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Teksti vai kuva?
Eero kitunen

K

ansalliskirjaston entinen johtaja Kai Ekholm
ilmaisi Helsingin Sanomissa julkaistussa
kolumnissaan (HS 6.8.2019) huolensa lukuinnon hiipumisesta. Hän kirjoitti, että jos nykyinen
kehitys jatkuu, suomalaisista tulee tietoverkossa
henkisesti kaljakelluva kansakunta. Ekholmin aloittama keskustelu lukemisen ja kirjojen merkityksestä
sai kierroksia, kun viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja ja entinen YLE:n toimitusjohtaja Mikael
Jungner osallistui siihen twiittaamalla provosoivasti: ”Kirjat ja lukeminen on vain lyhyt välivaihe ihmiskunnan historiassa.” Jungner ei vaikuta olevan
lukemisen vähenemisestä lainkaan niin huolissaan
kuin Ekholm. Helsingin Sanomien artikkelissa (HS
8.8.2019) hän sanoo, että kirja on tarinankerronnan
välineenä paljon kömpelömpi kuin esimerkiksi tvsarjat ja sosiaalinen media.
Vaikuttaa siltä, että Jungner pitää visuaalista viestintää kirjallista tärkeämpänä. Visuaalinen viestintä
onkin yhä merkittävämpi viestinnän muoto, varsinkin nuorten keskuudessa. Tämä on otettava, ja on
otettukin, huomioon historian ja yhteiskuntaopin
oppiaineiden opetuksessa, vaikka niissä jatkossakin
keskitytään myös erilaisiin tekstitaitoihin. Toisaalta voisi ajatella, että koska nuoret käyttävät paljon
kuvia viestintään vapaa-ajallaan, tulisi opetuksessa
keskittyä kehittämään heissä muihin informaatiomuotoihin liittyviä taitoja. Toisaalta taas olisi perusteltua juuri siksi painottaa opetuksessa kuvien analysoimista. Johtopäätös: kumpaakin tarvitaan.
Poliittisen historian tutkija Olli Kleemola on kirjoittanut kuvien käytöstä historiantutkimuksessa
Historiallisessa Aikakauskirjassa (Haik 4 /2018).
Hänen mukaansa historia-alan ammattilaiset ovat
tarkastelleet historiallisia kuvia pääosin tekstin
”koristeina”. En ole varma, ketkä kaikki Kleemola
lukee historia-alan ammattilaisiksi – historiantutkijat ainakin. Rohkenen kuitenkin sanoa, ettei hänen
väitteensä pidä paikkaansa historian opettajien kohdalla. Heille kuvat toimivat esimerkiksi historiallisen kontekstualisoinnin ja lähdekritiikin välineinä.
Myös yhteiskuntaopin opetuksessa kuvia käytetään
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"Oppikirjoissa kuvat
ovat perinteisesti olleet
alisteisia tekstille"
niiden lähde- ei koristearvon vuoksi.
Vaikutelmani on, että oppikirjoissa kuvat ovat
perinteisesti olleet alisteisia tekstille. Ne ovat tukeneet tekstin sisältöä tai tuoneet siihen jonkin uuden
näkökulman. Olisiko pedagogisesti perusteltua, että
asia olisi päinvastoin? Teksti olisikin alisteinen kuvalle ja täydentäisi kuvan antamaa informaatiota. En
kannata tällaista kehitystä muun muassa siksi, että
se luultavasti johtaisi tiedon sirpaloitumiseen.
Kysymys on kuitenkin pohtimisen arvoinen.
Väittihän esimerkiksi esseisti-filosofi Walter Benjamin, että menneisyyttä voi ymmärtää vain kuvina.
Hänen mukaansa menneisyydestä on vaikea saada
otetta, koska siitä kertovat kuvat ovat vain välähdyksenomaisia, katoavia. Vaikuttaa siltä, että Benjamin
tarkoittaa kuvilla muistikuvia, joita on niiden syntyhetken jälkeen vaikea tai jopa mahdoton palauttaa
alkuperäisinä mieleen. Jos näin on, johtopäätöksen
tulisi pikemminkin olla, että menneisyyden ymmärtämiseksi tarvitaan tekstiä ja kirjallisuutta. Ne luovat
merkityksiä kuvien välille ja yhdistävät tai erottavat
niitä toisistaan. Toisin sanoen, tekstin ja kirjallisuuden avulla voidaan luoda koherentteja kokonaisuuksia pelkkiä kuvia paremmin. ▪
Kirjoittaja on HYOL:n hallituksen puheenjohtaja.
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Hastings 1066, Nöteborg 1323,
Lützen 1632...
Niklas Rapo

E

n god vän till mig brukar med jämna mellanrum fundera på världens undergång. Han
lider inte av någon klimatångest utan använder världens undergång och systemkollaps som utgångspunkt i mer eller mindre seriösa frågor och
funderingar. Senaste domedagsscenario gick som
följande: ”världen går under och du och ett obestämt antal människor överlever. Vad kan du som
är till nytta då samhället ska återuppbyggas, kan du
till exempel konstruera en förbränningsmotor?” Vi
funderar tillsammans en stund på vad vi egentligen
kan. Han jobbar med försäljning och jag är lärare och
vi är snabbt ense om att det vi kan är ganska trivialt
om man ska börja från ruta ett och återuppbygga den
moderna världen. Lyckligtvis förefaller det osannolikt att mänskligheten ska tvingas förlita sig på just
våra kunskaper och färdigheter för att reindustrialiseras.
Min väns fråga avslöjar ganska mycket om vår tid.
Det du kan ska vara mätbart och konkret – bäst är det
givetvis om man kan sätta en prislapp på ditt kunnande. Men så är det ju enklast, det greppar till och
med jag. Problemet är att verkligheten är lite mera
komplex än så.
Våra undervisningsämnen smäller inte så högt
idag då det talas om en enkelt mätbar reell nytta. På
basis av mycket ovetenskapliga observationer ter det
sig ändå som om våra ämnen nog anses viktiga. Tyvärr verkar det också som att det råder väldigt föråldrade uppfattningar om vad vi egentligen sysslar med
– i synnerhet gäller detta historieämnet. Jag vågar
påstå att ingen mera på sin första hissalektion uppmanas införskaffa två färgpennor – en röd och en blå
– till nästa lektion för att kunna rita in fiendens anfall och de egna anfallen på en karta. Idag ligger fokus både på färdigheter och på kunskaper. Våra elever lär sig mera än årtal och stora händelser, kungar
och krig. De lär sig viktiga medborgarfärdigheter, de
fostras till aktiva samhällsmedlemmar och de övar
sig i att kritiskt granska information och källor. De

"Våra elever lär sig viktiga
medborgarfärdigheter."
lär sig kort sagt färdigheter som förhoppningsvis
inte i första hand går ur mode.
För att damma av historieämnets profil deltog
FLSH i sommarens SuomiAreena som en del av
OAJ:s Pop up-skola. FLSH:s escape room väckte ett
glädjande stort intresse och man kunde mycket väl
ha haft flera rum att fly från. Arbetet med historieämnets profil fortsätter på senhösten då FLSH ordnar
en skoleftermiddag för riksdagsledamöter. Då ska
också våra beslutsfattare få se hur historieämnet har
förändrats sedan de själva gick i skola och att ämnet
fortfarande i dag är relevant – och rentav kanske mer
relevant nu än vad det någonsin tidigare varit!
Du noterar väl förresten att de traditionella höstdagarna ordnas 16–17 november i Helsingfors. Anmälan sker via föreningens webbsida. De svenska
historiedagarna ordnas i Helsingfors 4–6 oktober.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att Utbildningsstyrelsens riktlinjer för bedömningen och kunskapskrav för vitsorden 5,7 och 9 offentliggörs 16
september. Alla har sedan möjligt att kommentera
dessa fram till mitten av oktober. De ämnesspecifika
kriterierna kommer senare. ▪
Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.
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HYOL toimii
Kirsi ruhanen

Syyspäivät

Oikeusguru-kilpailu

Talousguru-kilpailu

HYOL:n 16.-17.11.2019 Helsingissä
järjestettävien syyspäivien teema
on Ristiriitojen historia. Ohjelma
sisältää paitsi luentoja myös työpajoja ja ajankohtaiskatsauksia.
Ohjelma on nähtävissä tämän
Kleion sivulla 7 ja HYOL:n verkkosivuilla.
Ilmoittautumisaika
päiville päättyy 7.11.2019.

HYOL ja Lakimiesliitto ryhtyvät
järjestämään uutta lukiolaisille
tarkoitettua Oikeusguru-kilpailua. Ruotsiksi kilpailun nimi on
Rättsguru.
Kilpailun tavoitteena on herättää lukiolaisissa kiinnostus oikeustiedettä kohtaan ja lisätä lakitiedon opiskelua lukiossa.
Oikeusgurun alkukilpailu järjestetään ilmoittautuneissa lukioissa keskiviikkona 6.11.2019 klo
9-11-. Siinä parhaiten menestyneet kutsutaan loppukilpailuun
Helsinkiin viikolla 50.
Oikeusgurun järjestämisessä
ovat mukana myös Helsingin,
Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen oikeustieteelliset tiedekunnat.
Lisätietoja Oikeusguru-kilpailusta löytyy HYOL:n sivuilla.

Talousguru-kilpailu järjestetään
lukioissa 15.1.2020 klo 9-11. Ilmoittautuminen on käynnissä
HYOL:n sivuilla 20.12. saakka.

EU-koulutukset
HYOL järjestää marraskuussa
2019
EU-koulutustilaisuuksia
yhteistyössä Eurooppatiedotuksen, Ulkopoliittisen instuutin ja
Euroopan parlamentin Suomen
tiedotustoimiston kanssa.
Koulutukset järjestetään Helsingissä 8.11. ja Oulussa 15.11.
Koulutusten ohjelmat valmistuvat syyskuun aikana.

Taloustaitokilpailu
Yhdeksäsluokkalaisten Taloustaitokilpailu järjestetään seuraavan
kerran torstaina 2.4.2020.
Ilmoittautuminen käynnistyy
vuoden 2020 alkaessa.

Historian Reki-opas
HYOL on julkaissut historian Reki-oppaan kokonaan uudistettuna sähköisenä versiona.
Uusi opas ja painettu yhteiskuntaopin Reki-kirja ovat tilattavissa liiton nettisivuilta.▪
Kirjoittaja on HYOL ry:n
toiminnanjohtaja.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
SYYSLIITTOKOKOUS
pidetään sunnuntaina 17.11.2019 klo 12.00
grundskolan Norsenissa (Unioninkatu 2, 00130 Helsinki).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syysliittokokousasiat.
Hallitus
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f.
HÖSTENS FÖRBUNDSMÖTE
hålles söndagen den 17 november 2019 kl. 12.00
i grundskolan Norsen (Unionsgatan 2, 00130 Helsingfors).
Vid mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.
Styrelsen
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Kuoleman monet kasvot
Riiit ta Mikkola

T

uonen lehto, öinen lehto!
Siell’ on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan.
Siell’ on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla
kaitsea Tuonelan karjaa.
Aleksis Kiven Sydämeni laulu -runossa Seunalan
Anna laulaa lapselleen elämän katoavaisuudesta.
Kuolemasta puhutaan tuon ajan kiertelevin sanoin:
tuoni, kalma, surma, mana, viikatemies ja poislähtö.
Vanhalla kansalla oli monia sanoja asialle, jota se ei
halunnut ääneen lausua. Kaunistelevien ilmausten
tarkoitus oli pehmentää kylmää faktaa, että me kaikki kuolemme. Ken syntyy, hän myös kuolee.
Someajan maailma on erilainen kuin Kivellä.
Tämän lukukauden alussa 15-vuotias poika teki itsemurhan Kontiolahdella. Pojan kuolemasta oli sosiaalisessa mediassa niin ikävää kirjoittelua, että ItäSuomen poliisi julkaisi Facebookissa kirjoituksen,
jossa pyydettiin olemaan armollisempia kuollutta
ja tämän omaisia kohtaan. Nuoret eivät selvästikään
ymmärtäneet, mitä kuolema kaikessa surullisuudessaan ja lopullisuudessaan tarkoittaa omaisille ja
lähiympäristölle.
Nykypäivänä kuolema on siirtynyt arjesta kauemmaksi. Kehittynyt terveyden- ja sairaanhoito
on pidentänyt elinikää ja onnistunut parantamaan
monia sairauksia, joihin ennen kuoltiin. Ihmiset
kuolevat nykyisin yleensä sairaaloissa, eivät kodin
peräkammarissa. Kuolema tuntuu olevan vanhusten, sairaanhoitajien, lääkärien ja pappien asia – vai
miten on? Milloin olet itse kohdannut kuolevan – ja
nähnyt kuolleen ihmisen?
Sosiaalinen media tuo kuolemasta esille toiset
kasvot. Parantumattomasti sairaat kertovat kokemuksistaan ja syöpäpotilaat kertovat hoidoistaan,
mikä antaa ulkopuolisille mahdollisuuden tarkastella kuolemaa kauempaa ja siinä määrin kuin itselle sopii. Kuolema voi olla pahimmassa tapauksessa viihdettä, kuten voisi ajatella tapahtuneen Kontiolahden

"Elämään kuuluu
kuolema."
tapauksessa. Toisaalta media pönkittää ihmisen
kaikkivoipaisuutta kuolemaa vastaan: syöpähoitokuva on usein taistelua sairautta vastaan – ikään
kuin se, joka ei taistellut tarpeeksi, kuolee, samalla
kun voimakas taistelija selättää taudin.
Sergei Jesenin kirjoitti runossaan vuonna 1925:
Näkemiin kättä paiskaamatta, sanoitta,
äläkä sure, turha tuskitella mokomaa –
ei tässä elämässä ole uutta kuolla
eikä elää, tietenkään, sen uudempaa.
Näin tietenkin on. Elämään kuuluu kuolema: on
kuulunut ennen, kuuluu nyt ja kuuluu tulevaisuudessakin. Silti kuolema on asia, joka on vaikea, raskas ja suuri. Siksi halusimme ottaa tämän monikasvoisen aiheen Kleion teemaksi. Olemme pyrkineet
valottamaan kuolemaa monelta kannalta: yksilön
ja yhteisön, ennen ja nyt, meillä ja muualla. Erityisesti olemme pohtineet sitä, miten me opettajina ja
kasvattajina käsittelemme kuolemaa oppilaiden ja
opiskelijoiden kanssa. Opettajan työssä kun kohtaa
elämän niin aurinkoiset kuin varjoisatkin puolet. ▪
Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.
KLE I O 3/2019
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HYOL:n syyspäivät Helsingissä 16.-17.11.2019
HYOL:n syyspäivien teema on Ristiriitojen historia.
Syyspäivät pidetään grundskolan Norsenissa (Unioninkatu 2, 00130 Helsinki).
Lauantai 16.11.2019
9.30-		
Aamukahvit ja tutustuminen oppimateriaalinäyttelyyn
10.00-11.00

Vuosi 1968 historiatieteen ja historiakulttuurin näkökulmista
Henrik Meinander, professori, Helsingin yliopisto

11.00-12.00

Mulkerot: toisen maan sankari on naapurimaan vihollinen
Ari Turunen, tietokirjailija, Le Monde Diplomatique -lehden Suomen päätoimittaja

12.00-13.00

lounas ja tutustumista oppimateriaalinäyttelyyn

13.00-14.00

Erillistä ohjelmaa peruskoulun ja lukion opettajille:
1. Näkökulmia LOPS 2021:n paikalliseen toteuttamiseen
Jaana Nieminen, lukiokoulutuksen kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki
2. Ajankohtaista peruskoulusta (esim. päättöarvioinnin kriteerit)
Anniina Mäki, HYOL:n peruskouluryhmän puheenjohtaja

14.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.45

Työpaja 1
kahvitauko
Työpaja 2

18.30-

TAT:n isännöimä iltatilaisuus (ravintola Sunn, Aleksanterinkatu 26, 00170 Helsinki)

Sunnuntai 17.11.2019
10.00-11.00
Vihalla ja voimalla - poliittinen väkivalta Suomessa
Teemu Tammikko, vanhempi tutkija, FIIA – Ulkopoliittinen instituutti
11.00-12.00

Työkaluja tutkivaan ja taitopohjaiseen historian opetukseen
Anna Veijola ja Simo Mikkonen, tutkijoita, Jyväskylän yliopisto

12.00-

HYOL ry:n sääntömääräinen syyskokous

Tarjolla ovat seuraavat työpajat, joista kukin voi osallistua kahteen:
1. Kivoja traditioita vai poliittista vääntöä – kenelle kulttuuriperintö kuuluu?
2. Virtuaalitodellisuus oppimisen mullistajana
3. Finnan kulttuuriperintöaineistot – digitaalisia aarteita oppitunneille
4. Aineistotehtävien arviointi ja uudistuva ylioppilaskoe
5. Historiana-työpaja (varmistuu syyskuussa)
Lisätietoja työpajoista sekä ilmoittautuminen osoitteessa hyol.fi/koulutus/
HYOL ry:n jäsenille osallistumismaksu on 100 euroa. Hintaan sisältyvät yllä mainitut luennot ja työpajat
sekä ohjelmassa mainitut ruokailut ja kahvit.
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kuolema

MITÄ JOKAISEN TULISI TIETÄÄ
KUOLEMASTA?
Henna Mäkelin

K

uolema muutti kotiini, kun alle kouluikäinen lapseni sairastui vakavasti.
Se istui rakkaimpani sängyn päädyssä
sairaalassa, minun olallani ruokalassa
ja mieheni vieressä autossa. Se seurasi
perhettäni itsepintaisesti kotiimme ja mullisti arkemme. Se oli hiljaa, mutta samaan aikaan se huusi:
“Olen tässä, etkä sinä voi minulle yhtään mitään.” Eikä
se häipynyt, vaikka lääkärit paransivat lapseni. Päätin tutustua jääräpäiseen seuralaiseeni paremmin.
Huomasin jo lapseni sairauden alussa, että kun
kuolema tuli lähelle, ihmiset ympärilläni reagoivat
yllättävin tavoin. Toiset vetäytyivät ja toiset tulivat
lähemmäksi − riippumatta siitä, miten läheisiä olimme olleet ennen lapseni sairastumista. Luulen, että
vetäytyjiä pelotti.
Uskon vakaasti, että tieto pienentää pelkoja. Siksi
kirjoitin kuolemasta tietokirjan. Halusin antaa lukijoille työkaluja: sanoja, joita sanoa surevalle ja tekoja, joita tehdä, istuipa lukija sitten kuolinvuoteen,
arkun tai opettajanpöydän ääressä.
Päätin jo kirjoitusprosessin alussa välttää kiertoilmaisuja, kuten menehtyminen, poisnukkuminen tai
täältä lähteminen. Niiden käyttö antaa pelolle valtaa
− vähän samaan tapaan kuin Harry Potter -kirjoissa
Voldemortia kutsutaan nimellä Tiedät-kai-kuka.
Siksi kirjan nimeksikin tuli Kuolema. Melkoisen
mahtaileva alaotsikko − kaikki mitä olet aina halunnut tietää − oli kustantajan idea.
Kirjaan haastattelemani kuolematyöläiset ja -tutkijat vahvistivat ennakko-oletukseni: Suomessa vallitsee kuoleman suhteen välttelykulttuuri. Nykyihminen pyrkii elämään kuin kuolemaa ei olisi.
Hyvällä tuurilla sen kaihtaminen on helppoa. Elinajanodote nousee, lapsikuolleisuus on ennätyksellisen alhainen ja vanhat ja sairaat hoidetaan kotien
sijaan laitoksissa. Hautajaiskutsuja tulee vain harvoin, sillä siunaus- ja saattotilaisuudet ovat kutistuneet vainajan lähipiirin kokoontumisiksi. Jopa kokonaan lapsettomat hautajaiset yleistyvät. Kuolema ei

ole osa arkea samalla tavalla kuin viime vuosituhannen alkupuolella.
Kuolema tulee, kun se on tullakseen, meistä jokaiselle ja meidän rakkaimmillemme. Sitä ei voi
paeta eikä sitä voi voittaa − huolimatta siitä, miten
usein esimerkiksi syöpäpotilas saa naistenlehden
selviytymistarinassa lisänimen “taistelija”.

Kuoleman käytännöt tutuiksi
Sain kirjalleni kustannussopimuksen, koska kuolemasta oli tarjolla lähinnä hengellistä tai lääketieteellistä kirjallisuutta. Oma ideani oli kirjoittaa
käytännönläheisesti ja ihan tavalliselle ihmiselle.
Halusin vastata kysymykseen: Mitä tehdä, kun kuolema koskettaa? Jätin uskonnot sivuosaan, koska
kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä on kuolemasta
omat totuutensa. Ne tulevat meille tutuiksi koulussa. Sitä paitsi kirkon asema kuoleman asiantuntijana horjuu. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä
laskee, ja perheet kyseenalaistavat uskontojen tarjoamat, kuolemaan liittyvät vastaukset. Käytännön tasolla tämä näkyy esimerkiksi siinä, että siviilihautajaisissa ei ole pappia kertomassa, miten toimia. Siksi
kirjoitin kirjaan luvun uskonnottomien hautajaisten
järjestämisestä.
Haastattelin kuolematyöläisten ja -tutkijoiden
lisäksi tavallisia kuoleman koskettamia ihmisiä. Käsittelin muun muassa seuraavia teemoja: Miltä tuntuu tehdä kuolemaa? Saako jo haluta kuolla? Miten
puhua lapselle ja nuorelle surusta ja kuolemasta?
Miltä näyttää kuollut ihminen? Miten verkossa surraan ja kuollaan?
Yllätyin, miten helppoa oli löytää haastateltavia. Kuolemaan omakohtaisesti tutustuneilla oli
suuri tarve puhua kokemastaan. He arvostivat sitä,
että joku oli valmis kuuntelemaan. Tämä kannattaa
muistaa koulussakin. Opettaja on parhaimmillaan
lapsen tai nuoren elämässä turvallinen aikuinen.
Häntä vastaan pusketaan, kun rajat ovat hakusessa.
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Hänen lähellään itketään, kun olo on heikko ja sattuu. On tärkeää pysähtyä kuuntelemaan.

Kohtaamme kuoleman vajavaisin
tiedoin
Kuolematieto tulisi suomalaisille tarpeeseen. Kun
ihmisellä on tietoa kuolemasta, arkun ääressä ei tarvitse paikkailla aukkoja mielikuvituksen, eri ruutujen tarjoaman viihteen tai rikosuutisten perusteella.
Ne eivät anna tapahtumista todenmukaista kuvaa.
Kun aikuisella on kuolemaan liittyvää tietoa ja kokemusta, hän osaa tukea kuoleman ensimmäisiä kertoja kohtaavaa lasta ja nuorta.
Haastattelin kirjaani Soili Poijulaa, joka on erikoistunut surun ja psyykkisten traumojen hoitoon.
Hänen mukaansa suomalaiset tarvitsisivat kuolemakasvatusta ja suruneuvontaa, jota on tarjolla esimerkiksi Yhdysvalloissa. Poijulan mukaan kuolemakasvatuksen (death education) tunneilla näkökulma
kuolemaan ja kuolemiseen on konkreettinen. Mitä
ihmisen kehossa tapahtuu kuoleman hetkellä? Miten ruumis mätänee? Paljonko luut painavat? Tieto
hyödyttää koko kouluyhteisöä, kun oppilaat kokevat
menetyksiä kotona tai koulussa.
Poijulan mukaan jo pienet lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita kuolemasta vähän samaan
tapaan kuin vaikkapa seksistä. Eri ikäiset lapset ja
nuoret ymmärtävät kuoleman eri tavalla. Esimerkiksi kuoleman lopullisuus − se, että kuollutta eivät tuo
takaisin rukoukset, toiveet tai omat teot − selkenee
lapselle lopullisesti noin 12-vuotiaana.
Koska kuolema joka tapauksessa kiinnostaa lasta,
hänen kanssaan olisi hyvä puhua siitä jo pienestä pitäen. Aikuisen kannattaa vastata juuri niihin kysymyksiin, jotka lapsi esittää, ja odottaa mahdollisia
lisäkysymyksiä. Ikätasoisuus on sitä tärkeämpää,
mitä pienempi kyselijä on. Aikuisen tulee tarttua aiheeseen lapsen iästä riippumatta viimeistään silloin,
kun lähipiirissä tapahtuu jotakin, mikä herättää
lapsen kiinnostuksen. Kysymysten taustalla voi olla
niin aihetta käsittelevä televisio-ohjelma kuin oikea
kuolemantapauskin.
Lasten ja nuorten tiedonhalu kuoleman äärellä
voi olla aikuiselle vaikea pala. Saattohoidon puolestapuhujan, saattohoitolääkärin Juha Hännisen
mukaan aikuisilla on usein omia, osin tiedostamattomiakin uskomuksia kuolemaan liittyen. Me
pelkäämme, että kuolemasta puhuminen tuo sen
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lähemmäksi. Hautauspalveluyrittäjät Reijo ja Piritta
Kovanen arvelivat, että lapsettomat hautajaiset yleistyvät, koska aikuiset haluavat suojella lapsia kuolemalta. Aikuisen voi yllättää se, että kuolemasta kyselevä lapsi tai nuori ei välttämättä koe aihetta aina
ahdistavana tai ongelmallisena.
On tavallista, että aikuinen ahdistuu tai vähintäänkin hukkaa sanansa lapsen surun äärellä. Niin
tapahtuu jopa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kuolemakasvatuksen lisäksi Poijula haluaisi
Suomeen suruneuvontaa. Yhdysvalloissa asialle
on omistautunut kokonainen suruneuvojien (grief
counselor) ammattikunta. Heidän tehtävänsä on
auttaa sekä eri alojen ammattilaisia että tavallisia
ihmisiä surun kohtaamisessa.
Jos aikuinen ei suostu puhumaan kuolemasta, se
lähettää lapselle uhkaavan viestin: kuolema on niin
suuri ja mahtava, että jopa kaikkivoipa vanhempi,
lääkäri tai opettaja pelkää sitä. Siksi aikuisen tulisi
pystyä kuolemapuheeseen. Meidän jokaisen olisi
hyvä tutkia omia kuolemaan liittyviä tunteitamme.
Konkreettinen työkalu siihen on omien hautajaisten
suunnittelu. Haluanko tuhkauksen vai arkkuhautauksen? Mitä musiikkia hautajaisissani soitetaan?
Miten haluaisin minua muisteltavan?
Mitä isommaksi lapsi kasvaa, sitä monimutkaisemmiksi hänen kysymyksensä muuttuvat. Kuolemapuhe kannattaa ottaa luonnolliseksi aiheeksi
muiden lomaan. Se voi Poijulan mukaan helpottaa
iskua, jos lapsen ensimmäinen menetys osuu lähelle: “Kun läheinen kuolee, tunteet ovat hirveän voimakkaat. On aika hurjaa, jos siinä vaiheessa kaikki kuolemaan liittyvä on uutta ja vierasta.”

Mikä kannattelee nuorta surussa?
Kirjassa käydään läpi erilaisia kuolemantapauksia.
Kun Niko oli yläkoulussa, hänen veljensä kuoli. Tapahtumaa pidettiin ensin itsemurhana. Myöhemmin selvisi, että veli kuoli reseptilääkkeen sivuvaikutuksiin. Keskustelin 17-vuotiaaksi ehtineen Nikon
kanssa asioista, jotka helpottivat oloa veljen kuoleman jälkeen. 22-vuotiaan Miran kanssa puhuin siitä,
minkälaista omaisen elämä on henkirikoksen jälkeen. Hänen äitinsä kuoli rikoksen uhrina, kun Mira
ei ollut vielä kahtakymmentä.
Sekä Miran että Nikon tapauksessa kävi ilmeiseksi, että kuolinuutiset leviävät tänä päivänä tavattoman nopeasti. Sosiaalinen media ja perintei-
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sen median nopea verkkouutisointi kuormittavat
menetyksen kokenutta aiempaa enemmän. Kuolemantapaukset tulivat Nikon ja Miran yhteisöille yllätyksenä. Molemmissa aihe päätyi valtakunnallisiin
uutisiin ja sosiaaliseen mediaan.
Niko kertoi, miten nimimerkkien takana piileskelevät ihmiset levittivät verkossa veljen kuolintapaan
liittyviä juoruja ja valheita, jotka satuttivat perhettä.
Miran matkapuhelimen uutisvirtaan ilmestyi sivustakatsojan ottama kuva rikospaikalta. Hän ei ole vieläkään saanut deletoitua kuvaa aivoistaan.
Asiallisen tiedon merkitys korostuu, kun vähäisellä elämänkokemuksella varustetut nuoret joutuvat kasvokkain kuoleman kanssa. He ovat hukassa
ilman aikuisen ohjausta.
Kuolemantapaus herättää voimakkaita tunteita.
Tapauksen vaikuttavuus ei aina korreloi sen kanssa,
miten hyvin nuori tunsi kuolleen. Joku saattaa upota syvällekin surun syövereihin, vaikka vainaja olisi
hänelle tuntematon. Tärkeää on huomioida, että
verkko voi olla nuorille luonteva paikka muistella
kuollutta, surra yhteisön tukemana ja etsiä esimerkiksi vertaistukea.
Haastatteluhetkellä, vuosia tapahtumien jälkeen,
sekä Niko että Mira olivat hakeutuneet terapiaan.
Heidän mielensä ja kehonsa oireilivat monin tavoin.
Niko ja Mira elivät surunsa kanssa ja totuttelivat
elämään uudessa, muuttuneessa tilanteessa, vaikka
kuolemantapauksista oli jo aikaa.
On hyvä muistaa, että suru ei sammu hautajaisiin
eikä katoa maagisesti, kun menetyksestä on kulunut
vuosi. Sureva tarvitsee tukea ja ymmärrystä paljon
pidempään kuin ulkopuoliset ovat tottuneet ajattelemaan. Niko ja Mira kertoivat, että musertava suru
ja viha olivat painuneet ajan saatossa taka-alalle,
vaikka ne nostivatkin päätään ajoittain. Niiden rinnalle oli noussut muita tunteita, kuten rakkaus, kiitollisuus ja ikävä.
Nikon ja Miran perheet olivat siinä mielessä onnekkaita, että viranomaiset olivat tehtäviensä tasalla. Suru-uutisen tuoneet poliisit olivat asiallisia
mutta myötätuntoisia. He antoivat sekä tietoa että
tukea. He kertoivat tapahtumista suoraan, selkeästi ja rehellisesti. Samaan aikaan he kannattelivat ja
ohjasivat ihmistä, jolle uutisen kertoivat. Miran tapauksessa kannattelu oli ihan konkreettistakin: hän
kirjaimellisesti kaatui poliisien syliin järkytyksestä.
Poliisin tehtävä molemmissa perheissä oli kertoa uutinen, ottaa sen aikaansaama tunnereaktio

vastaan ja sen jälkeen ohjata surevat eteenpäin. Esimerkiksi Miran tapauksessa poliisit auttoivat Miraa
pakkaamaan ja veivät tämän perheensä pariin, minkä jälkeen kriisityöntekijät ottivat tilanteen haltuun.
Kriisityöntekijöiden tehtävä oli tukea shokissa
olevien perheiden toimintakykyä. He muistuttivat
syömisestä ja juomisesta ja alkoivat kasata perheiden ympärille läheisten ja hoitohenkilökunnan tukiverkostoa. Lisäksi he tarjosivat tilaisuuksia puhua tilanteesta, jotta sekaisin räjähtäneen maailman palat
alkaisivat hiljalleen järjestäytyä uudelleen.
Molemmilla perheillä oli olemassa epävirallinen
tukiverkosto, joka aktivoitui, kun uutinen kuolemasta alkoi levitä. Esimerkiksi Nikon eno matkusti
apuun ja pyöritti perheen arkea ensimmäiset päivät.
Sukulaiset, ystävät ja vanhempien kollegat ottivat
yhteyttä, toivat kukkia ja tarjosivat konkreettista
apua esimerkiksi tuomalla ruokaa.

Koulussa elämä jatkuu
Ei ole itsestään selvää, että jokaisella lapsella tai nuorella on apunaan yhtä hyvä tukiverkosto kuin Nikolla ja Miralla. Silloin koulun antaman tuen merkitys
korostuu. Kouluyhteisön tuki on aina tärkeää. Juuri
koulussa lapsi tai nuori jatkaa arkeaan sen jälkeen,
kun shokki ja kuolemantapauksen aktivoimat ammattilaisvoimat alkavat vetäytyä. Koulun merkitys
on suuri myös siksi, että lapset eivät halua kuormittaa menetyksen kokeneita vanhempiaan. Nikokin
tuntui kokevan oman surunsa vähäpätöisenä vanhempiensa taakan rinnalla: “Äidiltä ja iskältä meni
oma lapsi. Heidän piti pitää itsestään huolta, ja perheestäkin siinä samalla.”
Koulun aloittaminen veljen kuoleman jälkeen
merkitsi Nikolle paluuta arkeen, vaikka elämä ympärillä oli muuttunut peruuttamattomasti. Aluksi
Nikosta tuntui, että kukaan ei voinut ymmärtää hänen menetyksensä syvyyttä. Koulussa onnistuttiin
kuitenkin luomaan ilmapiiri, jossa arki jatkui mahdollisimman normaalina − sekä Nikolla että koko
kouluyhteisöllä.
Nikon tarinassa korostui koulun henkilökunnan
merkitys. Häntä tukivat luokanvalvoja, muut opettajat, koulukuraattori ja -psykologi.
Nikon oloa helpottivat koulupäivän tutut rutiinit.
Ne edustavat menetyksen kokeneelle usein elämän
jatkumista. Kaverit ja harrastukset ovat erityisesti
nuorille tärkeitä, elämässä kiinni pitäviä ja iloa tuotKLE I O 3/2019
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tavia asioita. Koulun ansiosta Nikon päivissä oli rytmi, joka pakotti aamuisin nousemaan ylös sängystä.
Koulun myötä sai muuta ajateltavaa.
Samaan aikaan Niko tiesi, että koululla on häntä
varten olemassa aikuisten tukiverkosto. Hänellä oli
lupa kävellä koulupsykologin toimistoon milloin
vain. Luokanvalvojan kanssa sovittiin, että ensimmäisinä viikkoina riittää, että Niko osallistuu tunneille. Opettajat hölläsivät vaatimuksiaan hetkeksi
eivätkä moittineet, jos Niko esimerkiksi myöhästyi
tunnilta tai jätti läksyt tekemättä. Niko perheineen
oli pudonnut niin syvään kriisiin, että “tuntui, että
millään ei ole mitään väliä, kaikista vähiten koululla.”
Jälkeenpäin Niko huomasi, että juuri koululla oli
ollut väliä. Ei sen jakamalla kirjatiedolla vaan aikuisten ja nuorten yhteisöllä, joka auttoi häntä pysymään arjen syrjässä kiinni.
Nikon koululle pidettiin onnettomuudesta tiedotustilaisuus jo ennen kuin Niko palasi kouluun.
Oppilaille kerrottiin tiedossa olevat faktat tapahtumista. Heitä käskettiin olla kyselemättä Nikolta veljen kuolemasta. Se oli Nikon itsensä mielestä hyvä
ratkaisu: “Jos tapahtumia ja omia tuntemuksia olisi
pitänyt käydä koko ajan läpi, en olisi jaksanut käydä
koulua.” Samaan aikaan oppilaille kerrottiin, mistä
hakea apua omien tunteiden käsittelyyn. Järjestely
antoi sekä Nikolle koulurauhan että nuorille mahdollisuuden puhua tapahtuneesta.
Toivon, että oppilaiden kanssa pohdittiin ainakin
seuraavia kysymyksiä: Mitkä omat tunteet ovat kuoleman yhteydessä normaaleja? Kenelle aikuiselle tapahtuneesta voi puhua? Milloin kannattaa kääntyä
ammattiavun puoleen? Mistä huoneesta/numerosta/verkkopalvelusta tukea saa? Mitä verkossa sanottua kannattaa uskoa ja mitä ei? Miten kohdata ihminen, joka on kokenut menetyksen?
Niko sai koulupsykologilta tunneilmaisun välineitä. Sen lisäksi hän olisi kaivannut konkreettisia
neuvoja: Miten saada painajaiset loppumaan? Mitä
tehdä, kun alkaa ahdistaa? Jotkut pienet kohtaamiset jäivät Nikon mieleen hyvällä tavalla vuosiksi:
“Opettaja, jonka kanssa Nikolla oli sukset ristissä, tuli
sanomaan, että tuntuu varmaan pahalta. Sitten opettaja sanoi, että kerrothan, jos voin auttaa jotenkin.”
Tytöt osasivat Nikon mukaan sanoittaa tunteensa poikia paremmin. Pojille surusta puhuminen oli
vaikeaa. Tutkijat puhuvat feminiinisestä ja maskuliinisesta surusta. Feminiininen suru on puhetta: sosiaalista, tunteiden värittämää jakamista. MaskuliiniK L E I O 3 /2 0 19

nen suru korostaa vaikenemista, järkeä ja tekemistä.
Nikon tapa surra oli feminiininen. Hän halusi puhua
tunteistaan ja muistella veljeään läheistensä kanssa.
On hyvä huomata, että vaikka surusta voidaan
puhua sukupuolittuneena, se ei automaattisesti tarkoita, että miehet surevat maskuliinisesti ja naiset
feminiinisesti. Hiljaa surevan kohdalla lähipiirin ja
koulun on hyvä huomioida, että asiasta puhumattomuus ei poista tuen tarvetta.

Tukea ja tietoa järjestöiltä
Kirjaan haastattelemieni tavallisten ihmisten tarinoissa nousi esille, että moni sai tukea yllättävältä
taholta. Läheiset ihmiset saattoivat vetäytyä ja aiemmin etäiset alkoivat kannatella uudessa tilanteessa.
Vertaistuki auttoi monia. Sitä sai tuttujen ihmisten
lisäksi eri järjestöiltä ja yhteisöistä. Suomessa on
omia järjestöjä esimerkiksi henkirikosten uhrien läheisille (Huoma ry), itsemurhan tehneiden läheisille
(Surunauha ry), lapsen kuoleman kokeneille (Käpy
- lapsikuolemaperheet ry), isän tai äidin menettäneille perheille (Suomen nuoret lesket ry) ja syövän
kanssa eläville perheille (Sylva ry).
Tukea on tarjolla niin kasvokkain tapaavissa sururyhmissä kuin virtuaalisissa ryhmissäkin.
Erityisesti 10-29-vuotiaille nuorille suunnattu
Sekasin-chat on valtakunnallinen keskustelualusta,
jossa päivystävät järjestöjen ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. ▪

Kirjoittaja Henna Mäkelin on ammatiltaan toimittaja.
Hän julkaisi syksyllä 2018 tietokirjan Kuolema - kaikki
mitä olet aina halunnut tietää (Kustantamo S & S).
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ITSENSÄ SURMAAMINEN
VANHEMPIEN AIKOJEN
SUOMESSA
Riikka Miet tinen

L

imingassa, Pohjois-Pohjanmaalla, käytiin
laajoihin etsintöihin iäkkään talonpojan,
Markus Heikinpoika Vuotilan kadottua
pääsiäisenä vuonna 1700. Pitäjäläiset etsivät kotimatkallaan kadonnutta miestä
kylistä, metsistä ja joelta, kunnes muutaman päivän
päästä Markus löydettiin puuhun hirttäytyneenä.
Viikon päästä järjestettiin käräjät kuolemantapauksen tutkintaa varten. Paikalle pääsivät kihlakunnantuomari kirjurinsa kera, Limingan nimismies sekä
vouti ja seitsemän paikallista lautamiestä. Vainajan
läheisiä, naapurustoa, pappia ja löytäjiä kuultiin niin
katoamispäivän tapahtumista kuin Markuksen maineesta ja elinoloistakin. Kukaan ei osannut keksiä
syytä itsemurhalle, ja Markuksen kerrottiin olleen
paitsi rikkeetön ja nuhteeton, jumalaapelkäävä mies
myös terve ja selväjärkinen. Näin ollen Limingan alioikeus langetti Markukselle tuomion tervejärkisenä
ja tahallaan tehdystä itsemurhasta. Maanlakia tulkiten alioikeus tuomitsi pyövelin viemään Markuksen
ruumiin metsään ja hautaamaan sen sinne. Käytännössä pyöveli siis leikkaisi puussa roikkuvan ruumiin alas ja kuoppaisi sen jonnekin lähimaastoon.
Törkeänä rikoksena tapaus alistettiin vielä Turun
hovioikeuden tarkasteluun, jossa todennäköisesti
vahvistettiin tuomio ja lähetettiin maaherralle kirje
rangaistuksen toimeenpanon käynnistämiseksi.
Kirkolle ja myöhemmin myös maallisille valtaapitäville oli tärkeää erottaa itsensä surmanneet, kuten monet muutkin synnissä kuolleet, kristillisestä
yhteisöstä jättämällä heidän jäännöksensä kirkon ja
hautausmaan ulkopuolelle. Kristillinen kirkko oli jo
400-luvulta lähtien säätänyt hautaus- ja seremonia-

kiellon itsensä surmanneille, joiden tulkittiin rikkovan Jumalan tahtoa ja tappamisen kieltävää käskyä
vastaan. Katolinen kirkko toi Ruotsin ja Suomen
alueelle levittäytyessään mukanaan säädöksensä itsemurhan vääryydestä ja rangaistavuudesta.
Keskiajan kuluessa, kun hallitsijat ottivat tehtävikseen toteuttaa Jumalan ja kirkon lakeja maan
päällä, säädettiin lisäksi erilaisia itsemurhaajan ruumiin häpäiseviä rangaistuksia. Itsemurhasta tehtiin
oikeusistuimissa tutkittava rikos. Synti ei poistunut
maailmasta vielä tekijän kuolemalla, vaan saastuttava teko edellytti rangaistusta ja sovitusta. Niitä
tarvittiin, jottei vanhatestamentillinen, ankara Jumala kurittaisi yhteisöä esimerkiksi kadon tai kulkutaudin muodossa. Samalla rangaistuksen avulla
voitiin hyvin konkreettisesti tuhota tekijän ruumis
ja lopullisesti estää ruumiillisen ylösnousemuksen
mahdollisuus. Monin paikoin Eurooppaa oli käytössä itsemurhaajan ruumiin roviopolttoja, hirttäjäisiä,
tynnyriin sulkemisia ja jokiin heittämisiä sekä raahaamisia katuja tai teitä pitkin tienhaaroihin, tunkioille, teloituspaikoille tai metsiin, jonne pyöveli
häpeällisesti kuoppasi jäänteet. Erityisesti LänsiEuroopan alueilla itsemurhan tehneen omaisuutta
myös takavarikoitiin kruunulle tai alueen hallitsijalle, mikä saattoi ajaa omaiset perikatoon. Raskaimmat rangaistukset kohdistuivat sellaisiin itsensä
surmanneisiin, joiden katsottiin tehneen tekonsa
harkitusti mieleltään terveinä.
Suomen alueella, eli silloisessa Ruotsin valtakunnassa, itsemurhaa pidettiin rangaistavana rikoksena
aina vuoden 1889 rikoslain voimaanastumiseen asti.
Itsensä surmaaminen kriminalisoitiin ensimmäisen
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kerran vuonna 1442 kootussa Kristoferin maanlaissa,
joka säilyi käytössä 1730-luvulle saakka. Sen mukaan
kuolemantapaus oli aina tutkittava käräjillä eli alimmassa oikeusasteessa paikallistasolla. Pitäjän kaksitoista lautamiestä, jotka olivat yleensä vauraampia
talonpoikia, tutkivat tapauksia todistajanlausuntojen perusteella ja määrittelivät kihlakunnantuomarin kanssa lainmukaisen tuomion. Löydetyt ruumiit
ja jäänteet jätettiin sijoilleen, joissa niitä voitiin käydä tarkastelemassa kuolinsyyn määrittelemiseksi.
Tavallisimmin tutkinta kuitenkin perustui ainoastaan omaisten ja muiden paikkakuntalaisten kuulemiseen. Kirkkoherraa kuultiin usein vainajan maineesta ja uskonnonharjoittamisesta, mutta muutoin
ns. asiantuntijoiden, kuten vaikkapa lääkärien tai
välskärien kuuleminen, oli erittäin harvinaista.

"Moni kuolemanhaluinen
vältti oman henkensä
riistämistä uskonnollisista
syistä."
Maanlaki sääti kaksi vaihtoehtoa rangaistukselle: tervejärkiset tuli tuomita metsään vietäviksi ja
siellä roviolla poltettaviksi, ja mielisairaiksi todetut
sai haudata maahan, mutta kuitenkin kirkkomaan
ulkopuolelle. Käytännössä rangaistusmuotoja oli
käytössä useampia, sillä keskiaikaista maanlakia
pidettiin jo 1600-luvulle tultaessa vanhentuneena
ja erilaisia muotoja sovellettiin tapauskohtaisesti.
Pyövelit kuoppasivat tervejärkisten ruumiita metsiin, soille ja teloituspaikoille, ja rovion käyttö jäi
1600-luvun kuluessa harvinaisemmaksi. Mielisairaina itsensä surmanneita mutta kristillisesti eläneitä haudattiin hiljaisesti, ilman kristillisiä toimituksia myös kirkkomaan häpeällisempiin pohjoisosiin
ja kirkkoaidan kupeeseen.
Vuoden 1734 laki jatkoi samoja käytäntöjä, ja
määräsi tahallaan, mieleltään terveinä itsensä surmanneet pyövelin käsittelyyn ja metsään haudattaviksi. ’Pään-heicoudesta, raiwoudesta, eli muusta
sencaldaisesta tuscasta’ tehtyjen itsemurhien kohdalla oltiin armollisempia: muut ihmiset saivat haudata ruumiin – käytännössä kuitenkin hiljaisesti ja
kirkkomaan syrjään. Ruotsin tai Suomen alueella
itsemurhaajan omaisuutta ei missään vaiheessa takavarikoitu, vaan perilliset saivat pitää niin mahdolliset maat kuin irtaimetkin.
K L E I O 3 /2 0 19

Köydenpätkin, vedellä ja puukoin
Yleisin itsemurhan tekotapa läpi tunnetun historian
on ollut hirttäytyminen – tekotapa on yleisin yhä nykypäivän Suomessa. Hirttäytymisellä on pitkät perinteet ja vahva assosiaatio itsensä surmaamiseen;
esimerkiksi Raamatun tunnetuin itsemurhaaja, Juudas, hirttäytyi. 1600-luvulla valtaosa itsemurhiksi
luokitelluista kuolemista oli hirttäytymällä tehtyjä,
ja tekovälineinä käytettiin erilaisten köysien ja narujen lisäksi muun muassa suitsia, vöitä ja sukkanauhoja, ja paikkoina yleisimmin maatilojen ulkorakennuksia kuten talleja ja aittoja. 1800-luvullakin
hirttäytyminen säilyi selkeästi yleisimpänä. Tämä
oli tekotapa reilussa 60 prosentissa kaikista itsemurhiksi luokitelluista kuolemantapauksista.
Vielä pitkään 1800-luvun lopulle toiseksi yleisimmin suomalainen itsemurhantekijä hukuttautui.
Maamme on tarjonnut tähän monenlaisia paikkoja,
järvistä, joista ja merenpoukamista ojiin, avantoihin
ja kaivoihin. Esimerkiksi Turun halkovaan Aurajokeen hukuttautui pelkästään vuosien 1664 ja 1666
välillä neljä naista. Hukuttautuminen oli suhteellisesti useammin naisten kuin miesten käyttämä itsemurhakeino.
Vanhempina aikoina harva suomalainen osasi
uida, jolloin mahdollisten silminnäkijöidenkin läsnäolo ei ollut hukuttautuvalle suuri riski. Yleensä
suomalainen kuitenkin hukuttautui yksin ollessaan, jättäen muiden pohdittavaksi mahdollisuuden onnettomuuden tai sairauskohtauksen takia
aiheutuneesta hukkumisesta. Valtaosa hukkuneina
löydetyistä tulkittiin onnettomuuksissa kuolleiksi,
ja haudattiin ilman sen ihmeellisempää oikeustutkintaa kirkkomaan lepoon. Lähinnä sellaiset hukkumiset, joissa vainaja oli eläessään viestinyt kuolemanhaluistaan, tutkittiin tarkemmin, ja mikäli
tarpeeksi raskauttavia todisteita löytyi, esimerkiksi
itsemurhapuheiden tai aiempien yritysten muodossa, kuolema voitiin luokitella itsemurhaksi.
Myös teräaseet ovat olleet etenkin miesten käytössä ennen ampuma-aseiden saatavuuden parantumista ja yleistymistä itsemurhan tekovälineinä
1900-luvun taitteessa. Puukko tai veitsi kuului jokamiehen ja -naisen arkivarustukseen, ja sotaväellä oli
hallussaan myös miekkoja. Ruumiiden löytöhetkien
ja -paikkojen kuvausten perusteella teräaseilla tehdyt itsemurhat herättivät verisyydessään kauhua.
Lisäksi teräaseiden käyttö antoi usein syytä tutkia
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muun henkirikoksen mahdollisuutta tarkemmin:
oliko henkilö varmasti ollut tekohetkellä yksin tai
olivatko läsnä olleet varmasti syyttömiä?
Myrkkyjen käyttö säilyi erittäin harvinaisena
tekotapana ennen 1900-luvun alkua, jolloin siitä
tuli naisten tärkein itsemurhaväline. Esimerkiksi
1600- ja 1700-luvuilla kemiallisten aineiden saatavuus oli haastavaa. Valtaosa väestöstä asui maaseudulla kaukana valtakunnan kaupunkien harvoista
apteekeista, ja nopeasti tappavia myrkkyjä ei yksinkertaisesti ollut saatavilla. Luonnosta toki löytyi
myrkyllisiä kasveja ja sieniä, mutta niiden käyttöä
itsemurhan tekovälineinä välteltiin. Kuvaukset esimerkiksi myrkkykeisoja syömällä tehdyistä itsemurhista osoittavat, että kuolema oli pitkä, tuskallinen
ja ruma. Modernimmat vaihtoehdot, myrkyttäytyminen ja ampuma-aseiden käyttö tarjosivat vasta teollistumisen ja asevelvollisuuden myötä tehokkaampia ja nopeita keinoja kuolemaa haluaville.
Tekotapaa ja -välineitä haastavampaa saattoi olla
sopivan yksityisen paikan ja hetken löytäminen. Tiiviissä kaupungeissa ja kylien pihapiireissä liikkui ainakin päiväsaikaan paljon väkeä, ja tuvissa nukuttiin
yleensä samoissa tiloissa. Lisäksi voidaan olettaa,
että kotitupia vältettiin itsemurhan toteutuspaikkoina, sillä tekoon liittyi yliluonnollisia ja stigmatisoivia elementtejä. Kansanperinne kertoo, että itsemurhaajan uskottiin voivan jäädä kummittelemaan
tekopaikalle ja että teko saattoi jättää kirouksen
taloon tai paikalle. Erämaata ja luontoa kuitenkin
riitti Suomessa kaikkien tiheämminkin asuttujen
paikkakuntien laitamilla. Asutuksista ja teistä sivussa olevat vesistöt, metsät ja niityt tarjosivat rauhallisia paikkoja itsemurhan toteuttamiselle, kun
taas taloissa ja ulkorakennuksissa tehdyt itsemurhat
havaittiin usein nopeasti – ja toisinaan onnistuttiin
keskeyttämäänkin. Luonto tarjosi mahdollisuuden
kadota lopullisesti – voidaankin olettaa, että osa kadonneiksi jääneistä ihmisistä, joita kirkoissa ja käräjillä kuuluteltiin ja etsittiin, oli maastoon jääneitä
itsensä surmanneita.

Itsemurhien harvinaisuus
esimodernissa Suomessa
Kun kirkko opetti vuosisatojen ajan, että oman henkensä riistäminen merkitsi taivaspaikan menettämistä, itsensä surmaaminen näyttäytyi pelottavana
ja vaarallisena kuolintapana. Entisaikojen ihmisen

tulevaisuuden horisontti oli kovin toisenlainen kuin
maallistuneessa länsimaisessa nykymaailmassa;
ruumiin kuolema ei ollut päätepiste, vaan iänkaikkinen elämä jatkui tuonpuoleisessa. Siksi oli tärkeää
paitsi elää myös kuolla oikein. Katumattomana synnissä kuoleminen oli selkeä uhka ja sen uskottiin estävän tai ainakin vaarantavan pelastuksen ja taivaaseen pääsyn. Kun otetaan huomioon esimodernin
ajan uskonnollinen maailmankuva, voidaan olettaa,
että moni kuolemanhaluinen vältti oman henkensä
riistämistä uskonnollisista syistä.

"Itsensä surmaaminen on
läpi tunnetun historian
ollut miesten parissa
huomattavasti yleisempää
kuin naisten keskuudessa."
Vanhemmilta vuosisadoilta säilyneiden asiakirjojen perusteella itsensä surmaaminen näyttää
olleen Suomen alueella erittäin harvinaista verrattuna 1900-lukuun tai nykypäiviin. Toisaalta ainoat säilyneet tapahtuneista itsemurhista kertovat
asiakirjat ovat lähinnä erilaisten tuomioistuinten
ja viranomaisten pöytäkirjoja, kirjeitä ja merkintöjä. Käräjillä ja muissa tuomioistuimissa käsiteltiin
luonnollisesti vain niitä kuolemantapauksia, jotka
tulivat näissä toimineiden viranomaisten tietoon ja
joissa oli tarpeeksi syytä epäillä itsemurhan mahdollisuutta. Siksi on selvää, että saatavilla olevat asiakirjat eivät voi sisältää kaikkia Suomen alueella tehtyjä
itsemurhia.
Papisto ja kirkon elimet jättivät asiakirjoihinsa
vain hajamainintoja kohtaamistaan itsemurhista.
Esimerkiksi kirkkoherrat tiedustelivat joskus piispoilta, kuinka toimia jonkun itsensä surmanneen
seurakuntalaisensa hautauksen suhteen. Ani harva
jätti merkintöjä kirkon kokoamiin tietoihin ennen
1700-luvun puoliväliä, jolloin papisto alkoi kerätä
tietoa väestön kuolinsyistä väkilukutaulukoita eli
tabelleja varten. Paikkakuntakohtaisissa kuolinsyytaulukoissa itsemurhista esitetään tosin vain
vuosittain tai tiettynä ajanjaksona tapahtunut määrä. Itsensä surmanneita hiljaisen hautauksen saaneita alkaa 1700-luvun kuluessa esiintyä myös kirkon hautausluetteloissa, joihin kirkkoherra merkitsi
vaihtelevasti kuolinsyyn ja muita tietoja vainajasta.
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Vaikka sekä tabellit että hautausluettelot ovat ilmeisen puutteellisia, ne viittaavat tuomioistuinten
tietojen tapaan siihen, että itsensä surmaaminen oli
poikkeuksellista Suomessa aina 1890-luvulle asti.
1700-luvun jälkipuoliskolla noin yhden henkilön
tulkittiin vuosittain surmanneen itsensä 100 000
asukasta kohden, ja 1880-luvullakin suhteellinen
osuus oli keskimäärin neljä itsemurhaa vuodessa
100 000 asukasta kohden. Todellinen räjähdys tapahtui 1920-luvulla, jolloin vuosittain noin 15 suomalaista 100 000 asukasta kohden riisti henkensä,
ja seuraavana vuosikymmenenä Suomi nousi Pohjoismaiden kärkeen itsemurhakuolleisuudessa. Itsemurhakuolleisuus on kuitenkin vähentynyt huomattavasti huippuvuodesta 1990 ja palannut viime
vuosikymmeninä 1920-luvun tasolle.
Itsensä surmaaminen on läpi tunnetun historian
ollut miesten parissa huomattavasti yleisempää kuin
naisten keskuudessa. 1600-luvulla suhteelliset sukupuolierot eivät kuitenkaan olleet niin jyrkät kuin
myöhemmin tai nykypäivinä. 1800-luvulla neljä
viidestä itsemurhan tehneestä oli miehiä. Itsemurhaan yhdistetyt ’’syyt’’ ovat säilyneet läpi tunnetun

historian hyvin samanlaisina, vaikkakin selitysten
painotukset ovat hieman vaihdelleet; eritoten mielenterveydelliset ja taloudelliset ongelmat, köyhyys,
ihmissuhdeongelmat sekä vankeus tai rikoksiin liittyvien tuomioiden uhka ovat olleet tärkeissä osissa
itsemurhien taustalla.

Itsemurhien ehkäisy ennen
Vaikka terveys- ja sosiaalipalvelut ja siten myös keinot ehkäistä itsemurhia olivat verrattain kehittymättömiä vanhempien aikojen Suomessa, kruunu,
kirkko ja yhteisöt pyrkivät puuttumaan itsetuhoisiin ajatuksiin ja estämään itsemurhia. Ajan lainoppineet katsoivat, että itsemurhan tehneen ruumiin
rankaiseminen, pahimmillaan se häpeällisesti tuhoten ja vähintäänkin hautausseremoniat kieltäen,
toimisi tehokkaana pelotteena itsemurhaa harkitseville. Erontekoa kunnollisina kristittyinä ja huonosti
kuolleiden hautajaisten ja hautapaikkojen välillä haluttiin pitää yllä selkeänä viestinä siitä, mitä teosta
seurasi niin tämänpuoleisessa kuin tuonpuoleisessakin. Myös itsemurhayrityksistä rangaistiin pelote-

Kuva: Findikaattori. Luettu 9.9.2019.
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tarkoituksessa, yleensä sakoin, lyhyin vankeuksin ja
kirkkorangaistuksin, mitä jo varhain pidettiin ongelmallisena ja pikemminkin kuolemanhaluja lisäävänä käytäntönä.
Uskonnonharjoituksen katsottiin olevan paras
lääke epätoivon ja kuolemanhalujen tunteisiin. Paikallinen papisto tarjosi ’’terapiaa’’ uskonnollisen
sielunhoidon muodossa, ja monet kokivat saavansa
apua myös oman rukoilemisen, uskonnollisen kirjallisuuden tutkiskelun ja virsien kautta.
Läheiset ja naapurit vahtivat itsetuhoisia ajatuksia ilmaisseita ja mielenheikkoja parhaansa mukaan
kotona ja pihapiireissään. Ystävät vierailivat huolestuttavia puheita esittäneiden luona tarjoten rohkaisevia sanoja ja lohdutusta. Käräjillä tulee toisinaan
esiin, kuinka perheenjäsenten ohella lukuisat paikalliset olivat pyrkineet auttamaan itsetuhoista pois
synkistä ajatuksista ja rukoilleet hänen puolestaan.
Suuressa synnissä kuolleen ruumiin kammosta ja
kalman pelosta huolimatta jotkut yrittivät pelastaa
ja elvyttää itsemurhan tehneitä tai sitä yrittäneitä.

Hirttäytyvien ja jo menehtyneiden köysiä katkaistiin
toinnuttamisen toivossa ja hukuttautuvia yritettiin
naarata venein ja kepein. Käytännössä tehokkaimpana ennaltaehkäisyn muotona toimivat kuitenkin
uskomukset itsemurhaajan sielun kohtalosta. ▪
Kirjoittaja työskentelee Suomen Akatemian
tutkijatohtorina Tampereen yliopiston
Kokemuksen historian huippuyksikössä.
Kirjallisuutta:
Miettinen, Riikka 2019: Suicide, Law, and Community in
Early Modern Sweden. Palgrave Macmillan.
Miettinen, Riikka 2019: Itsemurha varhaismodernilta
ajalta nykypäivään. Teoksessa Pajari, Ilona & Jalonen,
Jussi & Miettinen, Riikka & Kanerva, Kirsi (toim.),
Suomalaisen kuoleman historia. Gaudeamus, 183–207.
Nygård, Toivo 1994: Itsemurha suomalaisessa
yhteiskunnassa. Jyväskylän yliopisto.
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OLEMMEKO KUOLEMATTOMIA?
Seppo J. Vainio

I

hmisen kulttuuriperinnössä elää vahvana
myytti kuolemattomuudesta ja ikuisen nuoruuden lähteestä. Ajatuksemme ja uskomuksemme kuoleman jälkeisestä ikuisesta elämästä on ajateltu olevan suhteessa elämämme
aikana tekemiimme hyviin tekoihin. Tällaiset uskomukset ikuisen elämän mahdollisuudesta ovat olleet ja ovat edelleenkin monelle keskeinen elämän
ja sen tarkoituksen sisältö. Biotieteet ovat avannet
mahdollisuuksia tarkastella kuoleman ongelmaa ei
ainoastaan vain evoluution välttämättömänä osana
vaan niin, että voisimme kenties jopa ratkaista rajallisen biologisen aikamme ongelman. Tässä artikkelissa pohditaan biotieteen tarjoamia näkymiä ihmisen elämän ja sen päättymisen suhteen.

Elämän geneettinen korttipakka
Elämän rajallisuus on biologinen välttämättömyys
ja keskeinen osa luonnon kiertokulkua. Evoluution
käsite prosessien asteittaisesta kehityksestä pohjaa
kiistatta kuoleman välttämättömyyteen. Ihmistä ei
voisi tämän mukaan olla olemassa, jos aikaisempi
elämä ei olisi kuollut ja jalostanut ennen tätä
lisääntymisensä yhteydessä uusia geeniyhdistelmiä.
Me siis synnymme ja elämme, koska meitä edeltäneet
ovat kuolleet. Luonnonvalinta varmistaa elämän
vitaalisuuden ja seuloo sopivimmat ilmiasut.
Sukusolumme ovat evoluution luovuuden kulminaatiopiste. Sukusoluissa eli siittiöissä ja munasoluissa vanhempiemme perimä järjestäytyy osin
uudelleen nauhamaisen DNA:n leikkautumisen, liimautumisen ja DNA-kirjainten vaihtumisen kautta.
Elämän geneettinen korttipakka sekoitetaan tässä
kohtaa uudelleen. Tämä tapahtuu jokaisessa sukupolvessa. Luonto karsii sitten syntyneistä versioista
sopivimmat ilmiasut.
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Kuoleman valinnan mekanismi ei kohdistu ainoastaan yksilöön tai populaatioihin, vaan se on myös
oleellinen osa jokaisen elimistömme solun kohtaloa.
Soluissa oleva spesifi biokemiallinen ohjelmisto vie
solua kohti vääjäämätöntä kuolemaa. Osa meistä
kuolee päivittäin, kun vanhoja soluja korvautuu
uusilla. Ihminen luo ikään kuin ”nahkansa” monta
kertaa elämänsä aikana, kun kudokset uusiutuvat
kunkin elimen kantasoluista. Nykytiedon mukaan
jopa aivojen solut uusiutuvat ainakin jossain määrin. Tietty geneettinen ohjelma rajoittaa kuitenkin
solujemme jakautumisen aikaa, solunjakautumisen
kierroslukuja ja jakautumisen nopeutta. Syöpäsolut
ovat oppineet purkamaan tämän solun jakautumista
rajoittavan koodin. Sen vuoksi syöpäsolut ovat tavallaan ikuisia, koska ne voivat jakautua loputtomiin,
mikäli ravintoa on saatavilla.
Tunnemme myös elimistöä vanhentavia sairauksia. Näissä nuori vanhenee silmissä ja tulee vanhaksi
jo nuorella iällä. Voimme todeta, että meillä on siis
geeniohjelmia, jotka säätelevät aikakellomme suhteellisuutta. Tämän tutkimisessa ja tiedon luomisessa piilee Shangri-Lan arvoitus.
Kuolemalla on luonnossa myös hyvin käytännöllinen merkitys, sillä kullakin ekosysteemillä on
kantokykynsä. Kun jonkin lajin yksilöiden määrä
kasvaa, ravinnon puute vähentää automaattisesti
populaation kokoa luonnollisen kuoleman kautta.
Näin luonto pitää yllä tasapainoaan.

Biologinen aikakone toimii
Ihminen poikkeaa henkisine ja fyysisine kykyineen
oleellisesti luomakunnasta. Ensinnäkin ravinnon
tuotantoteknologiat pidensivät aikanaan ikäämme
merkittävästi. Kun 1800-luvulla ihminen kuoli usein
alle 50-vuotiaana köyhyyden, hygienian ja ravin-
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nonpuutteen ja sairauksien takia, tänään syntyvän
tyttölapsen eliniänodote voi olla lähes sata vuotta.
Ihmisen elinikä on siis pidentynyt merkittävästi
viimeisen sadan vuoden aikana. Olemme kuitenkin
vielä kaukana kuolemattomuudesta.

“Kuolemalla on luonnossa
hyvin käytännöllinen
merkitys, sillä kullakin
ekosysteemillä on kantokykynsä.”
Menneisyyttä ajatellen DNA on keskeinen ihmisen biologinen ja historiallinen muisti. DNA:n muisti purkautuu alkionkehityksen kautta elimistön
biologisiksi rakenteiksi ja sen kautta monipuoliseksi
toimintakyvyksi. On paradoksaalista, että katsoessamme peilikuvaamme meillä on oikeastaan vain
hyvin vähän tietoa, miten biologinen muistimme
loi meidät itseksemme ja omintakeisen näköiseksi
elämämme aikana. Biologinen aikakone kuitenkin
toimii, vaikka emme osaisikaan vielä tiedollisesti
tai tajunnallisesti ohjata tätä miljoonien vuosien tiedonpurkuprosessia. Etiikan kannalta tämä on todennäköisesti myös hyvä seikka.

Miljoonia vuosia vanha elämän
historiankirja avautuu
Koska DNA näyttää olevan ydintekijä elämän rajallisuudessa, tiede on luonut keinoja ”kirjoittaa” tai editoida sitä. Ihminen on avannut tällä tavoin miljoonia
vuosia vanhan elämän historiankirjansa ja tavaa nyt
sen aakkosia. Suomen biopankkien genomiprojekti
Finngen määrittää 500 000 suomalaisen DNA-tason
genomitiedon. Hanke lisää ymmärrystämme sairauksien synnyn historiasta ja kertoo vanhenemisen
geneettisestä taustasta. Hankkeen tulokset ovat
myös perusta kuolemattomuudenkin biologian tarkasteluun.
DNA-viivakoodihanke on Finngenin kaltainen
globaali lajien perimän tason projekti. Siinä Kanadan DNA-tehdas määrittää organismeista ja lajien
perimän tiedosta kullekin spesifin DNA-viivakooditunnistimen. Näiden viivakoodien avulla lajien
määrä ja heterogeenisuus tietyssä ympäristössä kartoitetaan ekosysteemeittäin kattavasti. Viivakoodi

helpottaa myös ihmisen bakteerien, virusten, sienten ja hiivojen määrittämistä.
Kun ihmisen genomissa on noin 24 000 proteiinia tuottavaa geeniä, elimistömme mikrobiomistossa niitä on miljoonia. Kuoleman jälkeen mikro-organismit huolehtivat maatumisestamme. Ihmisen osa
on voinut olla toimia alustana levittää tätä globaalia
ja ikuisesti jakautuvaa ja elävää mikrobiomikalmistoa. Tietomme mikrobiomistamme elämän syklin
säätelyssä on vielä alustavaa, mutta sen osuutta elinkaaressa tutkitaan aktiivisesti. Mikrobiomi kytkee
meidät ympäristöön osaksi muita monella tasolla.

Luemme, leikkaamme ja
liimaamme DNA:n kieltä
Meillä on tänään työkalupakissamme keinot ihmisen genomin tutkimiseen ja osaamme ”lukea”,
leikata, liimata ja kirjoittaa DNA:n kieltä nopeasti.
Voimme niin ikään ohjelmoida jopa aikuisen solun
elämän alkuun. Tähän tarvitaan vain kolme geeniä.
Tutkijoilla on tällaisten tekniikoiden vuoksi tarjoutunut mahdollisuus tutkia ihmisen sairauksia ns.
uudelleen ohjelmoitujen pienten elinaiheiden eli
”organoidien” avulla. Tällaisessa aikuisen solujen
ohjelmoinnissa solun kohtalo muuttuu dramaattisesti. Mekanismi voi ehkä toimia elimistössämmekin ja olla mahdollisesti ihmeparantumisten selittäjä. Kun solujen aikakelloa osataan ohjelmoida
kokeellisesti, löydämme jatkossa ehkä keinon saada
tämä aikaan omassa elämässämmekin.
Koskien vanhenemista ja kuolemaa, nämä voidaan tulkita kantasolujemme sairautena. Prosessissa solun elämän ohjelmisto rapautuu vuosien mittaan. Näin biologisen kellon tikitys hidastuu ja sitten
pysähtyy viimein kokonaan kuolemassa. Jää nähtäväksi, löytävätkö biotutkijat keinoja vetää elimistömme kello uudelleen ”eliksiiripillerin” tms. avulla.

MR-tieto ja uudet lehdet
biotieteiden kirjassa
Nopeasti paraikaa kehittyvä biotieteiden ala on solujen erittämät nano- ja mikrorakkulat (MR), jotka
muistuttavat hormoneja. MR:t eivät näy paljaalle silmälle, mutta elinten solut tuottavat MR:a verenkiertoon kudosnesteiden osaksi. MR:t kuljettavat geenejä, proteiineja, rasvoja ja metaboliitteja elimistön
tasolla. MR:t tarjoavat oletuksen mukaan merkittäKLE I O 3/2019
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viä keinoja lääketieteelle, mutta myös monille muillekin tieteen aloille. Geenimme eivät siis nykytiedon
valossa ole ainoastaan solujemme sisällä tumassa,
vaan genomimme tuotteet voivat levitä elimistössämme ja laajemminkin.
Kumuloituva MR-tieto on avannut mahdollisuuden täyttää uusia lehtiä biotieteiden kirjassa. Ajatellen elämää ja kuolemaa tämä universaali luonnon
järjestelmä voi tarjota keinoja kehittää populaarikulttuurissa haaveiltuja eliksiirijuomiakin. MRpalloja voidaan eristää niin nuorten kuin vanhusten
nesteistä tai elimistöä uudistavien kantasolujen viljelmistä. MR:t ovat viruksen kokoluokkaa. Ne ovat
läsnä niin äidinmaidossa, virtsassa, ulosteessa kuin
syljessä, ja ne voivat toimia myös ”kaasumaisina”
bioaerosoleina. Tästä on saatu viitteitä alan uusimmasta tutkimuksesta. MR:t avaavat siksi oletettavasti myös sosiobiologisia kysymyksiä uudenlaisen
tutkimuksen piiriin.
Aivojemme toiminnan mekanismi perustuu merkittävästi MR:n sukulaisiin eli hermojen synaptisiin
palloihin. MR:t ovat myös osa monien muidenkin
keskushermoston solujen nano- ja mikrotason kommunikaatiota. MR-kommunikaatiosysteemi avaa
tämän vuoksi näkymiä muistamisen mekanismin
tutkimiseen. MR:lla on ainutlaatuinen ominaisuus,
koska ne voivat siirtyä erilaisten biologisten esteitten
(kuten aivoverieste) yli. Tämä MR:n avaama mielen
ja kehon vuorovaikutussilta avaa monia hankalia
kysymyksiä konkreettisen kokeellisen tutkimuksen piiriin, ja ala luo eittämättä perusteet ymmärtää
mm. psykosomatiikkaa ja muistimme lokalisaatiota.
MR:t ovat vasta löydetty, mutta evolutiivisesti
vanha koko elimistön tasolla toimiva viestikapulamekanismi. MR-järjestelmän avulla keskushermosto voi kuljettaa ehkä ajan, paikan ja tapahtuman
”biologisia bittejä” reflektioinamme elinten ja lihasten epigeneettiseen muistiin.
Solujen nano- ja mikrorakkuloiden tason tutkimuksen kautta voimme lähestyä empiirisesti ehkä
jopa kysymyksiä elämän, aineen, energian ja ajan
suhteellisuuden muodostumisesta tajuntaamme
pyrkiessä paremmin kirkastamaan ihmiskunnan
historian suuria arvoituksia ja metaforia sekä ikuisen elämän mytologioita. ▪
Kirjoittaja on Oulun yliopiston kehitysbiologian professori,
Biocenter Oulun ryhmän johtaja, Infotech Oulun ryhmän
johtaja sekä Pohjois-Suomen Borealis biopankin johtaja.
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HAUDAT KERTOVAT
HISTORIASTA
Saara Paatero

H

autaustavat kertovat aina ajan yhteiskunnasta, kulttuurista ja yhteisöstä.
Hautausmaiden myös voi sanoa
edustavan menneiden aikojen yhteisöjen rakennetta pienoiskoossa,
kuten Ilmar Talve toteaa julkaisussaan Kalmisto –
hautausmaa – kirkkotarha, Kulttuurihistoriaa Suomen
hautausmailla.
Esikristillisenä aikana Suomessa ja muualla pohjoismaissa polttohautaus oli vallitseva hautaustapa.
Ruumishautausta on kuitenkin ollut Satakunnassa
pienellä alueella 500-luvulta lähtien. Kristinuskoon
viittaavia merkkejä hautaamisessa löytyy LänsiSuomesta jo 900-luvulta. Muualla maassa siirryttiin
kuitenkin vasta 1000-luvulta lähtien ruumishautaukseen.
Kristinuskon omaksumisen ja hautaustapojen
muutosten katsotaan liittyvän toisiinsa. Kristillisen
hautausperinteen mukaan vainaja asetettiin hautaan selälleen pää länttä kohden, jotta kasvot olisivat
kohti itää. Esikristillisenä aikana haudoissa saattoi
olla paljonkin erilaisia esineitä. Esinelöytöjen loppuminen kertoo siitä, ettei niitä uskottu enää tarvittavan kuoleman jälkeen. Kaarina Koski ja Ulla Moilanen sanovat kuitenkin Suomalaisen kuoleman historia
-kirjassa, ettei hautaesineistö kerro yksiselitteisesti
vainajan ajattelusta. Hautoja löytyy myöhemminkin
poikkeuksellisessa suunnassa tai vainajia poikkeavissa asennoissa. Tämä voi liittyä vainajan tekoihin
ja esimerkiksi vainajan häpäisyyn kuoleman jälkeen.
Suomessa ensimmäiset kirkot rakennettiin kyläja sukukalmistojen yhteyteen, ja keskiajalta lähtien
korostettiin siunattuun kirkkomaahan hautaamista.
Arvostetuimmat paikat olivat lähimpänä kirkkoa, ja
ajattelu johti myös kirkkoihin hautaamiseen. Tämä
oli keskiajalla mahdollista vain papistolle, hallitsijoille ja muille etuoikeutetuille ja tapahtui vain eri-

tyisansioiden tai lahjoitusten vuoksi. Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa kirkkoihin hautaaminen
alkoi kuitenkin yleistyä ja laajentua muihin säätyihin.

Kirkkojen alustat hautoina
Reformaatio muutti myös hautaustapoja. Heikentynyt kirkko sai merkittävimmät tulonsa uusista
haudoista ja vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluksista, kuten kellojen soitosta. Kirkkojen alustat
täyttyivät muuratuista haudoista, ja huippunsa ilmiö sai 1600-luvulla. Puukirkoissa haudat olivat halvempia kuin kivikirkoissa ja kaikkein arvostetuimmat haudat olivat kirkon kuoriosassa. Voimistunut
aatelisto osoitti asemaansa tärkeällä hautapaikalla,
ja kirkon ulkopuolelle jäivät köyhemmät talonpojat
sekä esimerkiksi palvelusväki.
Aatelisto toi kirkkoihin hautojen mukana omat
vaakunansa ja muistotaulunsa. Papisto halusi näistä
eroon, sillä se koki niiden vievän liikaa tilaa. Papisto yritti kirkkohautauksen kieltoa jo 1600-luvulla,
mutta se toteutui vasta vuonna 1783 Kustaa III:n
määräyksellä. Kieltoa perusteltiin etenkin hygieniasyillä. Kesällä saattoi haudoista johtuva haju olla
varsin ikävä ja hautojen avaaminen vaurioitti lattiaa
ja penkkejä. Yleisesti kielto tuli voimaan vasta Venäjän valtaan siirtymisen jälkeen keisari Aleksanteri
I:n käskykirjeellä vuonna 1823.
Carl Jakob Gardberg toteaa kirjassa Maan poveen.
Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat, että kun tuomiokirkon vanhat haudat muurattiin umpeen, ovi menneisyyteen sulkeutui. Aiemmin kuolleet olivat olleet seurakuntalaisille läsnä, ja
perhehautoja käytiin siivoamassa ja varmistamassa,
että kaikki oli kunnossa.
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Hautausmaiden kasvu
Hautausmaista huolehtiminen oli pitkään jäänyt
vähälle. Maaseudulla ei puulapioilla saatu aina kaivettua jäiseen maahan hautoja, siksi lähelle kellotapulia kaivettiin talvihauta, jonne vainajien arkut laitettiin odottamaan lopullista hautausta. 1800-luvun
puolivälissä työkalut kehittyivät eikä tarvetta väliaikaisille haudoille enää ollut.
Kirkot rakennettiin Suomessa perinteisesti itä−
länsi-suuntaan. Haudat olivat samaan suuntaan tai
jalat kirkkoon päin. Kirkkoa lähimpänä oleva alue,
etenkin itä- ja eteläseinän vierusta, oli pitkään arvostetuimpia hautapaikkoja. Hautapaikoilla osoitettiin sosiaalista järjestystä, ja keskiajalla esimerkiksi
itsemurhan tehneet ja mestatut haudattiin hautausmaan ulkopuolelle. Myöhemmin he saivat hautapaikan kirkon vierestä, mutta usein sen pohjoispuolelta. Pohjoispuoli oli yleensä vain kapea kaistale ja
muutenkin vähiten suosittu hautapaikka. Lievennyksenä aiempiin käytäntöihin sai vuoden 1686
kirkkolain mukaan myös kastamattomat ja kuolleena syntyneet lapset haudata kirkkomaalle tavallisin
seremonioin.
1800-luvun alussa kasvoi tarve haudata ihmisiä
ja saada uusia hautausmaita. Aiemminkin oli ollut
esimerkiksi kulkutautien yhteydessä erillisiä hautausmaita. 1700- ja 1800-luvun taitteessa perustettiin
useita uusia hautausmaita ja esimerkiksi Skanssin
malmille rakennettiin Turun uusi hautausmaa. Alue
jaettiin neljään osaan, joita käytettiin sen mukaan,
mikä oli ihmisen asema yhteiskunnassa. Jako oli
voimassa vuoteen 1919 asti.
Hautausmaiden
yhteyteen
rakennettiin myös hautakappeleita.

hautaan ilman välimatkaa. Maaseudulla kirkkomaat
koettiin usein jopa vastenmielisinä ja niillä olemista
säätelivät monet soveliaisuussäännöt.
Kirkko- ja hautausmaiden tietoinen hoito alkoi
yleistyä vasta 1800-luvun loppupuolella, jolloin niille alettiin istuttaa esimerkiksi puita. 1800-luvun lopulta lähtien hautausmailla onkin ollut huolellisesti
hoidettuja yksityisiä hautoja vieri vieressä käytävien
varressa. Hautakivistä alettiin tehdä yksilöllisiä, ja
osa kivenhakkaajista tunnettiin taitavuudestaan,
vaikka näyttävät veistetyt hautamuistomerkit yleistyivät vasta myöhemmin. 1800-luvun aikana myös
suomenkieliset tekstit yleistyivät hautakivissä hiljalleen. Valurautaisia ristejä alettiin Suomessa tehdä
viimeistään vuonna 1837. Yleensä lasten haudoille
laitettiin pienempiä ristejä kuin aikuisten haudoille.
Hautojen ympärille voitiin asettaa aidat, joilla pyrittiin suojaamaan hautaa lukkarin kotieläimiltä.
Suomen hautausmaat vaihtelevat kuitenkin
paljon paikkakunnan mukaan. Luterilaisten hautausmaiden rinnalla on ollut pieniä katolilaisten,
ortodoksien, juutalaisten ja muslimien hauta-alueita. Tunnustuksettomien hauta-alueiden määrä
on kasvanut 2000-luvulla, kun niitä on pitänyt lain
mukaan perustaa kuntiin. Hautaustavat ovat nyt
taas murroksessa, kun nykyisin yli puolet vainajista
tuhkataan ja tuhkien sirottelu on kasvattanut suosiotaan. ▪
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin opettaja
sekä vapaa toimittaja.

Hautamaiden
kehittäminen
Maaseudulla haudoille asetettiin puuristi, jonka lahottua hautaa voitiin käyttää
uudelleen. Ilman mitään
muistomerkkiä oleviin rivihautoihin laskettiin esimerkiksi piikoja ja renkejä.
Vuonna 1927 annettiin terveysasetus, joka kielsi useiden
arkkujen laskemisen samaan
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Kun kirkkoihin hautaaminen kiellettiin, piti myös Turkuun perustaa
uusi hautausmaa.
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GRAVEN SOM MINNESKONST
Hans Ruin

I

Sofokles drama Antigone har vi den kanske
mest gripande skildringen i världslitteraturen
av människans inre påbud att ta hand om sina
döda. Antigone är systern till Polyneikes som
fallit i strid om makten i staden Thebe och som
av kungen Kreon förvägrats rätten till begravning
som straff för sitt övervåld. Men Antigone trotsar
makten och hotet om dödsstraff för att få fullfölja
sina plikter mot den döde brodern, om så bara symboliskt genom att strö jord över hans kropp där den
ligger och ruttnar i solen som ett rov för fåglar och
hundar. Hennes kompromisslösa kamp leder till att
hon till sist själv straffas med att begravas levande.
I Hegels filosofiska huvudverk Andens fenomenologi (1807) tolkas denna konflikt som en strid mellan
två olika etiskt-rättsliga sfärer, mellan staten och familjen som två sidor av den mänskliga andens verklighet. Han menar att det inre tvingande påbudet att
begrava en anhörig strömmar ur en vilja att manifesta människans frihet också i döden genom att inte
acceptera naturens nödvändighet fullt ut. Gravriten
förvandlar ett passivt öde till en sakral handling och
återställer på så vis individens universalitet också
i döden. Hegels reflektioner är det mest utförliga
försöket inom filosofins historia att skapa en filosofiskt-sekulär teori om begravning. När människan konfronteras med dödens brutala faktum i sina
närståendes undergång och död svarar hon med en
rit där hon aktivt tar över dödens eget verk. Vilka
vidskepliga föreställningar som än må åtfölja detta

rituella arbete, kan dess verksamhet likväl ses som
förnuftigt i en djupare mening genom att det tjänar
frihet och individualitet tvärs igenom döden.

Materiell minneskultur
Men vad är egentligen en grav? Den kan definieras
som en plats där en död kropp deponeras. Men det
är egentligen missvisande. Det är inte för att förvara den sönderfallande kroppen som graven skapas.
Graven är snarare en plats som ska bevara minnet
av den levande själen. Själva uppkomsten av något
sådant som ”kultur” likställs ofta med just de första
tecknen på gravskick. Med framväxten av gravkult
följer också vad som brukar tolkas som uppkomsten
av religiösa föreställningar. Tekniska hjälpmedel
har människan och hennes anfäder använt så lång
tillbaka som två miljoner år. Gravskick däremot har
endast observerats bland Homo sapiens och i viss utsträckning bland Neandertal-befolkningen i Europa,
där de äldsta gravarna är (åtminstone) runt 100 000
år gamla.
Graven är en teknisk artefakt som skapas som
svar på en erfarenhet av förlust och för att tjäna ett
bevarande. Den kan därmed också sägas vittna om
en erfarenhet av tid och av historia som brott och
kontinuitet på samma gång. Genom graven uppvisar livet en omsorg om det liv som inte längre är, så
att de döda i någon mening ändå ska fortleva, finnas
och verka bland de levande. Graven är nämligen
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inte en plats för lik, utan för dem som har levt. Det
är ett konstföremål som skapas kring de fysiska resterna av ett liv, inte för dessa rester, utan för vad de
vittnar om, nämligen livet i dess kraft och andning,
dess pneuma, ruach, spiritus, ande eller själ. Graven är
därmed också platsen för det andliga, i alla dess olika
former och tolkningar.

"Graven är snarare en plats
som ska bevara minnet av
den levande själen."
Av alla dessa skäl är graven en artefakt av högsta
intresse och vikt för den som intresserar sig för materiell minneskultur. Gravar är aldrig godtyckliga föremål. De är var för sig exempel på kulturella minnespraktiker och på hur kulturer i deras helhet skapar
och upprätthåller en erfarenhet av tid och historia.
Gravar är kollektivt bestämda och tekniskt utformade konstföremål skapade kring i första hand kring
prominenta individer och gradvis även för mindre
bemedlade döda. Genom att byggas i sten kan graven
få en beständighet över tid som överlever sin skapare
med århundraden, i vissa fall årtusenden. Det gäller
i synnerhet de berömda neolitiska stenkammargravarna i England från 4000 fvt och de egyptiska pyramidgravarna. Som sådana är de också monument
runt vilka kulturer försäkrat sig om en kontinuitet.
I detta perspektiv skulle vi kunna tala om gravarna
också som exemplariska artefakter för att skapa och
upprätthålla ett trans-generationellt medvetande.
Genom gravskick visar sig människan som någon
som inte bara följer på varandra i en cykel av liv och
död och nytt liv, utan som också fortsätter att vara
med sina döda. Kanske är denna vilja och allt vad
den medför det verkligt definierande för mänsklig
kulturbildning. I en aktuell bok med titeln Being with
the Dead utvecklar jag denna idé mer utförligt.
Den disciplin som av hävd framför allt sysslat
med gravar är arkeologin, som också är beroende
av gravar för sitt empiriska material. Därför fortsätter den att utbilda människor i konsten att utgräva
och utvinna kunskap ur gravar. Av detta skäl har
vi också en stor kunskap om olika gravskick, vilka
ofta används för att dra slutsatser om förflutna folkgruppers religiösa föreställningar. Inom delar av arkeologin har det dock på senare tid skett en rörelse
i riktning mot en sammansmältning av studiet av
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dödskult och minneskultur. Begravningsriter tolkas
då som ingående inte i första hand i religiösa sammanhang utan i praktiker som syftar till att skapa
och upprätthålla individuellt och kulturellt minne.
I en artikel om neolitiska gravmonument i England
kommenterar Vicki Cummings denna nya inriktning
inom arkeologin på så vis att gravar numera just studeras som uttryck för sociala minnespraktiker, som
ett slags mnemoteknik. Själva skapandet av gravar
ses då som skapandet av ”socialt minne”, vilket i
sin tur fungerar som en tolkningsram för att förstå
dessa artefakter.

Graven och betydelselandskap i
förändring
När vi exempelvis försöker förstå uppkomsten av
stora stenkammargravar runt 4000 fvt har vi inga
skrivna källor att stödja oss på. Varje tolkning måste byggas kontextuellt utifrån vad vi vet i övrigt om
dessa samhällen, deras odlingsskick och styrelseformer (vilket är ganska lite). Uttolkaren drivs därför
fram emot mot gravens stumma monumentalitet
som sin huvudsakliga kunskapskälla. Vad var deras
syfte? Vad betyder de? Hur upplevdes de av dem som
en gång skapade dem? I förhållande till frågor som
dessa föreslår Cummings en modell där gravarna
förstås i första hand som just ”minnesplatser”, sites
of memory och som verktyg för att upprätta och inpränta ”sociala minnen”. En annan forskare talar om
dem som ”minnesfält”, fields of memory, ytterligare
en om hur de bidrar till att forma ”identiteter” där
olika sorters gravskick bidrar till att placera individen inom ett socialt och historiskt rum.
Också på en mer allmän nivå genomlever vi idag
en kulturell förvandling där de döda och deras kvarlevor tycks få en ny och fördjupad etisk innebörd
också för kulturvetenskapernas egen självförståelse.
Inom ramen för detta förvandlade betydelselandskap har arkeologin och antropologin tvingats ompröva sin roll och sitt arv. Från sjuttiotalet och framåt
kan man inte bara följa ett växande teoretiskt-vetenskapligt intresse för gravriter och dödskultur. Denna
period markerar också en stegrad samhällelig etisk
och politisk lyhördhet för implikationerna av hur
vetenskapen hanterat mänskliga kvarlevor i museer
och arkiv. Det fördjupade tänkandet kring död och
dödskultur har åtföljts av en stigande känsla av vördnad inför det döda, av en politisering av kvarlevor

24 kuolema

och en förändring i allmänna attityder till hanteringen av mänskliga ben.
De första debatterna utbröt i mitten av sjuttiotalet, då organisationer för USA:s ursprungsbefolkningar började ifrågasätta den då gällande praktiken
att skelett av ursprungsbefolkningen placerades i
museernas arkiv. Man började rikta krav mot framför allt Smithsonian Institute att deras enorma samlingar med ben – från sammantaget över 150 000
individer - skulle återlämnas och begravas. Genom
dessa krav aktualiserades benen igen som kvarlevor
av döda mänskliga individer från en specifik kultur efter att under ett drygt sekel ha hanterats som
historiska artefakter och arkeologiskt material. Under den tid som följt har förekomsten av mänskliga
kroppsrester i museer, vilket fram tills dess uppfattats som en okontroversiell praktik, i allt högre grad
ifrågasatts. Under denna period, som också präglas
av postkolonial kritik och identitetspolitik, har ben i
museer blivit politiska frågor runtom i världen, med
flera uppseendeväckande exempel på återsakralisering av anonyma skelett, som när samlingen från
den australiensiska ursprungsbefolkningen i medicinsk-historiska museet i Berlin för några år sedan
återlämnades till lokala företrädare inom ramen för
en ceremoni som påminde om en mindre statsbegravning. Händelser som dessa har satt ljuset på hur
arkeologins och antropologins baksidor som också

en förstörelse av de kulturella minnen som faktiskt
upprätthållit de kulturella gemenskaper som man
studerade för att utvinna ”historisk kunskap”.

Gravritens fördjupade innebörd
och framtidens minnesplatser
När museer och forskningsinstitutioner nu sedan
två årtionden erkänner krav från ”ättlingar” att återbegrava ”förfäder” sker en värdekantring som griper
djupt in i den vetenskapliga kulturen och dess ethos.
Det tvingar den att ompröva sin egen roll i förhållande till främmande kulturer och de dödas kvarlevor.
För att förstå detta skifte i kulturell och etisk orientering i förhållande till dödskult är det viktigt att tänka
igenom på vilket sätt de döda faktiskt fortsätter att
bidra till hur en tradition förstår och upprätthåller
sig själv.
En fråga som då också träder fram är: vad för slags
minnesteknologi är det västerländska historiska museet där främmande ben förvaras för att på så vis tjäna vad man uppfattar som ett större transkulturell
kollektivt minne? Ur perspektivet av de nu uppkomna kraven på återbegravning låter sig museet tolkas
också som själva en märklig modern form av gravoch minnesplats. Det ”minne” som museet menat sig
förvalta genom att förvara och uppvisa dessa rester
av mänskligt liv hör ju också till en gemenskap, inte
den som omedelbart utgår från de som förvaras där,
utan för en överordnad ”mänsklighet” i vars namn
denna ”andra begravning” blir till ett sätt som dess
rationella ande säkrar minnet eller hågkomsten av
sig själv som en upplyst, global kunskapskultur.
Hegels tolkning av gravkulten, framförd vid begynnelsen av detta stora humanistiskt-historiska
äventyr, kan därmed ges en ny och fördjupad betydelse. Med sin analys gav han ett spekulativt uttryck åt den stora kolonisationen av den föregående
mänskliga historien. Allt som en gång skett, allt som
passerat, dött och försvunnit, sögs vid 1800-talets
begynnelse nu upp i en berättelse som kunde ge det
en rationell mening. Historien själv, denna kaotiska
likhög, blev genom Hegels egen filosofiska historieskrivning en sakral händelse med en inre ordning.
Den spekulativa historiefilosofin framträder på så vis
som själv en begravningsrit med det historiska museet som dess rituella centrum. Där samlas alla de
spridda artefakterna med uppgrävda benrester, för
att på så vis bilda ett förnuftigt och totalt minne åt en
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förenad nationell och global mänsklighet.
Detta stora projekt är kanske till sist den kollektiva andens eget omedvetna, dess svar på en obegravd
mänsklighet vars rop den tycker sig höra, med en
förhoppning om att begravas igen, men nu för alltid,
i ”evig tid”, vilket är de fornminnesvårdande institutionernas tidshorisont.
Men vart hört egentligen alla dessa ben? Vems är
de? Vilka minnen bär de och vilken mänsklighet kan
med rätta göra anspråk på de döda? Inför dessa frågor har den moderna historiska vetenskapskulturen
inga enkla och omedelbara svar. När benen nu börjat tala på nytt, när andra minnen gör sig påminda,
tvingas dessa förnuftets gravplatser att rannsaka sig

K L E I O 3 /2 0 19

själva. Då blottas deras egen nedärvda strävan att av
resterna från de döda skänka mening åt tidens och
historiens ofrånkomliga försvinnande, och att bygga
minnesplatser till skydd mot naturens förstörande
kraft. ▪
Skribenten är professor i filosofi vid Södertörns högskola
(Stockholm). Ledde under åren 2010–2016 det stora tvärdisciplinära forskningsprojektet (RJ) Tid, minne, representation. Är huvudredaktör för trebandsverket Historiens
hemvist (Stockholm: Makadam, 2016), och författare till
Being with the dead. Burial, Ancestral Politics, and the
Roots of Historical Consciousness (Stanford: Stanford
University Press, 2018).
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KUOLEMANRAJAKOKEMUS
MUUTTAA KÄSITYSTÄ
ELÄMÄSTÄ JA KUOLEMASTA
M i i a Ko ntro

”

Näin, että menin jonkinlaista valokuitua pitkin
kovalla vauhdilla. Syöksyin syntymääni saakka
ja siitäkin pidemmälle. Pääsin jonkinlaiseen vapauden tilaan, kun kaikki asiat syntymääni asti
olivat vilahtaneet ohi. Tuli rauhan tunne, että nyt
minä olen tässä.”
Kuvauksia kuolemanrajakokemuksista on säilynyt ympäri maailman jopa tuhansien vuosien takaa,
ja niillä on ollut suuri vaikutus kuolemakäsityksiin
eri kulttuureissa ja uskonnoissa.
Kuolemanrajakokemuksella tarkoitetaan useimmiten hengenvaarallisessa tilanteessa tapahtuvaa
kokemusta, jossa ihminen on käynyt lähellä kuolemaa. Kokija saattaa huomata irtautuneensa ruumiistaan ja katselevansa sitä ulkopuolelta. Osalla
kokemus rajoittuu ruumiista irtautumiseen, osa
jatkaa toiseen todellisuuteen avaruudessa leijaillen,
tuulen mukana tai tunnelia pitkin. Osa löytää itsensä suoraan toisesta todellisuudesta ja tapaa siellä
henkiolentoja tai edesmenneitä sukulaisiaan. Kokemuksissa korostuvat tunteet rauhasta, rakkaudesta
ja hyvästä olosta. Useimmat mainitsevat myös valon,
joka vetää kokijaa puoleensa.
Selvitin, millaisia merkityksiä kuolemanrajakokemuksen kokenut henkilö tapahtuneelle antaa
ja miten se näkyy hänen hengellisyydessään. Tutkimustani varten haastattelin suomalaisia kuolemanrajakokemuksen kokeneita, jotka löysin lehtiilmoituksilla ja eri kontaktien avulla. Käytin apuna
kansainvälisissä tutkimuksissa käytettyä mittaria,
joka määrittelee kuolemanrajakokemusten syvyyttä
sisällön ja kokemuksen aiheuttamien tuntemusten
osalta. Aineistoon valikoitui 22 tapausta, jotka olivat
sisällöltään ja merkitykseltään monipuolisia. Kokemuksen aiheuttaneella syyllä sen sijaan ei ollut merkitystä: kuolemanrajakokemus voi tapahtua myös

terveelle ihmiselle ilman todellista hengenvaaraa.

Rajan takana voi olla taivas
tai helvetti
Kuolemanrajakokemuksesta puhutaan usein positiivisena kokemuksena, joka muuttaa täysin ihmisen arvomaailman. Tutkimuksestani kävi ilmi, että
kaikki kokemukset eivät kuitenkaan ole positiivisia.
Osalla haastatelluista oli ollut neutraali kokemus.
Kokemus tuonpuoleisesta ei täyttänyt kokijan odotuksia: taivas saattoi olla jopa pettymys ja tunnelma
ei ollut niin rakkaudellinen kuin kokija odotti.
Osa haastateltavista kertoi helvettikokemuksesta, tyhjyydestä ja yksinäisyydestä. Tämänlaiset kokemukset eivät poistaneet kuolemanpelkoa, vaan
saivat ihmisen pelkäämään kuolemaa. Erityisesti
tämänlaisissa kokemuksissa kokemuksen läpikäyminen joko kuolemanrajakokemuksista tietävän
ammattilaisen tai vertaiskokijan kanssa on tärkeää.
Valtaosa kuolemanrajakokemuksista oli kuitenkin positiivisia. Positiivisen kokemuksen jälkeen
vain harva uskoo helvettiin. Negatiivisen tai neutraalin kokemuksen jälkeen vaikutus saattaa olla
päinvastainen.

Joka neljäs pitää kuolemanrajakokemustaan sattumana
Vaikka kuolemanrajakokemuksen sanotaan usein
muuttavan dramaattisesti kokijan elämää, asia ei
ole aina näin. Kokija, joka ei yhdistä kuolemanrajakokemustaan hengelliseksi kokemukseksi, pitää
kokemustaan puhtaana sattumana. Tällöin kuolemanrajakokemuksella ei ole kokijan hengellisyyteen
liittyviä jälkivaikutuksia, kuten uskoontuloa. Usein
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näissä kokemuksissa sisältö on jäänyt muita kokemuksia pinnallisemmaksi: kokija ei ole kohdannut
yliluonnollisia hahmoja tai nähnyt filmiä omasta
elämästään. Tällaisia kokemuksia tutkimusaineistossa oli neljäsosa.
Mitä syvempi ja sisällöltään rikkaampi kuolemanrajakokemus oli, sitä suurempi merkitys sillä oli
kokijan hengellisyyteen. Kokija saattoi kokea, että
kuolemanrajakokemuksen merkitys toimi vahvistuksena omille uskomuksilleen. Nämä uskomukset
olivat merkkejä kokijalle, että hän kulkee oikeaa polkua elämässään. Moni haastateltava koki myös, että
kokemuksesta ja sen synnyttämistä ajatuksista tulisi
kertoa myös muille ihmisille.
Kuolemanrajakokemus saattoi myös toimia valmistuksena oman tai muiden ihmisten kuoleman
kohtaamiseen. Nämä merkitykset näkyivät erityisesti, kun kokija tulkitsi kokemustaan vuosien, usein
jopa vuosikymmenien päästä kokemuksestaan.
Jos kokija oli elämässään tai työssään kohdannut
paljon kuolemaa, kokemus nähtiin rohkaisevana ja
lohduttavana tekijänä, joka valmisti suhtautumaan
kuolemaan luonnollisena osana elämää.

Kolme vaikutusta hengellisyyteen
Kuolemanrajakokemusten vaikutusta hengellisyyteen tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kokijan kuolemanrajakokemukselleen antamat
merkitykset sekä kokemusta edeltänyt suhtautuminen hengellisyyteen.
Suurimmaksi ryhmäksi muodostui kristinuskoon suuntautuneiden ryhmä, johon lukeutui lähes
puolet haastatelluista. Tälle ryhmälle oli ominaista,
että kuolemanrajakokemusta tulkittiin kristinuskon
näkökulmasta ja kokemus lisäsi kokijan kiinnostusta kirkon toimintaa ja Raamattua kohtaan.
Toinen merkittävä ryhmä oli avarakatseisuuteen
suuntautuneet, joille oli ominaista suvaitsevaisuus
erityisesti muita uskontoja ja ihmisiä kohtaan. Moni
mainitsi hyvän tekemisen tärkeyden kaikille ihmisille uskonnollisesta taustasta riippumatta sekä
suvaitsevaisuuden erilaisia perhemuotoja kohtaan.
Ihmisten hengellinen etsintä nähtiin jokaisen yksilöllisenä polkuna, jotka kaikki johtavat samaan
päämäärään. Monelle näin suuri muutos ajatusmaailmassa hämmästytti kokijaa itseäänkin eikä
olisi kokijan mukaan ollut mahdollinen ilman kuolemanrajakokemusta. Tähän ryhmään kuuluneilla
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kuolemanrajakokemukset olivat muihin ryhmiin
verrattuna poikkeuksellisen syviä. Kokemukset olivat usein sisältäneet kohtaamisia ja syvällisiä keskusteluja erilaisten hahmojen kanssa. Toiset olivat
nähneet filmin elämästään, mikä sai heidät ymmärtämään omaa käyttäytymistään uudesta näkökulmasta. Molemmissa edellä mainituissa ryhmissä
kuolemanrajakokemus oli koettu joko uskomuksia
vahvistavana tai kuolemaan valmistavana.
Kolmannessa ryhmässä kuolemanrajakokemuksella ei havaittu vaikutuksia kokijan hengellisyyteen. Tässä ryhmässä kokijat olivat kokeneet
kuolemanrajakokemuksensa ei-hengellisenä kokemuksena: joko lääketieteellisenä sattumana tai kokemuksena aineettomuudesta. Tämä ryhmä erottui
selvästi kahdesta muusta ryhmästä, sillä samanlaista ristikkäisyyttä merkityksen ja vaikutuksen välillä
ei esiintynyt kuten muissa ryhmissä. Tässä ryhmässä
kuolemanrajakokemuksen jälkivaikutus painottui
tässä elämässä ja tässä hetkessä elämiseen. Huomio
kiinnittyi maallisiiin ja konkreettisiin asioihin, mutta toisaalta myös kiitollisuuteen siitä, että kokija sai
uuden mahdollisuuden jatkaa elämää hengenvaarallisen sairauskohtauksen tai vaativan leikkauksen
jälkeen.

Jälkivaikutuksena kuolemanpelon
poistuminen
Kuolemanrajakokemusten yleisimmin raportoitu
jälkivaikutus on kuolemanpelon poistuminen. Kokemus sai monen odottamaan omaa kuolemaansa
positiivisella ja luottavaisella mielellä.
Moni kokija kertoi myös intuition, yliluonnollisten kykyjen ja luovuuden lisääntymisestä kuolemanrajakokemuksen jälkeen. Erityisesti kiinnostus
taidetta ja kirjoittamista kohtaan korostui. Toiset
olivat hyötyneet vahvistuneesta herkkyydestä työelämässä. Herkkyys ei ainoastaan rohkaissut tekemään merkittäviä päätöksiä elämässä ja työuralla,
vaan moni kuvaili koko elämäänsä johdatukseksi.
Kuolemanrajakokemus avasi silmät mahdollisuuksille, joita elämä tarjosi. Kokemus toi myös iloa ja
varmuutta siitä, että kaikella on tarkoitus. ▪
Kirjoittaja on teologian tohtorikoulutettava
Itä-Suomen yliopistossa.
Lainaus on Kontron kirjasta Portilla – Suomalaisia
kuoleman-rajakokemuksia (Atena 2018).
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KUOLEMAN MERKITYS
ELOKUVAKERRONNALLE
Outi J. Hakola

K

uolema on ajatuksen ja kokemuksen
tasolla haastava asia, mutta väistämätön ja keskeinen osa ihmisten elämää.
Elokuva, joka on paitsi kerronnallistava
myös kokemuksia ruumiillistava väline, on alkuajoistaan asti pyrkinyt tavoittamaan, taltioimaan ja välittämään katsojalle kuoleman hetkeä
ja siihen liittyviä merkityksiä ja seuraamuksia.
Elokuvalliseen kiinnostukseen on kuitenkin kohdistunut erilaisia kulttuurisia asenteita eri aikoina.
1900-luvun alkupuolella useissa länsimaissa oli
käytössä sääntöjä, jopa suoranaista sensurointia,
joilla säädeltiin kuoleman näyttämisen halua. Muun
muassa Hollywood-elokuvissa oli kiellettyä näyttää
kuolettavan iskun osuminen ihmiskehoon. Katsojan odotettiin tekevän tarpeelliset päätelmät tarinan
etenemisestä, kun aseella uhkaamisesta leikattiin
ihmisiin seisomassa ruumiin vierellä tai hautajaisissa. Tavoitteena oli suojata katsojia väkivallalta ja
shokeeraavilta kohtauksilta.
Rajoitukset alkoivat hellittää 1960-luvun lopulla,
minkä jälkeen osa elokuvista on etsinyt yhä näyttävämpiä ja tehokkaampia tapoja osoittaa elämän
rajallisuudet. Visuaalisesti tarkat kuvaukset kuolinhetkestä tuodaan katsojan ulottuville muun muassa
lähikuvilla, hidastamalla ja pitkittämällä kuolinkohtauksia sekä kohdistamalla ruumiiseen raakaa
ja yksityiskohtaista väkivaltaa, jossa ruumiin sietokyvyn rajoja koetellaan ja jopa fantastisilla tavoilla
ylitetään.

Etenkin 1900-luvun loppupuolelta eteenpäin
kuoleman tutkijat ovatkin nimittäneet elokuvia länsimaisen kuoleman pakopaikaksi. Toisin sanoen,
kun ihmiset harvoin kohtaavat kuolevia tai kuolleita
arkielämässään, elokuvat ovat luoneet tapoja nähdä
ja kokea kuolemaa kokemuksellisella, kerronnallisella ja visuaalisella tasolla.

Väkivaltaisen kuoleman
ulottuvuudet
Elokuvien suhde kuolemaan on kuitenkin rajallinen
ja omalla tavallaan värittynyt. Suurin osa elokuvakuolemista on ihmisille tuttuja väkivaltaisiin konflikteihin suuntautuneista genreistä, kuten toiminta- ja
seikkailuelokuvista, sotaelokuvista, kauhusta, tieteiselokuvista, trillereistä ja lännenelokuvista. Näissä kuollaan paljon ja usein myös näyttävästi (aina
epärealistisuuteen asti), mutta erityisen merkittävää
on kuolemien kerronnallinen rooli.
Fiktioelokuvien juonet voidaan pelkistää siirtymäksi yhdestä tasapainotilasta toiseen. Elokuvan
alkupuolella yhteiskunnan tai yhteisön elämä järkkyy jonkin tapahtuman, ihmisen tai asian takia. Elokuva loppuu, kun epäjärjestys ratkaistaan ja yhteisö
pystyy jatkamaan elämäänsä eteenpäin. Väkivaltagenreissä vastustajat (pahikset / hirviöt) osoittavat
pahantahtoisuutensa luomalla kuoleman uhan tai
tappamalla ihmisiä. Uhrien potentiaaliset kuolemat kasvattavat tarvetta ratkaista tilanne ja motiKLE I O 3/2019
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voivat sankareita, mutta katsojan kannalta uhreilla
ei välttämättä ole merkittävää tunteellista painoarvoa. Vain harvoin sankarit, joiden kohtaloon katsojat ovat eniten sitoutuneet, kuolevat. Sen sijaan he
usein toimivat yhtä lailla kuoleman tuottajina.
Väkivaltagenreissä kuolema usein myös lopettaa
elokuvan. Sankari, joko tahattomasti tai tahallisesti, tappaa vastustajan. Pahis saattaa pudota katolta,
räjähtää helikopterissa tai hänet ammutaan. Tämä
kuolema tarjoaa välittömän ja lopullisen rangaistuksen. Vastoin yleistä oikeuskäytäntöä elokuvapahiksen kuolema koetaan usein helpottavaksi ja
oikeudenmukaiseksi. Vaikka elokuvissa tappamista
siten paheksutaan, on sillä olemassa myös oikeutettuja muotoja. Juuri tämän takia olisi olennaista pohtia, kuinka paljon väkivaltaa ja tappamista sallitaan
sankarirooleissa olevilta ja onko tämä tappaminen
jollain tapaa erilaista kuin vastustajien toiminta vai
onko kyse vain opitusta näkökulmasta.

Kuolema ja ihmissuhteiden
merkitys
Elokuvien lajityypeissä, joissa keskitytään ihmissuhteisiin, kuten draamoissa, komedioissa ja musikaaleissa, kuolema liittyy tyypillisesti päähenkilöiden kokemuksiin ja tunteisiin. Hahmojen kokemat
menetykset tai kuoleman uhka muokkaavat tapoja,
joilla he hahmottavat maailmaa, tekevät valintoja tai
toimivat ihmissuhteissa. Kuolema-tematiikka nousee esille surun käsittelyn ja siitä selviämisen kautta.
Kuollutta henkilöä ei aina edes esitellä katsojalle, mutta hänen läsnäolonsa näkyy seuraamuksissa
niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla.
Elokuvassa Three Billboards outside Ebbing, Missouri
(2017) Mildredin tyttären murhaa ei ole selvitetty
kuukauden jälkeen. Suutuksissaan hän vuokraa
mainostauluja, joissa syytetään poliisia kyvyttömyydestä. Tämä laukaisee tapahtumaketjun, joka
paljastaa pikkukaupungin jännitteitä sekä hyvässä
että pahassa.
Elokuvissa, joissa kuvataan niin sanottuja luonnollisia kuolemia (esim. sairastumisen takia), tarinat joko kannustavat hyväksymään tai kieltämään
kuoleman. Kieltämistarinoissa ihmiset eivät hyväksy itsensä tai läheisensä lähestyvää kuolemaa, ja he
epätoivoisesti etsivät parannuskeinoja tai ratkaisuja tilanteeseen. Etsintä johtaa usein kyseenalaisiin
ratkaisuihin, kuten sielun myymiseen paholaiselle
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tai laittomiin geenikokeiluihin. Seuraamukset ovat
usein traagisia ja aiheuttavat vain lisäkärsimystä.

"Kun ihmiset kohtaavat
harvoin kuolevia tai
kuolleita arkielämässään,
elokuvat ovat luoneet
tapoja nähdä ja kokea
kuolemaa."
Hyväksyntäkertomuksissa ihmiset oppivat ymmärtämään oman kuolevaisuutensa ja pyrkivät käyttämään jäljellä olevan ajan itselleen merkittäviin asioihin. Nyt tai ei koskaan (The Bucket List, 2007) kaksi
sairastunutta miestä päättää alkaa toteuttaa asioita,
joita ovat halunneet tehdä ennen kuolemaansa.
Seikkailujensa yhteydessä miehet kasvavat ihmisinä
ja oppivat arvostamaan elämänsä ihmisiä uudella
tavalla.
Lähtökohtaisesti näihin kahteen malliin sisältyy
moraalinen asetelma, jossa ihannoidaan kuoleman
hyväksyntää tunteellisella tasolla. Hyväksyntäkertomusten henkilöt kuvataan henkisesti vahvoiksi,
jopa sankarimaisiksi, kun taas kuoleman kieltäjät
nähdään heikkoina ihmisinä, joilla ei ole kykyä kohdata elämän luonnollisia haasteita. Asetelma arvottaa niitä moninaisia kokemuksia ja tunteita, joita eri
ihmiset kohtaavat kuoleman edessä ja asetelma voi
jopa synnyttää painetta tuntea tietyllä tavalla tai kokemuksia epäonnistumisesta. Toisinaan tämä sama
asetelma toistuu myös dokumenttielokuvissa, vaikkakin tähän elokuvan alalajiin mahtuu enemmän
erilaisia tapoja kerronnallistaa ja välittää kuolemaa
kuin fiktiopuolella.
Vaikka kuolemalla on keskeinen rooli elokuvien
kerronnassa, elokuvat eivät ole kyenneet ratkaisemaan aiheeseen liittyvää mysteeriä. Elokuva on aistikokemuksena rajallinen ja kerronnallisista syistä
monet kuolemat jäävät tarinoissa sivurooleihin.
Tästä huolimatta elokuvan kuolemiset voivat tarjota
lähtökohtia keskusteluille, miten kuolemiseen suhtaudutaan yhteiskunnassa – kenen kuolemilla on
väliä ja millaisia asenteita kuoleman kuvaamiseen
liittyy. ▪
Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopistossa
elokuva- ja kulttuurintutkijana.
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VALTA-ASETELMISTA
KUOLLEITA KUVATTAESSA
Heidi Kosonen

N

ykytaiteilija Emma Ainalan teoksessa ”Too Many Stars Not Enough Sky”
(2016) lumpeiden valtaamassa vedessä tylsistyneiden ikoneiden silmien
alla kelluu punahiuksinen tyttö vatsallaan. ”Tummassa tyynessä vedessä tähdet nukkuvat/ ja kalpea Ofelia suuren liljan lailla/ kelluu tuskin liikkuen, hän on hunnuissaan unten mailla...”
(Arthur Rimbaud, ”Ofelia,” kokoelmassa Hirtettyjen
tanssiaiset).
Köynnöksen ja farkun verhoama hahmo viittaa
kahteen läntiselle kuvakulttuurille tuttuun hahmoon. Yhtenä viittauskohtana toimii prerafaeliittitaiteilija John Everett Millaisin ”Ofelia” (1851),
maalaus Shakespearen alkuteoksessa ”hullun rakkautensa” tähden hukuttautuneesta naishahmosta
vetisessä haudassaan. Toisaalta hahmo on johdettavissa Alan Kurdiin, kolmevuotiaaseen poikaan,
jonka rannalle huuhtoutunut, turkkilaisvalokuvaaja Nilüfer Demirin valokuvaan jähmettämä ruumis
nostettiin pakolaiskriisin symboliksi syksyllä 2015.
Demirin otos on todiste kuvaan tallennetun traagisen kuoleman voimasta. Kurdin hahmoa on syksystä
2015 lähtien versioitu lukuisissa internetkuvissa ja
taideteoksissa, joiden tyylilaji vaihtelee kommemoraatiosta poliittiseen kritiikkiin.
Sekä viitteessään naisen estetisoituun itsemurhaan että rodullistetun poikalapsen ruumiiseen
Ainalan teos on oiva muistutus kuoleman kuvaamisen eettisistä kysymyksistä. Esimerkiksi Kurdin
hahmon omiminen poliittisen kritiikin välineeksi ei
ole ongelmatonta, kuten Noora Kotilainen ja Saara
Särmä muistuttavat kritisoidessaan Suomen itse-

näisyysvuoden juhlarahaa, jossa Kurdin hahmo lainattiin globaalia oikeudenmukaisuutta kuvaavaan
kolikkoon: ”vaikka kuva ja sen käyttö on voimakkaan symbolinen, se on myös kuva yhden ihmisen,
ihan oikean täällä eläneen kanssaihmisemme, viimeisistä hetkistä”. (”Globaalia oikeudenmukaisuutta
Välimereen hukkuneen lapsen kuvalla,” Politiikasta.fi
27.4.2017.)
Tarkasteltaessa fiktiivisten teosten kipuilua kuolleiden hahmojen äärellä, taiteesta populaarikulttuuriin, näkökulma on hieman erilainen. Silti molempien kohdalla problematiikka on palautettavissa
kysymykseen siitä, kenellä on lupa kuvata kenenkin
kuolemaa ja miten. Pohdin kysymystä artikkelissani
paitsi visuaalisesta kulttuurista myös intersektionaalisesta feminismistä käsin, joka tunnistaa kuoleman kuvaamisen kytköksen yhteiskunnallisiin
valta-asetelmiin.

Nekromantismi naisen kuoleman
kuvaamisen tapana
Millais’n Ofelian kaltaiset kuolleet naishahmot ovat
näkyvä mutta näkymätön osa taiteen historiaa ja
nykykulttuuria. Romanttisen Ofelian lisäksi taiteen
historia tuntee naisen estetisoidun kuoleman esimerkiksi kalmantanssi- sekä Lukretia-traditioista.
Keskiaikaisessa kalmantanssissa kuolema kuljettaa
nuorta vähäpukeista tai alastonta neitoa. Renessanssitaiteessa taas antiikin mytologiassa kunniaitsemurhallaan tasavallan syntyä edesauttanut Lukretia
koristaa seiniä alastomuuttaan korostavan hunnun
ja kuolemaansa symboloivan tikarin kanssa.
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Visuaalisen nykykulttuurin osalta voidaan taas
pohtia vaikkapa sairaanloisen havainnollistuksen
antavaa Entertainment Weekly -lehden (17.1.2014)
Gone Girl -elokuvaa markkinoinutta kansikuvaa, jossa päähahmoa näytellyt Rosamund Pike makaa ruumishuoneella puolisoaan esittävän Ben Affleckin
syleilyssä. Elokuvassa Piken hahmo lavastaa oman
murhansa kostaakseen puolisolleen tämän aviorikoksen; kansikuvassa hän on kuitenkin kuollut, ja
kuolemassaan häiritsevän kaunis valkoisen mekon
vihjaamine täydellisine vartaloineen ja huolella aseteltuine hiuskiehkuroineen.
Elokuvatutkija Michele Aaronin lanseeraamaa
käsitettä käyttäen tätä kuvakulttuurista ilmiötä
voidaan sanoa ”nekromantismiksi.” Käsite kuvaa
taipumusta hyödyntää juuri kuolleita tai kuolevia
naishahmoja kuvakulttuurisina ”muusina,” joissa
ruumiillistuu läntisen kulttuurin loputon kiinnostus
kuolemaa kohtaan. Nekromantismi myös kytkeytyy
naisruumiin seksualisointiin, kuten voi käydä ilmi
viihteen valtavirtaa edustavasta Gone Girl-elokuvan
kansikuvasta tai Lukretia-traditiosta. Molemmissa

kuolleen tai kuolevan naisen kauneusideaaleja vastaava ruumis kiertää kuoleman kuvaamiseen liittyjä
tabuja estetisoituna objektina, joka on luotu katseita
varten pikemmin kuin toimimaan, ja joka on siis loppujen lopuksi luotu juuri miellyttämään.
Elokuvatutkija Laura Mulvey on kuvannut visuaalisen kulttuurin subjekti-objekti -asetelman sukupuolittuvan siten, että läntisessä kuvakulttuurissa
naishahmoja asetetaan ”retinaalisiksi” kohteiksi
mieskatseen alle. Tämä on totta myös naisen kuolemaa tarkasteltaessa, mikä tekee kuoleman kiinnittymisestä estetisoituihin naisruumiisiin jokseenkin
ongelmallisen. Väkivaltaisia kuolemia tarkasteltaessa kysymys on vielä erityisen herkkä. Esimerkiksi
Lukretian tai Ofelian itsemurhia pohtiessa hahmojen esineellistäminen riisuu hahmoilta sellaisen
toimijuuden, joka monille mieshahmoille myös
omaehtoista kuolemaa kuvatessa sallitaan. Erityisen
ongelmallista kuolleiden naisten seksualisointi on
vielä silloin, kun se kytkeytyy väkivallan kuvauksiin,
kuten esimerkiksi rikossarjoissa.
Sekä taiteessa ja viihteessä suuri osa ongelmaa

John Everett Millaisin Ofeliassa (1851) näkyy läntisessä kuvakulttuurissa kiertävä naisen
estetisoitu itsemurha.
Kuva: Wikimedia commons.
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ovat paitsi nämä kuvaamisen käytännöt myös ne
taiteen ja elokuvan tutkijoiden kritisoimat sukupuolittuneet valta-asetelmat, katsojan ja katsotun
sukupuolittuneet positiot, joista käsin läntistä kuvakulttuuria on historiallisesti tuotettu ja edelleen
tuotetaan: kuolleita naisia kuvaavat taiteilijat ovat
pääsääntöisesti valkoisia miehiä.

Rodullistetun kuoleman ja
kärsimyksen spektaakkeli
Samat valta-asetelmat tulevat toisesta näkökulmasta
näkyviin paitsi mainitussa Alan Kurdin tapauksessa,
myös nykytaiteilija Dana Schutzin Open Casket -teosta käsitelleessä kohussa keväällä 2017. Myös Schutzin teoksen kohteena on kuollut lapsi: 1950-luvulla
elänyt ja kuollut 14-vuotias Emmett Till, jonka raaka
murha antoi yhden kimmokkeen Yhdysvaltojen rodulliseen segregaatioon liittyneelle kansalaisoikeustaistelulle. Maalaus perustuu valokuviin tunnistamattomaksi runnellusta pojasta arkussaan, jotka
alkujaan julkaistiin pojan äidin päätöksestä, jotta
”koko maailma saisi nähdä mitä hänen pojalleen oli

tehty.” Teos saikin mustan taideyleisön protestoimaan taideteoksen äärellä ”Black death spectacle”
-kylttejä kantaen.
Kuten Kotilaisen ja Särmän kritiikissä, myös Open
Casket -teoksen kohdalla yhden oikeasti eläneen
ihmisen koettiin muuttuneen valkoisen (taide)yleisön fetissiksi. Lisäksi kyse oli sorretun kansanosan
vastarinnan ikonista, jonka etuoikeutettu toimija
omi omaan taiteeseensa osoittaakseen empatiaansa. Emmett Tillin kuoleman ei olisi pitänyt kuulua
Schutzille maalata, tai Alan Kurdin Suomen valtiolle
painattaa kolikkoon, mutta näiden ruumiiden kuulumista valkoisen humanitäärisen projektin tarpeisiin ei historiallisten valtasuhteiden tähden kuitenkaan usein kyseenalaisteta: rodullistettu lapsihan,
joko kärsivänä tai kuolleena, varsin usein kiihottaa
läntisessä kuvastossa valkoisia hyväntekijöitä toimimaan. Tarkoitusperät ovat hyvät, mutta kysymys on
kuitenkin siitä, millaisissa hierarkioissa oikeus näiden sorrettujen kehojen kärsimyksen ja kuoleman
esittämiseen kumpuaa.
Kuten rodullistetun yleisön Open Casket -kohun
yhteydessä kantamat ”black death spectacle” -kyltit

Museokävijä Scott W. H. Youngin julkaisemassa kuvassa protestoidaan Dana Schutzin
Open Casketissa (2017) ilmentyvää "mustan kuoleman spektaakkelia”.
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huomauttavatkin, uutismedian, viihteen ja taiteen
kuoleman kuvauksissa kuvataan naisten esineellistettyjen ruumiiden lailla liian usein juuri rodullistettuja toimijoita, joiden redusoiminen pelkiksi
kehoiksi on seurausta samankaltaisista historiallisista valtapositioista, kulttuurisista kahtiajaoista ja
kuvaamisen konventioista, joissa naisenkin objektius määräytyy. Se, että Kurdiin ja Tilliin liittyvissä
kohuissa esiintyy viattomuuden kautta määritelty
rodullistettu lapsi, vain tuottaa tätä problemaattista
asetelmaa näkyviin: kun ihmisiä kuvataan kuolemassa, ruumiiksi valitaan useimmiten niitä, jotka
valtapositiosta käsin edustavat ”toiseutta”. Samaan
epäsymmetriaan on herätty myös seksuaalivähemmistöistä käsin, jotka kokevat tulevansa esimerkiksi
naisten lailla toistuvasti passivoiduiksi ja uhriutetuiksi erityisessä tabuasemassa olevan itsemurhan
kuvauksissa.
Intersektionaalisen feminismin näkökulmasta
tarkasteltuna kuoleman seksualisoitua ja rodullistettua kuvakulttuuria tarkastellessa kyse onkin juuri
valtapositioista, jotka heijastuvat kuvakulttuurin eri
aloille taiteesta viihteeseen. Valtahierarkian huipulla historiallisesti istunut ”valkoinen mies” – ja
Schutzin tapauksessa valta-asemaa monia muita
lähempänä oleva valkoinen nainen – saattaa itse
sekä vaalia oman kuolemansa (ja kärsimyksensä)
yksityisyyttä, että valita omiksi ”sijaiskärsijöikseen”
itseään sorretumpia toimijoita. Tällöin sekä naisten
että rodullistettujen toimijoiden, aikuisten ja lasten,
kuolema on kyseenalaistamattomien globaalien valtapositioiden tähden ryöstöviljeltävää materiaalia
viihteelle, taiteelle ja medialle joko seksualisoitavaksi tai muilla tavoin välineellistettäväksi.

Pohdinto
Kun nykyiset käytänteet ovat monesta perpektiivistä epäeettisiä, miten taiteen ja kuvakulttuurin tulisi
toistaa kuolemaa toisin? Toistaako esimerkiksi tämän artikkelin avannut Emma Ainalan ”Too Many
Stars Not Enough Sky” valtahierarkioiden muovaamaa kuvakulttuuria ongelmattomammin? Yhtäältä
se rodullistaa Nilüfer Demirin valokuvasta lainaamansa hahmon valkoiseksi sulauttaessaan sen osaksi Ofelia-traditiota. Toisaalta juuri suhteessa tähän
traditioon maalauksen vatsallaan makaava hahmo
haastaa kuvakulttuurin ”nekromanttista”, seksualisoivaa toistoa, jossa kuolleena kuvatut naishahmot
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on asetettu kuolemaan juuri mieskatsetta varten.
Feministisenä teoksena Ainalan maalaus on oivaltava. Se ei kuitenkaan pysty pyyhkimään pois viitettä
alkuperäiseen valokuvaan, jossa vatsallaan makaa
juuri rodullistettu poikalapsi, ja Open Casketin lailla
välineellistää taiteilijaa alemmalle sortosektorille sijoittuvan hahmon omiin tarkoitusperiinsä.

"Kenellä on lupa kuvata
kenenkin kuolemaa ja
miten?"
Entä toinen teos, Rowit Chawlan valokuva provokatiivisesta nykytaiteilija Ai Weiweistä makaamassa
rannalla samassa asennossa kuin poikalapsi Kurdi
Demirin valokuvassa India Today -lehden kannessa
(1.2.2016)?
Myös Weiwei tulee valkoiseen taidemaailmaan alkujaan sen ulkopuolelta, vaikkakin eri kulttuurista,
ja kuvauttaa itseään. Samoista syistä kuin Ainalan,
tämäkään kuva ei ole ongelmaton, muistuttaen edelleen, että kuvattaessa kuolemaa sellaiset tekijät ovat
harvassa, joilla ei olisi syytä paremmin herätä omiin
etuoikeuksiinsa. Tämä koskee myös meitä teoksia
lukevia yleisöjä.
Weiwein pakolaiskriisiin kantaa ottanut teos on
jakanut mielipiteitä esimerkiksi koska sen on nähty
vievän terän alkuteokselta: ”the original image of
the drowned Kurdi is hugely powerful, and utterly
unforgettable to anyone who saw it.” Kritiikki on
havainnollistava, sillä se vetää huomiota sekä tietynlaisten ruumiiden välineellisyyteen läntisessä kuvakulttuurissa että siihen, millaiset ruumiit tämän
kulttuurin toistosta edelleen puuttuvat: toimijoiksi
määriteltyjen miesten kuolleena kuvatut. ▪

Kirjoittaja toimii väitöskirjatutkijana Jyväskylän
yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen
laitoksella. Hän viimeistelee tabua käsittelevää
väitöskirjaa, jossa tarkastelun kohteena on erityisesti
itsemurhaan kohdistuvan biovallan ilmeneminen
jälkimodernissa kuvakulttuurissa.
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MENETYS JA MUISTO
– NÄYTTELY KUOLEMASTA,
USKOSTA JA KAIPAUKSESTA
Samuel Fabrin

T

alvisodan syttymisestä tulee marraskuussa kuluneeksi 80 vuotta. Kun sodan
kokeneiden suomalaisten määrä vähenee, on museoilla yhä suurempi vastuu
tuoda heidän kokemuksiaan uusilla tavoilla uusien sukupolvien saataville ja näin mahdollistaa menneiden tapahtumien reflektointi ja uudelleen arviointi.
Museo Militariassa Hämeenlinnassa avattiin
19.5.2019 vaihtuva näyttely Menetys ja muisto. Se kertoo kuolemasta, kaatuneiden huollosta ja hengellisestä työstä talvi- ja jatkosotien aikana sekä sodan
aiheuttamien menetysten vaikutuksista: vainajien
muiston vaalimisesta ja läheisten kaipauksesta.
Suomen sotien tarina kerrotaan uudesta näkökulmasta. Aihetta ei ole museonäyttelyssä Suomessa tässä laajuudessa aiemmin käsitelty. Näyttelyssä
nämä sensitiiviset teemat kootaan kokonaisuudeksi,
jossa tutkimus- ja muistitieto yhdistyvät esineelliseen ja kuvalliseen kulttuuriperintöön.

Usko ja pelko
Kuoleman, uskonnon ja sodankäynnin suhde on tiivis. Suomen armeijaan on kuulunut sotilaspappeja
itsenäisyyden alusta alkaen. Sodan aikana heidän
työssään korostuivat jatkuvasti läsnä olevaan kuolemaan liittyvät asiat. Ihanteeksi muodostui miesten keskuudessa kulkeva, vaarat ja kuoleman uhan
heidän kanssaan jakava pappi. Sotilaiden henkilökohtainen kohtaaminen, sielunhoito, oli keskeistä
sotilaspapin työtä.
Kuoleman läsnäolo voimisti uskonnollisia mielialoja. Uskonto tarjosi mielenrauhaa ja lievitti pelkoa
sodan väkivallan keskellä. Toisaalta niin sanotun
vaara- tai rintamauskonnollisuuden – kuolemanpe-

lon aikaansaaman ja taistelujen hiljennyttyä väistyvän uskonnollisuuden – olemassaolo tiedostettiin.
Rintamaolosuhteissa käännyttiin usein kotona ja
koulussa tutuksi tullen Jumalan puoleen, vaikka
muuten suhtautuminen uskontoon olisi ollut välinpitämätöntä tai kielteistä. Myös järjestäytyneen
uskonnon ulkopuoliset uskomukset enteineen ja
amuletteineen elivät rintamilla.

Kuolema ja kaipaus
Suomi pyrki ja onnistui ainoana toiseen maailmansotaan osallistuneena maana laajamittaisesti kuljettamaan kaatuneet sotilaansa kotiseudulle haudattaviksi. Tämä oli paitsi sotilaiden itsensä myös
omaisten toive. Talvisodan alkuvaiheessa muotoutunut periaate edellytti kaatuneiden huollosta eli
vainajien käsittelystä ja kotiin lähettämisestä vastanneen organisaation perustamista. Sotilaspappien johtamissa kaatuneiden evakuointikeskuksissa
(KEK) työskenteli naisia ja miehiä, lottia, työvelvollisia ja sotilaita.
Kaatuneiden evakuointikeskuksissa sodan seuraus, kuolema, näkyi konkreettisimmillaan ja raadollisimmillaan. Vaikeissa olosuhteissa huollettiin tuhansia kaatuneita. Talvisin toiminta alkoi vainajien
sulattamisella, kesällä ongelmia aiheutti lämpimän
ilman aiheuttama ruumiiden hajoaminen. Vainajat
tunnistettiin, riisuttiin, pestiin, puettiin kuolinpaitaan ja laitettiin arkkuihin. Pahimmat ruhjeet sidottiin. Henkilökohtaiset tavarat otettiin talteen ja lähetettiin omaisille.
Rintamalta tulleet suruviestit ja kotirintaman
sankarihautajaiset toivat sodan seuraukset näkyvästi myös siviiliväestön elämään. Sotilaan kuolema
kosketti paitsi kaatuneen vanhempia, leskeä ja lapsia
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myös koko yhteiskuntaa. Sankarihautajaiset olivat
kansallisia, yhteisöllisiä surujuhlia. Yhteisöllinen
suru toimi myös isänmaallisen hengen vahvistajana.
Yksityinen suru ja kaipaus saivat monia muotoja.
Sotavainajien perheissä tragedia liittyi tunnetason
lisäksi usein toimeentuloon.

Vaikeasta aiheesta ajatuksia
herättäen
Näyttelytyöryhmä halusi toteuttaa näyttelyn, jossa raadollista aihetta käsitellään kaunistelematta
mutta kävijää tahallisesti järkyttämättä. Näyttelyyn
luotiin lempeä värimaailma, jonka myötä tunnelma
on rauhallinen, ei shokeeraava. Sotakuoleman raakuutta ei peitellä mutta ei myöskään korosteta.
Näyttelyssä on käytetty ääntä ja äänimaisemia kokemusten välittämiseen. Talvisodan jouluhartautta
Kollaalla säestää miesten laulama ”Enkeli taivaan”.
Puolijoukkueteltassa voi pysähtyä kuuntelemaan
sotilaspapin ja sotilaan kohtaamista eri tilanteissa:
sotilaan menetettyä taistelussa lapsuudentoverinsa,
kotiasioiden vaivatessa rintamalla olevaa perheenisää ja sotilaan pelätessä kuolemaa. Näyttelijän tulkitsemat papin puheenvuorot ovat käsikirjoitettuja
mutta perustuvat muistelmissa ja päiväkirjoissa
esiintyviin tilanteisiin.
Sotilaspapin joukoille pitämä puhe ennen yöllistä
hyökkäystä edeltää näyttelyyn rakennettuun taisteluhautaan siirtymistä. Taisteluhautaa elävöittävää
audiovisuaalinen materiaali. Äänitteitä kuuntelemalla kävijä voi luoda mielikuvia tilanteista rintamalla. Puhe ja taisteluhauta johdattavat samalla
eteenpäin taistelun seurauksiin: haavoittumiseen ja
kuolemaan. KEK:n kuuntelupisteessä tuodaan esille
nuoren lotan kokemuksia kaatuneiden huollossa.
Näyttelyssä on kuvia vainajista, mutta ne voi halutessaan sivuuttaa. Tunnistamattomien vainajien
kuvia on sijoitettu esimerkiksi ruumisarkkuun.
Sirpaleiden vaurioittamat ja kaatuneilta talteen
otetut esineet kertovat karulla tavalla taisteluiden
seurauksista. Raakalautainen ruumiiden pesupöytä
ja ihmishahmon muotoon aseteltu teksti valottavat
hienovaraisesti kaatuneiden evakuointikeskusten
toimintaa. Viimeisen tilan keskiössä on kaatuneiden
omaisten lähettämistä valokuvista koottu kollaasi.
Seinälle heijastetussa videossa leski vastaanottaa papin tuoman suruviestin. Näyttely muistuttaa sodan
pitkistä varjoista.
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Sotakuolemasta eri ikäryhmille
Kuoleman kohtaaminen elokuva- ja pelimaailman
ulkopuolella on nykyään harvinaista. Peruskäsitteitä avaavat näyttelytekstit sekä otteet muistelmista
ja kirjallisuudesta konkretisoivat sotien seuraukset.
Ne tarjoavat tietoa, mutta eivät vahvoja kannanottoja. Tunnelma tekee hiljaiseksi ja haastaa pohtimaan.
Menetys ja muisto -näyttely on suunnattu aikuisille ja yli 10-vuotiaille. Näyttely ei sisälly museon
alakoululaisille suunnattuun kulttuuripolkuohjelmaan, mutta lapset voivat tutustua näyttelyyn aikuisen kanssa tämän harkinnan mukaan. Näyttelyyn
liittyy eri ikäryhmät huomioiva oheisohjelma, joka
koostuu luennoista, elokuvaesityksistä, opastuksista ja työpajoista. ▪
Kirjoittaja työskentelee tutkijana Museo Militariassa.
Menetys ja muisto -näyttely Museo Militariassa
19.5.2019–15.3.2020.
Museo Militaria tallentaa ja esittelee maanpuolustuksen
historiaa, erityisesti tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajin
kulttuuriperintöä. Museo on yksityinen, valtionosuutta
saava ammatillisesti hoidettu museo ja
Sotamuseon yhteistyömuseo.

Kaatuneiden omaisten Kirkollisten asioiden
osastolle lähettämiä kuvia.
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ANTROPOLOGISIA
OPPIMATERIAALEJA LUKIOON
Ninnu Koskenalho

A

ntropologiaa kansantajuistava verkkojulkaisu AntroBlogi on julkaissut
toisen asteen opetukseen tarkoitetun
avoimen oppimateriaalien kokonaisuuden. Kehon ja kulttuurin risteyskohtia antropologisen linssin läpi katseleva viiden
oppitunnin paketti on sarjassaan ensimmäinen. Se
toimii lähes täysin vapaaehtoispohjalta pyörivän julkaisun pilottiprojektina antropologisen tiedon tuomiseen lukiotason opetuksen hyödyksi.
Oppimateriaalihankkeen motiivina on ajatus
siitä, että antropologinen, ihmisyyden ymmärtämiseen keskittyvä tietotaito on keskeisen tärkeää lukion opetussuunnitelmaan kirjatun lukiokoulutuksen
tehtävän ja arvoperustan kannalta. Yhteiskunnan
kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyminen
tarjoaa yhä enemmän sekä tilaisuuksia että tarvetta
oppia hahmottamaan niitä monimutkaisia ja monikerroksisia vuorovaikutussuhteita, jotka muodostavat niin oman yhteiskuntamme kuin minkä tahansa
sosiaalisen ryhmän. Tätä laajaa tarkoitusta varten
antropologiseen tietoon pohjaavat näkökulmat ovat
hyödyllisiä myös toisen asteen opetukselle.
Opetuskokonaisuuden teemaksi valikoitui keho
ja kulttuuri. Antropologia on tieteenalana valtavan
laaja, ja sovellettavissa erittäin monen aiheen tarkasteluun. AntroBlogin filosofia tieteen kansantajuistamisessa on aloittaa aiheista, jotka ovat yleisölle
jo valmiiksi tuttuja ja läheisiä, ja edetä sitä kautta uusiin näkökulmiin. Tämän vuoksi antropologian tar-

joaminen lukiolaisille aloitettiin heitä hyvin konkreettisesti lähellä olevista tutuista aiheista: kehosta!

Kauneudesta kuolemaan
Oppisisällöt käsittelevät esimerkiksi kauneuskäsityksiä sen valossa, kuinka voimakkaasti aikaan ja
paikkaan sidottua erilaisten asioiden näkeminen
kauniina ja tavoiteltavina on. Aiheen käsittelyssä
tarkoitus on paitsi jakaa kiinnostavaa tietoa ilmiön
kulttuurisesta vaihtelusta, myös avata niitä moninaisia syitä, joita jonkin fyysisen piirteen kauniina
näkemisen taustalla on. Kuten muutkaan kulttuuriset piirteet, kauneuskäsitykset eivät synny tyhjiössä.
Oppimateriaalit avaavat oppilaille niitä rakenteita,
jotka tuottavat myös heihin tällä hetkellä vaikuttavia
näkemyksiä kauniista, tavoiteltavasta ja hyväksyttävästä ulkonäöstä.
Kokonaisuuden muut teemat ovat vastaavalla
tavalla kulttuurin ja kehon yhtymäkohtia kartoittavia: käymme läpi ruokailutottumuksia, liikuntaa ja
kehon käyttämisen tapoja, aisteja ja niiden hahmottamista - sekä lopulta kehojen kuolemaa.

Miksi valitsimme kuoleman
kurssin viidenneksi teemaksi?
Kuolema on aihe, jota moderneissa teollistuneissa
yhteiskunnissa käsitellään ennen kaikkea erilaisten
kuoleman koneistojen eli kuolemasta huolehtivien
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instituutioiden ja mekanismien sisällä. Tällaisia ovat
esimerkiksi saattohoitokodit, ruumiinavauksesta ja
ruumiin kuljetuksista vastaavat tahot, hautausurakoitsijat ja siunauksesta huolehtivat uskonnolliset
tai uskonnottomat instituutiot. Vaikka kuolema on
väistämätön ja luonnollinen osa elämää, perinteisten kuolemiseen ja kuoleman käsittelemiseen liittyvien käytäntöjen modernisoituminen on siirtänyt
kuoleman materiaalisen puolen hyvin pitkälti pois
tavallisen ihmisen näkyviltä.
Kulttuuripiirissämme kuolema saattaa jäädä etäiseksi. Siitä ei juuri puhuta, emmekä välttämättä näe
läheistemme kuolleita ruumiita, ole läsnä kuoleman
hetkellä tai varsinkaan sen jälkeen. Kuoleman käytäntöjen modernisaatio vaikuttaa myös kuoleman
siihen puoleen, joka elävien kannalta on kenties
olennaisin: kuoleman sosiaalisuuteen. Menetyksen
kohtaava ihminen ja ihmisyhteisö eivät tiedä, millaista käsikirjoitusta menetyksestä selviämiseen ja
kuoleman käsittelemiseen tulisi seurata. Kuoleman
rituaalit ovat yksilökeskeisessä yhteiskunnassamme
verrattain harvat ja hajanaiset.
Jokainen kohtaa elämässään kuolemaa, ja osalle
oppimateriaalien kohderyhmästä kuolema on nuoresta iästä huolimatta jo tuttu. Toisin kuin kauneudesta tai liikunnasta, kuolemasta ei kuitenkaan välttämättä ole helppo puhua. Oppitunti tarjoaa nuorille
tuoreita eväitä kuoleman teeman käsittelyyn niin
abstraktilla kuin konkreettisella tasolla. Käytämme
apuna muun muassa erilaisten kuoleman kulttuurien vertailua. Tämä auttaa ymmärtämään, että kuolema on yhtä lailla kulttuurinen tapahtuma kuin
muutkin ihmiselämän ilmiöt.

Tekstiä, podcasteja, videoita ja
keskusteluja
Antropologisten oppimateriaalien kokonaisuus
sisältää viiteen teemaan jaetut tekstisisällöt, sekä
vaihtoehtoisena oppimisen tapana kuunneltavat podcastit samoista aineistoista. Oppitunnit on pyritty
suunnittelemaan niin, että ne sopivat sekä luokassa
että itsenäisesti oppimiseen. Erityisesti itsenäiseen
opiskeluun podcastit ovat omiaan, ja niiden käyttöä
kannattaa suositella oppilaille.
Ehdotamme yksittäistä teemaa yksittäisen oppitunnin aiheeksi. Mikäli lukujärjestyksestä ei löydy
tilaa viidelle vaan ainoastaan yhdelle oppitunnille,
voi sen sisällöksi valita tarjotuista aiheista minkä taK L E I O 3 /2 0 19

hansa. Aiheet toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina,
ja ne voidaan käsitellä missä tahansa järjestyksessä.
Johdantokappaleeseen kannattaa kuitenkin tutustua ensin, käyttääpä oppitunteja kokonaisuutena tai
yksittäin.

"Menetyksen kohtaava
ihminen ja ihmisyhteisö
eivät tiedä, millaista käsikirjoitusta menetyksestä
selviämiseen ja kuoleman
käsittelemiseen tulisi
seurata."
Ehdotamme, että oppitunti aloitetaan lukemalla
tai kuuntelemalla oppilaiden kanssa yhdessä oppitunnin tekstisisällöt. Ne on käsittelyn helpottamiseksi jaettu useampaan lyhyeen osaan. Jokaisen
osion jälkeen opittua on hyvä pohtia luokan kesken,
vaikkapa pienryhmissä. Materiaali sisältää valmiita
keskustelunavauksia, jotka voi myös korvata haluamillaan muilla kysymyksillä. Itseopiskelussa
samoja kysymyksiä kannattaa pohtia kirjallisesti itsekseen.
Kutakin oppituntia elävöittää ja keventää lisäksi
AntroBlogin Kulttuurishokki-sarjan video, jossa tarkastellaan jotakin oppitunnin teemaan liittyvää aihetta uudesta näkökulmasta käsin. Verkkosivustolla
videot tulevat vastaan kohdassa, jota ehdotamme
niiden katsomiselle, mutta sopiva hetki videolle voi
luokasta riippuen olla myös vaikkapa tunnin alussa
tai viimeiseksi asiaksi ennen kokoavaa keskustelua
tunnin teemoista.
Pilottihankkeen oppimateriaalit ovat vapaasti
käytettävissä ja tekstit ladattavissa myös tulostettavassa pdf-muodossa osoitteessa antroblogi.fi/
oppimateriaalit. Opettajien palautetta materiaalien
hyödyllisyydestä ja toimivuudesta otetaan erittäin
mielellään vastaan, jotta materiaaleja voidaan jatkossa kehittää vastaamaan paremmin opetuksen
tarpeita. ▪

Kirjoittaja on antropologiaa popularisoivan
AntroBlogi-verkkojulkaisun toinen päätoimittaja.
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MITÄ TAPAHTUI
ILLINTSIN KYLÄSSÄ 1942?
Sari Halavaara ja Juha-Pekka Lehtonen

R

anskalainen
kansalaisoikeusjärjestö
Yahad-In Unum (YIU) etsii ja tutkii toisen maailmansodan aikana itärintamalla, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä, Puolassa, Liettuassa, Romaniassa ja
Moldovassa tehtyä joukkotuhontaa. Järjestö kutsuu
tapahtumia nimellä ”Holocaust by Bullets” nostaen
esiin hirmuteot, joita saksalaisten Einsatzgruppet
tekivät. Niiden uhreiksi joutuivat juutalaisten lisäksi
romanit, kommunistit sekä sotavangit.
Järjestön tutkimustoiminta perustuu sekä arkisto- että kenttätyöhön. Se on paikantanut lähes 1700
teloituspaikkaa, jotka on kerätty interaktiiviseen
karttaan. Puolet niistä on dokumentoitu tarkasti
arkistotiedoin, valokuvin sekä kenttätyönä kerättyjen vielä elossa olevien aikalaisten videohaastatteluin. Tämä erinomainen aineisto löytyy osoitteesta:
https://yahadmap.org/en/#map/

Idea aineiston kokeiluun syntyi osallistuttuamme Yahad-In Unumin opettajille suunnattuuna konferenssiin Caenissa. Valitsimme tutkimuskohteeksi
ukrainalaisen Illintsin kylän, jossa teloitettiin vuosina 1941-1942 noin 3000 ihmistä.
Kansainvälisten suhteiden kurssilla (HI02) opiskelijat saivat tutkia materiaalia yhteisöllisesti pienissä ryhmissä. Helpottaaksemme opiskelijoiden työtä
olimme kääntäneet osan kirjallisista materiaaleista
suomeksi. Videohaastattelu oli tekstitetty englan-

niksi ja valokuva-aineistoon oli valmiiksi selkeät
englanninkieliset tekstitviittaukset. Koko tutkimustehtävä löytyy HYOL:n verkkosivujen linkkivinkeistä historian kakkoskurssin kohdalta: hyol.fi/linkkivinkki/hi-lukio/
Tehtävässä opiskelijat saivat toimia historiantutkijoina yhden 75 minuutin oppitunnin ajan ja
selvittää, mitä kylässä oli tapahtunut. Palautekeskustelussa opiskelijat ymmärsivät, että historian tutkimuksessa joudutaan välillä tekemään päätelmiä
epätäydellisestä materiaalista, jolloin lähdekritiikki
on välttämätöntä tulkintoja tehtäessä.
Keskeisiä oivalluksia oli havainto, että holokaustin uhrien joukossa oli runsaasti myös ei-juutalaisia,
eivätkä kaikki juutalaiset suinkaan kuolleet tuhoamisleireissä. Lisäksi hirmutekoihin syyllistyi
varsin laaja joukko ihmisiä. Tutkimustehtävän teko
osui sattumalta erityisen ajankohtaiseen hetkeen,
sillä Kansallisarkisto julkaisi juuri oman selvityksensä suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen. Tämä toi lisäsävyä
opiskelijoidemme töihin.
Yahad-In Unumin tarjoama aineisto sopii hyvin
suomalaiseen demokratiakasvatukseen, jossa historian oppiaineessa voi nostaa esiin ihmisoikeusrikokset. Kun opiskelijat pääsevät tutkijan otteella
perehtymään niihin, he oppivat myös historiallista
empatiaa. Historian opiskelussa ei ole koskaan kyse
vain sisältöjen ja vuosilukujen opiskelusta, vaan sitä
opitaan myös sydämellä.
Linkki Yahad-In Unumin Illintsin kylää koskevaan aineistoon löytyy osoitteesta: https://yahadmap.org/en/#village/illintsi-ilintsy-linitz-vinnytsiaukraine.92 ▪

Kirjoittajat ovat espoolaisen Otaniemen lukion opettajia.
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Yhteistoiminnallista kertaamista
Quizlet liven avulla
hanna ylönen

Q

uizlet on monelle opettajalle tuttu peli, jonka
Flashcards-toiminnolla
oppilas etsii sanoille vastineita tai
pareja. Quizlet sopii hyvin historian ja yhteiskuntaopin opetukseen, ja Quizletin live-toiminnolla
kertauspelistä voi tehdä yhteistoiminnallisempaa. Quizletin käyttö
on nopeaa, sillä kirjautumiseen
opettaja voi käyttää Facebook- tai
Google-tunnuksia.
Opettaja laatii Quizletin opettajasivulla vastinparit tai kysymykset, jotka pienryhmät yrittävät saada peräkkäin oikein.
Oppilaat liittyvät puhelimella tai
tabletilla samaan tapaan kuin Kahootissa, menemällä osoitteeseen
quizlet.live ja liittymällä peliin
koodilla jonka opettaja heijastaa taululle videotykillä. Tämän
jälkeen Quizlet arpoo oppilaat
satunnaisesti ryhmiin eläinhahmoiksi. Ensimmäisenä vaiheena
oppilas etsii luokasta muut ”lajitoverinsa”. Opettaja voi myös
järjestää ryhmien koostumuksia
uudelleen resuffle-toiminnolla.
Pienryhmien muodostuttua joukkueet näkyvät taululla, jolloin
ryhmät myös kilpailevat toisiaan
vastaan.
Koko joukkueelle näkyy sama
kysymys, mutta oppilailla näkyy
omilla laitteillaan eri vastausvaihtoehtoja, ja vain yhdeltä heistä
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löytyy oikea vastaus. Oppilaiden
täytyy siis keskustella kysymyksestä ja vasta sitten valita oikea
vastaus kyseisen oppilaan laitteelta. Väärä valinta pudottaa
joukkueen viimeiseksi. Oppilaat
voivat vilkuilla joukkueiden pistetilannetta välillä taululta.
Ainakin yläkoululaiset ovat
pitäneet Quizlet livestä ja intoutuvat kertaamaan sisältöjä useampaan kertaan. Olemme kerranneet esimerkiksi 7.-luokkalaisten
kanssa kansalliseen heräämiseen
liittyviä henkilöitä ja heihin liittyviä teoksia. Tällöin vastinparit
voivat olla esimerkiksi Aleksis
Kivi – Seitsemän veljestä, Elias
Lönnrot – Kalevala, J. L. Runeberg
– Vänrikki Stoolin tarinat ja niin
edelleen. Pareja kannattaa olla
riittävästi, jotta peli on tarpeeksi

haastava. Pelin loputtua joukkueet näkevät mitkä käsitteet menivät oikein ja mitkä väärin.
Kannattaa huomioida, että peli
onnistuu vain, jos kaikki joukkueen oppilaat pääsevät pienryhmäänsä mukaan. Jos oppilas putoaa pienryhmästään tai ei pääse
osallistumaan, niin hänen koko
joukkueensa peli hankaloituu,
koska oikea vastaus on aina yhden osallistujan laitteella kerrallaan. Jos kaikki eivät ole mukana
pelissä, oikeaa vastausta ei löydy.
Pelaaminen on kuitenkin sujunut
omilla tunneillani hyvin ja iloisissa tunnelmissa. ▪

Kirjoittaja työskentelee historian ja
yhteiskuntaopin opettajana Viikin
normaalikoulussa.

Esimerkki quizletin sanapareista.
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HISTORIAN TEKSTITAITOJEN
OSAAMINEN, OPPIMINEN JA
ARVIOINTI
Anna Veijola, Mat ti Rautiainen ja Simo Mikkonen

P

akohuonepelejä, vierailuja autenttisilla
tapahtumapaikoilla sekä arkistolähteiden etsimistä ja lukemista. Oppikirjan
tekstin kanssa työskentelyä, keskenään
ristiriitaisten lähteiden vertailua, sekä
erilaisten historiallisten lähteiden analysointia. Faktaa ja fiktiota, tapahtumasta luotujen kertomusten
paikkansapitävyyden arviointia sekä omien johtopäätösten tekemistä ja esittämistä. Näissä kaikissa
on kyse historian tekstitaidoista eli menneisyyttä
koskevan moninaisen tiedon hankkimisesta, käsittelystä ja sen pohjalta omien tulkintojen tuottamisesta ja esittämisestä.
Syksyllä 2016 käynnistyi Suomen Akatemian
rahoittama tutkimushanke ”Kohti tiedonalakohtaista ajattelua lukiossa: historian tekstitaitojen hallinta,
oppiminen ja arviointi”. Tutkimushanke perustuu
lähtökohtaan, jonka mukaan tieteenalan osaamisen
edellytyksenä on hallita kyseisen tieteenalan tyypilliset tavat käyttää kieltä. Historiassa kielen avulla
paitsi välitetään tietoa, myös osoitetaan historial-

lista ajattelua. Historiallinen ajattelu puolestaan on
muutoksen ja jatkuvuuden analysoimista, syiden ja
seurausten hahmottamista, merkitysten pohdintaa,
erilaisten lähdeaineistojen kanssa toimimisen taitoja sekä pätevien argumenttien tekemistä niiden pohjalta. Tämä vaatii historiallisen kontekstin tuntemista eli tapahtumien ja lähteiden sitomista laajempaa
ympäristöön, jossa ne ovat tapahtuneet tai syntyneet
– käytännössä siis sisältötietoa.

Historian taidot
Historian pedagogiikan uudistamiseen liittyvien
tekstien perusteella suomalaisessa historian opetuksessa on pyritty jo viimeisen 150 vuoden ajan pois
muistitietoon perustuvasta opetuksesta ja opettajan
puheen kuuntelusta kohti oppilasta aktivoivaa ja
historiallista ajattelua tukevaa oppimista. Historian
opiskelun tavoitteena on yhtäältä tiedon kanssa toimimisen taitojen harjaannuttaminen, toisaalta historian tulkinnallisuuden sekä sen yhteiskunnallisen
käytön analysoiminen.
Historian opetuksen tavoitteet on opetussuunnitelmassa sidottu sisältötietoihin. Historiallisen tiedon rakentumisen tulisi näkyä kursseilla siten, että
kursseilla syvennytään erilaisiin lähdeaineistoihin,
niiden tulkintaan ja arviointiin.

Tutkittuja juttuja

Opiskelijoiden suunnittelema 1920-luvulle
sijoittuva historiallinen mysteeri.
Kuva: Matti Rautiainen.

Historian kouluopetuksessa opettajalla ja hänen
näkemyksillään hyvästä historian opetuksesta on
merkittävä rooli. Tutkimme lukion historian opettajien näkemyksiä historian opetuksen tavoitteista
sekä opetuskäytänteistä. Syksyllä 2016 toteutetun
tutkimuskyselymme mukaan opettajat pyrkivät
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opetuksessaan ottamaan laaja-alaisesti huomioon
niin tiedolliset, taidolliset kuin demokraattiseen
ja aktiiviseen kansalaisuuteen tähtäävät tavoitteet.
Opettajien vastausten perusteella opetusmenetelmistä kuitenkin opettajan puhe oli joko yksinomaan
tai yhdessä opetuskeskustelun kanssa vallitseva
tapa opettaa. Vaikka opetussuunnitelmassa historian taidot ovat vahvasti läsnä, opettajien vastaukset
osoittivat, että opetukseen käytetystä ajasta valtaosa
menee sisältöjen opettamiseen. Myös historian kurssien loppuarvosanoissa painottuu historian sisältötietojen osaaminen.
Olemme tarkastelleet lukiolaisten historian tekstitaitoja muun muassa erilaisilla lähteiden analysoimiseen perustuvilla kirjoistustehtävillä. Näissä
tehtävissä lukiolaisilla on ilmennyt ongelmia erityisesti ristiriitaisen aineiston kanssa toimimisessa
sekä lähteiden laatijan intentioiden pohtimisessa,
lähteiden kontekstualisoinnissa sekä erityisesti lähteissä esitettyjen tietojen suhtauttamisessa laajempaan kontekstiin. Toisaalta lukiolaiset myös osaavat
tulkita varsin taitavasti lähteitä ja muodostaa niiden
pohjalta kokonaisuuksia, jos heille annetaan siihen
aikaa ja kyseessä on paitsi kiinnostava myös aito tutkimustehtävä.
Havaitsemamme haasteet johtivat meidät pohtimaan, miten lukiolaiset toimivat historiaviittauksia sisältävien nykypäivän tekstien kanssa. Anna
Veijola ja Jukka Rantala havaitsivat, että lukiolaiset
jakautuivat historiatietoisuuden suhteen kahteen
ryhmään: jotkut näkevät menneisyyden selittävän
nykyisyyttä; toisille taas menneisyys on oma irrallinen saarekkeensa, jolla ei ole yhteyttä nykypäivään.
Olemme myös kiinnostuneita kehittämään ja
tutkimaan tutkivaa historian oppimista pelillisistä
elementeistä käsin hyödyntämällä muun muassa
historiallista empatiaa. Olemmekin toteuttaneet
lukioissa erilaisia pelejä, joiden tavoitteena on ollut
opiskella erityisesti historiallista tiedonmuodostusta. Näiden tutkimuksellisten kokeilujen pohjalta havaitsimme, että opiskelijoiden työskentelyssä korostui syy-seuraussuhteiden löytäminen ja halu päästä
varmoihin vastauksiin.

Oppimateriaaleja
Historian opetuksen tutkimus- ja kehittämistyössämme tärkeänä lähtökohtana on ollut saattaa tuloksia jaettavaksi eteenpäin opettajille ja oppilaille.
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Marraskuussa 2018 toteutimme yhdessä historian opettajaopiskelijoiden kanssa Suomen sisällissotaan liittyvän pakohuonekokeilun, jossa Jyväskylän
yliopiston seminaariaikaiseen rakennukseen tehtiin
sekä valkoinen että punainen pakohuone.
Pidimme Jyväskylässä 2017–18 pitkän tutkivaan
otteeseen ja monilukutaitoihin keskittyneen täydennyskoulutuksen. Koulutukseen osallistuneet
opettajat kokeilivat eri tapoja huomioida tutkiva
oppiminen ja monilukutaito omassa opetuksessaan.
Koulutukseen osallistuneet opettajat työstivät omista opetuskokeiluistaan valmiit opetusmateriaalit.
Olemme lisäksi kehittäneet yhdessä opetusharjoittelijoiden kanssa alkuperäismateriaalin kanssa
työskentelyyn pohjaavia historian soveltavia kursseja lukioon. Olemme toimittaneet yhden näistä
kursseista, Kylmän sodan historiaa, kokonaisuudeksi, jota opettajat ja koulut voivat tarpeensa mukaan
ottaa käyttöönsä. Kaikki nämä edellä mainitut oppimateriaalit löytyvät internetistä: opettajat.hislit.fi/
oppimateriaalit/

Historian ei tarvitse olla mysteeri…
Mutta eipä siitä haittaa ole, jos historian oppimistehtävien ratkomisesta saa elämyksiä ja innostusta.
Taitopohjaisen historian opetuksen tutkimus- ja kehitystyömme jatkuu. Olemme järjestämässä kesällä
2020 Jyväskylään toista historian opetuksen pedagogiikkaan keskittyvää seminaaria (TEHO2), johon
kutsumme osallistujiksi mukaan historian ja historian pedagogiikan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita.
Tulossa on myös lisää oppimateriaalia ja tukimateriaalia mm. arviointiin. Pysy siis kuulolla ja seuraa
tutkimushankkeemme sivustoja http://hislit.fi/ sekä
http://opettajat. hislit.fi ▪

Anna Veijola toimii historian ja yhteiskuntaopin
opettajana ja opettajankouluttajana
Jyväskylän normaalikoulussa.
Matti Rautiainen toimii historian ja yhteiskuntatiedon
pedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopiston
opettajankoulutuslaitoksella.
Simo Mikkonen on yliopistotutkija ja venäjän
historian dosentti Jyväskylän yliopiston
historian ja etnologian laitoksella.
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DO NOT HATE – DEBATE!			
Jarkko Liedes

V

ihapuheen, valeuutisten ja viihteellistymisen tunkeutuessa mediaan,
yhteiskunnalliseen
keskusteluun,
politiikkaan – ja koulumaailmaankin – tarvitaan asiallista vuoropuhelua, tietoa, lähdekritiikkiä ja näiden pohjalta asiaargumentteihin perustuvaa väittelyä eli debatointia
enemmän kuin koskaan.

Debatoitiin sitä antiikissakin
Puhetaito (retoriikka) ja väittelytaito (dialektiikka)
edustivat antiikin Kreikan ajoista aina keskiajalle
saakka keskeisiä akateemisia taitoja. Tätä antiikista
kumpuavaa klassista sivistystä jatkaa osaltaan moderni debatointi. Digitalisaation ja ilmiöoppimisen
rinnalla debatointi edustaakin tavallaan uusvanhaa
oppimisen tapaa, jossa kynä ja paperi ovat ainoat sallitut apuvälineet. Tietoteknisten välineiden tai pelkän nippelitiedon hallitsemisen sijaan ratkaisevaa
on kuulijat vakuuttava looginen argumentaatio.

Winter Holidays Open – lukiolaisdebatoinnin ”olympialaiset”
Helsingin medialukiosta osallistui ainoana kouluna
koko Pohjoismaista 12 opiskelijan joukkue joulukuussa 2018 viikon mittaiselle debatointileirikoulumatkalle Kroatian Zagrebiin. Joulunajan adventtitoreistaan tunnetussa Zagrebissa on järjestetty
vuosittain Euroopan suurin lukioikäisille suunnattu
kansainvälinen debatointiturnaus Winter Holidays
Open. Vuonna 2018 turnaukseen osallistui yli 400
opiskelijaa ja lähes sata joukkuetta 20 valtiosta –
eräänlaiset väittelytaidon nuorten olympialaiset siis!
Mukana turnauksessa oli vuosia debatointia harjoittaneita ja turnauksia kiertäneitä opiskelijoita

Yhdysvaltoja, Etelä-Afrikkaa, Singaporea ja Yhdistyneitä Arabiemiraatteja myöden. Lukiolaisten debatoinnin suurmaita Euroopassa ovat Itä-Euroopan
maat kuten Kroatia, Slovenia, Romania ja Tsekki. Selityksenä tälle on esitetty kylmän sodan pitkää varjoa. Kun kansandemokratioissa, Neuvostoliiton satelliittimaissa, elettiin vuosikymmeniä käytännössä
kommunistisen diktatuurin alla, on näissä maissa
EU-aikana haluttu korostaa mielipiteenvapauden,
ilmaisunvapauden, sananvapauden ja avoimen yhteiskunnallisen debatoinnin merkitystä.

WSD-debatointiformaatti
Helsingin medialukion opiskelijat muodostivat
kolme debattijoukkuetta, joista paras voitti kolme
väittelyään neljästä. Ohjaavina opettajina debattimatkalla ja sitä edeltävällä debattikurssilla toimivat
Helsingin medialukion englannin kielen lehtori
Terhi Manelius sekä allekirjoittanut. Opiskelijoita
valmennettiin syyslukukaudella 2018 kahden jakson ajalle hajautetun kurssin verran globaalisti tunnetun ja turnauksessakin sovelletun World Schools
Debate –formaatin mukaisen debatoinnin saloihin.
Mukaan debattimatkalle valittiin hakemusten ja
näyttöjen perusteella niin alkavan, jatkavan kuin
päättävänkin ikäluokan motivoituneita lukiolaisia.
Itse debattiturnaus oli erittäin kovatasoinen ja sitä
edelsi intensiivinen kolmen päivän mittainen harjoittelujakso.
Debattileirikoulun rahoitus koostui Helsingin
kaupungin kv. hankerahasta, koulun rahoituksesta
sekä opiskelijoiden omavastuuosuudesta. Debatointileirikoulu oli opiskelijoiden mielestä todella antoisa ja mieleenpainuva. Viikko oli vaativa mutta ei se
ollut pelkkää kisaamista vaan kehittymistä, itsensä
voittamista, esiintymistä ja myös verkostuitumista,
KLE I O 3/2019

ideoita ja ilmiöitä 43

ystävystymistä ja yhdessäoloa erimaalaisten nuorten kesken. Tällaisten lukiolaisnuorten kanssa on
opettajankin ollut hienoa ja palkitsevaa tehdä yhteistyötä – ja oppia itsekin.

Korkeakouluyhteistyö toteutuu
debatointikurssilla
Uusi 1.8.2019 voimaan astunut lukiolaki ja valmisteilla oleva opetussuunnitelma edellyttävät aiempaa
tiiviimpää korkeakouluyhteistyötä. Debatointikurssi toimii hyvin vaikkapa soveltavana valinnaisena
projektikurssina lukiossa. IB-lukiot ja pääkaupunkiseudun eri lukiot sekä Turku, Tampere, Pori ja
Kouvola ovat olleet vuosia aktiivisia kansallisissa
lukiolaisten debatointifinaaleissa. Kansallisten lukiolaisdebatointikisojen järjestäjänä on toiminut
viime vuodet Federation of Finnish-British Societies,
koordinaattorinaan Sara Halonen. Yhteistyötä on
tehty mm. yliopistoväittelijöiden kanssa, jotka ovat
toimineet kansallisina vapaaehtoiskouluttajina sekä
debatointikisojen tuomareina. Innostusta ja mallia
haettiin paitsi yliopistoväittelijöiden tapahtumista, myös startup-tapahtuma Slushin eräänlaisesta
spinoff-tapahtumasta eli talkthetalk-motivaatiopuheenpitokilpailusta Musiikkitalolla
Yhteisopettajuudesta ja eri oppiaineiden integraatiosta (yh+en) on ollut debatoinnissa paljon hyö-

tyä. Väittelyaiheet koskevat yhteiskuntaelämän ja
politiikan eri saroja kuten sataprosenttista perintöveroa ja #hashtag-aktivismia. Debatointiin perehtyneet opiskelijat oppivat tunnistamaan mediassa ja
politiikassa valitettavan usein esiintyvät tyhjät argumentit ja argumentaatiovirheet.

Rohkeasti mukaan!
Väittelyharjoitteet pedagogisena opetusmetodina
ovat monelle tuttuja etenkin yhteiskuntaopin opetuksessa. Historian ja yhteiskuntaopin opettajat voisivat kiinnostuksensa ja resurssien puitteissa ottaa
aiempaa rohkeammin osaa omien opiskelijoidensa
ja oman oppiaineensa (yh) kanssa myös englannin
kielellä tapahtuvaan kansainväliseen debatointiin
ja kilpailuihin samoin kuin filosofian opettajien
lanseeraamiin Nuorten filosofiatapahtuman (Nufit) Sokrates-väittelykilpailuihinkin. Debatoinnissa
klassinen väittelytaito kohtaa kilpailullisuuden kohteliaasti – toisten mielipiteitä kuunnellen, analysoiden ja kunnioittaen.
Ei vastaväitteitä! ▪
Kirjoittaja on historian ja yhteiskuntaopin lehtori
Helsingin medialukiossa.
https://www.facebook.com/WhoDebateZagreb/

Yhdysvaltalaisia debatoijia vasemmalla ja Helsingin medialukion opiskelijoita kuvassa oikealla
kisaa edeltävinä treenipäivinä. Kuvan laidoilla zagrebilaiset harjoitusleirin vetäjät.
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YLÄKOULULAISET
ARKEOLOGEINA
Jari Pönni

E

n olisi uskonut, että jalkojeni alla vain
parinkymmen sentin syvyydessä on ihmisen jättämiä jälkiä noin 7000-5000
tuhannen vuoden takaa. Osallistuminen
arkeologiseen kaivaukseen oli sykähdyttävä elämys - ja ammatillisessa mielessä yksi mielenkiintoisimmista kokemuksista vuosiin.
Lohjan Hiidenopisto tarjosi kaikille arkeologiasta kiinnostuneille kahden päivän kenttäkurssin
elokuussa 2019. Kurssin hinta oli 110 euroa. Kaivauslupa mahdollisti viikonloppukurssin jatkona koululaiskaivauksen kahdelle lohjalaiselle koululle. Ensin
Mäntynummen yhtenäiskoulun ja sitten Harjun
koulun oppilaat pääsivät kaivauksille tutustumaan
arkeologin työhön. Koululaiskaivauksiin pääsi molemmista kouluista noin kaksikymmentä vapaaehtoista oppilasta. Kurssia vetivät arkeologit Jan Fast ja
Janne Soisalo.
HYOL:n Läntisen Uudenmaan paikalliskerho
tarjosi kurssia jäsenilleen, ja kolme aktiivia ottatarjouksen vastaan ja pääsi kokemaan arkeologin työtä
kahden päivän ajan Lohjan Kittiskoskella. Kaivauksille osallistumiseen ei edellytetty aiempaa kokemusta - riitti, että saapui sopivassa vaatetuksessa
tapaamispaikkaan
omien
lounaseväiden kanssa. Kurssin
18 osallistujasta osa
oli ollut aiemminkin
kaivauksilla ja osa oli
ensikertalaisia. Usein
tämän kaltaiset kurssit täyttyvät nopeasti.
Älä siis jää empimään
omaa
ilmoittautumistasi. Vastaavanlaisia mahdollisuuksia
päästä kaivauksille
Kirjoittaja seuloo.

voit tarkkailla esimerkiksi seuraamalla Jan Fastin
blogia. http://janfast.blogspot.com

Kivikautinen asuinpaikka
Kittiskoskella
Lohjan alue on ollut jääkauden jälkeen ihmiselle
suotuisaa aluetta asustaa. Vettä, kalaa ja riistaa on
ollut tarjolla hyvin. Kaivauskohde, Kittiskoski, sijaitsee Lohjan keskustasta noin kymmenen minuutin
ajomatkan päässä. Kittiskoski on kahden järven välissä oleva kapea koski ja ilmeisesti ikiaikainen kalastuspaikka. Lohi on noussut merestä jokia pitkin
kosken yläpuolisiin vesistöihin kutemaan.
Joen molemmilta rantapenkereiltä on tehty kivikauden löytöjä jo aiemmissa kaivauksissa (1990 ja
2006). Me kaivoimme Kittiskosken itäiseltä rannalta erään kesämökin välittömästä läheisyydestä. Jos
sinua kiinnostaa onko omalla kotipaikkakunnallasi
kenties tehty kivikautisia tai rautakautisia muinaislöytöjä, se selviää googlettamalla sana ”kyppi” (Kulttuuriympäristön palveluikkuna). Sivusto on helppokäyttöinen ja hakutoiminnoiltaan monipuolinen.

Silmä harjaantui muutamassa
tunnissa
Kaivauspaikalla maastoon oli rajattu metrin leveä ja
noin kuusi metriä pitkä alue, jolta poistettiin pintakerros lapioilla. Sen jälkeen kaivanto jaettiin metrin mittaisiksi alueiksi, joista kustakin kaksi-kolme
henkeä alkoi rikkalapion ja lastan avulla kaapia ämpäriin maata, joka sitten seulottiin. Ennen kaivamisen aloittamista meille esiteltiin muutamilla mallilöydöksillä, mitä mullan alta voisi löytyä. Kun joku
jotakin löysi tai epäili löytäneensä, löydös annettiin
arkeologi Jannen tai Janin tarkastettavaksi. Tärkeää
mielestäni oli mennä katomaan muiden löydöksiä.
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Näin oma silmä varsin nopeasti harjaantui löytöihin.
Löytöjä tuli jo kaavintavaiheessa, mutta erityisesti
kun maa-ainesta seulottiin. Seulasta löytyi ruukun
palasia ja yleisimmin piikivi-iskoksia. Harvinaisimpia löytöjä olivat esineet eli lähes kokonaiset piikivinuolen kärjet tai kaapimen osat. Minusta kaikkein
vaikeimpia oli havaita luunpalaset, jotka ainakin
meidän kaivauksellamme olivat noin nuppineulan
pään kokoisia.
Itse löysin vain noin viidentoista minuutin kaivamisen jälkeen selkeän piikivi-iskoksen. Ensimmäinen löydös tuntui mahtavalta, sitä luuli olevansa jo
kerrassaan pätevä arkeologi. Myös ympärillä alkoivat ihmiset huudella omia löytöjään. Joistakin ruuduista tuntui tulevan enemmän löytöjä kuin toisista - ruutukateus voikin hiipiä mieleen kaivauksilla.
Oman kaivaukseni kohokohta oli, kun ensimmäisen
kaivauspäivän viimeisillä minuuteilla löysin pienehkön mutta äärimmäisen kauniin piikivisen nuolenkärjen.

Koululaiset olivat motivoituneita
kaivajia
Vapaaehtoisuus on aina pakkoa parempi motivaattori. Siksi molemmista yläkouluista oppilaat oli valittu
kaivaukselle vapaaehtoisten 7-9 -luokkalaisten joukosta. Kaivauspaikalla päivän pituus oli kuusi tuntia.
Eväät saatiin koululta ja hanskat kukin toi kotoaan.
Sekä arkeologit Jan ja Janne että me historian opetta-

Kirjoittajan Kittiskoskelta löytämä nuolenkärki.
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jat olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, miten hyvin homma toimi yläasteikäisten oppilaiden kanssa.
Vastaavanlaisia koululaiskaivauksia on järjestetty
myös alakouluikäisille ja lukiolaisille.
Se, että homma toimi oppilaiden kanssa hyvin,
johtui pitkälti Janin ja Jannen pitkällisestä kokemuksesta koululaiskaivauksien järjestämisessä, hyvästä
organisoinnista ja selkeistä ennakko-ohjeista. Onnistumista auttoi myös se, että molempina kaivauspäivinä toinen opettajista oli käynyt viikonloppuna
itse kaivamassa ja pystyi auttamaan oppilaita esimerkiksi seulonnassa havaitsemaan ruukunpalasia
ja iskoksia. Opettajien aiempi kokemus tietenkään
ei ole välttämätöntä koululaiskaivauksia toteutettaessa. Meillä kävi myös aivan uskomattoman hyvä
tuuri kahdessa asiassa, joita ei voi aliarvioida: Sää oli
aivan loistava molempina päivinä ja kaivausalue oli
löydöiltään rikas. Jos oppilaat olisivat kaivaneet sateessa kaksi päivää ilman löytöjä, olisivat tunnelmat
päivistä olleet huomattavasti latteammat.
Mitkä tunnelmat oppilaille kaivauspäivästä
jäi? Yleinen kommentti oli, että kyllä tämä normikoulupäivän luokassa voittaa. Innostuneisuus oli
suurta, kun arkeologeilta mentiin kysymään, onko
tämä löydös vai tavallinen kivi tai savikökkö. Varsin
konkreettisella tavalla opittiin ymmärtämään mistä
historiallinen tieto tulee kirjoihin ja Wikipediaan.
Kaivausporukassa oli havaittavissa myös yhteisöllisyyttä, kun yhden neliömetrin aluetta kaivoi kolme
tai neljä oppilaista useita tunteja. Lapiota, seulaa ja
multaämpäreitä käyttivät ja kiikuttivat tasapuolisesti tytöt ja pojat. Työt ja vastuut jakautuivat paremmin
kuin yleensä luokassa ryhmätöitä tehdessä.
Kaivauspäivä varmasti toteutti monia tavoitteita,
joita uusien opetussuunnitelma meiltä edellyttää.
Harmilista on, että tällainen elämys taitaa olla harvojen herkkua. Ilmaistakaan koululaiskaivauksen
järjestäminen ei ole. Kustannuksia tulee matkoista,
sijaisten hankkimisista ja arkeologien matkakustannuksista ja palkkioista. Erilaisilta säätiöiltä voi
hakea tukea tällaisiin projekteihin.
Lopuksi voi kysyä kannattiko nähdä kaikki vaiva?
Sekä opettajat, arkeologit ja oppilaat vastaavat: TODELLAKII! ▪

Kirjoittaja on Harjun koulun historian, yhteiskuntaopin
ja uskonnon opettaja.
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Kiehtovaa keskiaikaa tutkimassa

– valinnaiskurssi yläkouluun
marjo sassali

O

ppiaineiden välinen integraatio alkaa hyvin
yksinkertaisesta
oivalluksesta. Samaa ilmiötä voidaan
tutkia kahden tai useamman
oppiaineen (tai tieteenalan) tutkimustavoista ja lähtökohdista
käsin. Jos oppiaineiden sisällöistä
löytyy jo valmiiksi yhteisiä teemoja, opetuksen integroiminen
tuntuu mielekkäältä. Tarvitaan
myös innostusta – olisipa mielenkiintoista tehdä jotain yhdessä!
Viime vuonna koulussamme toteutui 8.–9.-luokkalaisille
suunnattu historian ja uskonnon
valinnaiskurssi ”Kiehtova keskiaika – näkökulmia keskiajan historiaan ja uskonnollisuuteen Suomessa ja Euroopassa.” Yhteistyö
uskonnon kanssa oli luontevaa,
sillä molemmissa oppiaineissa
tavoitteena on kehittää oppilaiden kulttuurien tuntemusta ja perehdyttää oppilaita pohtimaan
kulttuurien vaikutusta yksilöihin
ja yhteiskuntaan. Teemana keskiaika on pullollaan oppiaineille
yhteisiä aiheita: maailmankuva,
taide, luostarit ja pyhiinvaellukset, ristiretket, islamilaisen maailman synty, aikaisten käsitykset
mustasta surmasta...
Kimmokkeen kurssin suunnitteluun sain luettuani teoksen

Matkaopas keskiajan Suomeen
(Aalto & Helkala, Atena 2015),
jonka tapa elävöittää menneen
ajan ihmisen elämää teki minuun
vaikutuksen. Uskonnonopettajakollegani, jonka kanssa olin jo
aikaisemmin toteuttanut integroidun kurssin, innostui ideasta.

Toiminnallisuutta ja
taitojen kehittämistä
Eri luokilta tulevien oppilaiden
ryhmäyttämisen lisäksi kurssin
suunnittelussa oli kiinnitettävä
erityistä huomioita vaihteleviin
työtapoihin, koska opetuskerrat
olivat normaaleja oppitunteja
pidemmät. Toisaalta pitkien valinnaistuntien hyvänä puolena
on erilaisten tutkimustehtävien
ja oppilastöiden teettäminen kiireettömässä tahdissa ja mahdollisuus syventyä taitoihin. Teemat
ja työskentelytavat tarkentuivat
kurssin kuluessa oppilaiden
toiveiden mukaan, mutta mm.
seuraavat oppimistehtävät jäivät
ainakin opettajan mieleen positiivisina kokemuksina:
Kurssin alussa kartoitettiin
ennakkotietoja ja harjoiteltiin
kuvan tulkintaa. Oppilaat tutkivat pareittain tyypillisiä keskiaikaisia kuvia käsikirjoituksista ja

freskoista. Tehtävänä oli selvittää,
mistä kuvat kertoivat ja mitä tarkoitusta varten ne oli tehty. Yhteisen keskustelun jälkeen oppilaat
eläytyivät kuvien henkilöiden
asemaan ja askartelivat henkilöille puhekuplat. Opettajaa jäi
harmittamaan, ettei kuolemantanssien ”puheensorinaa” tullut
otettua kurssin päätteeksi talteen!
Vaikka tarina piispa Henrikistä ja Lallista oli monille oppilaille tuttu jo alakoulusta, sopi aihe
erinomaisesti valinnaiskurssille,
kun harjoittelimme lähteiden ja
tiedon luotettavuuden arviointia.
Perehdyimme piispa Henrikin legendaan ja surmarunoon, ja tutkimme sarkofagin kaiverrusten
yksityiskohtia.
Kurssilla tutustuttiin myös
keskiajan kaupunkeihin ja keksintöihin. Oppilaat laativat ryhmissä videolle myyntipuheen,
jossa he yrittivät vakuuttaa takapajuisen kylän talonpojat keksintöjen, kuten kääntöauran, kolmivuoroviljelyn ja tuulimyllyjen
hyödyllisyydestä. Kaupattiinpa
myyntivideoilla myös ruutia ja ja
mekaanisia kellojakin. Lisäksi oppilaat yrittivät houkutella talonpoikia muuttamaan kaupunkiin.
Lopuksi pohdittiin, kummassa
elämä mahtoi olla parempaa:
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maaseudulla vai kaupungissa?
Lapset ja nuoret hankkivat tietoa historiasta ja uskonnon ilmiöistä populaarikulttuurin kautta,
mikä on myös huomioitu molempien oppiaineiden opetussuunnitelmissa. Katsoimme kurssilla
ristiretkiajasta kertovan elokuvan
Arn – temppeliritari, joka perustuu
ruotsalaisen Jan Guilloun romaanisarjaan. Yksilötyönä kirjoitetussa elokuva-analyysissa oppilaat
tarkastelivat juonen ja näyttelijäsuoritusten lisäksi elokuvaa
jostain tietystä näkökulmasta.
Millaisen kuvan elokuva antoi
arkielämästä, naisen asemasta,
ritareista, kirkon asemasta tai Pyhästä maasta? Lisätietoja etsittiin
netistä ja kirjoista, minkä jälkeen
oppilaita ohjattiin pohtimaan, oliko elokuvan luoma kuva aiheesta
luotettava.
Elokuva-analyysin kirjoittaminen työskentelytapana mahdollisti eriyttämisen, kuten myös
pienten esitelmien tekeminen.
Oppilaat laativat esitelmiä mm.
pyhiinvaelluksista ja ristiretkistä.

kirkko, joka on Suomen mittakaavassa harvinainen 1400-luvulla
rakennettu tiilikirkko. Kirkko
tunnetaan erityisesti värikkäistä
kalkkimaalauksista, joiden aiheina ovat Raamatun kertomukset,
kirkkovuoden tapahtumat ja pyhimyslegendat. Hattula oli aikoinaan myös pyhiinvaelluskohde,
jonne saavuttiin kaukaakin ”Pyhän Ristin” luokse. Oppilaiden ottamia valokuvia kirkon maalauksista tutkittiin myöhemmin lisää
oppitunnilla.
Meillä kävi myös tuuri: Eräs
kurssin oppilaista osoittautui
keskiaikaharrastajaksi, joka oli
kiinnostunut keskiajan pukeutumisesta. Hän toi oppitunnille itse
valmistamansa,
keskiaikaisen
mallin mukaan tehdyn puvun.
Muiden oppilaiden tehtävänä oli
päätellä puvun yksityiskohdista,
millaista elämää pukua kantanut
nainen olisi keskiajalla elänyt.
Opimme, että puvut kertoivat
omana aikanaan paljon henkilön varallisuudesta ja asemasta.

Vierailut olivat kurssin
kohokohtia
Kurssi huipentui Hämeenlinnan
opintoretkeen. Ohjelmassa oli
opastettu kierros Hämeen linnassa, jonka vaiheisiin kurssilla
oli tutustuttu jo etukäteen. Oppilaiden mieleen jäivät erityisesti kiinnostavat tarinat linnassa
eläneiden ihmisten elämästä.
Vanhassa vankityrmässä oppaan
kertomusta kuunteli varsin mietteliäs porukka. Toinen vierailukohde oli Hattulan Pyhän Ristin
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Tuntematon sotilas?

Saimme kurssille vieraaksi myös
aseharrastajan, joka esitteli meille aseiden ja sotilaan varusteiden
kokoelmaansa. Erilaisia kypäriä,
haarniskoja ja miekkoja sai myös
kokeilla, mikä varmasti jäi oppilaille mieleen – ja myös satunnaisille ohikulkijoille koulun käytävässä!

Kehitysideoita jatkoa
varten
Jatkossa haluaisin kokeilla keskiajan tutkimista pelien kautta.
Suunnitteilla on jo keskiajan
kauppa- ja pyhiinvaellusreiteille sijoittuva peli, jota pelataan
mobiilisovellus Action Trackillä
koulun piha-alueella ja Jyväskylän Harjun maastossa. Lautapelejäkin löytyy (esim. Carcassonne,
Jórvík) ja oppilaat voivat myös itse
laatia pelejä.
Lukujärjestysteknisistä syistä
emme voineet kertaakaan opettaa
ryhmää yhdessä kollegani kanssa. Tämä seikka vei luonnollisesti pohjaa oppiaineiden väliseltä
integraatiolta – yhteisopettajuudesta puhumattakaan. Suunnittelimme kurssin sisältöjä ja työskentelytapoja yhdessä ja myös
arvioimme kurssin yhdessä, mutta käytännössä kurssin alkupuoli
oli historiaa ja loppuosa uskontoa
(0,5 vvt/opettaja). Haaveenani on,
että joskus pääsisin toteuttamaan
kurssin aidosti yhdessä toisen oppiaineen kanssa. ▪
Kirjoittaja on historian ja
yhteiskuntaopin opettaja ja
opetusharjoittelun ohjaaja
Jyväskylän normaalikoulussa.
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LISÄÄ LUKEMISTA!
Lot ta-Sofia Aaltonen

S

uomen Kulttuurirahaston Lukuklaanihanke jakaa lahjoituksena jokaiseen
Suomen ylä- ja yhtenäiskouluun yli sadan teoksen kirjapaketit, jotka sisältävät
nuorille suunnattua kauno- ja tietokirjallisuutta, sarjakuvia ja lyriikkaa. Kirjapakettien mukana on Lukuklaani-käsikirja yläkouluille, joka kannustaa kirjallisuuden yhteisölliseen ja monialaiseen
käsittelyyn. Käsikirja sisältää runsaasti kirjallisuusvinkkejä ja ohjeita kirjojen soveltamiseen eri aineissa. Kirjallisuus yhdistyy historian ja yhteiskuntaopin
aiheisiin seuraavien teemojen avulla (s. 53, 60–65):
- historiatiedon tulkinnallisuus
- arvot ja niiden muutokset yhteiskunnassa
- vaikuttaminen
- demokratia
- oman elämän hallinta
- todellinen ja vaihtoehtoinen historia (monialai
nen viikko)
- kertomuksen voima (monialainen viikko)
Hankkeen yhteydessä toimii Helsingin ja Turun
yliopistojen Lukuklaani-tutkimus (Pirjo Hiidenmaa, Liisa Tainio, Satu Grünthal, Sara Routarinne
ja Lotta-Sofia Aaltonen), joka selvittää peruskoulun
kirjallisuuskasvatuksen menetelmiä ja vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Artikkelin alustavat
tutkimustulokset perustuvat yläkouluihin keväällä

2019 lähetettyyn kyselyyn, johon saatiin yli 1000
vastausta eri aineiden opettajilta. Lisätietoa tutkimuksesta: blogs.helsinki.fi/lukuklaani/

Aikaa lukea yhdessä
”Kaikki lukeminen on oppilaan oppimisen ja kehittymisen kannalta tärkeää. Oppiaineessani ei kuitenkaan ole
tällaiseen aikaa.”
Muissa aineissa kuin äidinkielessä luetaan kirjallisuutta oppikirjojen lisäksi hyvin vähän, selviää
tuoreista kyselytuloksista. Jopa yli 70 prosenttia
vastaa käyttävänsä kaunokirjallisuutta oppitunneillaan harvemmin kuin lukuvuosittain tai ei koskaan.
Tietokirjallisuuden suhteen tilanne on hieman valoisampi; sitä käyttää edes kerran lukuvuodessa noin
puolet opettajista. Kokonaista kirjaa opetuksessaan
luettaa edes lukuvuosittain vain yksi kymmenestä
opettajasta. Esteenä kirjojen lukemiselle on opettajien mukaan opetustuntien riittämättömyys, jolloin
kirja on lähinnä ylimääräinen tai ylöspäin eriyttävä
tehtävä. Näin ollen kirjoja lukevat muissa aineissa
oletettavasti jo muutenkin taitavat lukijat. Toisaalta
vastauksista voidaan tulkita, että kirjallisuuden hyödyntäminen on myös opettajan omasta asenteesta
kiinni – toinen näkee lukemisen vain äidinkielen
opetuksen tehtävänä, kun taas toisen opetusta värittää lukeminen ja kirjallisuus:
”Käytän historian opetuksessa esim. aikalaiskuvauksia, elämäkertoja, muistelmia, päiväkirjoja ja eri aikakausiin sijoittuvaa kaunokirjallisuutta. Luen ääneen,
luetan tai teetän tehtäviä teksteistä. Äidinkielen opettajan kanssa suunnitteilla yhteinen projekti Poika raidallisessa pyjamassa -kirjan tiimoilta ensi vuodeksi.”
Yhtenä ratkaisuna aikaongelmaan voisikin olla
omien opetustavoitteiden yhdistäminen äidinkielen
ja kirjallisuuden opetuksen kanssa. Tiivis yhteistyö
äidinkielen opettajien kanssa on kuitenkin vastausten perusteella melko vähäistä ja kirjallisuuden
hyödyntäminen muissa aineissa rajoittuukin pitkälti
satunnaisiin teemaviikkoihin. Toisaalta myös äidinkielen opetuksessa painotetaan kaunokirjallisuutta
eikä välttämättä nähdä tietokirjallisuutta osana piKLE I O 3/2019
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dempien tekstien lukemista. Tietokirjallisuuden nykyistä monipuolisempaan hyödyntämiseen olisikin
kirjallisuuskasvatuksessa kenties varaa. Yhtä kaikki, sekä äidinkielen että muiden aineenopettajien
jakamissa hyvissä käytänteissä vinkataan erilaisista
monialaisista lukukokonaisuuksista, jotka tukevat yhteisiä päämääriä ja innostavat myös oppilaita
työekonomisuudellaan.
”Jonkin teeman alle kootut kirjat ja monialaiset kokonaisuudet sytyttävät. Esim. kahdeksasluokkalaiset keskittyivät kuuntelemaan Hedi Friedin teosta, sillä toisen
maailmansodan asiat olivat myös historiassa. Yhdistin
myös musiikkia teemaan.”

”Kaikki tieto saadaan nykyään
netistä”
Joidenkin vastaajien mielestä kirjoille ei ole enää tarvetta, sillä oppikirjojen lisäksi luettavat sisällöt haetaan erilaisilta hakualustoilta. Lukutaidon kannalta
tämä on ongelmallista, sillä verkon sirpaleinen ja
monimediainen tietoviidakko kehittää vain osaa lukutaidon repertuaarista. Kirja ei ole vain tietoa vaan
jäsennelty kokonaisuus, jolla voi laajentaa näkökulmia, havainnollistaa ja elävöittää opittavia ilmiöitä.

Tutkimusten mukaan erityisesti kokonaisteosten
lukeminen, oli se sitten painettu tai digitaalinen,
kauno- tai tietokirja, kehittää syvälukutaitoa eli kykyä ymmärtää, tulkita ja soveltaa laajempia tietokokonaisuuksia. Suomalaisnuorten lukutaito onkin
laskenut jatkuvasti. Ongelma on merkittävä, sillä
lukutaito vaikuttaa kokonaisvaltaisesti oppimiseen,
ja kirjoja lukevat nuoret erottuvat oppimistuloksissa selkeästi vähemmän lukevista. Koska nuorten
vapaa-ajan käyttötavat ovat muuttuneet ja kodeissa
luetaan yhä vähemmän, koulun rooli lukumallin
näyttäjänä korostuu. Peruskoulussa tulisikin huomata se, että myös pidempien tekstien lukemiseen
pitää harjaantua. Lukemisen tukemisen soisi siis näkyvän kokonaisvaltaisesti eri oppiaineissa eikä vain
äidinkielen tunneilla.
”Ehkä tärkein asia on antaa lukemiselle konkreettista ja korvamerkittyä aikaa. Siinähän koulu käytännössä
osoittaa arvostuksensa lukemista kohtaan”

Lisää lukemista opetukseesi!
Alle on koottu eri aineiden opettajilta kerättyjä lukuvinkkejä.
1. Pidä kirjallisuutta näkyvillä luokassasi. Hyödynnä
kirjaston ammattilaisia: he voivat koota pyynnöstä
kouluille tietyn aihepiirin paketteja, joilla on pitkätkin laina-ajat.
2. Vinkkaa eri aiheisiin liittyvistä kiinnostavista kirjoista tai pyydä kirjaston tietokirjavinkkari tunnillesi! Aina joku innostuu.
3. Kokeile kaunokirjallisuuden lukemista ääneen. Se
voi johdattaa aiheeseen ja rauhoittaa oppilaat tehtävien ääreen. Muista myös äänikirjat.
4. Ehdota yhteistyötä äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksen kanssa. Samaa teosta voidaan käsitellä
molempien aineiden tavoitteiden pohjalta, mikä
kehittää oppilaan kykyä soveltaa, tulkita ja kyseenalaistaa tietoa. ▪
Kirjoittaja on Lukuklaani-tutkimuksen hankekoordinaattori, joka valmistelee myös väitöskirjaa
Helsingin yliopiston jatko-opiskelijana aiheenaan
nuorten lukumotivaatio ja digitaalinen lukeminen.
Monialaiseen kirjallisuuden lukemiseen kannustava
Lukuklaani-käsikirja yläkouluille (Laaksonen, K. &
Luukila, L. (toim.)) on ladattavissa ilmaiseksi:
https://lukuklaani.fi/fi/ylakoulu/kirjapaketit/
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ULKOPUOLISUUDEN
SIETÄMÄTÖN KEVEYS
Laura Koskimies

S

uomessa on jatkuvasti kasvava määrä nuoria, joiden kotikieli ei ole suomi, ruotsi tai
saame. Heistä venäjänkieliset on suurin
ryhmä. Nämä nuoret ovat kuitenkin myös
suomenkielisiä, ja Suomi on heidän kotimaansa. Osataanko heidät ottaa yhdenvertaisena
osana tätä yhteiskuntaa vai ajatellaanko heidät ulkopuolisina?
Tästä kysymyksenasettelusta syntyi Culturasäätiön Monikieliset suomalaisnuoret -hanke, jonka
puitteissa tehtyjä havaintoja tässä tekstissä jaamme.
Venäjänkielisiä nuoria ei monesti edelleenkään
nähdä osana Suomea: ei yhteiskunnan puolelta
eikä heidän perheidensä puolelta. Yhteiskunnallishistoriallinen perspektiivi on vahvasti läsnä nuorten
kokemuksissa ja haasteissa, ja siksi yhteiskuntaopin
ja historian opetuksella voi olla merkittävä vaikutus
nuorten kuulumisen tunteeseen.
Moniin venäjänkielisiin nuoriin ja historian opetukseen liittyy kaksi ilmiötä, jotka usein ruokkivat
toinen toistaan: yhtäältä ulkopuolisuuden kokemus
Suomen historian narratiivissa, ja toisaalta Venäjän
historiallisen narratiivin vaikutus nuoren maailmankuvaan.
Kymmenisen vuotta sitten nykyistä Cultura-säätiön hankejohtajaa Eilina Gusatinskya pyydettiin
puhumaan historian opettajien päiville Suomen
venäjänkielisestä vähemmistöstä. Nyt kymmenen
vuotta myöhemmin hän hahmottaa, miten oudosta
näkökulmasta hän tuolloin lähti purkamaan asiaa,
ja miten kukaan osallistujista ei uskaltanut haastaa
hänen lähestymistapaansa:
”Halusin käsitellä sitä, miksi venäjänkieliset nuoret
kouluissa kokevat ulkopuolisuutta ja jopa ahdistuneisuutta historian tunneilla, mutta ratkaisuksi tarjosin
silloin positiivisempaa lähestymistapaa Venäjään ja siihen liittyvään historiaan. Nyt ymmärrän, kuinka taustani ja koulutukseni entisessä Neuvostoliitossa ohjasi

ajatteluani. Suuri vaikutus oli myös sillä roolilla, jonka
silloin vielä koin täysin luonnolliseksi, ja jota edelleen
venäjänkielisille yhteiskunnassamme usein tarjotaan:
Venäjän ymmärtäjänä ja selittäjänä, tietynlaisena sillanrakentajana suhteessa Venäjään ja venäläiseen kulttuuriin – ikään kuin Suomesta ulkopuolisena Venäjäasiantuntijana.”
Nyt Eilina Gusatinsky törmäsi samaan ilmiöön
Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeen kautta.
Noin vuosi sitten osallistuimme Eilinan kanssa Historioitsijat ilman rajoja -järjestön raportin kommentointiin ja raportista käytyyn keskustelutilaisuuteen.
Raportin aiheena oli vähemmistöjen näkökulma
Suomen historian opetuksessa ja tutkimuksessa.
Lähdimme tiedustelemaan toiminnassamme mukana olleilta venäjänkielisiltä nuorilta heidän mielipiteitään. Vaikka aikaisempien kokemustemme
ansiosta osasimmekin olettaa etukäteen, että osa
venäjänkielisistä nuorista elää täysin toisessa mediaympäristössä, heillä on erilainen maailmankuva
eivätkä he koe olevansa osa tätä yhteiskuntaa, yllätyimme vastauksista. Nuorten oli vaikea hahmottaa
koko kysymyksen asettelua. Sen sijaan, että he olisivat reflektoineet sitä, käsitelläänkö venäjänkielistä
vähemmistöä osana suomalaista yhteiskuntaa historian opetuksessa, he lähtivät pohtimaan opetuksessa
esiintyvää Venäjä-kuvaa ja esittivät toiveitaan siitä,
että Venäjästä tulisi puhua enemmän ja positiivisemmin. Emme olleet kysyneet mitään Venäjästä tai
sen historian käsittelystä. Kaikki meille kommenttejaan antaneet nuoret olivat syntyneet Suomessa.
Tuodessamme tätä problematiikkaa esiin raportin julkistamisen yhteydessä järjestetyssä
keskustelutilaisuudessa, vaikutti siltä, että alan
ammattilaisetkaan eivät hahmottaneet kuvion ongelmallisuutta. Toisin sanoen, hekin alitajuntaisesti
liittävät venäjänkieliset nuoret osaksi Venäjää näkemättä siinä mitään ongelmaa.
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Historiallisen narratiivin erilaisuus
Vuoden 2019 alussa lähdimme saman hankkeen
puitteissa rakentamaan kahden yhteistyökoulun
kanssa eri taustaisille nuorille suunnattua yhteiskuntaopin kurssia. Eräs opettaja kertoi, kuinka noloa on toisinaan lähettää Ylioppilastutkintolautakuntaan historian ylioppilaskokeita, jonka esseissä
Stalinia toimia legitimoidaan. Jos näitä asioita ei
käsitellä koko kouluaikana, oppilaat jäävät siihen
uskoon, että heidän näkökulmissaan ei ole mitään
outoa. Jäimme pohtimaan: miksi tuntuu siltä, että
tästä ei osata eikä uskalleta puhua?
Ulkopuolisuuden ja kuulumattomuuden tunnetta saattaa helpottaa tukeutuminen vahvan Venäjän
historian narratiiviin. Nuoret reflektoivat historian
tunnilla itseään suhteessa Venäjään ja siihen, miten
siitä puhutaan. He ihmettelevät, miksi oppitunneilla käsitelty ja kotona nostalgisoitu Venäjä ovat niin
erilaiset. Se riipaisee sydämessä ja ulkopuolisuuden
tunne vain kasvaa.

Mitä opettajat voivat tehdä?
Historianopetukseen liittyen kaipaisimme pohdintaa esimerkiksi siitä, miksi historian opetuksessa ei
käsitellä, että Suomessa on ollut venäjänkielistä väestöä 1700-luvulta alkaen. Tai ehdotuksia siitä, miten eri taustaiset nuoret voisivat kokea itsensä osaksi
Suomen historian narratiivia.
Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeessa keväällä 2019 järjestetyn yhteiskuntaopin kurssin
puitteissa halusimme tarjota eri taustaisille nuorille kouriintuntuvia kokemuksia yhteiskunnallisesta

osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Uskomme, että tällaiset kokemukset voivat aiheuttaa
positiivisen lumipalloefektin, joka on erityisellä tavalla merkityksellinen maahanmuuttajataustaisten
nuorten kohdalla.
Todistimme kurssin aikana useita ahaa-elämyksiä: ”Minä todellakin voin vaikuttaa asioihin tässä
yhteiskunnassa!” Saimme myös palautetta siitä, miten voimaannuttava kokemus oli uskaltaa ja osata
pukea omat mielipiteet sanoiksi ja esittää ne muille.
Ja että keskustelu oli avointa, luottamuksellista ja
yhdenvertaista. Myös kurssilla mukana olleet ”kantasuomalaiset” nuoret kertoivat, että kurssi auttoi
heitä ymmärtämään asioita uusista näkökulmista.
Maahanmuuttajataustaisista nuorista puhuttaessa törmää usein ristiriitaan: toisaalta ei saisi nähdä
ulkopuolisena, toisaalta pitäisi pystyä havaitsemaan
haasteet ja erityistarpeet ja osata vastata niihin.
Onko maahanmuuttajataustaisilla nuorilla sitten
enemmän tarpeita yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyen? Tarpeita on saman verran kuin kaikilla
muillakin, mutta maahanmuuttajataustaisille osallisuuden kokemus ei synny niin helposti.
Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeen käyttämä toimintaperiaate on yksinkertainen: lähdemme
kaikessa toiminnassamme siitä, että Dmitri, Maija
ja Hassan tulevat yhdessä rakentaman Suomen tulevaisuutta.
Olisi tärkeää, että voisimme tukea nuoria taustoista riippumatta hahmottamaan historiaamme yhteisenä. Näin myös tulevaisuus voi olla yhteinen. ▪

Kirjoittaja työskentelee Cultura-säätiön koordinaattorina.

Nuoret Suomi Areenalla 2019. Kuva: Kirill Reznik.
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LIBANONIN MONET KASVOT
Ulla Kaarina Mäkelä

H

YOL:n uutena jäsenenä osallistuin
opintomatkalle Libanoniin, jonne
matkaamisesta olin haaveillut pitempään. Mitä tulee ensimmäisenä
mieleen Libanonista? Itse ajattelen
Raamatussa mainittuja Libanonin setrejä. Monelle
tulee mieleen maan pitkä sisällissota, joka on vielä
käsittelemätön luku maan historiassa. Opintomatkan aikana tutustuimme ja perehdyimme maan
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen järjestelmään, historian opetukseen sekä monituhatvuotiseen historiaan. Ja tapasimme todella mielenkiintoisia ihmisiä.
Majoituimme Beirutissa Hamran kaupunginosassa, joka oli tunnettu intellektuellien kohtaamispaikka sata vuotta aiemmin. Beirutia luonnehdittiin
aiemmin Lähi-idän Pariisiksi; mahdollisesti syynä
oli kaupungin ilmapiiri, arkkitehtuuri ja osa Ranskan siirtomaana. Arkkitehtuurista on enää vähän
jäljellä, sillä sisällissodassa vuosina 1975 - 1990 tuhoutuivat monet rakennukset ja nyt uutta rakennetaan piittaamatta vanhasta.

Arabian kieltä ja vierailuja
Ensimmäisenä kurssipäivänä tutustuimme Suomen
Lähi-idän instituutin toimintaan ja henkilökuntaan.
Loppupäivän opiskelimme arabian kieltä. Alku sujui
jouhevasti kielen parissa, mutta kun aikamme taivuttelimme verbejä ottaen huomioon suvut ja monikot, ote alkoi herpaantua. Uurastuksemme katkaisi
lounas mukavassa paikallisessa pikaruokapaikassa.
Yhteinen päivämme huipentui tervetuloillalliseen
viehättävässä merenrantaravintolassa mezze-lautasten täyttämässä pöydässä auringon laskiessa paikallista viiniä maistellen.
Seminaarissa Libanonin amerikkalaisessa yliopistossa historiaan perehtynyt englannin opettaja

ja LAH:in (Lebanese Association for History) jäsen
Zeina Dbouk piti meille historian katsauksen, jonka
aikana ja jonka jälkeen keskustelimme vilkkaasti.
Meille selvisi, ettei kouluissa opeteta sisällissodasta. Sodasta ollaan montaa eri mieltä, eikä ole päästy
sopuun tulkinnoista. Nykyiset vallassa olijat osallistuivat itse aktiivisesti sisällissotaan. LAH:in puheenjohtaja Nayla Hamadeh ja tohtori Maha Shuayb
(Centre of Lebanese Studies) valaisivat meille Libanonin poliittista järjestelmää eri uskonnollisine
ryhmittymineen ja sen vaikutusta elämään: eri kristittyjen ja muslimien väestöryhmät jakavat vallan
kiintiöiden mukaan. Muslimien osuus väestöstä on
kasvanut, mutta tarkkaa varmuutta määristä ei ole,
koska viimeinen väestönlaskenta tehtiin vuonna
1932. Kiintiöt ovat pysyneet ennallaan. Kiintiöajattelu koskettaa jopa historian kirjoitusta. Yksi ryhmämme jäsen esitti kysymyksen sisällissodan voittajasta,
mikä johti mielenkiintoiseen väittelyyn.
Kansallismuseo yllätti aarteillaan. Libanonin seudulla on pitkä ja rikas historia, mikä näkyi museon
esillepanossa. Koin pohjakerroksen sarkofagirivistön vaikuttavana. Myös muinaisten hautojen kultalöydöt ja ihmisfiguuripatsaat olivat esillä. Päivä
jatkui muistiorganisaatio UMAM:ssa, jonka näyttelytilassa keskustelimme aluksi järjestön johtajan
Lokman Slimin kanssa. Järjestön pyrkimyksenä on
saada esille eri näkökulmia maan historiaan ja poliittisen tilanteeseen ja ylläpitää dialogia osapuolten välillä. Toimintamuotoina ovat mm. näyttelyt,
julkaisut ja elokuvat. Aktivisti Lokman ei nähnyt
Libanonin eikä Lähi-idän tulevaisuutta kovin valoisana. Hänen mukaansa maassa puhkeaa kriisi
ennen pitkää. Kiintiöajattelu ei edistä tarvittavia uudistuksia ja on paljon ihmisiä, jotka eivät kuulu mihinkään kiintiöön, esimerkiksi ateistit. Jatkoimme
keskustelua puutarhassa lounasta nauttien. Vierailu
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oli todella antoisa ja ajatuksia herättävä. Päivä vielä
huipentui käynnillä pahoin sodan runtelemassa
rakennuksessa, Beit Beirut -museossa. Arkkitehtiopas Mona El Hallak kertoi rakennuksen arkkitehtuurista ja roolista sisällissodassa. Kaunis rakennus
oli ollut oiva sala-ampujien asemapaikka vihreän
vyöhykkeen reunalla. Museovierailulla kuulimme
omakohtaisista kokemuksista niin siviilin kuin entisen sala-ampujan suulla.
Shatilan pakolaisleirissä kävimme tutustumassa
UNRWA:n terveysklinikan ja koulun toimintaan.
Shatilassa edelleen elätellään toivoa paluusta Palestiinaan. Pakolaisleirin mielikuva on minulle teltat,
mutta tämä on kaupunginosa, jossa kapeat kadut
sähköjohtovirityksineen kulkevat sokkeloisesti. Pakolaiset asuvat ahtaasti ja olosuhteet ovat haastavat terveydelle. Kadun varsilla on julisteita seinillä,
usein naurava Jasser Arafat, mutta myös machoja
miehiä aseineen. Koulun oppilasmäärät ovat reilusti
tuplaantuneet toiminnan aikana. Osalla lapsista on
haasteita koulunkäynnin suhteen, mutta yleensä
lapsilla on samoja ammattihaaveita kuin muuallakin maailmassa. Yhdysvaltojen budjettileikkaukset
tuntuvat kipeästi UNRWA:n toiminnassa ja rahoitusta on pitänyt löytää muualta.

Retket Etelä-Libanoniin ja
Bekaan laaksoon
Etelä-Libanonissa kävimme Mleetan kylässä vastarintamuseossa. Paikka oli lähellä Israelia ja vaikeakulkuista maastoa. Ennen kierrosta alueen muistomerkillä ja vuoriston bunkkereissa katselimme
propagandaelokuvan. Uskonnollinen johtaja heh-

kutti valkokankaalla, kuinka ”nuoriso kaikkialta
Libanonista tuli taistelemaan vihollista vastaan”
sotilaiden marssiessa vuoristopolkua pitkin. Näkökulma korosti Israelin viholliskuvaa, menetettyä
Palestiinan maata ja urhoollisia libanonilaisia taistelijoita. Seuraavaksi vierailimme Husameddine Haririn koulussa. Oppilaista oli suurin osa poissa, koska
lomakausi oli käsillä. Vierailun päätteeksi vertailimme maidemme opetusmenetelmiä ja opetuksellisia
haasteita paikallisten opettajien kanssa. Saidan vanhassa kaupungissa tutustuimme ristiretkeläisten
merilinnoitukseen, minkä jälkeen kiersimme vanhan kaupungin kapeilla kauppakaduilla pistäytyen
entisöitävään kauppamajataloon, hamamiin, kirkkoon sekä palatsi- ja saippuamuseoon.
Varhain viimeisenä aamuna matkasimme vuorten yli vehmaaseen Bekaan laaksoon, josta on Syyrian rajalle matkaa noin 10 kilometriä. Aluksi suunnistimme Baalbekiin, joka tunnetaan hellenistisistä
ja roomalaisista raunioista. Rooman suuruuden aikaan sen keskus oli valtaisa Jupiterin temppeli, jonka
vieressä oli pienempi, mutta silti vaikuttavan kokoinen, mahdollisesti Bacchuksen temppeli. Päätemppeliin johti monumentaalinen propylaia. Kierroksen
jälkeen lounaan nautimme suuressa armenialaisessa ravintolassa notkuvan pöydän ääressä. Ruokailtuamme jatkoimme Anjariin, joka edustaa ainutlaatuista kaupunkisuunnittelua Umaijadien kaudelta
700-luvulta. Illalla auringon laskiessa palasimme
Beirutiin. Oli aika valmistautua kotiin paluuseen. ▪
Kirjoittaja työskentelee Raumankarin koulussa historian,
yhteiskuntaopin ja uskonnon opettajana.

Kurssilaiset retkellä Baalbekissa.
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OKKA-SÄÄTIÖN KURSSILLA
MADRIDISSA
Riit ta Mikkola

T

iedätkö, mikä on Okka-säätiö? Se on
OAJ:n yhteyteen vuonna 1997 perustettu säätiö, jonka tavoite on tukea kasvatus- ja koulutusalaa. Okka-säätiö jakaa
apurahoja opettajien täydennyskoulutukseen ja järjestää opettajien jatkokoulutusta.
Muutamana viime vuonna on kesäkuussa järjestetty
kesäkoulu, johon kaikilla OAJ:n jäsenillä on mahdollisuus hakea. Tänä vuonna kesäkoulu oli Madridissa.
Hakijoita oli 46, joista 12 opettajaa (kaksi historian
opettajaa) valittiin.
Osallistuin Madridin kesäkouluun ensimmäistä kertaa. Viikon kestävän kesäkoulun ohjelma oli
tiivis: siihen mahtui koulu-, yliopisto- ja opetushallitusvierailut sekä liuta kulttuurikohteita. Vierailimme myös Suomen suurlähetystössä ja Suomen
Madridin-instituutissa. Koska opettajat olivat alakoulusta ammattikorkeaan, ohjelma ei ollut erityisesti painottunut historiaan ja yhteiskuntaan mutta
oli silti antoisa.

lisessä alakoulussa. Lapset olivat iloisia, opettajat
innostuneita ja oppitunnit mukavia. Koulu kertoi
mm. vaikuttaneensa käytösongelmiin mindfulnessohjelmalla. Esikoululaisten tunti alkoikin pienellä
hiljaisella musiikinkuunteluhetkellä.
Kaksikielinen opetus joutui toisenlaiseen valoon,
kun tapasin myöhemmin kaksi madridilaista historianopettajaa. Kerrottuani vierailusta, he sanoivat,
että koulu on Madridin parhaimmalla asuinalueella

Kaksikielistä opetusta: hyvä vai
huono asia?
Espanjan hallintojärjestelmä on monimutkainen
ja monipolvinen. Vierailimme Madridin alueen
opetushallitusta vastaavassa elimessä, jossa meille
esiteltiin viime vuosina yleistynyttä kaksikielistä
opetusta. Vieraiden kielten taito on Espanjassa ollut
perinteisesti huono, ja siksi Madridiin on viime vuosina perustettu paljon kaksikielisiä kouluja (enimmäkseen yhdistelmällä espanja-englanti). Meille
kerrottiin, että koulujen oppimistulokset ovat muita
kouluja paremmat kaikissa aineissa, ei vain kielissä.
Pääsimme vierailemaan myös yhdessä kaksikie-

Kaksikielisen koulun ympäristötaidetta.
Kuva: Juha Hieta.
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ja oppilaiden vanhemmat ovat koulutettuja ja varakkaita. Opettajien mukaan kaksikielinen opetus toimii kuulemma hyvin, koska näiden koulujen lapset
tulevat rikkaista koulutetuista espanjalaisperheistä.
Maahanmuuttajien lapset eivät käy näitä kouluja.
Mikä on totuus? Ehkä jotain eri näkemysten väliltä, mutta sen ainakin taas tajusin, ettei koulujärjestelmien arviointi ole helppoa. Tasa-arvon, laadun ja
todellisen oppimisen saavuttaminen ei ole yksinkertainen asia.

Juutalaiset, maurit ja voittamaton
armada
Kurssiimme sisältyi myös perinteisiä nähtävyyksiä.
Suosittu turistikohde Toledo on historian opettajan
aarreaitta. Kaupungissa on ollut kirkkoja, synagogia
ja moskeijoita. Kaikkien aikakausien jäljet ovat yhä
näkyvissä. Juutalaisessa korttelissa kierrellessään
miettii juutalaisten asemaa eri aikakausina. Maurilaisaikana Toledosta tuli yksi juutalaiskulttuurin
keskuksista, mikä näkyy yhä monissa synagogissa. Reconquistan eli maurien karkottamisen myötä
myös juutalaiset karkotettiin Espanjasta. Katolinen
yhtenäiskulttuuri jyräsi.
Toledossa pääsee tutustumaan myös El Grecon
tuotantoon Greco-museossa. Maalausten lisäksi
museossa viehättää vanhojen rakennusten tunnelma, pihapiirit ja puutarhat. Greco-museon lisäksi
Toledossa on niin paljon muita museoita, kirkkoja
ja viehättäviä katuja käveltäväksi, ettei yhden päivän
retki riitä kaikkien näkemiseen.
Vierailin itsenäisesti myös Madridin kuninkaanlinnassa. Kultaisten salien halki vaellellessani mietin
demokratian ja arkkitehtuurin suhdetta. Hyvinvointivaltio ei tuota palatseja vaan lähiöitä ja terveyskeskuksia. Tarvitsemmeko palatseja ja linnoja? Oppilasryhmien ohi kulkiessani ja oppaan kuningaslitaniaa
kuunnellessani pohdin historian opetuksen tarkoitusta. Mitä olisi hyvä tietää ja ymmärtää kuninkaista
ja keisareista? Ja miksi Voittamaton armada on käännetty suomeksi voittamattomaksi, kun espanjaksi se
on vain grande ja felícima?

Nyky-Espanjan haasteet ja
mahdollisuudet
Suomen suurlähetystössä oli mielenkiintoista keskustella ministerineuvoksen kanssa. Espanjan
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politiikka näyttäytyi riitelevänä, jankkaavana ja
kahtiajakautuneena. Jako sosialisteihin ja konservatiiveihin on pysynyt jyrkkänä vuosikymmenten
ajan, mutta nyt viime vuosien uudet populistipuolueet ovat sekoittaneet pakan. Parlamenttivaalit olivat
huhtikuussa 2019, kesäkuussa hallitusneuvottelut
olivat kesken ja nyt, elokuussa, kun kirjoitan tätä
artikkelia, hallitusta ei ole saatu vieläkään koottua.
Katalonian itsenäistymishalut eivät helpota kokonaisuutta.
Silti Espanjassa on paljon hyvää kehitystä. Talous
on toipunut kriisistään, ja esimerkiksi Madrid on
silmin nähden siistiytynyt. Ympäristöasioihin on
alettu kiinnittää huomiota ja autoilua Madridin keskustan alueella on rajattu. Myös ilmapiiri on vapautunut. Sisällissota ei ole enää puhumaton tabu, vaan
Francon hautapaikan siirtämisestä keskustellaan
(tai riidellään). Sisällissotaa käsitellään taiteessa ja
kirjallisuudessa. Tosin historian opettajat sanoivat,
että sisällissodan jälkeinen aika puuttuu yhä opetussuunnitelmasta, joten paljon on vielä tehtävääkin.
Korruptio on syvälle Espanjaan juurtunut ilmiö.
Kun ryhmäläisemme kysyi suurlähetystössä, oliko
Aarnion tapaus uutisoitu Espanjassa, vastaus oli ei.
Noin pienille tapauksille kuulemma vain naurettaisiin Espanjassa. Toisaalta uutinen siitä, että Suomi
on maailman onnellisin maa, oli herättänyt ärsytystä. Miten Suomi, joka on espanjalaisturistin mukaan
marraskuussa täynnä pimeää, kylmää, loskaa ja
hymyilemättömiä ihmisiä, voi olla olevinaan maailman onnellisin maa?

Kannattaa hakea kurssille
Okka-säätiö on järjestänyt kesäkursseja jo useampana vuonna. Opettajat ovat olleet ainakin Ateenassa,
Roomassa ja Virossa. Huomasin itse kurssin hakuilmoituksen Opettaja-lehdestä joulukuussa. Hakulomake oli yksinkertaista täyttää netissä.
Suosittelen lämpimästi kurssille hakemista!
Kurssimaksu on kohtuullinen, ohjelma täysipainoinen ja kesäkuun alku ajankohtana sopiva. Itse jäin
kurssin jälkeen Espanjaan vielä viikoksi, joten oman
lomamatkan voi hyvin yhdistää kurssiin. ▪

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja ja espoolaisen
Karakallion koulun historian ja yhteiskuntaopin lehtori.
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TALOUSTAITOKILPAILUN
VOITTO ROVANIEMELLE
Kirsi Ruhanen

H

YOL:n ja OP ryhmän yhteistyönä
järjestämässä Taloustaitokilpailussa yhdeksäsluokkalaiset pääsevät
testaamaan taloustaitojaan laajassa
yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Toukokuun lopussa Helsingissä järjestetyssä
finaalissa ysiluokkalaiset vastasivat muun muassa
työllisyysastetta, kestävän kehityksen verotusratkaisuja sekä julkisyhteisöjen menojakaumaa koskeviin
kysymyksiin. Lisäksi finalistit pohtivat kahden kuvitteellisen esimerkkihenkilön tulojen ja menojen
tasapainoa ja antoivat näille neuvoja oman talouden
tasapainottamiseksi.
Kilpailupäivän päätteeksi finalistit pääsivät tutustumaan taloutta ammatikseen tutkivien analyy-

tikoiden maailmaan.
Kovatasoiseen alkukilpailuun osallistui tänä
vuonna yli 25 000 oppilasta yhteensä 390 koulusta
eri puolilta Suomea.
Taloustaitokilpailun finaaliin valittiin alkukilpailusta 30 oppilasta, joista kolme parhaimmat pisteet
saanutta palkittiin finaalissa rahastolahjakortein.
Finaalin kolme parasta taloustaitajaa ovat:
1. Iida Saraniemi, Napapiirin yläaste, Rovaniemi
2. Aapo Räikkönen, Kuninkaanhaan koulu, Pori
3. Iiris Jurmu, Tupoksen yhtenäiskoulu, Liminka
Taloustaitokilpailu järjestetään jälleen torstaina
2.4.2020. ▪
Kirjoittaja on HYOL ry:n toiminnanjohtaja.

Vasemmalla kolmenneksi sijoittunut Iiris Jurmu, keskellä vuoden 2019 Taloustaitokilpailun
voittaja Iida Saraniemi ja oikealla toiseksi sijoittunut Aapo Räikkönen.
Kuva: OP ryhmä, Tuuli Huotari.
KLE I O 3/2019
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TALOUSSANKARI KUTSUU
8.-LUOKKALAISET
KILPAILEMAAN!
Mari Lehtonen

M

iksi olla supersankari, kun voi olla
oman elämänsä Taloussankari?
Tänä syksynä tutustutaan arjen
taloustaitoihin uudenlaisessa kilpailussa. Taloussankari-pelin pohjalle kehitetty kilpailu opettaa nuorille oman talouden hallintaa.
Kilpailu on suunnattu kahdeksasluokkalaisille.
Siihen osallistutaan 2–5 hengen joukkueella pelaamalla Taloussankaria. Pelin aikana opituista asioista tehdään Instagram-video, jolla vastataan neljään
Taloussankari-aiheiseen kysymykseen ja lähetetään
yksityisviestinä @Kunkoululoppuu-tilille. Osallistumisajan päättymiseen eli 11.10. mennessä osallistuneista joukkueista valitaan kymmenen, jotka
pääsevät edustamaan kouluaan Helsingissä 12.12.
pidettävään toiminnalliseen loppukilpailuun.
Voittajajoukkue saa Taloussankari-tittelin lisäksi
voittopokaalin sekä 10 tablettitietokonetta edustamalleen koululle luku- ja digitaitojen edistämiseksi.
Lisäksi voittajajoukkueen jäsenet saavat henkilökohtaiset 50 euron stipendit.
Talous ja nuoret TATin, Nordean ja Pörssisäätiön
yhdessä tuottama Taloussankari-peli auttaa nuoria
hahmottamaan henkilökohtaisen taloudenhallinnan eri osat ja kannustaa tekemään arkitaloudessa
harkittuja päätöksiä.
Taloussankari on maksuton, eikä käyttäjän tarvitse rekisteröityä. Peli soveltuu erityisesti käytettäväksi
eri oppiaineissa yläkoulussa opettajan johdolla,
mutta nuori voi hyvin pelata sitä myös itsenäisesti.
Peli on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
talousasioista ja haluavat oppia säästämisestä, rahan
käytöstä, sijoittamisesta ja talouden hallinnasta.
Taloussankarissa nuori tekee erilaisia valintoja

K L E I O 3 /2 0 19

ja talouteen liittyviä päätöksiä. Pelin edetessä pelihahmolle kertyy lisää ikää ja peli monimutkaistuu
ja mukaan tulee sisältöä sijoittamisesta, lainoista
ja luotoista. Rahataitojen lisäksi pelaaja kartuttaa
hyvinvointipisteitä, jonka kautta hän oppii tasapainoilemaan talouden hallinnan sekä mielekkään elämäntyylin välillä.
Pelin kokonaiskesto on 45-60 minuuttia. Keskeneräistä peliä voi jatkaa myöhemmin tallentamalla
pelin valikon kautta.
Taloussankari.fi-sivulta löydät myös viisi valmista
oppituntikokonaisuutta, joita voit hyödyntää talousopetuksen tukena. Peli on käännetty myös ruotsiksi
ja sen suora osoite on cashhjälte.fi sekä englanniksi,
moneymaster.fi.
Tutustu ja pelaa osoitteessa taloussankari.fi ▪
Kirjoittaja on Talous ja nuoret TATin
markkinointipäällikkö.
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Perusteos
suomalaisesta
kuolemasta

Kuoleman
punanuttuiset
virkamiehet

Suomalaisen kuoleman historia.
Toimittaneet Ilona Pajari, Jussi Jalonen, Riikka Miettinen, Kirsi Kanerva.
Gaudeamus 2019.

Suomen pyövelit.
Mikko Moilanen. Docendo 2019.

Suomalaisen kuoleman historia on komea ja tukeva perusteos
tärkeästä aiheesta. Vaikka kuolema
on aina menneisyydessä läsnä,
eivät suomalaiset historioitsijat ole
kirjoittaneet siitä aiemmin näin
laajasti. Eino Jutikkalan Kuolemalla
on aina syynsä on alan kotimainen
klassikko, jonka luultavasti moni
historianopettaja on aikanaan tenttinyt osana opiskelujaan.
Kuolemaa on alettu tarkastella
historiantutkimuksessa aiempaa
monipuolisemmin vasta tällä
vuosituhannella. Tästä huolimatta
kuolema on marginaalisessa asemassa suomalaisessa historiantutkimuksen kentässä, eikä sille ei ole
syntynyt omaa teoriaperinnettä tai
näkyvää tutkijayhteisöä.
Nyt esiteltävä teos lähestyy
aihetta moniperspektiivisesti. Tämä
on hyvä, sillä kuolema näyttäytyy
eri valossa esimerkiksi maantieteestä, aikakaudesta, vainajan
sosiaalisen asemasta ja monesta
muusta seikasta riippuen. Vaikka
kaikki kuolevat, edes kuolema ei
ole tasa-arvoinen, kuten vaikkapa
hautaamisen ja hautajaisten tavat
osoittavat.
Artikkelit on jaoteltu neljän
”alateeman” alle. Nämä ovat pysyvä
ja muuttuva kuolema, kuoleman
eriarvoisuus, kuolema ja väkivalta
sekä etäinen ja läheinen kuolema.
Ilona Pajari kuvaa artikkelissaan
kuinka yhteiskunnan muuttuessa
hautajaistavat muuttuivat ja itsevalmistetusta siirryttiin enenevässä

määrin arkkutehtaiden ja pitopalveluiden tarjoamiin valmiisiin
ratkaisuihin.
Kuoleman erilaiset kasvot
näkyvät Johanna Ilmakunnaksen ja
Antti Häkkisen artikkeleissa. Ilmakunnas osoittaa, kuinka aatelisten
kuolemankulttuurissa korostui
1600-1800-luvuilla rikas muistamisen perinne, sukuyhteyden luominen sekä ja säätyläiskulttuurin vahvistaminen. Häkkinen puolestaan
tarkastelee sitä, millaisen jäljen
nälkävuodet jättivät suomalaiseen
muistitietoon.
Lienee itsestään selvää, että
suomalaista kuolemaa käsittelevässä yleisesityksessä tarkastellaan
myös viime sotia, ja niinpä Ville
Kivimäki kirjoittaa sankarivainajien
kriteereistä sekä siitä, kuinka kuoleman uhrimerkitys antoi jatkosodan aikana tilaa omaisten surulle
esimerkiksi kuolinilmoituksissa.
Anu Koskivirran ja Olli Matikaisen artikkeli pureutuu erikoisten
kuolintapojen merkitykseen ja
yleisyyteen. Henkirikokset ovat
olleet harvinaisia, mutta ne ovat
herättäneet runsaasti huomiota
itse rikoksesta oikeudenkäynnin
kautta rikollisen kuolemantuomion
täytäntöönpanoon.
Teos osoittaa, että suomalaisella
kuolemalla on monet kasvot.
Ossi Kokkonen

Sana pyöveli johtuu sanasta
peeveli, joka viittaa paholaiseen.
Pyöveleitä on usein kuvattu karmeina huppupäisinä miehinä, jotka
tunnisti viitan tai paidan punaväristä. Saksassa pyövelit suosivat nimeä
mestarismies.
Mitä miehiä nämä pyövelit
oikein olivat? Sen tietää tietokirjailija Mikko Moilanen, joka tuntee
Suomen teloituspaikat. Moilanen
kiinnostui pyöveleistä tutkittuaan
sukuunsa liittyvää 1700-luvulla
tapahtunutta kuolemantuomiota.
Pyöveleitä kartettiin ja yhteiskunnassa heillä oli aluksi alhainen
sosiaalinen asema. Pyöveleitä
ei voinut kätellä, ja he edustivat
yhteiskunnan alinta luokkaa.
Kirkossa he istuivat peräpenkissä
ja ehtoollisen heille annettiin vasta
muiden poistuttua. Pyövelit olivat
usein entisiä rikollisia, jotka armahdettiin heidän ottaessaan pyövelin
tehtävän vastaan.
1700-luvulla heidän asemansa
muuttui Kaarle XII:n antaessa
ukaasit, joiden mukaan pyövelin
ammatti oli kunniallinen ja tarpeellinen osa oikeusjärjestelmää. Heistä
tuli koskemattomia kuoleman
virkamiehiä. Pyövelin piti olla taitava ja katkaistava teloitettavan pää
yhdellä kirveen iskulla. Aina tämä ei
kuitenkaan onnistunut.
Pyöveli sai virkamiehen palkkaa,
joka vastasi esim. vankilan vartijan
tuloja. Monet pyövelit olivat
olleet renkiä ja sotilaita, joiden
palkka uudessa ammatissa kohosi
huomattavasti. Palkan lisäksi he
saivat luontaisetuna esim. ilmaiKLE I O 3/2019
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Vankileirien
muisto
Luiden tie - gulagin jäljillä.
Ville Ropponen, Ville-Juhani Sutinen.
Like 2019.

sen asunnon ja erilliskorvauksia
teloituksista. Erityisen tuottavia
olivat eläimiin sekaantuneiden
miesten teloitukset, koska samassa
yhteydessä tapettiin myös eläimet.
Hirttäminen ja kaulan tai käden
katkaisu hinnoiteltiin erikseen.
Ammatti vaati kovuutta sitä harjoittavilta miehiltä.
Pyövelin apurina työskenteli
rakkari eli renki, joka oli laitapuolen
kulkija ja sai työstään ruokapalkan ja yösijan. Hän teki kaikkein
likaisimmat työt: korjasi esim.
mädäntyneet ihmiset teilipyöristä
sekä lahtasi kulkukoiria ja -kissoja.
Rakkarin tehtävä oli vähiten arvostettujen töiden joukossa.
Suomessa pyöveli teki viimeisen teloituksen 1820-luvulla.
Tämän jälkeen rikolliset joutuivat
pakkotyöhön ja karkotettiin esim.
Siperiaan. Kirja panee lukijansa
ajattelemaan nykyajan pyöveleitä, sillä Amnestyn verkkosivujen
mukaan noin 61 maan tiedetään
tuominneen vähintään 1 998 ihmistä kuolemaan vuonna 2015. Tietoja
teloituksista on kuitenkin vaikea
saada. Jos aiemmin kuolemantuomiota perusteltiin Mooseksen lailla,
millä sitä voidaan enää perustella
esimerkiksi länsimaisissa demokratioissa?

Pirjo West
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Luiden tie on merkittävä historiateos, joka pitää lukijan otteessaan.
Kirja kuvaa Neuvostoliiton vankileirijärjestelmää, gulagia. Kukaan
ei tiedä tarkkoja lukuja, mutta
mittakaava on tyrmäävä. Leirejä
oli yli 10 000, vankeja arviolta 30
miljoonaa, ja heistä kymmenen
prosenttia menetti henkensä.
Vangit tekivät raskasta työtä tieja kanavatyömailla, kaivoksissa
ja metsätöissä. Kirjan nimi on
brutaali osoitus vankien työoloista:
junaradan rakentajien ruumiita ei
voitu haudata routaiseen maahan,
vaan ruumiit heitettiin valmisteilla
olleen junaradan pohjaksi. Kuri leireillä oli ankaraa, ravinto ja hygienia
puutteellista. Virallisesti gulag toimi
vuosina 1930-1960, mutta sen juuret ulottuvat tsaarien Venäjälle ja
käytännössä, vain vähän eri nimellä
ja pienin muutoksin vankileirien
järjestelmä oli olemassa koko Neuvostoliiton ajan.
Rakenteeltaan Luiden tie on
kiinnostava sekoitus historiateosta ja havainnoivaa matkaopasta.
Ropponen ja Sutinen ovat matkustaneet laajasti entisen Neuvostoliiton alueella etsiessään jälkiä
menneiden vuosikymmenten
vankileireistä. He taittavat matkaa
junalla, linja-autolla ja oman kuskin
kyydillä Karjalasta kauas Siperiaan,
vankileirijärjestelmän ydinalueille. Matkakuvauksissaan tekijät
kirjoittavat itsensä sisään kirjaan,
kuten monissa tuoreissa tarinallisissa tietokirjoissa on tapana.
Henkilökohtainen havainnointi ja
ihmisten kohtaaminen ovat kirjassa

merkittävässä roolissa.
Tämä sopii teokseen hyvin,
sillä Venäjällä gulagia ei virallisesti
juuri muistella, vaan vankileirien
historiaa ovat tallentaneet aktiviiset
kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja
erilaiset paikalliset toimijat. He
ovat pystyttäneet satoja erilaisia
muistomerkkejä ja museoita eri
puolille Venäjää. Tämä on tärkeää,
jotta gulagien muisto ei katoa. Valitettavasti rahoituksen ja tunnustuksen puute näkyvät museoiden ja
muistomerkkien tilassa.
Karusta historiasta kertovat
myös lukuisat ”tahattomat muistomerkit”, vankileirien olemassaolosta muistuttavat gulagin
jäänteet. Esimerkiksi Itä-Siperiassa
kirjoittajat näkivät vartiotornien
ja piikkilanka-aitojen jäänteitä,
jotka olivat aikanaan kuuluneet
siellä 1930-luvulla toimineeseen
vankileiriin.
Tänä syksynä Suomessa on virinnyt keskustelua tarpeesta selvittää
Neuvostoliitossa vankileireillä ja
vainoissa kuolleiden suomalaisten
historiaa. Tätä selvitystyötä odottaessa kannattaa lukea Luiden tie.
Toivon, että se saa ansaitsemaansa
huomiota ja tunnustusta.

Ossi Kokkonen
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Vuoden 1918 jälkikaikuja Suomessa

Itsenäistymisen
ajan vallan
verkostot

Sisällissodan jäljet.
Tiina Lintunen ja Anne Heimo (toim.).
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2018.
Porin kevätpäivillä 2019 sisällissodan jälkeisestä kansallisesta
eheytymisestä luennoinut Turun
yliopiston poliittisen historian
tutkija Tiina Lintunen on yhdessä
kollegansa, folkloristiikan professori Anne Heimon kanssa toimittanut
teoksen, jonka kahdessatoista artikkelissa kerrotaan, miten sisällissodan päätyttyä maassamme palattiin
arkeen. Tutkimusartikkeleissa
perehdytään erilaisiin sisällissodan suomalaiseen yhteiskuntaan
jättämiin jälkiin. Moninaisia jälkiä
tarkastellaan läheltä ja kauempaa, paikallishistoriallisesti ja
kansallisesti sekä eri sukupolvien
näkökulmista. Artikkelit on jaoteltu
kolmeen teemaotsikkoon: Selviytymisen strategiat, lapset ja nuoret
sekä muistin politiikka.
Paikallis- ja mikrohistorialliselta tasolta teemoissa nostetaan
esiin Tervakosken, Tampereen,
Varkauden ja Ruoveden tapahtumia ja niiden jälkiä yhteiskuntaan.
Tervakosken tehdasyhteisö oli
sisällissodan aikana erikoinen
”onnellisten laakso”, jossa lähes
koko sota vältettiin. Varkaus taas oli
sodan aikana toisessa ääripäässä,
jonka ”Huruslahden arpajaiset” on
kansallisestikin tunnettu tragedia.
Tampereen vuoden 1918 tunnettuja
tapahtumia täydentävät artikkelit
koulutyttöjen sodan aikaisista kokemuksista, valtakunnallistakin huomiota 1920-luvun alussa saaneesta
kiistellystä Hämeenpuiston vapaussodan muistopatsashankkeesta
sekä 1920-luvun uuden työläissuku-

Vallan kumoukset Suomessa 1917 –
1919: Suomi ja vallan verkostot.
Seppo Tiihonen. Otava 2019.

polven kasvattamisesta. Ruovedellä
lokakuussa 1918 syntynyt Varma
Kosto oli yksi tuhansista sotaorvoista, joiden kohtaloita sodan jälkeen
peilataan paikallishistoriallisesti ja
valtakunnallisesti.
Selviytymisen strategioiden
artikkeleissa kuvataan myös
nostalgisia arjen keinoja selviytyä
vuoden 1918 poikkeusoloissa sekä
toukokuun 1918 jälkeisen armeijan
demobilisaation vaikeutta. Maailmansodan päättyminen Saksan
romahtamiseen ja sitä sikäläisessä
kaaoksessa seurannut Freikorpsjoukkojen perustaminen rinnastetaan Suomen historiaan ja suojeluskuntien uuteen aktivoitumiseen
sodan jälkeisenä vuonna 1919.
Muistin politiikkaa puolestaan
edustavat sekä artikkeli valkoisen
Suomen vapaussodan ”virallisten”
historiakuvateosten analysoinnista
että artikkeli Suomen sisällissodan
merkityksestä Neuvosto-Karjalassa
1920-30 -luvuilla. Kirja päättyy
Seppo Hentilän mielenkiintoiseen
analyysiin vapaussota-termin
keinotekoisuudesta.
Teos tuo esiin sisällissodan jälkiä
monipuolisesti. Artikkeleista saa
paljon tutkittuun aiheeseen tuoreita näkökulmia. Kirja selventää
tilanteen monimuotoisuutta ja
syventää sen ymmärtämistä.
Heikki Honkanen

Pitkän virkamiesuran tehnyt
dosentti Seppo Tiihonen, joka aikaisemmassakin tuotannossaan on
käsitellyt valtaa ja vallan verkostoja,
on tarttunut kalutulta tuntuvaan
aihepiiriin: Suomen itsenäistymiseen. Tiihosen tavoitteena on
kartoittaa itsenäistymisen ajan johtavien valtiomiesten kykyjä vastata
uusien tilanteiden haasteisiin ja
verkostoja, joita muodostui heidän
ympärilleen. Keskeisiä vaikuttajia
ovat tietysti Svinhufvud, Paasikivi
ja Mannerheim. Työväenliikkeen
puolelta tarkastellaan lähemmin
vain Oskari Tokoin toimintaa.
Kirjassa käy ilmi, että Suomen
itsenäistymisen mahdollisuus kaatui Suomen poliittisen eliitin päälle
lähes yllättäen 1. maailmansodan
ja Venäjän tapahtumien seurauksena. Suomen poliittisella eliitillä ei
ollut mitään kokemusta itsenäisen
valtion hallinnasta, esimerkiksi
ulkopolitiikan ja maanpuolustuksen
osalta. Syksyllä senaattia muodostaessaan oli Svinhufvud jo omaksunut täysin aktivistien saksalaissuuntauksen ja itsenäisyystahdon.
Etenkin tiukan saksalaismielinen
Edvard Hjelt, jolla oli toimivat
suhteet Saksan johtoon, vaikutti
tehokkaasti senaatin johtajan
mielipiteisiin. Itsenäisyysjulistus
oli etupäässä Svinhufvudin päätös,
mutta muutkin senaattorit olivat
itsenäisyysmiehiä.
Sisällissodan aikana senaatti
toimi kahtia hajaantuneena. Puheenjohtaja piileskeli Helsingissä,
ja osa senaatista toimi Vaasassa.
KLE I O 3/2019
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Populismia ennen
ja nyt, meillä ja
muualla
Populismin aika.
Juha Herkman. Vastapaino 2019.

Vaikeiden yhteyksien vuoksi
Svinhufvudin luottomiehet tekivät
päätöksiä senaatin puheenjohtajan
avoimien valtakirjojen perusteella.
Tällainen päätös oli jopa saksalaisten kutsuminen valkoisten avuksi.
Toukokuussa Svinhufvudin asema
vahvistui entisestään, kun hänestä
tuli korkeimman vallan haltija,
arkikielellä valtionhoitaja. Valtionhoitajakautta leimasi voimakas
nojautuminen Saksaan ja pyrkimys
monarkiaan. Saksan romahdus teki
lopun sekä monarkiahaaveista että
saksalaissuuntauksesta.
Suoranaisena poliittisena
komeettana nousi Venäjältä 1917
virkaheittona kenraalina palannut
C. G. Mannerheim saattoi esiintyä
itsestään selvänä Suomen armeijan
kehittäjänä, mutta saksalaissuuntauksen Suomessa hänelle ei ollut
tilaa. Edessä oli siirtyminen ulkomaille, kunnes Saksan tappio teki
ratsuväen kenraalista käyttökelpoisen johtajan Suomen luoviessa
kohti voitokasta ententeä.
Kokonaisuutena ottaen on Tiihosen teos kunnioitettava selvitys
suuresta aiheesta. Sitäkin ikävämmältä tuntuu tietty huolimattomuus toimitustyössä. Esimerkiksi
henkilökuvien elinvuodet ovat
useita kertoja pielessä, Paasikiven
kerrotaan esimerkiksi eläneen
vuosina 1887-1970.
Vilho Kulju
K L E I O 3 /2 0 19

Viime vuosina on ilmestynyt
paljon nykypäivän politiikkaa
käsitteleviä kirjoja. On käsitelty
demokratian tilaa, puolueiden
toimintaa, propagandaa sekä
tietenkin populistisia poliitikkoja
ja liikkeitä. Helsingin yliopiston
viestinnän professori Juha Herkman
on tarttunut populismiin ilmiönä ja
kirjoittanut aiheesta yleisteoksen,
jossa pyritään antamaan kokonaiskuva monikasvoisesta ilmiöstä.
Herkman määrittelee populismin käsitettä, kirjoittaa historiasta,
populismin suhteesta demokratiaan ja mediaan sekä kuvailee populismin kolme kehystä: hyvinvointivaltio, globalisaatio ja postmoderni.
Kirja alkaa populismin käsitteen
määrittelyllä. Onko populismi
ideologia, politiikan tyyli vai poliittinen liike? Herkman esittelee eri
tutkijoiden näkemyksiä ja tuo esiin
esimerkkejä eri ajoilta ja eri puolilta
maailmaa. Lopuksi hän päätyy määritelmään: ”Populismi on poliittisen
itsemäärittelyn affektiivinen prosessi, jossa rakennetaan vastakkainasettelua kahden kuvitellun
ryhmittymän, väärinymmärretyn
kansan ja sitä uhkaavien ryhmien
välille. Itsemäärittelyssä käytetään
ajankohdan poliittisiin vaatimuksiin
sopivia ideologisesti ja moraalisesti
latautuneita merkitsijöitä.”
Historiaosuus on mielenkiintoista luettavaa. Herkman esittää,
että Venäjän 1870-luvun narodnikit
olivat ensimmäisiä agraaripopulisteja. Heidän tavoitteenaan oli parantaa talonpoikien asemaa, mutta
liikkeen johtajat olivat aikansa

yliopistoälykköjä. Populisteille tuntuu olevan tyypillistä, että palvotun
johtajan ei tarvitse edustaa kannattajiaan, minkä osoittaa miljonääri
Trumpin tai venäjän kielen tohtorin
Halla-Ahon asema köyhien ja syrjäytyneiden puolestapuhujina.
Läpi kirjan tulee esille populismin ristiriitaisuus ja tunteisiin perustuvuus. Sananvapauteen uskova
liberaalidemokratia on järjestelmä,
joka parhaiten sallii populististen
liikkeiden nousun. Tällöin populistit
pääsevät valtaan arvostelemalla
eliittiä, mutta valtaan päästyään
muuttuvat itse autoritäärisiksi
johtajiksi.
Aika ajoin kirjaa vaivaa liika tieteellisyys. Varsinkin määrittelykappale on paikoin raskasta luettavaa.
Lähdeviitteet ovat tekstin keskellä
ja vaikeuttavat lukemista. Paikoin
kirjoittaja juuttuu esittelemään
eri tutkijoiden teorioita ja niiden
suhdetta toisiinsa. Kustannustoimittajana olisin poistanut lähdeviitteet keskeltä tekstiä ja vähentänyt
teoretisointia. Yleistajuisen teoksen
haaste on se, että sen pitää olla
samaan aikaan pätevä mutta myös
helposti lähestyttävä.
Kokonaisuudessaan kirja on
antoisaa luettavaa. Se on ajankohtainen ja monipuolinen perustietopaketti aiheesta, joka ei tule
ympäriltämme katoamaan.
Riitta Mikkola
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Friikkisirkus

Mångfacetterad
tidsdiagnos
av 80-talist
om 80-talister

Kääpiöistä kolosseihin. Kummajaisten historia Suomessa.
Ville-Juhani Sutinen. Into 2019.

Yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta.
Mikko Piispa. Teos 2018.
Med begreppet generation avser
man i allmänhet antingen släktled
eller alternativt personer som är
födda under samma tidsperiod, så
kallade kulturella generationer.
Med begreppen Generation Y,
diginativer och millenialer hänvisar
man till den kulturella generation
som är född på 1980-talet, en generation som precis som alla andra har
sina karaktärsdrag, kännetecken
och sammanflätande upplevelser.
Mikko Piispa vill i Yhdeksän sanaa
Y-sukupolvesta behandla Generation Y genom teman som fångar
ett brett spektrum. Han närmar sig
Generation Y genom 9 olika teman,
däribland individualism, mobiltelefonen, 11 september och VM 95.
Piispa inleder med att problematisera begreppet generation
och med att ge en översikt över
forskning som gjorts inom ämnet
i Finland. Han lyckas blanda en
passlig mängd nostalgi med mera
seriös analys. Han sticker inte
under stol med att boken inte är
genomgående vetenskaplig men
han har ändå en uttalad ambition
att bidra till forskning om finska
generationer och om Generation Y
i synnerhet. Han påpekar också att
boken har esseistiska drag och att
han stundvis förlitar sig starkt på
egna erfarenheter.
De observationer Piispa gör om
Generation Y kommer dock inte
som stora överraskningar – troligen
i och med att representanter för
den undersökta generationen har
kommit upp i åren vilket har lett till

att ett visst tillbakablickande blivit
populärare och också fått mera
synlighet. Piispa bekräftar att vi
80-talister har vuxit upp under en
tid då både välfärdssamhället och
arbetslivet har förändrats, urbaniseringen har fortsatt allt kraftigare
och kommunikationen fullständigt
förändrat världen. Vi betonar individens frihet och ansvar även om
vi i viss mån har en snedvriden bild
av hur unika val vi egentligen gör –
tänk backpackers som alla reser till
samma resmål efter att ha sett ett
avsnitt Madventures. Vi kommer
ihåg tiden innan internet men har
också sett den snabba teknologiska
utveckling och till och med drivit
den framåt.
Trots att observationerna i sig
inte innehåller stora överraskningar
är Piispas tidsdiagnos mycket
lyckad. Han lyfter förtjänstfullt fram
nyanser i de stora berättelserna och
lyckas med att visa en mångfacetterad bild av en generation. Och
visst är boken intressant att läsa.
Inte minst om man själv tillhör den
grupp som ligger i fokus. Även om
man inte tillhör 80-talisterna så
är boken läsvärd. Generation Y har
nått en vuxen ålder (även om alla
inte är villiga att erkänna detta) och
de erfarenheter som den bär med
sig är av betydelse för hur framtiden
formas.
Niklas Rapo

Ihminen on ollut aina utelias ja
varsinkin hänen omasta kokemusmaailmastaan poikkeava on
kiinnostanut. Ei ole ihme, että
kaikenlaiset kummajaiset ovat
kiinnostaneet ihmisiä kaupallisessa mielessä vuosisatojen ajan.
Vanhempina aikoina riitti ihmettelyn kohteeksi vieraan kulttuurin
edustajat ja eksoottiset eläimet.
Myöhemmin mukaan tulivat enenevässä määrin erilaiset ”ihmiskummajaiset” eli erityisen suuri- tai
pienikokoiset, fyysisesti vajavaiset
tai muuten poikkeavat ihmiset joko
aitoina ihmisinä tai sitten vahanukkeina. Erityistä mielenkiintoa
herättivät fyysisiltä tai ulkonäöllisiltä ominaisuuksilta poikkeavat,
ihmisten ja eläinten sekoituksiksi
tai sitten kaukomaiden tuntemattomiin heimoihin kuuluviksi väitetyt
henkilöt. Totuus oli sivuseikka.
Nyt on helppo arvostella poikkeavien yksilöiden kohtelua eläinten
kaltaisina näyttelyesineinä. Toiminta ei kuitenkaan poikennut aikansa
kulttuurista. Usein kiertueilla mukana oleminen mahdollisti monille
elämän, joka lähtöympäristössä
olisi varmuudella muodostunut
paljon kurjemmaksi. Moni hakeutui
kiertueille ansaitakseen itse oman
toimeentulonsa. Erirotuisia ihmisiä
esitteleviin ihmistarhoihin oli
pohjoisesta jopa tungosta, koska
ajan mittapuun mukaan saamelaisille maksettiin niin hyvin, että
näyttelyihin pyrki myös ei-saamelaisia esittämään heitä. 1800-luvun
edetessä erilaiset ihmisnäyttelyt
pyrittiin perustelemaan tieteellisyyteen vedoten.
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Murhia keskiajan
Tallinnassa
Apteekkari Melchior ja Gotlannin piru.
Indrek Hargla. Into Kustannus 2019.

1900-luvun edetessä yleinen
suhtautuminen näihin ”friikkisirkuksiin” muuttui kielteisemmäksi.
Ihmisnäyttelyissä alettiin korostaa
vajavaisuuksien sijasta heidän
puutteitansa korvaavia erityistaitoja. Sodan jälkeen raajarikkoisten
esittelyistä luovuttiin lähes kokonaan. Syyt saattoivat olla puhtaasti
inhimilliset, mutta ei liene vaikea
päätellä sotainvalidien määrän
kasvun vaikuttaneen asiaan.
Tämä nyttemmin kauhisteltu
ilmiö ei ole nykyajallekaan vieras.
Luonnottomat kauneusihanteet
kauneusleikkauksineen, kehonmuokkauksineen ja joidenkin
ruumiinosien tai -piirteiden kirurgisine muuttamisineen muistuttaa
suuresti entisajan friikkisirkusta.
Esiintymispaikat ovat vain vaihtuneet sirkuksista ja markkinoilta
kohulehdistöön ja internetin
syövereihin.
Sutisen kirja käsittelee kummajaisten historiaa Suomessa lähinnä
jälkipuoliskollaan alkuosan keskittyessä Eurooppaan ja Amerikkaan.
Suomessa toiminta oli kaupallisesti
paljon pienimuotoisempaa. Kirjan
kahdessa kuvaliitteessä olisi ollut
mielenkiintoista nähdä kuvia, joista
vain kerrottiin tekstissä.

Pasi Pulju
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Virolaisen Indrek Harglan
romaani Apteekkari Melchior
ja Gotlannin piru on keskiajan
Tallinnaan sijoittuvan dekkarisarjan kuudes osa. Päähenkilö
on raadinapteekkariksi ylennyt
Melchior Wakenstede, joka selvittää
outoja kuolemia loogisen päättelykykynsä sekä ihmisanatomian ja
myrkkyjen tuntemuksensa avulla.
Sarjan tapahtumat sijoittuvat
1400-luvun alkupuolelle, jolloin
Tallinna eli kukoistuskauttaan. Kaupankäynti oli vilkasta ja kaupunkia
laajennettiin. Itämerellä kauhua
levittäneet merirosvot eli vitaaliveljet on lyöty Hansakaupunkien
yhteistyönä. Romaanissa eletään
vuotta 1433 ja jälleenrakennuksen aikaa, sillä Tallinnaa ravisteli
tuolloin tuhoisa tulipalo. Toompeaa
hallitsee edelleen saksalainen
ritarikunta, vaikka sen joukot onkin
viety sotaan etelään. Käsityöläisten
ja porvarien alakaupunkia hallitsee
raati ja siellä noudatetaan Lyypekin
kaupunginoikeutta.
Aikaisemmista Melchior-romaaneista poiketen Gotlannin pirussa
on kaksi rinnakkaista juonta ja aikatasoa. Päähenkilön poika, joka on
isänsä mukaan nimetty Melchioriksi, on lähetetty Lyypekkiin apteekkarin kisälliksi, mutta hän liittyykin
salamurhaajien kiltaan. Poika saa
tietää, että vaarallinen ”Gotlannin
piru” uhkaa hänen isänsä henkeä.
Tallinnassa isä-Melchior joutuu
keskelle salaperäistä mysteeriä
toimiessaan varakkaan kauppiaan
testamentin toimeenpanijana.
Kuten arvata saattaa, ruumiita tulee
ja kysymykset eivät jätä Melchio-

ria rauhaan. Tapahtumat vievät
apteekkarin mm. Tarttoon ja Piritan
luostariin, jossa hänen tyttärensä
Agatha on birgittalaisnunnana. Hän
on isänsä tavoin yrttikasvien tuntija ja taitava salapoliisi. Hänestä
luodaan kuvaa todellisena isänsä
työn jatkajana, mikä voisi enteillä
sarjalle jatkoa.
Lähes 500-sivuinen romaani
on sarjan pisin teos. Vaikka Hargla
onnistuu jälleen kerran punomaan
taidokkaan juonen, jossa langat
lopulta yhdistyvät, rinnakkaiset
tarinat eivät nivoudu toisiinsa
ongelmitta. Edellisistä romaaneista
poiketen Gotlannin piru etenee
hitaasti ja osa juonenkäänteistä
ja henkilöistä tuntuvat päälleliimatuilta. Se, että nuori Melchior
saa lopulta rakastettunsa, ei jaksa
romaanin lopussa enää kiinnostaa.
Arkielämän kuvaus on romaanin parasta antia, mistä voidaan
Harglan lisäksi kiittää myös Jouko
Vanhasen taidokasta suomennosta.
Uskonto maailmankuvan rakentajana on olennainen teema sarjassa,
mutta Gotlannin pirussa uskonnollisuus on keskiössä, sillä juoni
kertoo kerettiläisyydestä. Monipuolisen kerronnan ja elävien yksityiskohtien ansiosta lukijan on helppo
kuvitella itsensä torin ihmisvilinään,
hämyisään dominikaaniluostariin
tai kapakkaan istumaa.
Marjo Sassali
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