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Eilen en tiennyt
R i i i t ta  M i k ko l a

"Tämä kevät on ollut 
poikkeuksellinen."

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Tiesinhän minä:
tälle tielle tulisi 
lopulta lähtö.

Mutta eilen en tiennyt,
että lähtisin tänään.

Ariwara no Narihiran runo tuli mieleen aikaisin 
eräänä aamuna. Tämä kevät on ollut poikkeukselli-
nen. Koulussa ysiluokkalaisten piti esittää valmiste-
lemansa musikaali, minun piti osallistua Euroclion 
seminaariin Serbiassa ja pääsiäiseksi piti mennä 
äidin luo Jyväskylään. Ei esitetty, en osallistunut, en 
mennyt. Korona muutti suunnitelmat kokonaan.

Kaikkea korona ei muuttanut. Tämän Kleion oli 
tarkoitus olla teemanumero, jossa paneudutaan 
historian opetukseen uusien tutkimustulosten nä-
kökulmasta. Koronakeväästä huolimatta tämä Kleio 
on sellainen teemanumero. Toisin kuin tavallisesti, 
teemasisällön on tuottanut yksi ja sama taho: Jyväs-
kylän ja Helsingin yliopiston historian pedagogiikan 
tutkijat.

Tämä kevät on ollut monelle opettajalle raskas. 
Siirtyminen etäopetukseen tapahtui ilman valmiste-
luja. Yhtäkkiä olimme tilanteessa, jossa piti nopeasti 
siirtää opetus verkkoon, opetella uusien alustojen 
käyttö, neuvoa oppilaita (ja joskus myös kollegoita) 
etänä, hahmottaa järkevät kokonaisuudet, antaa ra-
kentavaa palautetta, vastata vanhempien hämmen-
tyneisiin tai vihaisiin viesteihin, päättää uudenlaiset 
arviointitavat… Työtä on ollut paljon. Jos kotona on 
vielä pienet tai kouluikäiset lapset ja etätöihin her-
mostunut puoliso, voi täysipainoinen työnteko ko-
toa käsin tuntua liian raskaalta tehtävältä. 

Poikkeusajat nostavat historian opiskelun ar-
voonsa. Olen itse miettinyt tänä keväänä sota-aikaa, 
jolloin Suomessa ei vuosina 1940 ja 1942 järjestetty 
ylioppilaskirjoituksia lainkaan, vaan ylioppilaat la-
kitettiin ilman koetta. Kun tilanne muuttuu nopeas-
ti, siihen sopeudutaan. Asiat laitetaan tärkeysjärjes-
tykseen ja vähemmän tärkeät tippuvat pois. Kukaan 
meistä ei toivo sota-ajan paluuta, mutta ymmärrystä 
siitä, että asiat voivat muuttua nopeasti, tarvitaan. 

Jos kerran sota-aikanakin pystyttiin toimimaan niin, 
ettei yhteiskunta romahtanut, niin kaipa me nyt, 
kun Suomi on paljon vauraampi ja vakaampi, pys-
tymme siihen.

   Poikkeusaikoina tajuaa tavallisen arjen arvon. 
Kuinka turvallista ja helppoa onkaan, kun kaikki 
menee niin kuin ennenkin! Toisaalta pakko on hyvä 
motivaatio. Moni opettaja on ollut kiitollinen siitä, 
että on ollut pakko opetella uusia työtapoja ja säh-
köisten alustojen käyttöä. Etäopetus on pakottanut 
hakemaan uusia lähteitä ja materiaaleja. Kotona läp-
pärin edessä istuvat opettajat ovat myös innostuneet 
jakamaan tietojaan ja auttamaan toisiaan. HYOL:n 
keskustelupalstalla Facebookissa on kysymyksiä 
sopivista opetusmateriaaleista ja paljon vastauksia 
niihin. Sharing is caring.

    Jos tämän Kleion pedagogiset artikkelit tuntu-
vat etäopetuksen väsyttämästä opettajasta raskailta, 
lukeminen kannattaa rauhassa siirtää myöhempään 
ajankohtaan. Niiden sisältö ei vanhene viikossa. Elä-
mä on prosessi, jossa mennään välillä hitaammin, 
välillä nopeammin. Narihiran ja kansanviisauden 
sanoin: Eilen en tiennyt, että lähtisin tänään korona-
kevääseen, joka keikkuen tulevi. ▪


