita – erityistä tukea tar-

vitseva oppilas hämmentyy tietopaljouden ää-
ressä. Kun yleiskieliset tekstit ovat oppilaalle 
liian vaikeita, oppimisen apuna voi käyttää 
selkotekstejä. Selkokielisestä materiaalista 
voivat hyötyä esimerkiksi oppilaat, joilla on 
laaja-alainen oppimisvaikeus, lukivaikeus tai 
joiden äidinkieli ei ole suomi. 

Selkoteksti on looginen kokonaisuus

Selkokielisen tekstin tehtävänä on helpottaa 
lukemista, joten se on kieleltään yksinkertai-
sempaa kuin yleiskielinen teksti. Selkoteks-
tissä käytetään pääasiassa tuttuja ja help-
poja sanoja ja yksinkertaisia lauserakenteita. 
Jos tekstissä on vaikeita käsitteitä tai vieras-
peräisiä sanoja, ne selitetään lukijalle. Selko-
tekstissä suositaan konkreettisia ilmauksia ja 
esimerkkejä, jotta abstraktitkin asiat tulisivat 
lähemmäksi lukijan kokemusmaailmaa. Sel-
kokirjoittaja rakentaa tekstistä loogisen ko-
konaisuuden, jota lukijan on helppo seurata. 

Pelkkä tekstin muokkaaminen ei kuiten-
kaan vielä riitä, vaan selkojulkaisuissa pa-
nostetaan myös ulkoasun selkeyteen. 
Taitto on sopivan väljä, fontti selkeä ja 
kuvitus tukee tekstin ymmärtämistä. Tie-
to annostellaan lukijalle sopivan pienissä 
erissä. Selkokuvat ovat linjassa tekstin 
sisällön kanssa, eikä niissä ole katsojaa 
hämääviä tarpeettomia yksityiskohtia tai 
erikoisia kuvakulmia. 

Selkokielellä on tarjolla monenlaista 
materiaalia: oppikirjoja, kauno- ja tieto-
kirjallisuutta, lehtiä, esitteitä ja verkkosi-
vustoja. Selkotekstit ovat joko selkomu-
kautuksia eli yleiskielestä selkokielelle 
muokattuja tai alun perin selkokielellä 
kirjoitettuja. Molemmissa kirjoitustavois-
sa noudatetaan pääosin samoja selkokie-
len periaatteita. 

Historiaa selkokielellä

Selkokirja on usein hyvä väline opetuksessa 
silloin, kun tarvitaan helppolukuista materi-
aalia tietyn aihekokonaisuuden opiskeluun 
tai opetusta halutaan eriyttää. Selkokielisissä 
tietokirjoissa on käsitelty muun muassa Suo-
men ja koko maailman historiaa, suomalaisia 
suurmiehiä ja -naisia ja Suomen presidentte-
jä. Historian opetukseen soveltuvat esimer-
kiksi maailmanhistoriaa käsittelevä Aikojen 
alusta nykyaikaan (Opike 2008) ja eri alojen 
merkkihenkilöitä ja suomalaisia ilmiöitä kä-
sittelevä Suuria suomalaisia -sarja (Opike). 
Presidenttejä käsittelevistä selkokirjoista 
tuorein on Urho Kekkosen elämäkerta (Avain 
2011).

Myös selkokielisessä kertomakirjallisuu-
dessa sivutaan historian aihealueita. Esimer-
kiksi selkomukautus Arto Paasilinnan romaa-
nista Kylmät hermot, kuuma veri (Opike 2009, 
mukautus Pertti Rajala) kuljettaa lukijan läpi 
viime vuosisadan tapahtumien. Marja Simo-
lan valokuvakuvitettu muistelukirja Sellaista 
oli Viipurissa (Ilias 2011) vie lukijat puoles-
taan 20- ja 30-luvun Viipuriin.  

Selkomateriaalit oppijaa tukemassa 

henna Kara

Aikojen alusta nykyaikaan kertoo 
maailmanhistoriasta selkokielellä.
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Saatavilla olevista ja selkokirjoista saa 
tietoa suoraan niiden kustantajilta. Kirjoja 
voi tilata keskitetysti myös Selkokeskuksen 
kirjavälityksestä (papunet.net/selkokirjat). 
Kaikki suomenkieliset selkokirjat on listattu 
Selkokeskuksen verkkosivuilla (selkokes-
kus.fi) olevaan selkokirjatietokantaan, josta 
teoksia voi hakea eri hakusanoilla.

Selkosovellukset yhteiskuntaopin 
tunnilla

Suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja kä-
sitteisiin oppilaat voivat tutustua selkokieli-
sen Yhteiskunta-sarjan avulla (Opike 2011, 
2012). Sarja rakentuu perusopetuksen yh-
teiskuntaopin opetussuunnitelman sisällöille, 
mutta soveltuu myös ammatilliseen erityis-
opetukseen ja maahanmuuttajien koulutuk-
seen. Viisiosaisessa kirjasarjassa suomalaista 
yhteiskuntaa tarkastellaan esimerkiksi per-
heen, talouden, työelämän ja yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen näkökulmasta. Kirjoissa 
olevia tehtäviä voi käyttää luetun kertaami-
seen ja keskustelun pohjana luokassa. Sar-
jaan on tulossa myös verkkotehtäviä.

Selkokieliset esitteet ja lehdet soveltu-
vat yhteiskuntaopin tuntien lisämateriaaliksi. 
Selkokeskus julkaisee esitteitä yhteistyössä 
eri tahojen ja viranomaisten kanssa. Esimer-
kiksi Oikeusministeriön kanssa yhteistyössä 
tehdyt selkokieliset vaaliesitteet ja -videot 
ovat toimivaa materiaalia, kun oppitunneilla 
käsitellään vaikuttamiseen liittyviä asioita. 
Niihin voi tutustua Papunetin selkosivuilla 
osoitteessa papunet.net/selko. Myös Kela on 

julkaissut palveluistaan selko-
kielisten esitteiden sarjan, jossa 
käsitellään muun muassa asumi-
seen, perheeseen ja opiskeluun 
liittyviä tukia. Esitteitä saa Kelan 
toimistoista, ja ne on luettavissa 
myös Kelan verkkosivuilla.

Jos käsittelyssä on jokin ajan-
kohtaista uutisseurantaa vaativa 
asia, Selkosanomat ja Yle Uutiset 
selkosuomeksi tarjoavat helppo-
lukuisia ja lyhyitä uutistekstejä. 
Selkosanomien ilmaisessa verk-

kolehdessä (selkosanomat.fi) on aina uu-
simpaan lehteen liittyviä tehtäviä, joita voi 
soveltuvin osin hyödyntää myös yhteiskunta-
opin tunneilla. Ylen selkouutisia voi kuunnella 
Radio Suomesta, ja uutistekstit voi kuunnella 
ja lukea jälkikäteen uutisten verkkosivuilta 
(www.yle.fi/selkouutiset). Netissä lukija voi 
hyödyntää uutisiin liitettyjä sanaselityksiä ja 
saada lisätietoa esimerkiksi sanoista päämi-
nisteri, ydinvoimala ja vero.

Myös selkokielisillä verkkosivuilla on jon-
kin verran yhteiskuntaopin opetukseen so-
veltuvaa aineistoa. Esimerkiksi eduskunnalla 
on omat selkokieliset sivunsa. Selkokieliset 
internetsivut löytyvät parhaiten selko.fi-oh-
jaussivun kautta. Sivulle on listattu kaikki 
selkokieliset sivustot sekä sivustot, joissa on 
osioita selkokielellä.

Selkokielestä yleiskielellä

Selkonäkökulmaa voi hyödyntää paitsi ma-
teriaalivalinnoissa myös omien materiaalien 
tuottamisessa. Selkokeskuksen verkkosi-
vuille osoitteeseen selkokeskus.fi on koottu 
vinkkejä selkotekstin kirjoittamiseen. Selko-
kirjoittamisen perusteisiin ja selkoulkoasun 
ohjeistukseen voi perehtyä tarkemmin Hannu 
Virtasen Selkokielen käsikirjan (Opike 2009) 
avulla. Selkokieliseen puheeseen ja vuoro-
vaikutukseen johdattavat Johanna Kartion 
Selkokieli ja vuorovaikutus (Opike 2009) ja 
Leealaura Leskelän ja Camilla Lindholmin toi-
mittama Haavoittuva keskustelu (KVL 2012). 

Kirjoittaja työskentelee Kehitysvammaliiton 
Oppimateriaalikeskus Opikkeessa suunnitte-
lijana.

Selkokielinen Yhteiskunta-sarja johdattaa lukijan 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja käsitteisiin.
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Aineenopettajien pedagogisessa koulutuk-
sessa korostetaan tällä hetkellä monipuo-

lisia opetusmenetelmiä, joiden tarkoituksena 
on aktivoida oppilaissa korkeatasoisia kogni-
tiivisia prosesseja sen sijaan, että tietoa vain 
kaadetaan oppilaiden päähän. Tavoitteena 
lienee kehittää oppilaita omaksumaan tietoa 
samaan tapaan kuin tutki-
musryhmissä: yhteistyön, 
ongelmanmäärityksen ja -
ratkaisun sekä rakentavan 
kritiikin keinoin.

Kuitenkin moni opettaja varmasti tun-
nistaa omassa toiminnassaan paljon perin-
teisemmän opetusmuodon: muistiinpanot. 
Muistiinpanojen käytön opetusmetodina ha-
vaitsi myös Opetushallitus tuoreessa rapor-
tissaan yhteiskunnallisten aineiden oppimis-
tulosten seuranta-arvioinnista. Sen mukaan 
opettajista 87 % teetättää ”usein tai lähes 
aina” muistiinpanoja, joita käytetään opetuk-
sessa. 

Vaikka asioiden kirjoittamisella onkin, ai-
nakin osalle oppilaista, merkitystä muistin 
toiminnan kannalta, ei pelkkien opettajan 
muotoilemien lauseiden kopioiminen ja ul-
koa muistaminen voi olla mikään ihannetila. 
Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. 
Asioiden kirjoittaminen muistiin toimii toisilla 
paremmin kuin niiden kuuleminen tai näke-
minen. Oppilaat tuntuvat usein keskittyvän 
muistiinpanojen kopioimiseen huomattavasti 
intensiivisemmin kuin esimerkiksi parikes-
kusteluihin tai ryhmätöihin, joissa varsinkin 
levottomampien oppilaiden keskittyminen 
helposti herpaantuu ja koko luokan ilmapiiri 
muuttuu rauhattomaksi ja meluisaksi.

Aiheesta kiinnostuttuani päätin tehdä 
opettajan pedagogisten opintojen seminaa-
rityön muistiinpanojen käytöstä opetusme-

todina nimenomaan peruskoulun oppilaan 
näkökulmasta toteuttamalla pienimuotoisen 
kyselytutkimuksen helsinkiläisessä perus-
koulussa. Kyselyyn vastasi kolme luokallis-
ta yläkoulun oppilaita.  Erityisesti keskityin 
siihen mikä oppilaiden mielipide muistiinpa-
noista on ja miksi. 

Lähtökohtaisesti olisi 
ehkä odotettavissa, että mo-
net oppilaat eivät pidä muis-
tiinpanojen kirjoittamisesta: 
se vaatii keskittymistä, joka 

on usein monelle yläkouluikäiselle haastavaa. 
Kyselyn perusteella tulos oli kuitenkin yllät-
tävä: Väitteeseen ”Muistiinpanojen tekemi-
nen on minusta tylsää ja niitä tehdään liian 
usein” vastatessaan oppilaat jakaantuvat 
melko tasaisesti kolmeen ryhmään: negatii-
visesti, neutraalisti ja positiivisesti suhtau-
tuviin. Väitteen kanssa hieman tai täysin eri 
mieltä olevia oli jopa hienoinen enemmistö 
verrattuna positiivisesti suhtautuviin (36 %  
vs. 26 %).  Muistiinpanot eivät siis olekaan 
täydellisen vastenmielisiä, toisin kuin olisin 
odottanut. 

Muistiinpanojen noidankehä

Miksi näin suuri joukko ei kokenut muistiin-
panoja tylsiksi ja liian usein käytetyiksi? Loo-
gisin näkökulma voisi olla hyötyaspekti: op-
pilas kokee pitävänsä siitä, mistä tietää ole-
van hyötyä. Mikäli oppilas kokee oppivansa 
jonkin asian tekemällä muistiinpanoja, tästä 
muodostuu hänelle mieluista toimintaa. 

Kun oppilaille väitettiin ”Opin mielestäni 
paremmin, kun kirjoitan asiat vihkoon”, yli 
puolet oppilaista oli hieman tai täysin samaa 
mieltä (57 %). Ainoastaan 2 % oppilaista oli 
täysin eri mieltä ja 27 % ei osannut sanoa. 

Muistiinpanojen kopioiminen historian 
opetusmetodina

marKo halonen

”Oppilaat arvioivat vain sitä 
miten ovat oppineet opettajan 
vaatimat asiat.”
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Oppilaat selvästikin kokevat oppivansa muis-
tiinpanojen avulla. 

Mutta onko niin, että oppilaat kokevat 
muistiinpanot hyödyllisiksi oman oppimisen-
sa vuoksi, vai kenties siksi, että niiden avul-
la he oppivat ne asiat, joita opettaja heidän 
haluaa oppivan? Oheinen diagrammi puhuu 
puolestaan.

Aivan selvä enemmistö kokee muistiinpa-
not hyödyllisiksi kokeita ajatellen, mikä onkin 
ymmärrettävää tietäen monen yläkoululaisen 
hankaluudet kirjan lukemisen kanssa. Myös 
muissa tutkimuksissa on havaittu, että muis-
tiinpanoista on nimenomaan hyötyä yksityis-
kohtien muistamista ja käsitteiden määritte-
lyä mittaavissa tehtävissä. Varjopuolena on 
kuitenkin se, että koetilanteen jälkeen nämä 
yksittäiset ja irralliset yksityiskohdat helposti 
unohtuvat. Lisäksi muistiinpanojen kopioimi-
nen on vain vaivoin nähtävissä aktiiviseksi ja 
tavoitteelliseksi toiminnaksi, jota esimerkiksi 
POPS:ssa toivotaan.

Kriittisesti ajateltuna ongelmallisinta on 
kuitenkin eräänlainen kuviteltu noidankehä: 
opettaja laatii kokeen silmälläpitäen niitä asi-
oita, jotka on laitettu vihkoon ylös. Oppilaat 
saavat hyviä arvosanoja luettuaan opettajan 
tekemät muistiinpanot ja kokevat näin oppi-
vansa hyvin muistiinpanojen avulla. Kuten 
havaitaan, on oppilaiden itse asiassa hyvin 
vaikea arvioida omaa oppimistaan muistiin-
panojen avulla objektiivisesti: he arvioivat 
vain sitä miten he ovat oppineet opettajan 
vaatimat asiat.

Toisaalta muistiinpanojen kirjoittamiseen 

ei tarvitse suhtautua yksiselitteisen negatii-
visesti: tekeehän lähes jokainen aikuinenkin 
muistiinpanoja mitä erilaisimmissa tilanteis-
sa. Lisäksi muistiinpanoista on mahdollista 
rakentaa suurempia kokonaisuuksia esimer-
kiksi esseevastauksissa, joten muistiinpano-
jen tarjoamat yleistykset ja tiivistetyt tietois-
kut eivät välttämättä jää ainakaan kaikilla 
oppilailla irrallisiksi. Muistiinpanoilla on myös 
usein yhteys työrauhan säilyttämiseen luo-
kassa. 

On kuitenkin selvää, ettei muistiinpano-
jen kopioiminen ole mikään itsestään selvä 
opetus- tai opiskelumetodi, vaan kyseessä 
on hiljalleen rakentunut toimintamalli. Mikäli 
opettaja itse jättäytyy tietynlaisiin opetus-
muotoihin tutkimatta ja kyseenalaistamatta 
niitä, toimii hän juuri päinvastoin kuin opet-
taa oppilailleen. 

Vanha hyväksi havaittu toimintamalli 
saattaakin olla salakavalan petollinen. Op-
pilaat saattaisivat pidemmän päälle huoma-
ta oppivansa itse asiassa paljon enemmän 
ryhmäkeskeisten työtapojen avulla kuin yk-
silökeskeisten, mutta vain siinä tapaukses-
sa, että arviointikin perustuu monipuolisille 
työtavoille ja monipuoliseen oppimiskäsityk-
seen. Tämänhetkisellä arviointitavalla muis-
tiinpanot säilyttävät paikkansa yläkoulussa 
ja sitä kautta koko yhteiskunnassamme vielä 
pitkään.

Kirjoittaja valmistui maisteriksi ja pätevöi-
tyi historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi 
keväällä 2012 Helsingin yliopistosta.
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Historian ja yhteiskuntaopin
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Memo 8 Historia materiaalit 
ilmestyvät kevään 2013 aikana.
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HYOL ry:n ja Suomen Lähi-idän instituutin järjestämä jatkokoulutuskurssi Libanonin Beirutissa 8.-20.6.2013

JOHDANTO LIBANONIIN JA LÄHI-ITÄÄN

Kurssin tavoite on perehdyttää osallistujat Lähi-idän historiaan ja nykypäivään. Lähi-itää tarkastellaan 
erityisesti Libanonin näkökulmasta ja seminaarin painopiste on Libanonin lähihistoriassa, 
ominaispiirteissä, sisällissodassa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä Libanonin palestiinalaisissa. 
Tavoitteena on myös tutustua kansalaisyhteiskunnan toimintaan Libanonissa. Kurssilla tarkastellaan 
Libanonin asemaa Lähi-idässä ja kansainvälisessä järjestelmässä sekä arvioidaan Syyrian sisällissodan 
vaikutusta Libanoniin.

Kurssiin kuuluu tutustuminen arabian kielen historiaan ja merkitykseen sekä lyhyt johdanto Libanonissa 
puhutun arabian perusteisiin ja hyödylliseen käyttösanastoon. Lisäksi järjestetään yhteinen puolen 
päivän seminaari Libanonin historian opettajien yhdistyksen kanssa historian oppikirjojen tavasta 
käsitellä sisällissotia.

Varsinainen opetus tapahtuu Beirutissa ja luennoitsijoina toimivat libanonilaiset ja Libanonissa 
työskentelevät tutkijat. Luentojen lisäksi ohjelmassa ovat kenttämatkat ja yhteinen seminaari 
Libanonin historian opettajien yhdistyksen kanssa. Opetuksessa tavoitellaan osallistuvuutta, 
keskustelua ja vuorovaikutusta. Jatkokoulutusseminaarin vetäjänä toimii Suomen Lähi-idän instituutin 
johtaja FT Ari Kerkkänen. Osallistumisesta annetaan todistus.

Suomen Lähi-idän instituutti vastaa opetuksen, kenttäretkien ja opastuksen suunnittelusta, 
järjestämisestä ja kustantamisesta (pl. sisäänpääsymaksut). Lisäksi instituutti vastaa 
lentokenttäkuljetusten järjestämisestä ja kustantamisesta sekä keskitasoisen hotellimajoituksen 
varaamisesta Beirutissa. Instituutti järjestää myös tervetuliaisillallisen osallistujille.

Kurssin osallistujat maksavat itse matkavakuutukset, matkakustannukset 
Suomi-Libanon-Suomi (n. 600 €), hotellimajoitus Beirutissa (n. 60 € 
yö/huone – kahden hengen huone n. 30 €/henkilö), kenttäretkien ja 
vierailukohteiden sisäänpääsymaksut (esim. Baalbek, Byblos, muut 
kohteet – arvio n. 100 €/henkilö).

Kurssille valitaan hakemusten perusteella enintään kymmenen (ja vähintään kahdeksan) historian 
ja yhteiskuntaopin opettajaa, joiden tulee olla HYOL:n jäseniä. Jos hakijoita on enemmän kuin 
kymmenen, valintakriteereitä ovat aktiivinen toiminta HYOL:ssa ja mahdollisuus kurssin annin 
hyödyntämiseen omassa työssä.

Hakemukset lähetetään 7.1.2013 mennessä osoitteeseen toimisto@hyol.inet.fi. Hakemuksesta tulee 
ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta HYOL:ssa ja muut hakijan ansiokseen 
katsomat seikat sekä se, miten hakija aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessa.

Pyydämme hakijoita huomioimaan Libanonin kuuman ilmaston. Kurssin osallistujien terveydentilan 
tulee sallia oleskelu kuumassa ilmanalassa.

Lisätietoja www.hyol.fi
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Noin 800 koulua sekä 16000 opettajaa ja 
rehtoria pääsee Suomesta mukaan yli 

30 maan TALIS-tutkimukseen keväällä 2013. 
Hanke antaa mm. tietoa siitä, mitkä opet-
tajiin ja kouluun liittyvät tekijät selittävät 
Suomen hyvää PISA-menestystä. Samalla se 
kertoo opettajien työoloista sekä peruskou-
luista, lukioista ja ammatillisista oppilaitok-
sista oppimisympäristöinä.

Tutkimus antaa ensimmäistä kertaa opet-
tajille ja rehtoreille näin laajasti kansainvälistä 
vertailutietoa koulusta toimintaympäristönä 
ja mahdollisuuden kehittää omaa opetustyö-
tään, kertoo projektipäällikkö Matti Taajamo 
tutkimuksen Suomessa toteuttavalta Jyväs-
kylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitok-
selta.   Samalla kehitetään koulutuksen arvi-
ointia ja vaikuttetaan koulutuspolitiikkaan.

Opettajat tutkimuksen keskiössä

Tutkimukseen osallistuvat peruskoulujen, lu-
kioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä 
PISA 2012 -tutkimukseen osallistuneiden 
koulujen opettajat ja rehtorit.

 Tutkimusaineisto kerätään kyselyillä, jot-
ka on laadittu yhteistyössä kansainvälisten 
opettajajärjestöjen kanssa. Kyselyt toteu-
tetaan verkko- ja paperikyselynä keväällä 
2013.  

Tutkimukseen vastaajat valitaan satun-
naisotannalla. Tutkimukseen mukaan pää-
sevien koulujen rehtoreihin otetaan yhteyt-
tä syksyllä ja opettajiin alkuvuodesta 2013. 
Koulun keskuudestaan valitsema TALIS-vas-
tuuhenkilö huolehtii opettajien informoinnista, 
kertoo apulaisprojektipäällikkö Eija Puhakka.

 Tutkimuksessa selvitetään oppilaitosten 
johtajuutta, opettajankoulutuksen ja opet-
tajien ammatillisen osaamisen kehittämistä 

ja mitä opettajankoulutuksen kehittämisel-
tä odotetaan. Myös opettajien työn arviointi 
ja oppilaitosten työilmapiiri on tutkimuksen 
kohteena. Tämän lisäksi kartoitetaan opet-
tajien opetuskäytänteitä ja niiden vaikutta-
vuutta.

 Tutkimuksen lopullisena tarkoituksena on 
tukea oppilaita oppimaan paremmin ja tun-
nistaa toimintatapoja, joilla oppimista voi-
daan edistää.

Tutkimuksella laaja tuki

TALIS 2013 -tutkimus on OECD:n johtama 
hanke, jota koordinoi kansainvälinen oppi-
mistulosten arviointijärjestö IEA (Interna-
tional Association for the Evaluation of Edu-
cational Achievement). Tutkimusta tukevat 
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM,  Ope-
tushallitus OPH, Opetusalan ammattijärjestö 
OAJ, Suomen kuntaliitto,  Opetus- ja sivis-
tystoimen asiantuntijat Opsia, Ammattiosaa-
misen kehittämisyhdistys AMKE ja Suomen 
Rehtorit ry.
 
Teaching and Learning International Survey 
2013, TALIS 2013
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Matti Taajamo, 040 805 4281, 
talis2013@jyu.fi
Apulaisprojektipäällikkö Eija Puhakka, 0400 
545 105, talis2013@jyu.fi
http://ktl.jyu.fi/ktl/talis
 
Lisätietoja myös:
Opetusneuvos Armi Mikkola, Opetus- ja kult-
tuuriministeriö, armi.mikkola@minedu.fi
Pääsihteeri Kimmo Hämäläinen, Opetushallitus, 
kimmo.hamalainen@oph.fi
Erityisasiantuntija Merja Koivisto, Opetusalan 
ammattijärjestö OAJ, merja.koivisto@oaj.fi

Opettajat Suomen Pisa-menestyksen 
tekijöinä

TALIS 2013 - kansainvälinen opetuksen ja oppimisen tutkimus



Lisätietoja | Närmare upplysningar: 
www.suomenpankki.�/�/talousguru
www.hyol.�/kilpailut/talousguru.html
www.fkl.�/teemasivut/�nanssiosaaminen/talousguru/Sivut/default.aspx

TALOUS
EKONOMI

GURU 2013
Mahdollisuus 

opiskelupaikkaan 

korkeakoulussa ilman 

pääsykoetta.

Möjlighet till studieplats i 

högskola utan urvalsprov.

Nyt on taas aika valmistautua 
Talousguru-kilpailuun!
Valtakunnallinen alkukilpailu järjestetään lukioissa 
16.1.2013 klo 9–11. Kymmenen parasta pääsee 
loppukilpailuun, joka pidetään Helsingissä 28.2.–1.3.2013.

Nu är det dags igen att förbereda sig för 
Ekonomigurutävlingen! 
Riksomfattande uttagningar hålls i gymnasierna den 16 
januari 2013 kl. 9–11. De tio bästa går till �nalen, som 
avgörs i Helsingfors den 28 februari – 1 mars 2013.
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Peruskoulun opettajan hatusta ja repusta

Oppilaalla on oikeus saada riittävää kas-
vun ja oppimisen tukea heti, kun tuen 

tarve ilmenee.” Näin määrittää 1.1.2011 voi-
maan tullut perusopetuslain muutos. Uudet 
sanat ”Kelpo”, ”YTE”, ”pedagoginen arvio”, 

”pedagoginen selvitys” ja ”oppimissuunni-
telma” tulivat mukaan peruskoulun opetta-
jan jo ennestään osattavaa täynnä olevaan 
reppuun. Osassa kuntia ja kouluja muutos ei 
ole juuri vaikuttanut opettajan työhön, osas-
sa työpäivää pidentävät tarkkaan määritelty 
dokumentointi ja pedagogisten asiakirjojen 
laadinta. Uskon monen kollegan ottaneen 
sekavin miettein uudistuksen vastaan - onko 
muutos taakka vai mahdollisuus?

YTE tulee sanoista yleinen, tehostettu ja 
erityinen, joilla kuvataan oppilaan tuen por-
taita. Portaiden välillä liikutaan pedagogisilla 
asiakirjoilla, joiden laadinnasta vastaa ylä-
koulussa luokanvalvoja yhteistyössä laaja-
alaisen erityisopettajan kanssa. Opetushal-
lituksen sivuilta löytyvät mallilomakkeet ja 
ohjeet lain toteutuksesta. Pedagoginen arvio, 
pedagoginen selvitys ja oppimissuunnitelma 
ovat asiakirjoja, joita perusopetuksen opet-
tajan edellytetään osaavan laatia. Paperit ja 
määräykset ovat muuttuneet, mutta muut-
tuuko oppilaan saama tuki? Toteutustavat 
kun ovat koulutuksen järjestäjien vapaasti 
valittavissa. 

Onko tulevaisuuden aineenopettaja 
osapäiväinen erityisopettaja?

Niin kutsutuissa Kelpo-kunnissa voitiin anoa 
ideointiin ja opetuskokeiluihin rahoitusta 
opetushallitukselta jo ennen lain voimaantu-
loa. Kokeiluilla oli tarkoitus testata sitä, mi-
ten YTE:ä voidaan eri tavoin toteuttaa koulun 
arjessa. OPH:n lain toteutusohjeet sisältävät 
neuvoja asiakirjojen laadinnan lisäksi tuen 
toteutukseen. Ohjeiden mukaan eriyttämi-
nen on tuen tärkein toteutustapa. 

Esimerkiksi Turun kaupungin verkkosi-
vuilla on Kelpo-kokeilujen esittelyjä. Vastaa-
via esittelyjä on myös muiden kaupunkien 
sivuilla. Tarjolla on mielenkiintoisia pedago-
gisia malleja, joiden avulla voi auttaa oppi-
lasta oppimaan ja saada uutta opetustyöhön. 
Olo on kuin opettajalla autokaupassa: kai-
kenlaisia herkkuja on, mutta hankintamah-
dollisuutta ei. Suuren opetusvelvollisuuden 
kuormittama peruskoulun opettaja miettii, 
mistä löytää aika ja jaksaminen. Opettajaa 
rasittavat isoissa ryhmissä olevat erityisen 
tuen päätöksen saaneet oppilaat. Oppimis-
suunnitelma on eri asia kuin yksilöllistämi-
nen, mikä vaatii erityisen tuen päätöksen ja 
henkilökohtaisen oppimissuunnitelman eli 
HOJKS:n. HOJKS-oppilaiden opettaminen ja-
kautuu kuulemani mukaan varsin kirjavasti 
eri opettajaryhmien kesken. Vinkkinä voin 
kertoa, että OAJ:n sivuilta löytyy huoltajal-
le valmis malli valituksesta, jonka voi tehdä, 
jos oppilas ei saa erityisen tuen päätöksen 
edellyttämää erityisopetusta. Jos oppilasta 
opettaa jossain aineessa joku muu kuin eri-
tyisopettaja, on oppilaan valmiudet selvitet-
tävä HOJKS:ssa.  

Onnistunut projekti tarvitsee aikaa ja 
rahaa

Omalla reilun 500 oppilaan yläkoululla Kel-
po-rahoitusta saatiin historian ja oman kielen 
opettajan väliseen yhteisopettajuuteen luku-
vuodeksi 2011–2012. Opettajat suunnittelivat 
yhdessä oppitunnit ja sisällöt valmistavasta 
opetuksesta tulleille oppilaille. Tunnit suunni-
teltiin ja pidettiin yhdessä. Historian opettaja 
etsi aiheittain ydinsisällöt ja avainkäsitteet, 
jotka oman kielen (venäjän) opettaja kään-
si. Näin valmistui venäjänkielinen materiaali, 
jota voidaan jatkossakin käyttää. Arvioinnis-
ta vastasi historian opettaja, mutta peda-
gogista toteutusta ja suunnittelua opettajat 

Mikä YTE?
marJa asiKainen teKsti, viKtoria vedru Kuva
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tekivät yhdessä. Kumpikin koki hyötyneensä 
kokeilusta. Oman kielen opettaja sai mate-
riaalia oman kielen tunneille ja syvemmän 
näkemyksen aineenopettajan työstä. Histo-
rian opettaja ei turhautunut kielivaikeuksien 
kanssa, vaan pystyi paremmin opettamaan 
nuoria. Eteneminen oli hidasta, mutta oppi-
miselle luotiin hyvä pohja myös jatkoa aja-
tellen. Uusi laki mahdollistaa joustavamman 
etenemisen, kunhan siitä tehdään oppimis-
suunnitelma. Heikon kielitaidon omaavalle 
oppilaalle voidaan tehdä oppimissuunnitelma, 
jossa jää aikaa kielitaidon kartuttamiseen. 
Opittavaa voidaan tiivistää ydinsisältöihin ja 
vasta päättöarviointivaiheessa vaatia päättö-
arvioinnin mukaisia taitoja ja tietoja.

Oppilaan etu ei voi olla uupunut 
opettaja
Lakimuutoksen tarkoitus on hyvä. Se paran-
taa ja täsmentää oppilaan saamaa tukea. Pe-
ruskoulun opettajasta tuntuu, ettei YT-aika 
riitä edes oman luokan asioiden selvittämi-
seen saati yhteistyöhön kollegojen kanssa. 
Oppiaineiden sisällöt ovat jatkuvassa muu-
toksessa, opetustekniikka muuttuu. Miten 
ehtiä miettimään 25 oppilaalle oppimistyy-
leihin sopivia eriyttäviä menetelmiä, heikoil-
le ydinsisältöjä ja hyville lisätehtäviä?  Pe-
ruskoulun opettajasta tuntuu, että häneltä 
vaaditaan liikaa. Tätäkö on maailman paras 
opetus: uupuva ja wilma-merkintöjä tiiraava 
opettaja kieli keskellä suuta raportoimassa 
oppimisesta. Peruskoulun opettaja huokaisee 
ja miettii mihin jäi aineenopettajuus ja aika 
sen ylläpitämiseen.

YTE on oppilaan tuen lisäksi edunvalvon-
nallinen asia niin koulutus- kuin palkkapo-
liittisesti. Opetusvelvollisuuteen perustuva 
työaika tuntuu aina vain vanhanaikaisem-
malta. Aktiivisuus OAJ:n suuntaan myös YTE-
asioiden siivittämänä voisi kuulua uupuvan 
lehtorin velvollisuuksiin. Toinen kohta, jossa 
kannattaa olla aktiivinen, on kommentoi-
tavana oleva uusi opetussuunnitelma. Sen 
yleistä osaa voi kommentoida OPH:n sivuilla 
välillä 19.11.–5.12.2012. Siinä on runsaasti 
uutta pedagogista näkemystä, joka vaikuttaa 
ainekohtaisiin osioihin. Peruskoulun opetta-
jan kannattaa lukea ja kommentoida suun-
nitelmia opetuksen toteuttamisesta vuodes-
ta 2016 eteenpäin. Jostain kumman syystä 
kommentoinnista kuitenkin puuttunevat op-
pilaan tukeen liittyvät YTE:n sisältävät luvut. 
Tulevatko ne uuteen opetussuunnitelmaan 
sellaisenaan vai olisiko viisaampaa koota nä-
kemyksiä lain toteutumisesta olemassa olevi-
en kokemusten pohjalta? Peruskoulun opet-
taja toivoo, että häntä kuultaisiin. Oppilaan 
onni on jaksava opettaja, joka ei saa vain 
määräyksiä ylhäältä käsin, vaan jonka am-
mattitaitoa arvostetaan ja jonka kokemuksia 
ollaan valmiita kuulemaan.

Kirjoittaja on turkulaisen Rieskalähteen 
koulun opettaja, HYOL:n hallituksen ja 
peruskouluryhmän jäsen sekä HYOL:n ja 
Taloustiedon opettajien edustaja OAJ:n pe-
dagogisessa toimikunnassa ja sen kahdessa 
jaoksessa.

Historian ja oman kielen opettajan 
yhteistyössä laatimaa oppimateriaalia.

Huomio peruskoulun opettajat 
HYOL ry:n peruskoulun kehittämisryhmä 
on laatinut opetussuunnitelmauudistusta  
koskevan sähköisen kyselyn, johon pe-
ruskoulun opettajien toivotaan vastaavan. 
Oman panoksensa opetussuunnitelmien 
kehittämiseksi voi antaa 8.1.2013 men-
nessä.
 
Kysely löytyy HYOL:n verkkosivuilta osoit-
teesta www.hyol.fi

Vastaajien kesken arvotaan neljä 50 eu-
ron arvoista lahjakorttia kirjakauppaan!
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Holokaustin tutkimuskeskus Jad Vashem 
sijaitsee Jerusalemissa. Se pitää yllä ar-

kistoa holokaustin uhreista, tekee tutkimus-
ta holokaustista ja pyrkii kehittämään holo-
kaustiopetusta. Kaikki israelilaiset koululaiset 
käyvät tutustumassa Yad Vashemin museoi-
hin ja muistomerkkeihin. Keskus kouluttaa 
myös opettajia. Marraskuussa 27 opettajaa 
Suomesta osallistui viikon mittaiselle peda-
gogiselle kurssille Yad Vashemissa. 

Pyrin tässä kirjoituksessani avaamaan vii-
kon opetuksia. Aihe on haasteellinen ja pitää 
sisällään monia eri aspekteja. Tästä syystä 
kirjoitan päiväkirjamuodossa: vastuu on lu-
kijalla.

Sapatti: Jerusalemin vanha kaupunki

Vanhassa kaupungissa. Paljon on paikkoja, 
paljon on tarinoita. On vaikea uskoa kaikkiin 
partakarvoihin ja terveeksi tekeviin risteihin. 
Silti ihmisten uskossa ja vimmassa on jotain 
vaikuttavaa. Miten voi olla niin, että yksi paik-
ka on niin monelle niin tärkeä? Maailmassa 
on paljon paikkoja, joilla ei ole suurta mer-
kitystä kenellekään. Onko tämä niin kuin ih-
mismarkkinoilla: kaikki haluavat saman surf-
faajapojan, mutta on monta hiljaista nörttiä, 
joita ei kukaan tahdo?

Ruoka on samaa kuin Jordaniassa, pales-
tiinalaiset tuntuvat samoilta kuin Ammanissa. 
Juutalaiset - keitä he ovat? Itkumuurin luona 
on paljon hassuhattuisia miehiä. On joten-
kin reilua, että naiset kulkevat paljain päin 
ja miehet laittavat hassun hatun päähänsä. 
Sopii pohjoismaiselle luonteelle paremmin 
kuin muslimimeininki. Sapattina saa kipan 
ilmaiseksi, koska rahaa ei saa käyttää. It-
kumuurin luota poistutaan peruuttaen. Teen 
niin kuin muutkin.

Kompromissia pitäisi luoda, mutta kun 
mutta kun mutta kun. Israelin ja Palestiinan 
ongelma vaikuttaa ikuiselta. ”Toi aloitti!” Toi-
voisin rauhaa ja yhteisymmärrystä. Kaiken 
tulisi kuitenkin alkaa kielen oppimisesta. Mi-
ten voidaan olettaa, että juutalaiset ja pales-
tiinalaiset voivat ymmärtää toisiaan, jos he 
eivät suostu opettelemaan toistensa kieliä?

Sunnuntai: Yad Vashem ja holokaustin 
olemus

Kurssi alkaa. Yad Vashem toivottaa tervetul-
leeksi. Järjestelyt ovat saksalaisen selkeitä ja 
toimivia. Kaikenlainen häsläys ja välimerel-
lisyys puuttuu. Ainoastaan ruoka on välime-
rellistä.

Luennoitsija pitää tarkkaan kiinni siitä, 

Holokaustin monet kasvot avautuvat 
Israelissa

riitta miKKola

Sunnuntaiaamu Itkumuurilla. 
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että holokausti tarkoittaa vain juutalaisten 
kansanmurhaa. Jokaisella ryhmällä oli oma 
tarinansa eikä niitä voi yhdistää. Jään miet-
timään romaneja ja muita vainottuja vähem-
mistöjä. Olemmeko olleet liian yleistäviä? On 
totta, että natsien sitkeä tavoite ei ollut hä-
vittää esimerkiksi homoseksuaalisuutta koko-
naisuudessaan maailmassa. Juutalaiset olivat 
rutto tai syöpäkasvain, joka oli tuhottava vii-
meistä pesäkettä myöten. Siksikö holokausti 
on niin pyhä sana, ettei sitä saa käyttää ke-
nestäkään muusta natsien uhrista?

Holokaustia tulisi käsitellä sellaisenaan, 
kuin se tapahtui, eikä opetuksena nykypäi-
välle. Onko tämä historiantutkimuksen filo-
sofiaa laajemminkin? Onko kysymys histori-
an itseisarvosta? Vai pelottaako Israelin ny-
kypolitiikan kommentointi?

Mitä on juutalaisuus? Elämää velvollisuuk-
sien mukaan. Miten luennoitsija saa sen kuu-
lostamaan niin hauskalta ja itseironiselta? Ei 
paatosta, ei uskonnollista kiihkoa. Onko kyse 
minun ennakkoasenteistani? Se, että nau-
raa itselleen, tekee vaikutuksen. Juutalaiset 
osaavat olla moderneja modernissa maail-
massa, vaikka kaikki heistä eivät haluakaan.

Jeesus viittasi monta kertaa sääntöihin, 
koska juutalaisuus todella on lakiuskonto. 
Toisaalta: koska se on lakiuskonto, on juu-
talaisilla pitkä traditio lain tulkinnasta. Ja sii-
nähän ei ole olemassa oikeaa ja väärää vaan 
erilaisia tulkintoja. Ei ihme, että juutalaisilla 
on paljon Nobelin palkintoja, kun argumen-
tointi ja teorioiden kehittely on opittu jo 4000 
vuotta sitten.

Kun opettaa holokaustia, pitää aloittaa 
juutalaisten elämästä ennen uhrin asemaa. 
Sitten on opiskeltava elämää ghetossa ja 
keskitysleirillä, jossa elämä ja moraaliset ky-
symykset yhä vaivasivat. Lopuksi käsitellään 
ihmisten selviytymistä holokaustista. Hyvä 
malli. Jumala rakastaa kolminaisuutta.

Maanantai: antisemitismin pitkä 
historia

Syöksymme antisemitismin historiaan. 1800-
luvulla monissa maissa Ranskan vallanku-
mouksen ja valistusajattelun seurauksena 
juutalaisille myönnettiin kansalaisoikeudet, 
mm. Saksassa vuonna 1871. Juutalaiset 
ottivat oikeudet iloiten vastaan ja alkoivat 

suurin joukoin opiskella yliopistossa, esim. 
Unkarissa juutalaisten osuus väestöstä oli 6 
% mutta osuus yliopisto-opiskelijoista 35 %. 
Vitsin mukaan ei ollut ihme, että juutalaiset 
niin suurin joukoin rynnivät yliopistoon, sillä 
olivathan he valmistautuneet pääsykokeisiin 
jo 2000 vuotta.

Venäjällä, toisin kuin Länsi-Euroopassa, 
juutalaisilla ei ollut kansalaisoikeuksia. Juu-
talaiset joutuivat kolmeen kertaa pogromi-
en uhreiksi vuosina 1881–1921. Pogromien 
seurauksena juutalaiset muuttivat ulkomaille, 
lähinnä USA:han, ja sionismi sai kannatusta 
Venäjällä. Muistan autonomisen Suomen: ei 
sielläkään juutalaisilla ollut kansalaisoikeuk-
sia. 

Ensimmäisessä maailmansodassa juuta-
laiset taistelivat muiden rinnalla armeijoissa 
ja sodan jälkeen heräsi toivo siitä, että an-
tisemitismi on ohi. Venäjän vallankumous 
aiheutti kuitenkin lännessä suurta pelkoa. 
Tästä syystä Venäjällä vuonna 1904 julkais-
tu huuhaa-kirja Siionin viisaiden pöytäkirjat 
käännettiin vallankumouksen jälkeen länsi-
maisille kielille ja se sai suuren kannatuksen. 
Kirjassa esiteltiin juutalaisten kansainvälinen 
salaliitto, jonka tarkoitus on tuhota maailma. 
En voi muuta kuin ihmetellä, mikä salaliitto-
teorioissa viehättää.

Hitler ei antanut tarkkoja käskyjä vaan 
suuntaviivat ja tavoitteet. Saksalaiset eivät 
siis olekaan niin järjestelmällisiä kuin olen 
aina luullut. Paikalliset pomot toimivat eri 
käytäntöjen mukaan ja siksi ghetot olivat 
eri paikoissa niin erilaisia. Toiset ghetot oli-
vat hyvin eristettyjä, toiset vapaampia. Lod-
zin ghetossa toimi tehdas ja Vilnan ghetossa 
teatteri ja sinfoniaorkesteri. 

Holokaustimuseon lähtökohta on kertoa 
holokaustin tarina juutalaisesta näkökulmas-
ta. Museo alkaa Kloogan leiriltä löytyneistä 
esineistä. Se loppuu avaraan maisemaan 
Jerusalemin ympäristöön ja tulevaisuusnä-
kymään. Välillä on monta surullista tarinaa 
monesta juutalaisesta. 

Oppilaiden kohdalla pitää miettiä, mikä 
on tarkoituksenmukaista ja mikä ei. Kannat-
taako näyttää kuvia ruumiskasoista? Kuinka 
paljon hirveyksillä voi mässäillä? Kertooko 
yhden ihmisen tarina enemmän kuin tilasto 
kuolleista? Norjan 1700 juutalaisesta mur-
hattiin 762. Yhden 30-luvun alun juutalais-
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perheen hääkuvassa oli 64 ihmistä. Sodan 
jälkeen heistä oli kymmenen ihmistä elossa.

Tiistai: uhrin ja rikoksen tekijän tarinat

Kurssi jatkuu. Saan tietää, että Albania oli 
Euroopan ainoa maa, jossa juutalaisten mää-
rä lisääntyi sodan aikana. Entäs Suomi?

Israelin kouluissa holokaustia opetetaan 
todella paljon: vuoden verran kaksi tuntia 
viikossa. Kaikki israelilaiset eivät ole kuiten-
kaan sitä mieltä, että holokaustia pitää opet-
taa niin paljon. On jopa esitetty, että muista-
misen sijaan pitäisi unohtaa. Uhrin aseman 
ottaminen ei auta taloudessa eikä politiikassa 
eivätkä traumatisoituneet sotilaat ole hyviä 
sotilaita. Ja hyviä sotilaita tämä maa tarvit-
see.

Seuraan loputtoman pitkää spekulointia 
siitä, milloin Endlösung päätettiin. Mitä väliä? 
Intentionalistien mielestä se oli tavoitteena 
alusta asti, koska asia on ideologinen. Funk-
tionalistien mielestä siihen päädyttiin käytän-
nön syistä.

Yhdessä karkotustapauksessa vuodelta 
1941 on olemassa uhrin kertomus ja kulje-
tuspäällikön raportti. Niitä on mielenkiintois-
ta vertailla.  Poliisiupseerilla ei tunnu olevan 
omantunnontuskia juutalaisten siirtämisestä 
Saksasta Riikaan. Eniten huolettavat käytän-
nön asioiden hoituminen ja lastin ajoissa pe-
rille saaminen. Uhri kertoo nöyryytyksistä ja 
väkivallasta, upseeri ei sellaisia asioita mai-
nitse.

Mikä sai tavalliset saksalaiset toimimaan 
vainoajina ja kiduttajina? Asiaa on mietitty 
paljon. Kuulemme erilaisia teorioita isäkomp-
leksista psykologiseen ryhmäefektiin. Filoso-
fian opettajien argumentit tuntuvat erilaisilta 

kuin historianopettajien.
Mitä on antisemitismi nykypäivänä? Onko 

se väkivallan tekoja juutalaisia kohtaan vai 
Israelin valtion politiikan arvostelemista? Mi-
ten eroavat toisistaan Israelin, sionismin ja 
juutalaisuuden vastustaminen? Mitä eroa on 
kritisoinnilla ja toisen kieltämisellä?

Keskiviikko: moraalisia pohdintoja

Vaihdamme näkökulmaa. Niitä ihmisiä, jotka 
auttoivat juutalaisia holokaustin aikana, kut-
sutaan Israelissa nimellä ”Righteous among 
the Nations”. Sana kääntyy suomeksi oi-
keamielisenä tai vanhurskaana, mutta tyyli 
on väärä. Yad Vashemin osasto tutkii näitä 
tapauksia ja myöntää arvonimiä juutalais-
ten auttajille. Tähän mennessä arvonimi on 
annettu jo 24 000 ihmiselle hyvästä teosta 
holokaustin aikana. Ymmärrän, että hyvänte-
kijät halutaan palkita, mutta ymmärrän myös 
niitä, jotka eivät halua muistolaattaa ja huo-
mionosoitusta teoistaan. Onko kysymys siitä, 
että toiset kokivat tekevänsä vain sen, mitä 
pitikin, vai tuntuuko joistakin, että olisi pa-
rempi, ettei asiasta tehtäisi numeroa? 

Muutenkin ihmisten hyvyyden ja pahuu-
den asteen mittaaminen tuntuu vaikealta. 
Kuka oli perperaattori, kuka kollaboraattori 
ja kuka sivustaseuraaja? Eihän näille käsit-
teille ole edes suomenkielisiä sanoja! Kätyri 
on liian värittynyt ja kiduttaja ei vastaa aina 
todellisuutta. Rikoksen tekijä ja avunantaja 
ovat lakikieltä. Kertooko sanojen puute siitä, 
ettemme ole käsitelleet asiaa tarpeeksi vai 
eikö holokausti koske Suomea?

Sitten päästäänkin Suomen osuuteen. 
Historianopettajat tietävät kyllä kahdeksan 
Saksaan lähetettyä, mutta entäpä luovutetut 
sotavangit? Kuinka moni tietää, että Suo-
messa toimi jatkosodan aikana juutalaisten 
sotavankien työkeskus, jossa olot olivat pa-
remmat kuin muilla leireillä? Luento päättyy 
epätietoiseen keskusteluun faktoista, ihmis-
ten lukumääristä ja kollektiivisesta syyllisyy-
destä. Onko Suomessa kirjoitettu asiasta tar-
peeksi vai ei?

Torstai: hämmennys lisääntyy

Holokaustia on käsitelty jo aika monta päi-
vää. Alkaa tuntua samalta kuin tarinan his-Jerusalem on vastakohtien kaupunki. 

Kuva Mikko Virolainen. 
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torianopettajan talvisotaopetus: 105 päivää, 
niin kauan kuin sota kesti. Kuinka kauan ja 
paljon ja syvällisesti holokaustia pitää ja voi 
käsitellä? Kiintiöni alkaa täyttyä.

Häilyn kahden äärimmäisen tunnetilan 
välillä. Yhtäältä Holokausti isolla hoolla al-
kaa tuntua uskonnolta, jonka temppeli on 
Yad Vashem. Holokausti alkaa tuntua pyhältä 
asialta, jota ei voi verrata mihinkään ja jota 
ei saa hetkeksikään unohtaa. Toisaalta mie-
tin, mikä minä olen kertomaan juutalaisille, 
miten holokaustiin tulee suhtautua. En minä 
keskitysleirillä ollut. Myöhemmin kuulen, että 
Israelissakin on esitetty, että holokaustia on 
käsitelty liikaa ja siitä on tehty maallisen Is-
raelin valtion virallinen valtionuskonto. Totuu-
den vastakohta ei ole siis valhe vaan toinen 
totuus.

Luennotkin vilisevät sanoja contradiction, 
paradox, dilemma, reflection, point of view, 
argument, confusion. Kyllä alkaa pienen 
opettajan pää mennä sekaisin. Uutisissa ker-
rotaan, että Israel on ampunut ohjuksia Ga-
zaan. Hamas-johtaja on kuollut. Onko johta-
jan kuolema murha eli laiton tappo vai tappo 
eli laillinen murha? Viides käsky on käännetty 
suomeksi väärin, sillä sen tulisi olla ”Älä mur-
haa”. Samaan aikaan Jerusalemissa aurinko 
paistaa kirkkaan siniseltä taivaalta. Ihmiset 
kävelevät kaduilla kännyköihinsä puhuen, 
miehet hatut päässään ja naiset ilman huivia. 
Kyllä Auschwitzissakin aurinko nousi ja laski.

Keskitysleiriltä pelastunut nainen kertoo 
elämäntarinansa. Kuulijat kuuntelevat hil-
jaa. Kun hän sanoo, että hänen mielestään 
kuolemanrangaistus on oikeudenmukainen 
rangaistus murhasta, kukaan ei uskalla kom-
mentoida mitenkään. En minäkään.

Perjantai: arkea ja ilmahälytyksiä

Kurssi loppuu. Käymme läpi viimeiset aiheet 
ja annamme palautetta. Kurssilaiset ovat 
tyytyväisiä. Kurssin vetäjä kiittelee ryhmää 
ja mainitsee taas Pisa-tuloksista. Olemme 
kuulemma todistaneet ennakko-oletukset to-
deksi. Suomalaiset opettajat ovat hyviä. En 
tiedä, mitä sanoa.

Illalla menemme ortodoksijuutalaisten 
synagogaan rukoushetkeen. Miehet mene-
vät alas, naiset ylös. Synagoga näyttää isolta 
kirjaston lukusalilta kirjoituspöytineen ja kir-

joineen. Naisten parvi on eristetty verhoilla. 
Kurkin harsoverhojen takaa, mitä miehet te-
kevät. He laulavat, tanssivat ja lukevat teks-
tejä. ”Laelalaelaelae”, laulan muiden mukana. 
Kummallista. Yhden alhaalla seisovan mie-
hen selässä on rynnäkkökivääri. Mies näyt-
tää lempeältä. Hälytysääni. ”Alarm, alarm.” 
Menemme portaikkoon. Palaamme takaisin. 
Myöhemmin samana iltana kuulemme, että 
Gazasta on ammuttu raketteja Pohjois-Jeru-
salemiin. Elämä jatkuu meidän naapurustos-
samme kuitenkin ihan niin kuin ennenkin.

Hotellissa suomalaisporukkamme saa 
uutisia Suomesta. Hotellin internet-yhteys 
on toista päivää poikki. Televisiossa näkyy 
vain kaupallisia kanavia. Israel on sanonut 
vievänsä 75000 miestä Gazan rajalle. Onko 
tämä antisemitistimiä? Ovathan arabitkin 
seemiläistä kansaa. Pääsemmekö huomenna 
Kuolleelle merelle?

Sapatti: Kuolleessa meressä kelluu

Aamulla retkelle lähtiessä opas puuttuu. 
Saamme selville, että opastuksen sijaan 
hänet on kutsuttu aseisiin. Masada jää tur-
vallisuussyistä väliin. Pääsemme kuitenkin 
Kuolleelle merelle. Ihan kuin vastarannalla 
Jordaniassa voitelemme itsemme mudalla ja 
toivomme parantuvamme kaikista mahdolli-
sista ja mahdottomista sairauksista. Aurinko 
paistaa ja Jerusalemin viileys ja vaihtunut 
Kuolleen meren helteeksi.

Iltapäivällä Israelin museossa katson 
Andy Warholin teosta ”1900-luvun juutalai-
set”. Tunnistan Einsteinin, Golda Meirin, Kaf-
kan, Freudin ja Marxin veljekset, mutta tun-
nistamatta jää mm. Gerswin ja Martin Buber. 
Museossa on huomattava kokoelma 1800- ja 
1900-luvun taidetta ja erinomainen histori-
allinen osasto. Wau. En muista Gazaa enkä 
yöllä tapahtuneita pommituksia lainkaan.

Jäähyväisillalliselle kiitämme isäntiäm-
me hyvästä kurssista. Yad Vashem on halu-
kas järjestämään vastaavan kurssin kahden 
vuoden kuluttua uudestaan. Hyvä. Suositte-
len lämpimästi kurssille hakemista ja toivon, 
että mahdollisimman moni historianopettaja 
saa mahdollisuuden osallistua.

Kirjoittaja on HYOL:n varapuheenjohtaja ja 
espoolainen yläkoulun opettaja.
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Nordligare än till Longyearbyen på Svalbard 
kan en privatperson normalt inte resa till 

rimliga kostnader. I denna lilla by med drygt 
2 000 invånare är det mesta ”det nordligaste 
i världen”. Här finns världens nordligaste kyr-
ka, simhall, kolkraftverk, alkoholbutik, skola, 
bank, tidning och maratonlopp för att nämna 
några saker.  Det är också i Longyearbyen där 
de flesta svalbardianer bor. Andra samhällen 
på ön Spetsbergen, som är den största och 
enda ön med fast bosättning i ögruppen Sval-
bard, är Barentsburg med drygt 800 invånare, 
Ny Ålesund med drygt 30 permanent boende 
forskare och Svea gruva som sysselsätter ca 
250 arbetare. Till denna nordliga utpost åkte 
Finlands svenska historielärare på exkursion 
i augusti 2012. Målet med resan var att vi 
på plats och ställe skulle bekanta oss med 
ett av världens nordligaste samhällen och få 
en inblick i den arktiska historien, geografin, 
kulturen, floran och faunan.  

Små minigrisar med horn på
Svalbard omtalas redan på 1100-talet i is-
ländska sagor. Huruvida islänningarnas Sval-
bard är samma som våra dagars Svalbard 
är dock inte vetenskapligt belagt. Officiellt 
upptäcktes Svalbard i slutet av 1500-talet 
av den holländske upptäcktsresanden Willem 
Barents. Under 1600- och 1700-talet fanns 
flera viktiga fångstsamhällen på ögruppen 
och speciellt brittiska och nederländska valfå-
ngstfartyg jagade i vattnen kring Spetsber-
gen. Idag har val- och säljakten nästan helt 
upphört. Endast två fångstmän finns kvar 
på Spetsbergen. Självklart är isbjörnarna 
är fridlysta och får bara skutas i självförsvar, 
men det händer.  Varje svalbardian har dock 
rätt att varje höst skjuta en svalbardren, som 
är mycket liten och påminner om små minig-
risar med horn på. Sedan 1925 hör ögrup-
pen Svalbard officiellt till Norge, men den så 
kallade Svalbardstraktaten som flera länder 
har undertecknat ger dessa länder rätt att ut-
nyttja ögruppens naturresurser. Svalbard hör 
inte till Schengenområdet och alla som åker 
dit, även norska medborgare, måste visa 
pass. Norska statens företrädare på Svalbard 
kallas sysslomannen. Han är Svalbards polis, 
domare och räddningschef. 

Växters DNA för framtida forskning

På Svalbard finns ingen ursprungsbefolkning 
utan majoriteten av invånarna är tillfälligt 
bosatta. De kallar sig själva för svalbardianer. 
De flesta är norrmän, men det finns också 
många andra nationaliteter på Svalbard i och 
med att detta är ett centra för forskning gäl-
lande klimat, ekosystem och geologi. I det lo-
kala snabbköpet i Longyearbyen betjänades 
vi av en ung man från Finland som studerade 
vid universitetet i Longyearbyen. På Svalbard 
finns till exempel växternas genbank, det så 

Svalbard - Landet med de kalla kusterna

Johanna Bonäs

På Svalbard råder ständig isbjörnsfara.
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kallade frövalvet. Djupt nere i permafrosten 
i en nedlagd gruva lagras DNA från världens 
växter för eventuella framtida behov. 

Inga skatter – inga stödåtgärder

Svalbard är en skattefri zon, vilket innebär 
att man inte tillämpar någon form av in-
komstöverföringspolitik. En svalbardian kan 
inte lyfta arbetslöshetsunderstöd, moders-
kapsbidrag eller pension. Den som blir sjuk 
och behöver vistas en längre tid på sjukhus 
eller föda barn bör åka tillbaka till sitt ursp-
rungsland. Den dag du dör sänds även din 
kropp hem, eftersom det inte går att begrava 
människor på Svalbard på grund av permaf-
rosten. Barn finns det dock gott om på Sval-
bard i och med att de som bor och arbetar 
här till största delen är unga människor med 
familj. Inne i Longyearbyen finns tre privata 
daghem och en norskspråkig skola med en 
norsk läroplan. 

Skarpladdade gevär mot bamsar

Det finns inte någon ursprungsbefolkning 
eller ursprungskultur på Svalbar, men sval-
bardianerna har trots allt lyckats skapa vis-
sa lokala seder som skiljer sig från vad vi är 
vana vid. På Svalbard tar man till exempel 
alltid av sig skorna när man går in i en bygg-
nad. I snabbköpet fick vi behålla skorna på, 
men på museet, i kyrkan, på hotellet och i 
restaurangen uppmanades vi att lämna skor-
na utanför, vilket kändes lite ovant. Utanför 
alla byggnader fanns också ställningar för 
gevär, då det råder ständig isbjörnsfara och 
med jämna mellanrum händer det att isbjör-
nar går till attack. När vi gick på vandring 
på ön bar vår lokala guide både skarpladdat 
gevär och signalpistol. Vi såg dock ingen le-
vande bamse (som svalbardianerna själva 
kallar isbjörnen) men nog många uppstop-
pade. Vår guide hade dock vid flera tillfällen 
träffat bamsen ute i terrängen och skolan och 
daghemmen i Longyearbyen var omgärdade 
av kraftiga staket av stål för att skydda bar-
nen från omkringstrosande hungriga bamsar. 
Isbjörnen är dock ingen fiende, tvärtom finns 
det en stor oro över att isbjörnsbeståndet 
på Svalbard kraftigt minskar på grund av de 
allt längre isfria perioderna till följd av den 

globala uppvärmningen. De senaste två åren 
har det fötts rekord lite isbjörnsungar.

Tidsresa till Sovjetunionen

Turismen har ökat markant under de senas-
te tio åren men fortfarande är gruvdriften 
en viktig näring på Svalbard. Norskägda 
Svea gruva är den största och mest pro-
duktiva kolgruvan på Svalbard. Det största 
gruvsamhället är dock Barentsburg, där det 
uteslutande bor ryska och ukrainska gruvar-
betare anställda av ryska Arktikugol. Gruvan 
i Barentsburg har dock länge varit improduk-
tiv och nedläggningshotad. Enligt vår guide 
bryter man idag lika mycket kol i Barents-
burg på ett år som i Svea gruva på en vecka. 
Till Barentsburg åker man med helikopter, 
snöskoter eller båt när havet är isfritt. Det 
är förövrigt bara i Longyearbyen som det 
finns en asfalterad vägstump som löper ca 
20 km i vardera riktningen längs kusten från 
byn. Att besöka Barentsburg är som att göra 
en tidsresa tillbaka till Sovjetunionen. Det är 
rostigt, smutsigt och slitet och människorna 
vi mötte såg sura och buttra ut. Lenin står 
stadigt på det lilla torget och blickar ut över 
hamnen. Bleknade motiv av leende, robusta 
arbetare med hammaren och skäran i högsta 

I det ryska kolgruvesamhället Barentsburg 
lever Sovjetunionen vidare.
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hugg pryder husfasaderna. På berget ovan-
för samhället lyser en vit stjärna tillsammans 
med det sovjetiska fredsbudskapet MIR.  

Vodkan stillade ingen hunger

Det är inte bara till det yttre som Barentsburg 
påminner om en svunnen sovjetisk tid. Vi fick 
inte gå in i den lokala livsmedelsaffären och 
puben med den motiveringen att man inte 
kan köpa varor med pengar. De arbetare som 
bor i Barentsburg har ransoneringskort som 
ger dem rätt till en viss mängd varor varje 
månad. Vad de handlar dras sedan av från 
deras lön och pengar används således inte i 
Barentsburg. Ryktet säger att hyllorna i livs-
medelsaffären ofta gapar tomma, precis som 

under den sovjetiska tiden, och så sent som 
under 1990-talet har invånarna till och med 
svultit. Svalt, det gjorde vi också, eftersom 
den enda trakteringen vi fick på den lokala 
restaurangen, som för övrigt var den enda 
byggnaden vi fick tillåtelse att gå in i, var rysk 
vodka. Vodkan var väl avkyld och av högsta 
kvalitet men inte särskilt mättande. Restau-
rangchefen knyckte dock bara på axlarna och 
förklarade att de inte serverar mat åt turister 
på sommaren. Ett gott råd för den som vill 
besöka Barentsburg kan således vara att ta 
med egen matsäck, eller åka dit under mör-
kertiden, som vintern kallas på Svalbard.

Skribenten är ordförande för Finlands 
Svenska Historielärare, FSH.

Hela byn Longyearbyen ryms i princip med på ett fotografi.



Suomen suurin alan näyttely ja 
maksuttomat luennot tarjoavat opetus- 
ja kasvatusalan ammattilaisille ainut-
laatuisen katsauksen alan kehitykseen. 
Messuilla verkostoidutaan ja löyde tään 
virikkeitä jokapäiväiseen työhön. 

VESO-kriteerit täyttävästä luento-
ohjelmasta vastaa Opetusalan Ammatti-
järjestö OAJ yhteis työ kumppaneittensa 
kanssa.

Mediakumppani:

Opetusalan suurin
valtakunnallinen
koulutustapahtuma

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja rekisteröidy maksutta kävijäksi: www.educamessut.fi 

Seminaareja ja luentoja mm:

Perjantaina 25.1.

Suunnaton muutos? Miten innovaation 
   ideologiat johtavat meidät harhaan

Kaikki puhuvat muutoksesta, mutta harva sen 
 ongelmista. Alf Rehn haastaa meidät näkemään 
 luovuuskeskustelun nurjat puolet.

Koulutuksen avulla kohti kestävää kehitystä! 
   -keskustelutilaisuus

UNFPA:n väestökysymyksiin keskittyvän korkean tason  
 työryhmän rinnakkaispuheenjohtaja presidentti Tarja  
 Halonen

OAJ:n asiantuntijaklinikka, tietoiskut ja
   neuvontaa

Opettajan toimintaympäristö 2030

Lauantaina 26.1.

Luovuus – kannustaminen – intuitio 
 – johtaminen
  Mitä on luova johtaminen? Millaista on 
 oikea tiimityöskentely? Mikä on intuition 
 ja taiteen merkitys opetustyössä? 
 Jorma Uotinen, taiteilija, professori

Opetusalan muutosvoimat jylläävät! 
 Tarinoita innovaation ja johtajuuden voimasta   
 muutoksen ajureina. Jari Sarasvuo, yrittäjä,   
 valmentaja, Trainers´ House Oyj

Eettinen seminaari
 Hyvä koulu kaikille!

Yhteistä työtä syrjäytymisen    
 ehkäisemiseksi
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Opettajat ilman rajoja – Opettajat muuttamassa maailmaa

25.–26.1.2013
Helsingin Messukeskus

Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin. Tervetuloa!
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Spridda reflektioner

Petter Wallenius

Den 22-23 oktober var undertecknad med 
på ett seminarium vid Tallinns universitet 

med två kollegor från Helsingfors. Jag kom-
mer att redogöra för några tilldragelser som 
jag fick vara med om samt om den spännande 
jakten på en försvunnen bombman. Arrang-
ör och organisatör för seminariet var Mare 
Oja som idag jobbar för Tallinns universitet.   
 
Åttionio deltagare

Under veckan 43 hade alla estniska histo-
rielärare höstlov. Detta betydde att det var 
drygt 50 lokala lärare som mötte upp i ett 
av universitetets auditorium. Som en jämfö-
relse kan nämnas Skolforum som man ordnar 
i Sverige i slutet av oktober just uttryckligen 
därför att de flesta lärarna har lov. I Finland 
däremot infinner sig väldigt få lärare om nå-
got skulle ordnas under höstlovsveckan. 

Ajaloo olümpiaad

En internationell olympiad i historia för gym-
nasier ordnades i Kiev hösten 2012. De del-
tagande länderna var främst från det forna 
Sovjetunionen. Olympiaden vanns av tre 
elever från ett gymnasium i Reval. Följden 
av guldpengen blev, enligt de vinnande elev-
ernas lärare, ett aldrig tidigare skådat mass-
medialt intresse för historieundervisningen i 
Estland. Det är väl så att en frågesportstäv-
ling är lättare att begripa och redogöra för i 
media än en tävling med långa essäsvar och 
djupa analyser, som exempelvis Eustory his-
torietävlingen. Nästa år kommer denna in-
ternationella olympiad i historia att ordnas i 
Tallinn. Det är då fritt fram för intresserade 
gymnasieskolor att anmäla sig till denna täv-
ling. 

  Nu undrar du säkert vad som mäts? Det 
fick jag inte riktigt ett svar på, men efter lite 
googlande hittade jag följande exempel från 

våren 2012 från ett av de fyra proven. Te-
mat för detta prov var den svenska tiden i 
Estland. 

Fråga Nr 12 d) 1 jalg = ~0,3 meetrit, 
~0,5 meetrit, ~0,9 meetrit.  
    Bildfråga Nr 5 a) Vilken kung regerade i 
Sverige när detta mynt präglades och vem 
var regenten?”  

De baltryska läroböckerna och den 
krassa verkligheten 

I Estland och Lettland granskar en statlig 
myndighet att inga felaktigheter slinker in i 
läroböckerna. Finlandssvenskarna är färre i 
Finland än ryssarna i Estland (340 000 inv, 
25 %) och Lettland (550 000 inv, 26 %) men 
ändå har finlandssvenskarna en egen läro-
boksproduktion. Våra finländska läroböcker 
är inte helt lika på finska och svenska och de 
poängterar olika saker i text och bild. En stat-
lig läroboksgranskning har vi i Finland inte 
haft sedan Sovjetunionen föll samman.  

I Baltikum däremot är alla läroböcker i 
historia först skrivna på estniska/lettiska/li-
tauiska samt därefter översatta till ryska. 
Originaltexten i läroböckerna är noga gran-
skade av myndigheterna. Här i Baltikum 
borde historieundervisningen ske på så gott 
som ”lika premisser” i skolorna, men ändå 
tolkas historien fruktansvärt olika i vardagen, 
vilket leder till en samhällelig osäkerhet. I 
Baltikum pågår en brutal dragkamp mellan å 
ena sidan läroplanen och läroböckerna samt 
å den andra sidan de ryskspråkiga hemmens 
egen familjehistoria och den ryska statstele-
visionens NTV:s ordsvall. Exakt likadana läro-
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böcker, läroplaner och språkprogram verkar 
inte lösa problem med integrationen av en 
stark minoritet när lärarna i de ryskspråkiga 
skolorna ibland verkar ha en lite annorlunda 
historia att berätta.

Hur avvikande ser man då på historien? 
Jo, så olika så att vi i workshoppen under 
seminariet som skulle handla om Hur under-
visar man om känsliga ämnen när man de-
lar på historien? bara resulterade i ett långt 
ordgnabb mellan Estlands ryska och de est-
niska historielärarna. Dessa två lärargrupper 
satt i var sin ända av rummet och flera av 
lärarna hade svårt att förstå varandra trots 
att de talade samma språk - estniska. De öv-
riga nordborna i workshopen hade svårt att 
förstå vad allt handlade om eftersom tolken 
inte hann översätta allt till engelska. Summa 
summarum så var denna 90 minuters work-
shop intressant ur ett historiebruksperspek-
tiv. Temat som vår grupp fastnade i handlade 
om den sovjetiska ockupationen av Estland 
på 1940-talet. Ett ämne som de estniska his-
torielärarna gång på gång återkommer till 
när de träffas.      

Intercultural dialog and the image of 
other in teaching and learning history

Huvudtemat för denna Östersjökonferens 
handlade om hur vi ser på våra grannar ”…
the image of others...”. Undertecknad hade 
fått möjligheten att under 15 minuter fritt 
tolka den finländska delegationens syn på 
våra grannländer. Efter en stunds eftertanke 
fastnade jag vid att låta mina elever komma 
till tals, och inte jag.  Jag ställde 9D frågan 
vad de kommer att tänka på när jag nämner 
ordet Estland: Tallink, Tallinn, byggnadsarbe-
tare, Tervis Paradis, Ryssland: Putin, Stalin, 
kommunister, olja, svarta bilar, osv.  

Även den litauiska delegationen hade 
gjort på samma sätt och frågat drygt 100 
gymnasieelever vad de tycker om grannlän-
derna. Tankarna som mina 15 åringar och de 
litauiska 17 åringarna förde fram var överra-
skande lika. 

Den ryska delegaten, Konstantin från S:
t Petersburg, kritiserade i sitt inlägg de li-
tauiska och finländska ungdomarna för att:  

”Endast se på Ryssland med politiska glasö-
gon. Det finns också en hel del fin rysk kul-

tur.” Kanske vi nästa gång vi undervisar om 
grannen i öster också borde ta på oss ett par 
kulturglasögon?!

Vad annat blev då kvar? 

Jo, en handfull nya Facebookvänner från Balti-
kum; vissheten om hur inflammerad och poli-
tiserad historia ännu är i den estniska skolan 
samt hur påtagligt det andra världskriget ännu 
lever kvar i vardagen; att Linda Lines inte all-
tid är att lita på; att det kostar 30 cent att be-
söka det estniska nationalbiblioteket; att est-
nisk film kostar 5 euro biljetten; att estnisk 
film är textad till ryska så tolk är nödvändigt 
när du går in på filmcentrer Coca-Cola plaza. 

Bombmannen och hans Braun 7765
 
Under andra dagen av föreläsningar på uni-
versitet kommer två säkerhetsvakter in mitt 
under en av föreläsningarna och undrar om 
det nyss kommit in, ”en lång man som hade 
med en svart väska och som lämnades in i 
garderoben”. Beskrivningen var skrämmande 
lika mig så jag ställde mig upp med ett brett 
leende och gick ner en våning. Där mötte jag 
fyra upprörda säkerhetsvakter och gardero-
biären: ”det var ett konstigt surrande ljud i er 
väska och vi tror det är en bomb! Vad har ni 
egentligen i er väska?” Nu log jag med hela 
min kropp eftersom jag inget hade att dölja. 
Ville helst inte bli arresterad. Jag visste ge-
nast att det surrande ljudet var raskmaski-
nen, min gamla trotjänare med kodnamnet, 
Braun 7765. Rakmaskinen köpte jag under 
förra årtusendet och ibland går den på av sig 
själv om man slår till väskan eller lyfter den. 
Nu är det nog dags att byta trotjänare.  

En Braun 7765, årsmodell 1999 = bomb.

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.



Goodbye my Finnish friend, it was so nice 
to meet you!” sanoi legendaarinen histo-

rian professori Gary B. Nash ja halasi minua 
jäähyväistilaisuudessa lämpimänä heinäkui-
sena perjantai-iltana UCLA:n kampuksella 
Los Angelesissa. Se oli oikein hieno päätös 
hienolle viikolle. 

Oikeastaan kaikki alkoi Tampereen yli-
opiston historian laitokselta syksyllä 1994. 
Olin ensimmäisen vuoden historianopiskelija 
ja sivuaineita miettiessäni huomasin tarjolla 
olevan myös North American Studies -nimi-
sen opintokokonaisuuden.  Olin kiinnostunut 
Yhdysvalloista, joten päätin välittömästi ot-
taa kursseja tästä kokonaisuudesta. Vuosia 
myöhemmin saadessani maisterin paperit 
opintorekisteristä löytyi yli 35 opintoviik-
koa Pohjois-Amerikan tutkimusta, ja taka-
na oli myös antoisa vaihto-opiskeluvuosi 
Ohio State Universityssä Columbus, Ohiossa. 
    Aloitin opettajan työt vuonna 2003 ja huo-
masin pettymyksekseni, että suomalaisen 
lukion opetusohjelma ei juuri Yhdysvaltoja 
huomioi. Niinpä aihe jäi minullekin lähinnä 
harrastukseksi. Viime vuosien aikana olen 
aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia päivittää 
Amerikka-tuntemustani nimenomaan Yhdys-
valloissa. Merkittävin motivaationi oli se, että 
sain rakentaa Vaskivuoren lukioon uuden 
monitieteellisen kurssin Pohjois-Amerikan 
tutkimuksen hengessä. ”USA! USA!” -kurs-
silla tutustutaan mm. USA:n maantieteeseen, 
historiaan sekä populaarikulttuuriin. Kurssi 
järjestettiin ensimmäisen kerran tänä luku-
vuonna ja se oli menestys opiskelijoiden kes-
kuudessa eikä kaikkia halukkaita voitu edes 
ottaa mukaan. Tulkitsen tämän tarkoittavan 
sitä, että aiheen käsittelylle olisi huomat-
tavasti enemmän kysyntää kuin tarjontaa. 
    Tutustuin Fulbright-stipendeihin, mutta siel-

tä ei löytynyt minulle juuri silloin sopivaa oh-
jelmaa. Hain myös liittovaltion ylläpitämään 
Study of US -ohjelmaan kahteen otteeseen 
mutta en tullut valituksi. Hakuprosessin yh-
teydessä kuulin Gilder-Lehrman Institute of 
American History:sta ja heidän järjestämis-
tään opettajille tarkoitetuista kesäkursseista. 
Tapasin myös espoolaisen Haukilahden kou-
lun opettajan Birger Holmin, joka osallistui 
vastaavalle kurssille pari vuotta sitten. Birge-
rin kertoman pohjalta päätin hakea mukaan.  

Hakeminen sujui näppärästi instituutin 
verkkosivuilla, suuresta valikoimasta kiin-
nostavia kursseja sain laittaa hakemukseen 
neljä mielestäni kiinnostavinta. Kursseja jär-
jestetään vuosittain eri puolilla Yhdysvalto-
ja tunnetuissa ja arvostetuissa yliopistoissa. 
Jokaista kurssia vetää alansa johtaviin asi-
antuntijoihin kuuluva professori, lisäksi Gil-
der-Lehrman järjestää kurssin oheen myös 
pedagogista ohjelmaa. Kurssit ovat osallis-
tujille maksuttomia, osallistujat majoitetaan 
kampuksen asuntoloihin ja ohjelmaan kuu-
luu kolme ateriaa päivässä. Ainakin UCLA:n 
kampuksella majoitusolosuhteet olivat hyvät 
ja opiskelijaruokaloissa tarjottu ruoka todel-
la korkealaatuista. Toisaalta, jos Kalifornias-
sa ei tarjota tuoreita hedelmiä ja kasviksia 
jokaisella aterialla, niin missä sitten? Kaiken 
hyvän lisäksi Yhdysvaltojen ulkopuolelta saa-
puvien matkakuluja korvataan 500 dollariin 
asti.

Maaliskuun puolivälissä sain ilokseni pit-
kään odottamani sähköpostin, jossa minut 
toivotettiin tervetulleeksi University of Cali-
fornian kampukselle Los Angelesiin 8.7.2012 
alkavalle viikon mittaiselle kurssille otsikolla 

”American Revolution”. Tässä vaiheessa pää-
tin, että jos matkustan niinkin kauas, niin 
vietän samalla hieman lomaa Yhdysvallois-

Vallankumousoppeja, aurinkorasvaa ja 
pari hyvää hampurilaista

Petteri Granat
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sa. Yhteensä matkani kestikin lopulta kolme 
viikkoa, sillä kurssin jälkeen vierailin myös 
Las Vegasissa, vanhan ystäväni luona Poh-
jois-Kaliforniassa sekä paluumatkalla neljän 
päivän ajan New Yorkissa. 

Niinpä laskeuduin LAX:n kentälle sopi-
vasti Yhdysvaltain kansallispäivänä 4.7. il-
tapäivällä paikallista aikaa. Takana oli pitkä 
matka Lontoon kautta sekä kymmenen aika-
vyöhykettä. Ennen kurssin alkua minulla oli 
muutama päivä aikaa sopeutua aikaeroon ja 
viettää aikaa Ohion vuoden aikaisen ystävän 
kanssa, joka oli muuttanut Kaliforniaan muu-
tamia vuosia sitten. Ajelimme eri puolilla Los 
Angelesia, kävimme mm. katsomassa kuului-
saa ”Hollywood”-kylttiä ja piipahdimme val-
tavilla hiekkarannoilla. Vaikka olen yöttömän 
yön kasvatti Pohjois-Suomesta, myönnän 
että kylmät väreet menivät selkääni pitkin 
katsellessani Santa Monica Beachilla, kuinka 
aurinko näytti laskeutuvan suoraan Tyyneen 
valtamereen.  

Itse kurssi oli todella korkealuokkainen. 
Professori Nash on pitkän linjan historioitsija, 
joka on erikoistunut Yhdysvaltojen itsenäis-
tymisen aikaan ja vielä tarkemmin yhteis-
kunnan alakerrosten rooliin siinä. Tämä luon-
nollisestikin näkyi viikon ohjelmassa, Nashin 
pyynnöstä mukana oli muutama vieraileva 
luennoitsija ai-
heinaan mm. al-
kuperäisten ame-
rikkalaisten rooli 
Yhdysvaltojen it-
senäistymisessä. 

R y h m ä m m e 
kokoonpano oli 
monipuolinen. Olin 
kurssin ainoa ei-
amer ikka la inen 
opettaja, muut 28 
opettajaa tulivat 
eri puolilta Yhdys-
valtoja, olivat eri 
vaiheissa uraansa 
ja opettivat eri-
ikäisiä oppilaita. 
Yksi opetti todella 
korkealuokkaises-
sa yksityisessä lu-
kiossa New Yorkis-

sa, toinen joutui kituuttelemaan varsin niu-
koilla resursseilla viidesluokkalaisten kanssa 
julkisessa koulussa Vermontissa. 

Luentojen ja muun virallisen ohjelman 
korkeasta laadusta huolimatta viikon parasta 
antia oli kuitenkin tuntien mittaiset keskuste-
lut amerikkalaisten kollegojeni kanssa päivän 
luentojen ja illallisen jälkeen opiskelija-asun-
tolaamme perustamassamme epävirallisessa 
baarissa. Sain todella hienoja näkökulmia 
niin Yhdysvaltain historiaan kuin ajankohtai-
siin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.  Amerik-
kalaisen koulujärjestelmän eri puolet tulivat 
myös hyvin esiin, kun selitin PISA-tuloksista 
häikäistyneiden kollegojeni pyynnöstä, mikä 
suomalaisessa koulujärjestelmässä oikein on 
niin erityisen hyvää. Korostin tasavertaisuu-
den periaatetta, opettajien hyvää aineenhal-
lintaa ja pedagogista pätevyyttä sekä sitä, 
että opettaminen on yleisesti arvostettu am-
matti, johon hakeudutaan, ei ajauduta.

Kaiken kaikkiaan UCLA-viikko oli huikea 
kokemus. Suosittelen Gilder-Lehrmanin ke-
säkursseja lämpimästi kaikille Yhdysvalloista 
kiinnostuneille historianopettajille Suomessa. 

Kirjoittaja opettaa historiaa, yhteiskuntaop-
pia ja filosofiaa vantaalaisessa Vaskivuoren 
lukiossa.

Petteri Granat ja 28 amerikkalaista kollegaa UCLAn kampuksella.
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Amerikkalainen opettajakouluttaja  
HYOL ry:n vieraana

Kirsi ruhanen Ja hanna Ylönen teKsti, BirGer holm Kuvat

HYOL ry järjesti lokakuun alussa syyspäi-
vät Helsingissä teemalla We Can Do It! 

- Ajankohtaista Amerikasta. Päivien yhteydes-
sä pidettiin myös HYOL:n syysliittokokous. 

Syyspäivät pidettiin Kruununhaan ylä-
asteella 6.-7.10.2012. Päivillä mm. loistava 
Kimmo Kiljunen vertaili toisiinsa Philadel-
phian konvettia ja Brysselin konventtia sekä 
pohti liittovaltion ja valtioliiton eroja. Ulkopo-
liittisen instituutin erittäin asinatunteva Mika 
Aaltola puolestaan kertoi Yhdysvaltojen tilan-
teesta ennen marraskuun alussa pidettyjä 
vaaleja. Amerikkalainen opettaja ja opettaja-
kouluttaja John McNamara luennoi aiheesta 
History Teaching in the United States.

Toisena kurssipäivänä lisättiin osallistuji-

en tietoutta Amerikan alkuperäiskulttuureis-
ta Riku Hämäläisen johdolla sekä kuultiin 
Suomessa asuvan amerikkalaistutkija Katri 
Siebergin mietteitä hyvinvointivaltiosta.

John McNamara Suomessa

HYOL kutsui syyspäivien yhteydessä vieraak-
seen New Yorkista amerikkalaisen historian 
opettajan ja opettajakouluttajan John McNa-
maran. McNamara työskentelee The Gilder-
Lehrman Institute of American Historyssa, 
joka muun muassa järjestää opettajille jat-
kokoulutuskursseja ja tarjoaa opetuskäyt-
töön sähköisiä alkuperäislähteitä ja muuta 
opetusmeriaalia. 
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Vierailunsa yhteydessä McNamara paitsi 
luennoi ja osallistui aktiivisesti keskusteluihin 
syyspäivillä myös tutustui suomalaiseen his-
torian ja yhteiskuntaopin opetukseen, koulu-
tusjärjestelmään sekä opettajakoulutukseen. 
McNamara tutustui espoolaiseen Haukilahden 
peruskouluun ja lukioon ja luennoi Helsingin 
yliopiston opettajakoulutuslaitoksella ame-
rikkalaisesta historian opetuksesta.

Jatkokoulutusta Yhdysvalloissa

Syyspäivien osallistujat tutustuivat lauantai-
na Fulbright Centerin toimintaan Helsingin 
Hakaniemessä. Fulbright Centerin apulais-
johtaja Johanna Lahti kertoi opiskelumah-
dollisuuksista Yhdysvalloissa sekä erilaisista 
stipendeistä, joita Fulbright Center myöntää 
edistääkseen akateemisia opintoja ja tutki-
musta Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä. 
Vuodesta 1949 lähtien ohjelmiin on osallistu-
nut yli 3500 suomalaista ja 1500 amerikka-
laista stipendiaattia.

Myös Gilder-Lehrman -instituutin kautta 
on mahdollista päästä opettajille tarkoitet-
tuun, noin viikon pituiseen jatkokoulutuk-
seen Yhdysvaltoihin. Kursseja järjestetään 
eri yliopistoissa ympäri Yhdysvaltoja monen-

laisin teemoin. Instituutti maksaa valittujen 
osallistujien kurssikustannukset, majoituk-
sen yliopiston asuntolassa sekä osallistujien 
matkakuluja 500 dollariin asti. Viime kesänä 
kurssille osallistuneen Petteri Granatin koke-
muksia voit lukea tämän lehden sivulta 38-
39.

Lisätietoja: 
www.fulbright.fi
www.gilderlehrman.org

Kirjoittajat työskentelevät HYOL:n toimis-
tossa.

John McNamara eduskunnan täysistunnossa.

Syyspäivien osallistujat tutustuvat Fulbright Centeriin.



Санкт-Петербург - город истории и ресторанов
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry järjestää jäsenilleen kesämatkan 
Pietariin, Repinoon ja Viipuriin 3.-6.6.2013.

Maanantaina 3.6. laadukas suomalainen linja-auto ammattitaitoisen kuljettajan ohjaamana 
starttaa Turusta varhain aamulla. Matkalla pysähdytään Lohjalla, Tikkurilassa ja Karhulan 
Leikarissa, missä matkustajien on mahdollista nousta kyytiin. Rajan ylityksen jälkeen 
ohjelmassa on majoittuminen hotelli Moskovaan Pietarin keskustassa ja omatoiminen 
illallinen.

Tiistai 4.6. on seminaaripäivä, jolloin tutustumme kouluun numero 227. Koululla on luentoja 
historian opetuksesta Venäjällä ja työpajoja yhdessä venäläisten kollegojen kanssa. Lounas 
nautitaan koululla. Illalla luvassa on risteily Nevalla ja sen jälkeen omatoiminen illallinen.

Keskiviikkona 5.6. aamulla on oppaan johdolla kiertoajelu teemalla “Suomalaiset Pietarissa”. 
Opastetun kiertoajelun jälkeen halukkaat voivat osallistua lisämaksusta opastetulle 
kierrokselle Venäläisen taiteen museoon. Muilla on aikaa tutustua valitsemaansa kohteeseen. 
Omatoimisen lounaan jälkeen lähdemme linja-autolla Kronstadtin kautta Repinoon, jossa 
nautimme yhteisen illallisen. Illallinen ja majoittuminen hotelli Repinskajassa.

Torstaina 6.6. ajamme aamulla Viipuriin, jossa on opastettu kiertoajelu sekä yhteinen lounas 
Pyöreässä Tornissa. Paluu Karhulan, Tikkurilan ja Lohjan kautta Turkuun.

Matkan hinta viisumin kera kahden hengen huoneessa on noin 400 euroa. Tarkka hinta ei ole 
vielä tiedossa, sillä venäläishotellit eivät ole vahvistaneet vuoden 2013 hintoja.

Hintaan sisältyvät mainitut linja-automatkat, kahden yön majoittuminen kahden hengen 
huoneessa ja aamiainen hotelli Moskovassa ja yhden yön majoittuminen aamiaisineen hotelli 
Repinskajassa, seminaari ja lounas koulussa 227, risteily Nevalla, kiertoajelu Pietarissa, 
tutustuminen Kronstadtiin, illallinen Repinossa, kiertoajelu ja lounas Viipurissa sekä viisumi.

Lisämaksusta opastettu kierros Venäläisen taiteen museossa sekä yhden hengen huone.

Ilmoittautuminen matkalle käynnistyy HYOL:n nettisivuilla alkuvuonna 2013 tai heti kun 
matkan lopullinen hinta vahvistuu. Sivuille tulee nähtäville myös matkan tarkka ohjelma. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Turun Neva Tours.



Ruotsalaiset historiapäivät järjestettiin 
21.–23. syyskuuta 2012 Ahvenanmaalla. 

Historiapäiville osallistui noin 400 historian 
tutkijaa, opettajaa ja harrastajaa Pohjois-
maista. Suurin osa osallistujista saapui Ruot-
sista, mutta mukana oli myös joitakin suoma-
laisia, norjalaisia ja tanskalaisia. HYOL ry sai 
Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastolta 
apurahan kolmen opettajan matkakuluihin. 

Ruotsalaiset historiapäivät järjestetään 
joka vuosi eri paikassa. Päivät on pidetty 
Suomessa aikaisemminkin: Turussa, Vaasas-
sa ja nyt siis Maarianhaminassa. Edellytykse-
nä kuitenkin on, että kyseiset kaupungit liit-
tyvät oleellisella tavalla myös Ruotsin histori-
aan. Ensi vuoden historiapäivien pitopaikaksi 
on varmistunut Malmö.

Historiapäivät avannut Paavo Lipponen 
kertoi puheenvuorossaan Suomen historian 
tärkeistä käännekohdista, jotka ovat vaikut-
taneet oleellisesti Suomen kehitykseen. Paa-
vo Lipponen on innokas historian harrastaja 
ja sukututkija, jolla on sukujuuria myös Ah-
venanmaalla. Lipponen spekuloi myös vaih-
toehtoisella historialla, jos Suomi olisi jäänyt 
Ruotsin osaksi vuoden 1809 jälkeen. ”Aina-
kin sosiaalidemokraattinen puolue olisi vah-
vempi”, Lipponen vitsaili. Lopuksi Lipponen 
suositteli maistamaan omenoistaan tunnetun 
Ahvenanmaan kuuluisaa ”ålvadosta”. 

Historiapäivät pidettiin näyttävässä kon-
gressikeskus Alandicassa, joka sijaitsee 
Maarianhaminan keskustassa lähellä me-
renrantaa. Päivien teemana oli tänä vuonna 

”Korsvägar och Mötesplatser”. Osa luennoista 
käsitteli Ahvenanmaata teeman mukaisesti 
historiallisena risteyspaikkana, alueellista it-
sehallintoa sekä identiteetin muodostumista. 
Kokonaisuus oli kuitenkin suunniteltu hyvin 
löyhästi teeman ympärille, ja osallistujat 
saivat valita itselleen mielenkiintoisimmat 
luennot useiden rinnakkaisten vaihtoehto-
jen joukosta. Valittavana oli sotahistoriaa, 

kielitiedettä, urheilun historiaa, arkeologiaa… 
Opettajille suunnatuilla luennoilla käsiteltiin 
esimerkiksi elokuvan, informaatioteknologi-
an ja sosiaalisen ja digitaalisen median käyt-
töä opetuksessa. Luentojen aikana ja jälkeen 
syntyi paljon keskustelua. 

Kahden intensiivisen luentopäivän jälkeen 
sunnuntai oli varattu kiertoajeluun, -käve-
lyyn tai purjehdukseen ympäri Ahvenanmaa-
ta. Osallistujat saivat tutustua valintansa 
mukaan merenkulun historiaan, ahvenan-
maalaisiin kirkkoihin, linnoihin ja linnoituksiin 
sekä muihin saaren nähtävyyksiin. Päivien 
päätteeksi nautittiin kahvia ja Ahvenanmaan 
pannukakkua. 

Historianopettajille ruotsalaiset historia-
päivät ovat upea mahdollisuus kansainvälis-
tymiseen, rentoon yhdessäoloon ja verkostoi-
tumiseen. Ruotsalaiset kollegat ovat mukavia 
ja suhtautuvat meihin positiivisesti. Ruotsa-
laiset ovat hyvin kiinnostuneita suomalaisesta 
koulusta, ylioppilaskirjoituksista ja opettajien 
työtilanteesta, mistä syntyy hyviä keskuste-
luja. Myös suomenkielisten kannattaa lähteä 
rohkeasti mukaan, sillä osa luennoista järjes-
tettiin englanniksi. Kouluruotsilla ja omalla 
aktiivisuudella pärjää pitkälle!

Kirjoittaja on HYOL:n projektivastaava.

Historiaa ja pannukakkuja

hanna Ylönen
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Kastelholman linna. Kuvalähde: Wikimedia commons.
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Kainuussa on jotain tavattoman viehättä-
vää. Ainainen selviytymistaistelu luon-

non ja ihmisten kesken on muovannut his-
toriaan hätkähdyttäviä vaiheita, joista myös 
maamme kansalliset ikonit ovat ammenta-
neet sieluihinsa aineksia. Ehkä vähän lällysti 
ilmaistu, mutta ensimmäiset työvuodet Pal-
tamon lukiossa ovat selvästi romantisoineet 
näkemyksiäni Nälkämaan luonteesta.  Viime 
pikkujouluillallisella syntynyt ajatus syysret-
kestä raatteelle sai siivet, kun Keski-Pohjan-
maan historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
kerhon aktiivit suuntasivat Kainuuseen syys-
kuussa. 

Tie täynnä tarinoita

Olin ennakkoon ajatellut, että oppaamme 
ei saa olla ihan noviisi, ja Suomussalmen 
matkailutoimiston loistava asiakaspalvelija 
jaksoikin innokkaasti ehdotella minulle vaih-
toehtoja. Oppaaksemme lopulta valikoitunut 
Suomussalmen matkailusihteeri Alpo Rissa-
nen oli rautaa. Tasaisella oppaan äänellä hän 
latoi semmoisen määrän paikallishistoriaa, 
että etukäteen ajattelemani kysymykset me-
nettivät merkityksensä.

Kuljimme linja-autolla rajapuomille asti 
ja valuimme pysähdellen takaisin Raatteen 
portille (museo). Nelituntisen retkemme ai-
kana oppaan tarinat tapahtumien kulusta sy-
vensivät käsityksiämme ja oli upeaa päästä 
sijoittamaan tietojaan konkreettisesti maas-
toon. Mieleeni painui erityisesti alkuperäisellä 
Raatteen tien pätkällä fiilistely ja rajapuomil-
la oppaan kertoma tarina taistelun ensi het-
kistä. Oli talon isännällä pudonnut emäntä 
ja muksut reestä, kun naapuri oli alkanut 
nurkilla paukuttelemaan ja pakoon oli pitä-
nyt lähteä. Vangiksi olivat jääneet ja oman 
talon kellariin laitettu, kunnes heidät vietiin 
rajan taakse metsätyöleirille. Kun vangittuja 
palauteltiin kesällä 1940, niin muutamat ha-

lusivat jäädä naapurin puolelle. Taustalla taisi 
olla niinkin inhimillinen asia kuin rakkaus. 

Sota on puhdasta pahuutta, mutta ripa-
us mustaa huumoria oli ilmassa, kun pysäh-
dyimme Likoharjussa. Opas kertoi erään ta-
lon pihalla seisovasta punaisesta pihlajasta. 
Sotaa edeltävänä kesänä talonväki oli saanut 
valmiiksi uuden kaivon, joka oli asianmukai-
sesti peitetty talveksi.  Sota alkoi ja Likohar-
jun aukealle syntyi suuri motti, joka purkau-
tui ankarien taistelujen riehuessa tammikuun 
alussa 1940. Valtaosa joukoista saatiin tuhot-
tua ympäröiviin metsiin. Seuraavana kesänä 
talon väki tutki kaivojaan - vanha oli kuivu-
nut, mutta uusi oli täynnä. Ämpäri ei kuiten-
kaan mennyt syvyyksiin, vaan kopsahti aina 
johonkin. Kaivo tyhjennettiin. Pohjalla oli 
epäonnisen neuvostoupseerin ja hänen rat-
sukkonsa jäänteet. Kaivon kansi oli pettänyt 
kiihkeän taistelun yhteydessä. Pilalle mennyt 
kaivo jäi hautapaikaksi. Emäntä istutti päälle 
pihlajan, joka syksyisin muistuttaa kauniilla 
värillään sodan mielettömyydestä.

Pääkalloja rannalla ja takamusten 
aatelointia

Loistavasti alkanut reissumme sai upean 
päätöksen, kun pääsimme tutustumaan var-
masti Suomen kauneimpaan kylään eli Palta-
niemeen. Kannattaa muuten ottaa oppaaksi 
paikallinen matkailuyrittäjä Kirsi Kilpeläinen, 
siinä vasta kapsakka nainen. Tutustumisem-
me alkoi pienellä kiertoajelulla, ja visiitti van-
han kirkon paikalle paljasti todellisen yllätyk-
sen. Ei meistä moni tiennyt, että Paltamoa oli 
koetellut niin voimakas maanjäristys vuonna 
1626, että kirkko oli sortunut ja iso osa van-
haa hautuumaata oli valahtanut Oulujärveen. 
Koska Oulujärven rannat ovat todella jyrkkiä 
juuri Paltaniemessä ja maa on erittäin hiek-
kapitoista, oli järistyksen aiheuttama tuho 
valtaisa. Hautuumaan romahduksesta Oulu-

Punainen pihlaja Raatteessa

PeKKa KauPPi
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järveen on todisteena 1900-luvun alkupuolen 
valokuvat, joissa kuvattava poseerasi rannal-
ta keräämiensä pääkallojen kanssa. 

Paltaniemen suosituin kohde on Kuvakirk-
ko, joka rakennettiin uudelle paikalle entisen 
romahdettua. Kirkossa ei ole lämmitysjär-
jestelmää, mutta silti kirkkokansa yhä istuu 
vuosittain kuuntelemassa jouluevankeliu-
mia. Kirkon maalaukset ovat kauniita, mutta 
enemmän säväytti suomalaisen puutyön jäl-
ki. Olen nähnyt Rooman kirkot, jotka on vuo-
rattu kullalla, mutta mikään ei vedä vertoja 
kunnon hirrelle ja ahtaille penkeille. 

Kirkon sisäänkäynnin puoleista seinää 
koristaa mahtipontinen maalaus viimeisestä 
tuomiosta. Siinä jää Michelangelon vastaava 
kakkoseksi – ainakin kun katsotaan pirulais-
ten kasvoja. Kirkkokansa oli aikanaan pitä-
nyt maalausta niin pelottavana, että helve-

tinpuoleinen osa oli maalattava piiloon. Jäipä 
ainakin mielikuvitukselle varaa.  

Lopuksi menimme aateloimaan takapuo-
lemme keisarin talliin - pääsimme istumaan 
Aleksanteri I paikalla tallissa, jossa tsaa-
ri oli ruokaillut Suomen matkallaan vuonna 
1819. Talli tosin oli tuolloin Vuolijoella, jos-
ta se siirrettiin nykyiselle paikalleen. Loppu-
huipennuksena rauhoitumme kuuntelemaan 
oppaan turinointia kansallisrunoilija Eino Lei-
nosta, jonka rauhaton sielu koki rauhan vain 
kotiseutunsa maisemissa. Eino Leino -talon 
pihalta avautuva jylhä maisema Oulujärvelle 
veti myös oman mieleni hiljaiseksi.

Kirjoittaja on Keski-Pohjanmaan historian ja 
yhteiskuntaopin opettajien kerhon puheen-
johtaja ja Kokkolan yhteislyseon lukion 
lehtori.
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Jo valmiiksi suunnitellun Posion opintomat-
kan peruuntuessa viime keväänä päätti La-

pin historian opettajat ry:n hallitus järjestää 
sen tilalle matkan Ouluun katsoman suuren 
kohun saanutta Katja Ketun Kätilö-romaanin 
teatteridramatisointia. Onneksi HYOL:n toi-
minta-avustuksen saattoi siirtää kohteesta 
toiseen. 

Junalla Ouluun 

Kokoonnuimme sadetta vihmovana lauantai-
aamuna Rovaniemen rautatieasemalle. Opinto- 
ja teatterimatka Ouluun alkoi. Paikalla olivat 
allekirjoittaneen lisäksi, sihteeri Mikko Holma, 
Leena Kivipuro, Helena Rautavaara, Eija Lai-
ho ja Johanna Hall (25.10.2012 alkaen Lapin 
historian opettajat ry:n uusi puheenjohtaja). 
Saimme esimerkin VR:n asiakasystävällises-
tä hinnoittelupolitiikasta, jonka tarkoitus on 
ilmeisesti pitää satunnaiset matkailijat pois 
raiteilta. Rovaniemen aseman lipunmyynti 
olisi avautunut klo 12.00 ja lippuautomaatti 
oli ”tukossa”. Jouduimme os-
tamaan liput junasta. Meistä 
riippumattomista syistä huoli-
matta konduktööri peri junas-
sa viiden euron lisämaksun eli 
yhden lipun hinnaksi tuli noin 
40 euroa. Saatu avustus tosin 
pienesi kukkaroon tullutta lovea. Paluumat-
kalle älysimme ostaa Oulun asemalta ryhmä-
lipun, joka tuli noin kolmanneksen halvem-
maksi matkustajaa kohden. 

Reilu kaksituntinen kului nopeasti. Osa 
keskusteli mistäpä muustakaan kuin työstä, 
ja olipa mukana opettaja, joka tarkisti mat-
kan ajan tunnollisesti kokeita. Puheet vähis-
tä töistä ja lyhyistä työpäivistä voinee jättää 
sikseen. 

Olimme perillä Oulussa puoli yhden mais-
sa. Tämän jälkeen halukkaat saivat tutustua 
Pohjois-Pohjanmaan museoon, jossa oli-
vat esillä perusnäyttelyn lisäksi mm. lian ja 
sen poistamisen historiasta kertova Likainen 
Suomi -näyttely sekä pula-aikaa käsittelevä 
pienoisnäyttely. Majoituimme hotelli Scandi-
ciin, joka sopi sijainniltaan opinto- ja teatteri-
matkaamme erinomaisesti. Mielenkiintoinen 
ja ehkä yllättäväkin seikka oli, että Oulu oli 
opiskelukaupunkina tuttu ainoastaan kah-
delle pienehköstä seurueestamme, vaikka 
Oulun yliopisto kouluttaa historianopettajia 
juuri Pohjois-Suomen tarpeisiin. 

Mielipiteitä jakanut Kätilö 

Illan tummetessa siirryimme Oulun kaupun-
ginteatterille suurin ja vähemmän suurin 
odotuksin. Osa meistä oli lukenut Katja Ke-
tun Kätilön, ja mielipiteet kirjasta vaihtelivat. 
Kiintoisaa oli huomata, että lähes kritiikittö-
mästi kehuttu romaani ei ollutkaan kaikkien 

historianopettajien mielestä 
niin upea lukukokemus kuin 
arvostelijat ovat ylistäneet. 
Anakronistinen ja tarkoituk-
sellisen rivo kielenkäyttö sekä 
näennäisten historiallisten 
tietojen epätarkkuus olivat 

niitä asioita, jotka pistivät silmään. Ilmeisesti 
nuorehkolle naiskirjailijalle kuuluu rivouksilla 
ja iljettävyyksillä mässäily. Onhan se rohke-
aa, mutta nykyään se taitaa olla jo sääntö, 
jolla kirjalle saadaan julkisuutta. Katja Ketun 
ja Kätilön kohdalla tässä on onnistuttu. 

Itse näytelmä oli erikoinen. Ennen varsi-
naisen näytöksen alkua katsojia viihdytettiin 
lähinnä spastisella tanssiesityksellä, ja uni-
vormuun pukeutuneella tanssijalla oli saksa-

Kätilö ja muita Oulun ihmeitä 

Opinto- ja teatterimatka Ouluun 6.-7.10.2012 

Pasi PulJu

“Yli 400 kilometrin ajomatka 
teatteriesityksen vuoksi on 
kunnioitettavaa ja kertoo 
rakkaudesta esittävään 
taiteeseen.” 
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laisupseeriksi poikkeuksellisen huono ryhti. 
Viitteelliset vankileirilavasteet olivat taustana 
aina tyhmyyteen asti kaiken uhraavalle rak-
kaudelle. En usko, että esitys antoi kovinkaan 
paljoa kirjaa lukemattomalle ja historiaa tun-
temattomille katsojille. Vika ei tällä kertaa 
mielestäni ollut katsojissa. Jo kirjana sekava 
ja monella tasolla liikkuva kuvaus muuttui te-
atteriesityksenä lähes käsittämättömäksi. To-
sin kirjan tarkoituksellinen raakuuksilla mäs-
säily oli jäänyt näytelmässä puheen tasolle. 
Sali oli kuitenkin täynnä. Tämän kuulimme 
myöhemmin illalla Oulussa syyspäiviä viet-
täviltä kieltenopettajilta, jotka olivat turhaan 
yrittäneet saada lippuja ko. näytökseen. 

Teinikielellä keskiarvo näytelmästä ja ehkä 
myös romaanista oli maksimissaan ”kaks-
kauttaviis”. Tässä esitetyt kommentit näytel-
mästä ja romaanista ovat omia mielipiteitäni, 
mutta huomasin, etten ollut mielipiteineni 
yksin. Vastakkaisiakin mielipiteitä löytyi ja ne 
ovat aivan yhtä oikeita kuin omani. 

Työkiireet aiheuttivat sen, että puheen-
johtajamme Anna-Maija Alajääskö kävi mut-
kin autolla Oulussa katsomassa pelkän te-
atteriesityksen. Yli 400 kilometrin ja reilun 
viiden tunnin ajomatka yhden teatteriesi-
tyksen vuoksi on kunnioitettavaa ja kertoo 
rakkaudesta esittävään taiteeseen. Toisaalta, 
eiväthän tuollaiset etäisyydet pohjoisessa ole 
mitään, aivan normaali synnytysmatka Ylä-
Lapista Rovaniemelle. 

Takaisin Rovaniemelle 

Sunnuntaiaamun aamiainen - omalla lauta-
sellani suolaisine, rasvaisine ja proteiinipitoi-
sine tarjottavineen - täytti tehtävänsä, eikä 
ruokapaikkaa tarvinnut ennen iltapäiväistä 
junanlähtöä etsiä. Aamupala oli hyvä, mutta 
tyypillinen kansainvälinen hotelliaamiainen. 
Paikallisia ruokalajeja siinä ei näkynyt, vaik-
ka niitä olisi löytynyt aina mahasyltystä ja 
nahkiaisista alkaen. 

Sunnuntaina ennen paluumatkaa tutus-
tuimme Oulun keskustan arkkitehtuuriin ja 
päällisin puolin myös vanhoihin rakennuksiin, 
joita onneksi on säilynyt. Lapin sota ei eh-
tinyt koskettaa Oulua, ja myöhempi raken-
tamis- ja hävitysvimma on koskenut vain 
rannan puutalokortteleita, ei keskustan eikä 
torin laidan kivirakennuksia. Myös tuliaisten 

ostoon oli aikaa. Paluumatka vanhoissa 1960 
- 1970-lukujen hailakansinisissä vaunuissa 
oli myös tavallaan nostalginen matka men-
neeseen kolinoineen, tuoksumaailmoineen ja 
tietystä katselukulmasta näkyvine, vilisevine 
kiskoineen. Keskusteluaiheena olivat kan-
sainväliset suhteet ja kylmä sota. Pohdimme 
mukaan tulleen iltapäivälehden artikkelin 
perusteella mm. parasta James Bond -näyt-
telijää, onhan tämän kylmän sodan sankarin 
seikkailuista kertovasta ensimmäisestä elo-
kuvasta kulunut aikaa jo 50 vuotta. Pisteitä 
saivat Sean Connery, Roger Moore ja Daniel 
Craig, joka oli erityisesti nuoremman naisvä-
en suosikki. 

Kiitokset HYOL:lle ja kaikille muillekin 
tahoille, jotka mahdollistivat tämän matkan 
toteutumisen. Matkalle on helppo osallistua, 
kun kaikki järjestelyt on hoidettu valmiiksi, 
tästä suuret kiitokset erityisesti sihteeril-
lemme Mikko Holmalle, jonka käytännössä 
järjesti kaiken majoitusta ja teatterilippuja 
myöten. 

Kirjoittaja on rovaniemeläinen historian ja 
yhteiskuntaopin opettaja sekä Lapin histori-
an opettajat ry:n jäsen. 

Toppilan kaltevat siilot ennen kaatumista.
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Syyskuun neljäntenätoista päivänä len-
sin varhain aamulla Berliiniin. Vain reilu 

tunti ennen sitä olin kävellyt portaita ylös 
lentokoneeseen Pietarin kylmän ja sateisen 
taivaan alla. Saapuessani Berliiniin huoma-
sin välittömästi huikean eron - ilma tuntui 
Suomen keskivertaiselta 
kesältä. Tiesin, että päivä 
toisi mukanaan paljon mie-
lenkiintoista. Olin saanut 
Tina Gotthardilta (Eustory-
ryhmän ohjaajalta) viestin, 
jonka mukaan minun piti tulla taksilla osoit-
teeseen Rosenstraße 16, missä muut aiem-
min saapuneet osallistujat olivat yöpyneet. 

Berliinin kansainvälisyys kävi ilmi, kun 
hypättyäni taksiin tutustuin erittäin ystäväl-
liseen puolalaiseen kuljettajamieheen. Hän 
ei puhunut sanaakaan englantia, ja minun 
saksan taitoni olivat suunnilleen samalla 
tasolla. Lopulta löysimme jännän eleistä ja 
yksittäisistä sanoista koostuvan lingua fran-
can, jolla hän kertoi koko matkan ajan mi-
nulle perheensä elämäntarinaa. Paettuaan 
sosialistista Puolasta hän ei pystynyt toteut-
tamaan unelmiaan, kuitenkin hän oli tosi yl-
peä hyvissä kouluissa opiskelevien lastensa 
puolesta. On hyvä, että Eurooppa on nyt niin 
erilainen, hän totesi. 

Pienen nuorisohostellin aulassa vallitsi 
hauska monikulttuurinen ilmapiiri. Nuoret 
historioitsijat Eurooppan joka kolkasta jakoi-
vat kokemukseni ja innostukseni tulevaa se-
minaaria kohtaan. Kukaan ei oikein uskonut 
todeksi sitä, että oli saanut tämän loistavan 
mahdollisuuden. Itsekin luulin että onnelli-
suuden hetki huipentui kansallisen Eustory-
historiakilpailun palkintoseremoniassa Helsin-
gissä, jolloin kuulin että kilpailutyöni Venäjän 
pyrkimyksestä demokratiaan Perestroikan 
vuosina sai toisen sijan. Kun meille kerrottiin, 
että lukiosarjan palkittujen joukkoon valitut 

ovat hakukelpoisia kansainväliseen Eustory 
Youth Academy -seminaariin, tiesin, että te-
kisin parhaani päästääkseni niin mielenkiin-
toiselle matkalle. Tänä syksynä järjestettiin 
kaksi peräkkäistä kurssia - toinen Berliinissä 
jonka aiheena oli ”Ihmiset ja Valta”, ja toinen 

Virossa, jolla käsiteltiin Eu-
roopan demokratian uhkia. 
Euroopan suhteellisen nuo-
ren demokratian kannalta 
vallan vipujen käyttö ja 
päätösten teon mekanismit 

ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Niinpä 
hakulomakkeessa merkitsin empimättä Ber-
liinin hakukohteeksi numero yksi. Ja siinä 
minä olin, Saksan pääkaupungissa, muiden 
innostuneiden nuorten joukossa, odotellen 
älyllisiä haasteita, ajatuksia herättävää tie-
toa ja mitä tärkeintä, tutustumista upeisiin 
ihmisiin, joita en olisi varmasti ikinä tavannut 
muualla.

Ensimmäisen päivän ohjelma oli seuraa-
va: meidät jaettiin pieniin 3-4 hengen ryh-
miin ja jokaiselle annettiin pieni esine ja seu-
raava tehtävä: lähteä kaupungille ja koettaa 
vaihtaa kyseinen pikkujuttu kaupunkilais-
ten kanssa toiseen, parempaan esineeseen. 
Kaikkia vähän huvitti ensimmäinen tehtävä, 
joka ei tuntunut lainkaan aiheeseen liittyväl-
tä. Kuitenkin, kun DB-juna kiidätti meidät 
European Academya kohti, yhteiset naurut 
ja tuoreet kokemukset tekivät osallistuvista 
yhtenäisen tiimin. 

Kello kolme kaikki osallistujat kokoon-
tuivat kauniille lasitetulle parvekkeelle, jos-
sa meille tarjottiin välipalaa. Sieltä porukka 
siirtyi takapuistoon, missä istuuduttuamme 
pitkän pöydän ympärille tutustuimme en-
simmäistä kertaa toisiimme: osallistujia oli 
yhteensä 25 viidestätoista eri maasta: Itä-
valta, Belgia, Tšekki, Tanska, Viro, Saksa, 
Italia, Latvia, Puola, Venäjä, Slovakia, Slove-

EUSTORY-kokemukseni 

serafima oreKhova

“Kukaan meistä ei oikein uskonut 
todeksi sitä, että oli saanut tämän 
loistavan mahdollisuuden.”
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nia, Espanja, Wales ja Suomi olivat läsnä. Ai-
kataulumme oli kuitenkin erittäin tiivis, eikä 
joutavia hetkiä ollut paljon. Kello 16 olimme 
jo kaikki kokoussalissa, jossa seminaari avat-
tiin. Aihe oli vallan ulottuvuus ja käsitteiden 
merkitys. Ensin kävi ilmi, että eri kielissä on 
vallalla selkeä vivahde-ero. Esi-
merkiksi englantilainen sana 

”power” voidaan tulkita Suomes-
sa sekä voimaksi että vallaksi. 
Ja muissa kielissä sanalla oli 
yhä enemmän eri merkityksiä. 
Tässä oli ensimmäinen haaste - 
ymmärtääksemme aiheen, oli ensin opittava 
tarkastelemaan sitä monelta näkökulmalta. 

Jo ensimmäinen päivä tarjosi niin paljon 
pohdinta-ainesta, että ajatukset pyörivät 
koko ajan päässä. Vilkkaat keskustelut siir-
tyivät aina kokouksesta lounaspöytään, ja 
kohta selvisi, että kaikki neljä ruokataukoa 
tarkoittivat tärkeää sosiaalista kanssakäy-
mistä.

Ohjelma vaihteli päivästä toiseen, säi-
lyttäen kuitenkin tiettyjä piirteitä: Yhteistä 
aamiaista seurasi Tinan johtamat hauskat 
interaktiiviset ”leikit” pihalla, jotka käynnisti-
vät unen horroksessa olevat aivot. Kello 9:30-
13.00 oli esityksiä, pohdiskelua, ryhmätöitä 
ja keskusteluja. 30-minuuttisia presentaati-
oita pitivät muun muassa Vihreän puolueen 
edustaja, Portugalin suurlähettiläs, historian 
ja politiikan professorit, median ammattilaiset 
ja kirjoittajat, jopa valokuvataiteilija. Näim-
me yhteensä yli kymmenen esitystä.  Kaikilla 
oli oma ainutlaatuinen voima, ja oma käsitys 
vallasta. Iltapäivisin tutustuttiin erilaisiin jän-
niin paikkoihin. Lauantaina poljimme kahden 
walesilaisen oppaan perässä poikki Berliinin, 
huomiota kiinnitti kaupungin eri osien vaih-
televa ulkoasu, rakennukset, jotka kuin his-
torian kirjan sivut ilmaisivat eri vuosien aja-
tusmallia ja ilmapiiriä. Maanantai ja entinen 
poliittinen vankila Berlin-Hohenschönhausen, 
väkivallan voiman ilmentymä, tiistai ja Sak-
san pitkäaikainen poliittisen vallan symboli 
Bundestag. 

En osannut kuvitella että päivät voivat olla 
niin pitkiä. Kun yksittäiset tiedot muotoutui-
vat eheäksi kuvaksi, koko näkemykseni sa-
naan ”power” oli muuttunut. Ehkä se tarkoit-
taa pikemminkin voimaa, ja valta on vain yksi 
sen ulottuvuus. Valtaa ei ole olemassa ilman 

voimaa, kun taas voima, on täysin omape-
räinen, se on mikä saa maailman pyörimään 
pienimmälläkin tasolla, ja se kätkeytyy mo-
neen ilmiöön. On olemassa esimerkiksi luon-
non voimia, joihin mikään ihmisen valta ei 
vaikuta.  Tieto, tahto ja rakkaus jotakin kohti 

voi saada oikean voiman. Voima 
voi olla mieto, henkisellä tasolla 
kehittyvä, sekä fyysinen, kova 
voima. Vain silloin kun ymmär-
tää miten paljon erilaisia voimia 
maailmassa on ja miten ne vai-
kuttavat toisiinsa, voi ymmärtää 

mikä muotoilee omaa elämääsi, miten oma 
voimasi vaikuttaa omaan ja muiden elämään 
sekä mikä vastuu tulee voiman kanssa.

Monimutkainen aihe tarjosi paljon haas-
teita, ja oli kiva huomata miten vanhat aja-
tusmallit muuttuivat kokemusten myötä. 
Tämän syksyn Youth Academy vahvisti yhä 
uskomustani, että maailmaa ymmärtää par-
haiten silloin kun osaa aina pitää mielensä 
avoimena. Youth Academy oli ainutlaatuinen 
mahdollisuus oppia ja kokea monta asiaa, 
mutta juuri osallistujien vuorovaikutus teki 
siitä niin mahtavan. Lähtöpäivä tuntui var-
sin surulliselta, kun kaikki olivat niin tottu-
neet seikkailemaan yhdessä. Olemme aina 
yhteyksissä, ja uskon että pääsemme joskus 
tapaamaan jossain, vaikka Eustoryn järjes-
tämässä alumni-seminaarissa tai jossakin 
toisessa projektissa. Seminaarikokemus an-
taa valtavasti inspiraatiota sekä kehittää hur-
jasti uteliaisuutta. Joitakin tapahtumia tulen 
muistamaan aina. Olen onnellinen, että tulin 
osaksi Eustoryn maailmaa, ja olen loputto-
man kiitollinen kaikille ihmisille, jotka tekivät 
tämän kokemuksen mahdolliseksi, erityisesti 
ihanalle historian opettajalleni, joka kevääl-
lä ehdotti työtäni lähetettäväksi HYOL:n kil-
pailuun. Tiedän, että tunnen tämän syksyn 
kokemuksen seuraukset vielä monen vuoden 
päästä.

Kirjoittaja sijoittui Eustory-kilpailun lukiosar-
jassa toiseksi ja valmistui Kuopion Lyseon 
lukiosta keväällä 2012.

Eustoryn blogi löytyy sivulta:
http://eustory.wordpress.com/

”Mielenkiintoinen aihe 
tarjosi paljon haasteita, 
ja vanhat ajatusmallit 
muuttuivat kokemusten 
myötä.”



50 KLEIO 4/2012

IDEOITA & ILMIÖITÄ

HYOL RY:n KEVäTPäIVäT SEInäjOELLA jA LAPUALLA 20.-21.4.2013

KOTI, USKONTO, ISÄNMAA – MODERNI TULKINTA

Lauantai 20.4.2013 (Hotelli-ravintola Alma, Seinäjoki) 

10.00–10.05 Kevätpäivien avaus 
  HYOL:n Etelä-Pohjanmaan paikalliskerhon puheenjohtaja

10.05–10.20 Seinäjoen kaupungin tervehdys 
  Jari Jaskari, TM, Seinäjoen kaupungin perusopetusjohtaja

10.20–11.35  Ville Pernaa, VTT, Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja

11.45–12.30 Sulevi Riukulehto, FT, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

12.30–13.30  ruokailu

13.30–14.45  Onko rahalla isänmaata?  
  Vesa Vihriälä, VTT, ETLA:n toimitusjohtaja

14.45–15.30 Puolustusvoimien pääesikunta, puhuja ja aihe avoin 

15.45–16.30 Kirkko ja papit sisällissodassa 1918  
  Ilkka Huhta, yliopistolehtori, Itä-Suomen yliopisto

18.30-20.00 Iltatilaisuus Seinäjoen kirjasto Apilan Jaaksi-salissa
 

Sunnuntai 21.4.2013, Lapua

9.00  Lähtö Seinäjoelta bussilla

9.30–11.00 Kulttuurikierros bussilla ja Vanhan Paukun esittely 
  opas Teppo Ylitalo, FM 

11.00–12.00 Anneli Jäätteenmäki, europarlamentaarikko 

12.00–12.45  ruokailu

12.45–13.30  HYOL ry:n kevätliittokokous 

13.30   Bussi Seinäjoelle (pohjoiseen lähtevät voivat nousta junaan Lapualta)

 
Lisätietoja ja päivittynyt ohjelma osoitteessa www.hyol.fi
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Mitä suomalaiset 
todella ajattelevat 
historiasta?

PILVI TORSTI: SUOMALAISET jA 
HISTORIA. GAUdEAMUS 2012. 
303 S. 

Kuka on Suomen historian merkit-
tävin henkilö? Millä nimellä pitäisi 
kutsua vuoden 1918 sotaa? Mitkä 
ovat suomalaisten mielestä histo-
rian tärkeimmän käännekohdat? 
Miten käsitykset menneisyydestä 
vaikuttavat nykyasenteisiin ja suo-
malaisten tulevaisuuden näkymiin?

Muun muassa näihin teemoihin 
etsittiin vastauksia Helsingin yli-
opiston poliittisen historian tutkijan 
Pilvi Torstin vetämässä monivuo-
tisessa Historiatietoisuus Suo-
messa –hankkeessa. Pilvi Torsti 
kollegoineen selvitti kyselyiden ja 
jatkohaastattelujen avulla koko 
väestön ajatuksia menneisyydestä. 
Tutkimuksen tuloksista on julkaistu 
kirja ”Suomalaiset ja historia”, joka 
on ensimmäinen suomalaisten his-
toriatietoisuutta laajasti tutkiva teos.  

Tutkimuksesta käy ilmi, että 
suomalaiset ovat huomattavan pal-
jon tekemisissä menneisyytensä 
kanssa. Me olemme kiinnostuneita 
historiasta ja pidämme historian 
tuntemusta tärkeänä osana yleis-
sivistystä. Suomalaisten voidaan 
perustellusti väittää olevan historia-
kansaa, kun verrataan tutkimustu-
loksia muissa maissa toteutettuihin 
vastaaviin historiatietoisuus-hank-
keisiin. Suomalaisten kiinnostus 
historiakulttuuriin kuten kirjoihin, 
elokuviin, sukututkimukseen, mu-
seoihin on voimakasta, ja yhteys 
menneisyyteen on aktiivinen, laaja 
ja jokapäiväinen. 

Suomalaisten suhdetta histori-
aan on Torstin mukaan totuttu julki-
suudessa pitämään ahtaana ja yh-
teiseen kansalliseen kertomukseen 
perustuvana. Kirja kumoaa tiettyjä 
juurtuneita käsityksiä siitä, millaisia 

me historian kuluttajina olemme. 
Tutkimuksen perusteella suoma-
laiset eivät olekaan kansallisten 
kertomusten hellijöitä vaan histo-
riakuvamme on yllättävän arkinen 
ja monisyinen sekä dramatiikkaa 
ja suurmiesmyyttejä kaihtava. Esi-
merkiksi vain noin puolet vastaa-
jista reagoi kysymykseen historian 
merkkihenkilöistä mainitsemalla 
nimeltä joitakin henkilöitä. Tämän 
perusteella mitään valtaisaa kiin-
nostusta historian suurmiehiin ei 
tutkimuksessa ilmennyt. Myöskään 
sotavuosista ei tutkimuksen perus-
teella muodostu ihmisten mielissä 
sellaista kritiikitöntä sankaritarinaa 
kun julkisuudessa on aikaisemmin 
ajateltu. 

jossain kohdin haastattelutut-
kimuksen kysymyksenasettelu 
aiheuttaa ihmetystä: Esimerkiksi 
kysyttäessä viittä Suomen histori-
an merkittävintä asiaa oli annettu 
paljon erilaisia vastausvaihto-
ehtoja, joista osa oli keskenään 
päällekkäisiä. Millaisia vastauksia 
olisi saatu, jos vastaajille ei olisi 
annettu vaihtoehtoja valittaviksi, 
vaan heidän olisi itse pitänyt nime-
tä tärkeät asiat? Kuinka moni olisi 
maininnut vaikkapa Mika Häkkisen 
F1-maailmanmestaruudet TUPO-
järjestelmän sijasta? Silti on merkil-
lepantavaa, että viiden tärkeimmän 

asian joukossa peruskoulu nousi 
korkeammalle sijalle kuin esimer-
kiksi sotavuodet. Sotavuosiahan on 
totuttu pitämään Suomen historian 
merkittävimpinä ja dramaattisim-
pina tapahtumina. Tutkimuksen 
mukaan perusasiat ja tavallisten 
ihmisten arkinen aherrus nousevat 
suureen arvoon.  

Kirja sisältää hyvin suuren 
määrän tutkimustuloksista koottu-
ja yhteenvetoja. Graafien tuloksia 
avataan, mutta niitä tutkimalla lu-
kijalla on mahdollisuus myös omiin 
johtopäätöksiin. Olisin kaivannut 
tutkijalta vielä enemmän tulkin-
taa näistä tuloksista. Mistä johtuu, 
että suomalaisten historiakuva ei 
olekaan sellainen kuin on pitkään 
luultu? Kenen on se mielipide, joka 
peilautuu lehtiin ja mediaan?

Hanna Ylönen
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Pääkaupunki syntyy 
kallioiselle niemelle 
MATTI KLInGE: PääKAUPUnKI, 
HELSInKI jA SUOMEn VALTIO 
1808 – 1863. OTAVA 2012. 509 S.

Emeritusprofessori Klinge jatkaa 
edelleen tuotteliasta tutkimus- ja 
kirjoitustoimintaansa. Helsingin 
kaupungin toimeksiannosta syn-
tynyt pääkaupungin alkuvaiheita 
kuvaava teos on taattua ja taitavaa 
Klingeä. Tämän aiheen kirjoittajak-
si Klinge on äärimmäisen sopiva. 
Onhan hän jo aikaisemminkin jul-
kaissut 1800-luvun eri kehityspiir-
teitä kuvaavia teoksia, esimerkiksi 
massiivisen yliopiston historian.

Heti alusta lähtien on uuttakin 
teosta lukiessaan syytä valmistau-
tua Klingen kirjoittamisen erityispiir-
teisiin. Klingen yletön ihastuminen 
sivistyssanojen käyttöön vaikuttaa 
usein keikaroinnilta. Vanhahtavat 
svetisismit kuuluvat myös asiaan, 
esimerkiksi juhla-aterioita ”anne-
taan”. Tässäkin kirjassa Klingen 
näkökulma on täysin elitistinen. Esi-
teltävät merkittävät asiat rajoittuvat 
säätyläisten elämään ja toimintaan 
sekä tietysti yliopistoelämään, jon-
ka ympärillä koko Suomi tuntuu 
pyörivän autonomian alkupuolella. 

Teosta lukiessaan tule usein 
mieleen kerettiläinen ajatus siitä, 
kuinkahan laitakaupungin mökeis-
sä asuvien vähävaraisten elämään 
esimerkiksi ylioppilaiden toimeen-
panema kenraali nordenstamin 
tanssiaisten boikotti vaikutti. jo-
kainen tajuaa tietysti, että eliitin 
merkitys oli ratkaiseva niin maan 
kuin kaupunginkin kehitykselle au-
tonomian alkupuolella. Täydellinen 
piittaamattomuus kaupungin väes-
tön enemmistön oloista ja elämästä 
on mielestäni Klingen hienon kirjan 
kiistaton puute. jos teoksessa huo-
lellisesti mainitaan lähes jokaisen 
suuren rakennustyön urakoitsija, ei 
liene kohtuutonta olettaa, että myös 

niistä, jotka käsillään rakensivat uu-
den kaupungin upeat rakennukset, 
kerrotaan jotain. Ei ole kylliksi vain 
sen toteaminen, että merkittävä 
osa rakennusalan ammattilaisista 
oli venäläisiä. 

Helsingin nousun tarina alkaa 
Suomen sodan aikoihin Viaporin 
mahtavan merilinnoituksen kaina-
lossa kyyhöttävästä, tulipalon run-
telemasta pikkukaupungista. Ylei-
nen käsitys lienee ollut, että Turku 
jatkaisi suuriruhtinaskunnan hallin-
nollisena keskuksena. näin tapah-
tuikin aluksi. Keskeinen vaikuttaja 
tilanteen muuttamisessa Helsingin 
eduksi oli Aleksanteri I:n suosioon 
nopeasti noussut Gustaf Mauritz 
Armfelt. Uuteen tilanteeseen nope-
asti sopeutunut vanha kustavilai-
nen katsoi, että Turussa vallinnut 
haikea Ruotsin suuntaan katselu ei 
sopinut uuteen tilanteeseen. Suu-
riruhtinaskunnan pääkaupunki oli 
siirrettävä lähemmäksi imperiumin 
pääkaupunkia, ja etäisyyttä van-
haan emämaahan oli otettava mah-
dollisimman paljon. 

Suuriruhtinas ratkaisi asian 
vuonna 1812, ja Helsingin nou-
su alkoi. Alusta lähtien oli selvää, 
että uudesta pääkaupungista oli 
rakennettava näyttävä ja hyvin ra-
kennettu kaupunki, joka korostaisi 
sekä suuriruhtinaan suopeutta että 
suuriruhtinaskunnan nousevaa 

vaurautta. 
Helsingin kehityksen kaksi suur-

ta nimeä ovat j. A. Ehrenström ja 
Carl Ludwig Engel. Ehrenström laa-
ti uudelle kaupungille asemakaavan 
ja johti aluksi rakennustöitä. Uuden 
pääkaupungin mahtavimmat ra-
kennukset suunnitteli Pietarista 
Helsinkiin 1810-luvun puolimaissa 
muuttanut saksalainen Engel, joka 
pääsi valtakunnan ylimmän johdon 
suosioon. 

Engelin johtaman rakennustoi-
minnan ytimessä oli tuleva Senaa-
tintori, jonka ympärille kohosivat 
niin 1820-luvun alussa toimitalo 
senaatille kuin 1830-luvun alussa 
senaattia vastapäätä yliopiston 
upea rakennus. Torin reunalla ole-
valle kalliokukkulalle alettiin 1830-
luvulla rakentaa mahtavaa nikolain 
kirkkoa. Tätä suurtyötään Engel ei 
nähnyt valmiina.

Senaatintorin töiden ohella En-
gel suunnitteli kaupunkiin kolme 
kasarmia, useita kouluja, sairaa-
loita ja silloisen Uuden eli nykyisen 
Vanhan kirkon. Kaikessa suunnit-
telutyössään Engel oli uskollinen 
nuoruutensa Pietarin empiretyylille. 
Helsingin kallioinen maasto tuotti 
vaikeuksia niin katujen raivaami-
selle kuin rakentamisellekin. Esi-
merkiksi Engelin upeimpiin töihin 
kuuluvan yliopiston kirjaston raken-
taminen edellytti laajoja räjäytystöi-
tä. 

Senaatti ja yliopisto tekivät Hel-
singistä kiistattoman pääkaupungin. 
Tätä asemaa vahvisti rautatielai-
toksen synty 1860-luvulla. Kun 
valtiopäivät kokoontuivat 1863, oli 
Helsinki valmis pääkaupungiksi. 
Aleksanteri II:n saapuessa avaa-
maan valtiopäiviä hän saattoi var-
masti olla tyytyväinen setänsä ja 
isänsä sekä omassa suosiollisessa 
suojeluksessa syntyneeseen kau-
punkiin. 

Vilho Kulju 
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Koko suursota yksien 
kansien välissä 

AnTOnY BEEVOR: TOInEn 
MAAILMAnSOTA. SUOM. 
jORMA-VEIKKO SAPPInEn. 
WSOY 2012. 960 S. 

Toista maailmansotaa käsittelevää 
kirjallisuutta julkaistaan jatkuvana 
virtana. Kleiossakin arvioidaan 
suursotaa tai sen osa-alueita lä-
hes joka toisessa numerossa. Up-
seeritaustaisen brittihistorioitsija 
Antony Beevorin teokset, kuten 
Stalingrad ja Berliini 1945, ovat 
nousseet 2000-luvun alkuvuosina 
arvostelu- ja myyntimenestykseksi. 
ne ovat sotakirjallisuuden todellista 
kermaa. 
Huima yritys kirjoittaa koko toisen 
maailmansodan monivaiheinen 
historia on onnistunut kokeneelta 
sotahistorioitsijalta niin hyvin, että 
kyseessä on ilman muuta Beevorin 
uran huippu, todellinen magnum 
opus. 

Lähes tuhatsivuisen kirjan lu-
keminen tuntui melkoiselta urakal-
ta, mutta teoksen asiantunteva ja 
sujuva teksti imaisevat lukijan mu-
kaansa. Tutuistakin asioista Beevor 
kaivaa esiin uusia näkökulmia ja 
eloisia yksityiskohtia. Beevorin eri-
tyisansio on se, että hän kykenee 
liikkumaan sodan kaikilla tasoilla, 
korkeimpien päättäjien neuvotte-
luista raivoisiin etulinjan taisteluihin. 

Beevorin tekstissä pidän sitä, 
että hän on onnistunut karsimaan 
suuren osan anglosaksisesta oma-
hyväisyydestä ja on kriittinen myös 
omiaan kohtaan. Esimerkiksi ju-
maloidut Churchill ja Montgomery 
tiputetaan kolinalla tavallisten ereh-
tyväisten ihmisten joukkoon. 

Hitler on tietysti perinteinen 
Hitler myös Beevorin kuvaamana, 
mutta muutoin britti on valmis an-
tamaan tunnustusta niin monille 
saksalaismarsalkoille kuin taitaville 
rintamamiehillekin. Sama koskee 

japanilaisia ja myös brittien liittolai-
sina taistelleita neuvostosotilaita. 

Onko kirjassa sankareita? Tie-
tysti on monella tasolla. johtaviksi 
sodan taustavaikuttajiksi nousevat 
kaksi realistista ja päämääristään 
tietoista poliitikkoa, Roosevelt ja 
Stalin. näistä kahdesta nousee 
ensimmäiseksi Stalin, joka usein 
vedätti jopa politiikan kaikki konstit 
hallinnutta Rooseveltia. Sotapäälli-
köistä ensimmäiseksi nousee Ber-
liinin valloittaja Georgi Zhukov, joka 
aina saavutti sen, mihin pyrki. Mies-
tappiot eivät merkinneet mitään, ja 
tappioita Zhukovin operaatioista to-
della tuli. Legendaarista ”Erämään 
kettua” Erwin Rommelia Beevor pi-
tää rohkeana ja ”edestä johtavana” 
rintamakomentajana, mutta myös 
suurelta osin Goebbelsin propa-
gandan luomuksena. 

Kirjaa aloittaessaan kysyy heti: 
Entä Suomi? Talvisodan Beevor 
esittelee suhteellisen laajasti ja ai-
van asiallisesti. jatkosodan aikana 
Suomi katoaa kuvasta ja mainitaan 
lyhyesti Leningradin piirityksen yh-
teydessä. Kesän 1944 suurhyök-
käyksen Beevor tulkitsee olleen 
Stalinin onnistunut isku Suomen 
pakottamiseksi rauhaan. Suurhyök-
käys oli ehkä myös saksalaisten 
harhauttamista jättiläismäistä ope-
raatio Bagrationia valmisteltaessa. 
En tiedä, onko vastuu tekijällä vai 

kustantajalla, mutta sivujen 908–
909 itärintaman kartasta elokuulta 
1942 rintama loppui Leningradin tie-
noille, ja Suomen itäraja on kuvattu 
katkoviivalla vuoden 1939 mukaan. 
noloa huolimattomuutta. 

Usein holokausti saa aivan 
suhteettoman huomion sodan vai-
heita kuvattaessa. Beevor esittelee 
kansanmurhan selkeästi sodan 
muuhun kehitykseen liittäen. nat-
si-Saksan sekavasta hallinnosta 
johtuen holokaustinkin piirissä as-
karteli monenlaista ja jopa monen-
maalaista väkeä. 

Mielenkiintoinen episodi liittyy 
myös Saksan pommituksiin. Ame-
rikkalaiset olisivat halunneet rajoit-
taa iskunsa puhtaasti sotilaallisiin ja 
sotataloudellisiin kohteisiin. Tällai-
nen taktiikka edellytti päiväpommi-
tuksia ja suurta tarkkuutta. Englan-
nin ilmavoimien komentaja Arthur 
Harris kannatti puolestaan laajoja 
yöterroripommituksia. Saksan kau-
punkien tuhoamisesta tuli Harrisin 
pakkomielle. Kenraali keräsi kuvia 
tuhotuista kaupungeista kirjaansa, 
jota hän auliisti esitteli vierailleen. 
Esimerkiksi kulttuurikaupunki dres-
denin tuhoamisen hyväksyminen 
ei tuottanut Harrisille ongelmia. En 
tiedä ovatko tietoni puutteelliset, 
mutta en ole kuullut tai lukenut, että 
Arthur Harris olisi asetettu syyttee-
seen sotarikollisena. 

Itse sodan kulun Beevor esittää 
johdonmukaisesti ja selkeästi. Pe-
rinteiseen suomalaiseen tapaan 
on kuvausten pääpaino Euroopan 
sotanäyttämöillä. Mielestäni Bee-
vor tuo ansiokkaasti esiin myös 
Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren 
sotanäyttämöt. näistä taisteluista 
lukiessa tuntuu välillä siltä, että 
näillä sotatantereilla käydyt tais-
telut voittivat julmuudessaan jopa 
itärintaman kamppailun. 

Vihje joulupukille! Beevorin kirja 
on erinomainen lahja kiltille histori-
anopettajalle. 

Vilho Kulju 
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Iloisina maksulliseen 
kouluun

jAMES TOOLEY: KUKOISTAVA 
PUU. KUInKA MAAILMAn KÖY-
HIMMäT IHMISET KOULUTTAVAT 
ITSEään. SUOM. ILKKA TERHO. 
EETOS KUSTAnnUS, 2012. 335 
S.

Kirjan nimi, Kukoistava puu, he-
rätti mielenkiintoni. Pohdin, mistä 
tämä käsite oli tuttu. Se selvisi 
kirjaa lukiessa. Gandhi käytti tätä 
vertausta puheessaan Lontoossa 
1931. Hän kuvasi, kuinka Intias-
sa oli entistä enemmän luku- ja 
kirjoitustaidottomia, koska brittiläi-
set hallintomiehet olivat kitkeneet 
vanhat perinteiset koulut pois. 
He kaivoivat näiden juuret pois 
maasta ja jättivät ne mätänemään.  
    newcastlen yliopiston professo-
ri james Tooley käyttää Gandhin 
vertausta kirjoittaessaan oman nä-
kemyksensä kehitysmaiden lasten 
koulutustilanteesta. Kukoistavaa 
puuta ovat repimässä hänen mie-
lestään kehitysmaiden valtioiden 
omat hallintomiehet. Tässä hän on 
mielestäni osittain oikeassa. Mo-
nessa kehitysmaassa korruptio ku-
koistaa, ja virkamiehet ovat välin-
pitämättömiä tehtäviä hoitaessaan.  
   Tooley kuvaa, kuinka julkisesti 
rahoitetuissa kouluissa rehtorit 
ja opettajat hoitavat tehtävänsä 
huonosti välittämättä työstään. 
Kukoistavana puuna hän näkee 
yksityisesti rahoitetut koulut. Köy-
hät perheet ovat lukukausimaksua 
vastaan valmiita laittamaan lapsen-
sa yksityiskouluun, koska vanhem-
mat tietävät niiden antavan parem-
paa opetusta kuin julkiset koulut.  
    Kirja etenee vauhdikkaasti Too-
leyn kuvatessa jännittäviä ja vaival-
loisia matkojaan etsiessään yksi-
tyiskouluja, joiden olemassaolosta 
viranomaiset vaikenevat. Vaivalloi-
sen ja jopa vaarallisen matkan jäl-
keen löytyy vireitä yksityiskouluja.

Aloin miettiä, onko asia aivan 
näin mustavalkoinen! Ovatko kaikki 
valtion koulut niin huonoja verrat-
tuna yksityiskouluihin? Merkitse-
vätkö Tooleyn johtopäätökset sitä, 
että kansalaisjärjestöissä työtään 
tekevät ihmiset ovat tyhmiä avusta-
essaan kehitysmaiden julkista kou-
lujärjestelmän kehittämistä? Onko 
YK:ssa tomppeleita, jotka eivät ym-
märrä, miten kehitysmaiden lasten 
koulutus saataisiin raiteilleen? 

Monet koulutuksen asiantuntijat 
ovat jo ennen Tooleyn ajatuksia 
korostaneet, kuinka koulutuskysy-
myksiä ratkaistaessa on otettava 
huomioon erilaiset vaihtoehdot. Esa 
Salminen, joka on työskennellyt ke-
hitysmaissa ja joka tällä hetkellä 
on Kehitysavun palvelukeskuksen 
Kepan verkkojulkaisujen toimitus-
sihteeri, kehottaa blogissaan tu-
tustumaan esim. Charles Kennyn 
artikkeliin Learning about Schools 
in development.

Helsingin Sanomat sivusi pää-
kirjoitussivullaan 3.11.2012 Tooleyn 
kirjan perusväitettä, jonka mukaan 
köyhät hyötyvät ja opetuksen taso 
nousee, jos peruskoulutuksesta 
pitää maksaa. Pääkirjoitussivun ar-
tikkeli Koulumaksu ei nosta köyhyy-
destä ottaa myös selkeän kannan 
siihen, ettei niin tärkeä peruspalve-
lu kuin koulu saa olla vain yksityi-
sen sektorin varassa. 

Lukiessani pyrin aina etsimään 
esitettyjen mielipiteiden ”sylttyteh-
dasta”. Se ei ollut Tooleyn tapauk-
sessa vaikeaa, sillä esim. Helsingin 
Sanomissa korostettiin, kuinka 
professori Tooley vaikuttaa myös 
1977 perustetussa Cato-instituutis-
sa. Kävin instituutin www-sivuilla, 
joiden mottoina ovat ”Individual Li-
berty, Free Markets, and Peace” eli 
instituutti on nykyaikainen liberta-
ristinen ajatushautomo ”think tank”.  

Lasta ei saa kuitenkaan heittää 
pesuveden mukana. Aina on hyvä 
lukea erilaisia avauksia maailman 
ongelmien ratkaisuista. YK:n vuo-
situhattavoitteiden vaatimus kaikille 
lapsille taattavasta peruskoulutuk-
sesta ei ole vielä lähelläkään to-
teutumista. Myös Tooley myöntää, 
ettei ole keksinyt mitään ”Suurta 
Suunnitelmaa”, sillä ”kaikki höpötys 
oikean suunnitelman löytämisestä 
on jo itsessään merkki väärästä 
lähestymistavasta”. 

Eniten minua ihmetytti Tooleyn 
pohdiskelu länsimaisesta nyky-
koulusta ja yksityiskoulujen parem-
muudesta.  Suomalaisena hyvin-
vointiyhteiskunnan kansalaisena 
ja pitkään yläkoulussa ja lukiossa 
työskennelleenä minuun ei vain 
uppoa hehkutus maksullisten kou-
lujen puolesta. Hän viittaa Milton ja 
Rose Friedmanin ajatuksiin, joiden 
mukaan liiketoimintaa syntyy sinne, 
minne me emme voisi kuvitella sitä 
syntyvän. Tooley innostuu yksityis-
ten koulujen ketjuista, joita van-
hemmat voivat kilpailuttaa ja näin 
alentaa koulumaksuja. 

 Pohjoismaisesta historian ja 
yhteiskuntaopin opettajasta Too-
leyn ajatus tuntuu pöyristyttävältä. 
Mutta samaan hengenvetoon on 
todettava, että Ruotsissa on jo yksi-
tyiskouluja, jotka saavat tehdä voit-
toa ja jakaa omistajilleen osinkoja. 
Koskahan ne saavat periä myös 
lukukausimaksuja?

Pirjo West
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Kymiyhtiön johtajan 
rouvan päiväkirja 
sotavuosilta

BRITA VOn TROIL: BOLSjE-
VIKERnA KOMMER! LIVET PÅ 
En BRUKSORT UndER AndRA 
VäRLdSKRIGET. SAHLGREnS 
FÖRLAG AB 2010. 330 S. 

BRITA VOn TROIL: RYSSäT 
TULEVAT! ELäMää KUUSAn-
KOSKELLA TOISEn MAAIL-
MAnSOdAn AIKAnA. SUOM. jA 
TYÖSTänYT STEn VOn TROIL. 
SAHLGREnIn KUSTAnnUSLIIKE 
OY 2011. 300 S.      
 

Pitkän linjan paperiteollisuusmies 
Sten von Troil on julkaissut äitinsä 
Brita von Troilin, omaa sukuaan 
von Haartmanin (1902–1988), sota-
aikaisen päiväkirjan. Kirja on kos-
kettava aikalaiskuvaus sota-ajan 
tunnelmista tehdaspaikkakunnalla 
ruotsinkielisten virkamiesperheitten 
näkökulmasta. Britan mies, paroni 
Knut von Troil (1892–1964) oli Kuu-
sankoskella Kymiyhtiön varatoimi-
tusjohtaja, joka sota-aikana toimi 
mm. väestönsuojelupäällikkönä 
ja sotaoikeuden syyttäjänä. Mies, 
perheen kolme lasta sekä muut 
sukulaiset ja ystävät olivat tietenkin 
kirjoittajaa lähinnä, mutta kertomus 
laajenee kuvaamaan yleisemmin-
kin tehdasyhteisön ja koko maan 
oloja.
     Kuten kirjan nimi kertoo, bolse-
vikkien pelko oli Britan kuvaamissa 
piireissä suuri. Osa sukulaisista 
suhtautui sodan uhkaan fatalisti-
sesti; yksi miehen veljistä, Uno von 
Troil ilmaisi jo kesällä 1939 varma-
na käsityksenään, että tulisi kaa-
tumaan komppanianpäällikkönä 
Karjalan kannaksella. näin kävikin 
talvisodan lopulla. Osan sota-ajas-
ta Brita oli maalla mukanaan muita 
naisia sekä lapsia perheen kesä-
paikassa Iitissä. 
 jatkosodassa toivo asetettiin 
saksalaisiin. Brita iloitsi Sak-

san menestyksestä ja valitti sitä, 
etteivät ruotsalaiset ymmärtä-
neet Suomen tuolloista asemaa.  
    Hermot joutuivat tiukoille kotirin-
tamallakin. Vihollisen pommikoneet 
herättivät kauhua, mutta vähitellen 
niihinkin tottui. Britan mukaan Kot-
ka oli toisessa maailmansodassa 
toiseksi pommitetuin kohde Maltan 
jälkeen. Kirjoittaja koki myös Hel-
singin suurpommitukset keväällä 
1944. Elintarvikepula oli jatkuva 
huolenaihe perheenemännälle. 
Ruoka oli kortilla ja erilaisten kor-
vikkeiden käyttö vaati kekseliäi-
syyttä. Laihtuminen ja suoranainen 
nälänhädän uhka näkyi näissä ns. 
paremmissakin piireissä. Mustan 
pörssin toiminta oli yleistä, mutta 
johtaja von Troil periaatteen ihmise-
nä yritti välttää sitä viimeiseen asti. 
      Brita von Troil oli järjestämässä 
jatkosodan aikana lasten evaku-
ointeja Ruotsiin. Hän kuvaa kiis-
taa lasten lähettämisen eduista ja 
haitoista. ”Kielifanaatikko” tohtori 
Virkkunen suhtautui hankkeeseen 
kriittisesti. Brita piti hyödyllisenä 
sitä, että lapset, joista useimmat 
olivat köyhistä kansankerroksista, 
saisivat turvallisissa oloissa syödä 
mahansa täyteen ja samalla tu-
tustua ruotsin kieleen ja kulttuuriin. 
Brita von Troilin mukaan syksyllä 
1942 käynnistyi parjauskampanja 

toimintaa kohtaan. Väitettiin, että 
lapset voivat huonosti Ruotsissa. 
Kuusankoskellakin hysteeriset äi-
dit vaativat lapsiaan takaisin. Kun 
lapset palasivat Kouvolan asemal-
le, kävi ilmi, että kaikki olivat hyvin 
puettuja, mukanaan vehnäjauhoja, 
sokeria, keksejä ja muuta hyvää. 
Ihmetystä herätti se, että monet 
näistä vain muutamia kuukausia 
poissa olleista lapsista olivat jo 
unohtaneet äidinkielensä. ”Talarko 
täti svenska?” kyseli eräs taapero. 
Vapaaherratarta harmitti ja hävetti 
kovasti nähdä, miten enemmistö 
tehtaalaisperheistä ei mitenkään 
osoittanut kiitollisuuttaan niitä koh-
taan, jotka olivat huolehtineet lap-
sista naapurimaassa.
     Kesällä 1944 puna-armeija mur-
tautui läpi Kannaksella, tehtaan ja 
väestön evakuointeja suunniteltiin. 
Koti Kymintehtaalla kuitenkin säi-
lyi. Karjalan menetyksen lisäksi 
Porkkalan menetys kirpaisi Britaa, 
olihan se ruotsinkielistä kulttuu-
riseutua. Suojeluskunta- ja lotta-
järjestöjen lakkauttaminen tuntui 
kovalta iskulta. Muistiinpanot päät-
tyvät epävarmuuden tunnelmissa 
loppusyksyllä 1944.
    Kirjalla on arvonsa paitsi ylei-
sen sota-ajan ilmapiirin kuvaajana, 
myös paikallis- ja sosiaalihistorialli-
sena dokumenttina. Se että teos on 
saatavilla kahdella kielellä, laajen-
taa sen lukijakuntaa ja käyttöarvoa, 
niin tavalliselle yleisölle kuin vaik-
kapa yläkoululaisille ja lukiolaisille. 
Brita von Troil omisti ruotsinkielisen 
alkuteoksen miehelleen. Sten von 
Troil on omistanut suomennoksen 
kaikille niille suomalaisille, jotka 
kestivät toisen maailmansodan ko-
ettelemukset ja pelastivat maamme 
itsenäisyyden.

juha Forsberg
                                    

                                         
                                      




