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Kulttuurin ja
historia
tieteen
äärillä
Kulttuurihistoriallinen kat
se. Toim. Heli Rantala ja Sa
kari Ollitervo. C
�������������
tory – Kulttuurihistoria 8,
k&h, Turun yliopisto, Tampe
re 2010. 407 s.

■■ Turkulaisesta kulttuurihisto
riallista koulukunnasta vaikut
tuneet tutkijat ovat koonneet
kiinnostavan teoksen Kulttuurihistoriallinen katse. Aivan
turhanaikaisia teemoja kirjan
aiheeksi ei ole kerätty. Mitä on
kulttuuri ja mitä on kulttuuri
historian tutkimus? Kirjoittajat
ovat ottaneet tehtäväkseen va
lottaa kulttuurihistoriallisen
tutkimuksen tilaa sekä sitä,
mitä teoreettisia ja metodolo
gisia ratkaisuja alan keskuste
lussa on viime aikoina tarjottu.
Kaikkiaan kahdeksantoista
tutkijaa luovat kulttuurihisto
riallisia katseita kuudessatoista
artikkelissa. Kukin kirjoittaja
ansaitsisi pääajatuksensa tulla
tässäkin esitellyksi mutta sel
laista ei tila suo. Kirjan vahvin
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osa sisältyy mielestäni ensim
mäiseen osaa ”Mitä on kulttuu
ri”. Käsitellyt asiat kuvaavat
kulttuurihistorian aiheita laa
jemmin historiatieteellisen tut
kimuksen yleisiä näkökohtia.
Kulttuurin ja kulttuurihistorian
määritelmistä kirjoittavat Heli
Rantala, Kari Kallioniemi, Kimi
Kärki, Anne Ollila, Harri Kiis
kinen ja Riitta Laitinen. Oleel
lisia huomiota tästä teemasta
löytyy niin ikään Marjo Kaarti
sen ja Marja Tuomisen artikke
leista kirjan muissa osissa.
Lähtökohtia pohtiessa käy
ilmi, että enempää lähde
aineisto kuin metodologia ei
vät määrittele tutkimusalaa
kulttuurihistoriaksi.
Inhorealistisempi tarkasteli
ja olisi voinut pohtia myös
sitä, että tieteenalan määritel
miä ja periaatteita säätelevät
paljon tieteen valtapoliittiset,
institutionaaliset ja kulttuuriset
seikat, vaikka niitä on tutkittu
perin vähän edes yksittäisillä
oppialoilla. Ehkäpä juuri insti
tutionaaliset sovinnaisuudet
määrittävät yhden tutkijan
työn kulttuurihistoriaksi, toi
sen sosiaali- tai aatehistoriaksi
ja kolmannen joksikin muuksi.
Riitta Laitinen viittaa asiaan to
teamalla, että tiede tuotetaan
käytänteinä, jotka eivät selviä
tutkimalla pelkästään tieteellis
tä diskurssia (s. 112).

Kirjan muissa osissa artik
kelit ovat teemoiltaan rajalli
sempia mutta eivät huonom
pia. Ne esittelevät erilaisia
lähtökohtia eri aihepiireissä.
Marja Tuomisen artikkeli ”Poh
joisen kulttuurihistoriasta” eli
lähinnä siitä, miten Lapin his
toriaa on ymmärretty, karttaa
viisaasti tarpeetonta konstik
kuutta ja katteetonta teoreti
sointia. Sitä vastoin artikkelin
huomiot ovat lyijyn painavia
todistamaan kulttuurintutki
muksen, ideologian ja vallan
suhteista. Historiankirjoituksen
länsieurooppalaiset paradig
mat ovat hylkineet lähtökoh
dilleen vieraita asioita, ja eri
laisuuksien ymmärtäminen on
jäänyt kapeaksi. Politiikkaan
kirjoittaja ei pelkää johdatella;
hän toteaa, että uudenlainen
”emansipatorinen” tutkimusote
tarvitaan Lapin ”mentaalisen
jälleenrakennuksen” puolesta
(334).
Poliittisen ohjelman sijasta
se voi tarkoittaa pyrkimystä
tasapuolisuuteen ja omien läh
tökohtien rehelliseen itseym
märrykseen. Aivan kuten van
hastaan, myös kulttuurihisto
riallisen tutkimuksen uusia
koulukuntia ovat värittäneet
ideologiset motiivit. Vallasta ja
vastarinnasta puhutaan tämän
kin kirjan useissa artikkeleissa.
Suoranaisena taisteluohjelma
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na se on Kari Kallioniemen ja
Kimi Kärjen artikkelissa, jossa
halutaan jatkaa angloamerik
kalaisten cultural studies -vir
tausten ohjelmia. Anne Ollila
kirjoittaa, että objektiivisuuden
korostaminen viittaa tutkijan
haluttomuuteen arvioida tie
teellisiä lähtökohtiaan (74).
Näinkin usein on ollut ja on.
Kuulun silti niihin vanhanai
kaisiin tutkijoihin, jotka katso
vat, että jonkinlainen tasapuo
lisuuden vaatimus tieteelliselle
tutkimukselle on tarpeen. Tot
tahan silti on, että myös ta
lousteorian malleista näytetään
usein valittavan sen mukaan,
onko tutkija vallan vai vasta
rinnan tutkija.
Vaikeimmat ristiriitaisuudet
näyttävät kuitenkin liittyvän
ontologisiin ongelmiin eivätkä
poliittisiin ohjelmiin. Tarkoite
taanko kulttuurilla jotakin
yleistä ihmislajin järjestelmää,
jolla on yhteisiä piirteitä vaik
kakin erilaisia muotoja, ja voi
ko tuon järjestelmän ymmärtää
jonkinlaisena kokonaisuutena?
Onko olemassa toisaalta jokin
erityinen sosiaalisen piiri omi
ne sääntöinen ja merkityksi
neen ja toisaalta kenties oma
kulttuurisen piiri? Vieläpä pi
tää miettiä, onko olemassa jo
kin merkityksenannon taso,
joka käy ylitse niin sosiaalisen,
kulttuurisen kuin esimerkiksi
taloudellisen vaikutusalueen.
Olen taipuvainen ajattele
maan, että tavalla tai toisella
merkityksenanto leimaa kaik
kea inhimillistä olemassaoloa
mutta tästäkin tietysti vasta ky
symykset alkavat.
Ihan omansa on sen sano
minen, mitä kulttuurihistoria
on tutkimuksena tai tieteenala
na. Voidaanko kulttuurihisto
riallisen tutkimuksen lähtö

kohtia erottaa millään yksise
litteisellä tavalla muusta histo
riantutkimuksesta? En usko,
eikä tämäkään teos muuttaa
kantaani. Yhdenmukaisten
määritelmien sijasta kirjoittajat
kin todistelevat päinvastaises
ta. Aikaisempien elitististen tai
sellaiseksi ajateltujen lähtö
kohtien sijasta korostetaan lo
putonta moninaisuutta ja eri
laisuutta sekä sitä, että yläluo
kan, säätyläisten ja keskiluo
kan lisäksi myös muut ihmiset
ovat päässeet tutkimuksen
kohteeksi.
Määritelmien tasolla tästä
näyttää seuranneen vain se,
että sosiaalihistoriallisen, kult
tuurihistoriallisen ja esimerkik
si aatehistoriallisen tutkimuk
sen rajat ovat sekoittuneet
pahemmin kuin veteen piirre
tyt viivat. Ainakin sosiaalihis
torialla ja uudella kulttuurihis
torialla onkin paljolti yhteiset
juuret. Metodologiat eivät ole
sidottuja yhteen näkökulmaan
eivätkä näkökulmat vain tiet
tyihin metodologisiin ratkai
suihin.
Kenties omimmillaan monet
kulttuurihistorialliset lähtökoh
dat voisivat olla joidenkin in
himillisen elämän erikoisem
pien piirteiden selvittämisessä.
Melankoliasta kirjassa on Kirsi
Tuohelan kiintoisa artikkeli.
Marjo Kaartinen esittelee Ju
dith Butlerin ansiosta tutuksi
tulleen abjektion käsitteen. Se
tarkoittaa iljettäväksi tulemista
tai sellaisen ilmiön syntymistä
mielessämme. Suomen kielellä
se lienisi kuitenkin lähempänä
inhoa. Kaartinen tutkii koke
muksia naisten rintasyövästä
uuden ajan alussa. Abjektio on
ruma nimi mutta käsite on aja
tukseltaan tärkeä. Tutkijat
pohtivat harvoin pahuuden,

pelkojen ja historian kauheuk
sien laajempia piirteitä ja mer
kityksiä.
Vaikeaan aihepiiriinsä näh
den kokoelma on yhtenäinen.
Se on myös huolellisesti ja hy
vin toimitettu. Jokusen huo
mautuksen rohkenisin tehdä.
Tulevan keskustelun kannalta
kenties mainittavimmaksi jää
se, että kirjassa ei viitata evo
luutiobiologian, evoluutiopsy
kologian tai muiden luonnon
tieteellisesti suuntautuneiden
ihmistieteiden näkökohtiin.
Nekin ennen pitkää puhutta
nevat jopa paatuneimpia hu
manisteja, ja kulttuurintutki
muksen lähtökohtien kirjo
kasvaa entisestään.
Toinen seikka koskee yksi
lön merkitystä tutkimuksen
teorioissa ja elävässä elämässä.
Kirjassa on mukavasti käsitelty
asiaa omassa artikkelissaan, ja
aihetta sivuavat myös Hanne
Koivisto ja Hannu Salmi. Ny
kyinen tutkimustilanne viittaa
kuitenkin siihen, että historian
ja kulttuurin tutkijat joutuvat
palaamaan asiaan paljon ko
vemmin äänenpainoin. Pai
koin kirjasta käy ilmi sekin,
että yksilöllisyyden ajatellaan
edelleen syntyneen länsieu
rooppalaisten ihmisten mielis
sä joskus myöhäiskeskiajalla
tai uuden ajan alussa, mutta
nämäkin teoriat ovat joutuneet
mietintään.
Suomen Turussa uuden
kulttuurihistorian perustuksia
on rakennettu vankasti. Vuosi
kymmen sitten Kari Immonen
ja Maarit Leskelä-Kärki toimit
tivat kokoelman Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen
(2001). Kulttuurihistoriallinen
katse jatkaa turkulaisten ja nyt
temmin myös rovaniemeläis
ten asiaa. Kun edellinen teos
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oli vielä melko lailla erilaisten
lähtökohtien artikkelikokoel
ma, jälkimmäisessä yksimieli
syys erilaisuudesta ja sellaista
yksimielisyyttä tukevat teoreet
tiset ja keskenään ristiriitaiset
näkökannat kuitenkin para
doksaalisesti tekevät teoksesta
paljon yhtenäisemmän. Niinpä
tuntuu kuin askel eteenpäin
olisi taas otettu. Teos, jolla on
hieman utuinen nimi, on myös
hieman vaikea mutta sellaisia
tieteelliset teokset voivat olla.
Kirjalla on silti antinsa suuren
yleisönkin valistuneille luki
joille, sillä monia näkökohtia
esitellään ensimmäisen kerran
kootusti suomeksi.
Marko Nenonen

Miten selvitä
elämässä
uuden ajan
Ruotsissa?
Hopes and Fears for the Fu
ture in Early Modern Swe
den 1500–1800. Toim. Petri
Karonen. Studica Historica
79, SKS 2009. 370 s.

■■ Menneisyyden tulevaisuus
ja menneisyys ovat historian
rakennusaineita. Vaikka ihmi
set eivät ole koskaan tienneet,
mitä tulevaisuus heille tuo,
heillä on aina ollut siihen koh
distuvia toiveita, suunnitelmia
ja pelkoja. Ne ovat olleet vii
me aikoina monenkin projek
tin ja seminaarin kohteena, ja,
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kuten tämän kokoelman joh
dannossa todetaan, ne ovat
universaaleja teemoja, joka
ovat pitäneet toimessa kaik
kien aikakausien ihmisiä. Pu
heena olevan teoksen johdan
nossa Petri Karonen esittää,
että nämä teemat olivat erityi
sen huomion kohteena uuden
ajan alussa ja että niiden tutki
misen kautta voidaan päästä
käsiksi myös sellaisiin koko
naisuuksiin kuin ”modernin”
esiinnousu tai ”yksilöllisyy
den” kehittyminen.
Epäilemättä näin onkin ja
siksi käsillä oleva artikkeliko
koelma sinänsä on mielenkiin
toinen, vaikkei teoksen joh
dannossa ja artikkeleissa mää
ritellä tarkemmin sen enempää
näitä tulevaisuuden toiveita ja
pelkoja kuin modernia tai yk
silöllisyyttäkään. Tulevaisuu
den toiveet kirjassa ymmärre
tään erilaisina enemmän tai
vähemmän suunnitelmallisina
strategioina, jotka määritellään
miksi tahansa inhimillisen toi
minnan suunnitteluksi. Kirja
summaa 2000-luvun taitteen
uuden ajan alun tutkimuksen
historiografisia intressejä kes
kittyessään yhtäältä retoriikan,
verkostojen ja strategioiden
tutkimiseen ja toisaalta sekä
arjen että eliittien historian tut
kimiseen.
Kirjan toimittajaksi on ni
metty Petri Karonen. Lisäksi
kirjalla on toimituskunta, jon
ka merkitys käytännössä lie
nee ollut huomattava. Toimi
tuskuntaan kuuluvat Karosen
lisäksi Jari Eilola, Marko Haka
nen, Marko Lamberg ja Olli
Matikainen. Kirjaan kuuluu 15
artikkelia ja johdanto sekä
asiasana- ja nimihakemisto.
Kirjan ensimmäiset viisi ar
tikkelia käsittelevät eliittien

verkostoitumisstrategioita ja
pyrkimyksiä esittää itsensä tie
tyssä valossa retoriikan ja sym
bolien avulla. Mats Hallenberg
erittelee artikkelissaan 1500-lu
vun kruunun virkamiesten kir
jeiden kahta erilaista ”diskurs
sia”. Ensimmäinen niistä oli
”toivon diskurssi”, joka tähtäsi
oman aseman vakauttamiseen
ja tunnollisen kruunun virka
miehen ja miehekkään sotilaan
identiteetin luomiseen. Toinen
oli ”kurjuuden diskurssi”, joka
heijasteli virkamiesten asemaa
ylempien epärealististen mää
räysten ja alamaisten itsepin
taisen vastustuksen välissä.
Näillä diskursseilla virkamie
het pysyttäytyivät kyykytysket
juissa, jossa mielistelivät ylem
piään ja potkivat alempiaan.
Ulla Koskinen tarkastelee ar
tikkelissaan 1500-luvun kirjeitä
kielipelinä, jolla voitiin painos
taa toisia käyttäytymään ”so
siaalisten ihanteiden mukaises
ti”. Anu Lahtinen esittää avio
liiton solmimisen yhteydessä
neuvotellut taloudelliset järjes
telyt strategiana, jossa kohtasi
vat sekä suvun miesten ja nais
ten että nuorten morsiamien
omat tavoitteet naisten mutta
ennen kaikkea lasten tulevai
suuden turvaamiseksi. Marko
Hakanen tutki klienttisuhteita
akateemisen uran edistämises
sä ja Jan Samuelsson seura
kunnan ja pastoraalioikeuk
sien merkitystä aateliston ase
malle ja vallalle paikallisyhtei
sössä.
Retoriikalla ja suhteiden
esittämisellä on jaksossa suu
rempi painotus kuin verkosto
jen luomisella tai toiminnalla
retoriikan ulkopuolella. Tämä
johtuu osittain retoriikantutki
muksen muodikkuudesta ”kie
lellisen käänteen” viimeisenä
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vaiheena. Osittain se johtunee
myös siitä, että artikkelien kir
joittajien tutkimukset ovat ol
leet kehittyvissä vaiheissa kun
kirjaa on kirjoitettu ja kiinnos
tus on siksi pikemminkin me
todisissa probleemeissa kuin
tulosten esittelyssä. Metodien
ja tulosten erottaminen toisis
taan on tietenkin keinotekois
ta ja tavallaan metodinen pai
notus tuo jaksoon lisää tieteel
listä mielenkiintoisuutta, mutta
samalla se korostaa sitä, että
tämä jakso kirjassa on sisäises
ti hajanaisin ja myös laadulli
sesti epätasaisin. Vaikka kaikki
jakson artikkelit käsittelevät
jonkinlaisia eliittejä ja verkos
toja, artikkelit eivät tunnu täy
dentävän toisiaan kokonaisuu
deksi vaan pikemminkin esit
televän satunnaisia esimerkke
jä verkostoitumisstrategioiden
tutkimisesta.
Toinen kirjan jakso käsitte
lee vastaavasti hierarkiassa
alempien tai ainakin köyhem
pien sosiaaliryhmien selviyty
misstrategioita ja keskittyy
edellistä enemmän kirjoittajien
tämänhetkisten tai aikaisem
pien tutkimusten tulosten esit
telyyn. Jakson kiinnostavin
artikkeli lienee Marko Lamber
gin tunnolliseen lähdetyöhön
perustuva ja sopivasti konteks
toitu artikkeli tukholmalaisten
prostituoitujen toimintatavois
ta, joiden tekijä toteaa olleen
olosuhteiden pakosta ad hoc
-tyyppisiä lyhyentähtäimen
selviytymissuunnitelmia. Jari
Eilola kirjoittaa samaan tapaan
kuin väitöskirjassaan juoruilus
ta ja leimaamisprosessista yh
teisöllisenä toimintamuotona,
joka ennen pitkää johti joiden
kin yksilöiden pysyvään mar
ginalisoimiseen. Myös Åsa
Karlsson Sjögren hyödyntää

artikkelissaan väitöskirjassaan
analysoimaansa tapausta avio
liittoväkivallasta päätyen, ku
ten väitöskirjassaankin, pitä
mään avioliittoa tärkeänä su
kupuolten välisten valta- ja
väkivaltasuhteiden säilyttäjänä
uuden ajan alun yhteiskunnas
sa. Tämän jokseenkin synkeän
näkemyksen uuden ajan alun
yhteiskunnasta ja kulttuurista
täydentää Kirsi Ojalan artikke
li palvelusväen mahdollisuuk
sista. Myös Ojalalle alempien
yhteiskuntaluokkien strategiat
näyttäytyvät ensisijaisesti kata
strofien väistämisen strategioi
na, ei niinkään keinoina luoda
parempaa tulevaisuutta.
Kirjan kolmas jakso on ni
metty ”käytännön politiikaksi”.
Pia Einosen artikkeli muistami
sen merkityksestä kaupunki
kulttuurista on eräs kokoel
man kiinnostavimmista sekä
akateemisessa mielessä että
mahdollisen yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden kannalta. Jaet
tu, yhteinen muistikuva histo
riasta mahdollisti artikkelin
mukaan uuden poliittisen kult
tuurin rakentamisen niissä
kaupungeissa, missä yhteisesti
jaettua historiallista muistia oli.
Menneisyyttä käytettiin poliit
tisen retoriikan välineenä. Mis
sä yhteisesti jaettua historiakä
sitystä ei ollut, myös nykyi
syyttä ja tulevaisuutta koske
vien mielikuvien ja strategioi
den luominen jäi jakautuneek
si. Heti seuraavassa artikkelis
sa Börje Harnesk palaa tarkas
telemaan kontrolliyhteiskuntaa
ja ”arjen vastarintaa”, jonka
hän hieman 1990-lukulaisesti
nostaa ”talonpoikaiston vaiku
tusvälineeksi” ”avoimen kapi
nan ja laillisen poliittisen neu
vottelun” rinnalle. Ylätason
politiikkaa taas edustaa Petri

Karonen valtaneuvoston toi
mintaa ja keskusteluja Uuden
kaupungin rauhan alla tarkas
televalla artikkelillaan. Tämä
kin artikkeli painottaa lopulta
retoriikkaa. Karonen toteaa,
että koska valtaneuvoston toi
met olivat ad hoc -tyyppisiä,
eikä aikaisemmista rauhanpro
sessien kokemuksista pyritty
hyötymään, on vaikea puhua
varsinaisesta rauhanaikaan pa
laamisen suunnittelusta. Aika
kauden lopussa taas keskuste
lijat pitäytyivät vanhan retorii
kan toistelussa mahdollisesti
välttääkseen väärinkäytössyy
töksiä kun toimintaa myöhem
min tarkasteltaisiin valtiopäi
villä. Sekä Einosen että Karo
sen artikkeleista avautuu rele
vantteja rinnastuksia nykyi
seen maailmantilanteeseen,
mutta keskusteluun näistä rin
nastuksista ei ryhdytä eikä sel
laiseen edes viitata.
Kirjan neljännen ja viimei
sen jakson avaa toinen kirjan
historiantutkijalle sekä tieteel
lisesti että poliittisesti mielen
kiintoisimmista artikkeleista,
Jouko Nurmiaisen 1700-luvun
Ruotsin historiankirjoitusta kä
sittelevä esitys. Kun nykyään
muodikasta ja ainakin jossain
määrin realistista on olla pes
simisti, 1700-luvun historian
kirjoittajat suhtautuivat tulevai
suuteen luottavaisen odotta
vasti: tulevaisuus toisi epäilyk
sittä mukanaan edullisen yh
teiskuntakehityksen ja henki
lökohtaisen menestyksen. Sa
mantapaista hyödyn ja valis
tuksen ajan tulevaisuusopti
mismia näkee Pasi Ihalainen
omassa artikkelissaan kirjoit
taessaan perinteisen hierarkki
sen ’yhteiskuntaruumiin’ ver
tauskuvien vapauden ajalla
saaneen rinnalleen mekanisti
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sempia ja laajemmin luonnon
tieteellisiä vertauskuvia. Tosin
varovaiseksi pakotettu poliitti
nen filosofiakin palasi yhteis
kuntaruumiin perinteisiin ver
tauskuviin kustaviaanisen itse
valtiuden kaudella. Osuuden
päättää Charlotta Wolffin artik
keli 1700-luvun aateliston ko
kemista uhista ja aateliston
privilegioiden legitiimiyden
argumentaatiosta.
Viimeinen jakso on kirjan
yhtenäisin ja sellaisena lukijal
le palkitsevin. Vasta tässä kir
jan osassa päästään myös tut
kimaan sellaisia tulevaisuuden
suunnitelmia, joissa näkyy to
dellista toivoa paremmasta,
eikä pelkästään haipuva haave
siitä, että edes huomisesta sel
vittäisiin suuremmitta katastro
feitta. Tämän kokoelman poh
jalta on mahdotonta pohtia,
miten suuresti optimististen
tulevaisuudenkuvien ja tule
vaisuuden pitkäjänteisen suun
nittelun osuus korostuu juuri
tässä jaksossa siksi, että tämä
osa kirjasta keskittyy 1700-lu
vun hyödyn ja valistusoptimis
min aikaan ja miten suuresti se
johtuu jaksossa tarkastellun
lähdemateriaalin luonteesta,
kohteena olevista yhteiskunta
ryhmistä ja näihin kohdistuvan
tutkimuksen taustalla olevista
perinteistä.
Oman ilmoituksensa mu
kaan käsillä oleva artikkeliko
koelma ”fokusoi useisiin erilai
siin tapahtumiin, prosesseihin
ja ilmiöihin Ruotsin valtakun
nassa” (s. 10). Monipuolisuutta
voi pitää kirjan rikkautena,
mutta se on myös yleisesti ko
koomateoksien suurin heik
kous. Kuusitoista artikkelia on
varsin monta yhteen kirjaan.
Niille on vaikea muodostaa
selkeää yhteistä punaista lan

502

kaa. Tätä ongelmaa korostaa
se, että kirjassa on kyllä yhtei
nen, Ruotsin 1500–1700-luku
jen historian painotuksia esit
televä johdanto, mutta ei ko
koavaa tai johtopäätöksiä esit
tävää yhteistä loppulukua.
Samalla 1500- ja 1600-lukujen
kontrolliyhteiskunta pelkoi
neen ja rajoitteineen ylikoros
tuu. Toinen artikkelien luku
määrästä johtuva ongelma on,
että yksittäiselle artikkelille an
nettava sivumäärä jää väistä
mättä vähäiseksi ja artikkelien
sisäinen argumentaatio täytyy
supistaa siihen mahtuvaksi.
Tämä on haastava tehtävä,
mutta useimmissa artikkeleissa
tämä on toki onnistunut. Kirja
on lopulta kiinnostava kokoel
ma empiirisiä esimerkkejä sii
tä, miten uuden ajan alun yk
silöt selviytyivät virkauralla
etenemisestä, paikallisista val
tataisteluista, köyhyydestä, vi
hamielisyydestä ja väkivallasta.
Ja joissain tapauksissa myös
kirjojensa myyntiodotuksista
tai säätyprivilegioiden vahvis
tamisesta Kustaa III:n lainsää
dännössä.
Raisa Maria Toivo

Skootterilla
kohti
köyhyyden
tihentyvää
kokemusta
Gia Virkkunen: Köyhyydestä
ei puhuttu, sitä vaan elet
tiin.” Köyhyyden kokemus
ja selviytyminen 1930-luvun
pulan oloissa Suomen maa
seudulla. Biblioteca Histori
ca 127. SKS, Helsinki 2010.
295 s.

■■ Gia Virkkunen tutkii vähä
varaisten ihmisten elämää
1930-luvun Suomessa. Hän
selvittää tapoja, joilla maaseu
dun ihmiset kokivat köyhyy
den ja selviytyivät 1930-luvun
pulasta. Erityisenä kiinnostuk
sen kohteena ovat maaseudun
vähävaraisen väestön – pien
eläjien – pulakokemukset ja
kertomukset. Virkkusen tutki
mus liittyy köyhyyden sosiaa
lihistorialliseen traditioon; run
saan muistitietoaineiston käy
tössä se kiinnittyy kokemus
historiallisiin tarkastelutapoi
hin. Tutkimuskohde muodos
tuu köyhyyden aineellisesta ja
aineettomasta tasosta. Virk
kunen tarkastelee köyhyyttä
teoreettisesta näkökulmasta,
johon sisältyy kolme ulottu
vuutta tai tasoa eli köyhyyden
taloudellinen, sosiaalinen ja
kokemuksellinen ulottuvuus.
Köyhyyden tutkimuksella
on Suomessa vahva traditio,
joka juontaa juurensa 1800-lu
vun yhteiskuntatilastolliseen
tutkimukseen. Lisäksi tutki
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muksesta löytyy selkeä sosiaa
lipolitiikan historian juonne,
jota ovat vieneet eteenpäin
sekä sosiaalipolitiikan tutkijat
että sosiaalihistorioitsijat.
Virkkusen työssä tämä suun
taus on verrattain pienessä
osassa, koska hänen kiinnos
tuksensa kohteena eivät ole
köyhäinhoidon historia ja sen
organisointi vaan keskiössä
ovat köyhyyden kokemukset
ja ihmisten keinot selviytyä
äärimmäisestä pulasta ja puut
teesta.
Virkkunen jäsentää köyhyy
den historian ja sosiologian
kansainvälisen tutkimuskentän
neljään tutkimussuuntaukseen
tai näkökulmaan: rakenteelli
nen, kulttuurinen, poliittisideologinen ja toiminnallinen.
Oman työnsä hän katsoo si
vuavan rakenteellista lähesty
mistapaa ja sisältävän näkö
kulmia muista tutkimussuun
tauksista. Virkkunen ottaa
työssään vauhtia 1900-luvun
alkupuolen työtilastollisista
tutkimuksista ja etenkin so
siaalisista erityistutkimuksista,
joissa huomio keskittyy vähä
varaisten elinoloihin. Toinen
keskeinen tutkimuskenttä on
pulatutkimus, jonka puitteissa
väitöskirjan keskeisin aineisto
on kerätty. Tähän liittyvät kiis
tämisen kulttuuria, köyhien
ihmisten arkipäivän verkostoja
ja selviytymistä koskevat tutki
mukset.
Köyhyyttä koskevan histo
riantutkimuksen kentässä
Virkkusen työ edustaa mikro
historiallista tutkimusta ja sii
nä nimenomaan muistitieto
historiaa. Hän tutkii köyhyy
den kokemusta paikallisyhtei
sössä ja käyttää muistitietohis
toriaa tutkimusmetodinaan.
Johdannossa onkin annettu

hyvin tilaa tutkimusaineistojen
esittelylle ja aineistojen syn
tytapoja koskeville kuvauksil
le, mukaan luettuna skootte
rilla tehdyt aineistonkeruu
matkat.
Keskeisen osan mittavasta
tutkimusaineistosta tekijä on
kerännyt haastattelumatkoilla
Alavudella, Iisalmen maalais
kunnassa ja Ruovedellä. Hän
on hankkinut aineistoa sekä
lama-tutkimusprojektin yhtey
dessä 1998–99 että omalla ke
ruumatkalla kolme vuotta
myöhemmin. Osan haastatel
tavista hän on tavannut kah
teen otteeseen, mikä tuo sy
vyyttä tutkijan ja haastatelta
van suhteeseen. Haastatteluai
neistoa on täydennetty lukui
sista Suomalaisen Kirjallisuu
den Seuran Kansanrunousar
kiston ja Museoviraston muis
titieto- ja keruukokoelmista.
Ne antavat mahdollisuuden
verrata erilaisia haastatteluai
neistoja ja niiden antamaa ku
vaa 1930-luvun pula-ajan köy
hyydestä. Muistitietoaineisto
jen rinnalla on luettu paikallis
ta ja valtakunnallista arkisto
materiaalia, joka liittyy köy
häinhoitoon, sosiaalihuoltoon,
työttömyyteen ja toimeentu
loon. Ne kuvaavat köyhyyden
ja puutteen arkipäivää aika
laisnäkökulmasta. Aineistoja
on luettu rinnakkain, mutta
varsinkin tilastolliset tutkimuk
set jäävät apuaineiston ase
maan.
Keskeinen tutkimuskysy
mys ilmaistaan seuraavasti:
”Keskeinen kysymys on millä
tavoin nämä ihmiset kokevat
köyhyyden eri elämäntilanteis
sa, esimerkiksi koulussa ja
työssä sekä pyytäessään kun
nalta avustuksia.” Sen jatkoksi
työn johdannossa kysytään,

”miten ja miksi näitä koke
muksia syntyi ja voivatko ne
olla merkittäviä jostakin muus
ta kuin pula-ajan näkökulmas
ta?” Varsinaiseksi tutkimuskoh
teekseen Virkkunen määritte
lee köyhyyden aineellisen ja
aineettoman tason ja kysyy,
millä tavoin köyhyyttä koettiin
aineellisella ja aineettomalla
tasolla.
Tutkimuksensa näkökulmia
perustellessaan Virkkunen pai
nottaa sekä sukupuolen että
iän merkitystä. Tutkijan teke
mä yhteiskunnallinen ja so
siaalinen kategorisointi pien
eläjiin ja talollisiin osoittautui
haastateltaville selkeäksi rajak
si, jota ei tarvinnut perustella.
Haastateltavien oma analyysi
sisältäpäin ja haastattelijan ul
koapäin tekemä analyysi koh
tasivat toisensa.
Työn rakenne on selkeä,
mutta osa pääluvuista ja niiden
alaluvuista on pilkottu kovin
pieniin osiin. Ensimmäinen kä
sittelyluku erittelee pieneläjä
perheiden arkea ja kulttuurisia
malleja. Seuraava luku käsitte
lee pula-ajan aineellisia puit
teita, johon kuuluivat ruoka,
vaatteet, asuminen ja terveys.
Kolmannessa käsittelyluvussa
keskitytään miesten kokemuk
siin ja työn puutteeseen. Sitä
seuraava luku nostaa esiin
naisten työn ja köyhyyden ko
kemukset. Viides käsittelyluku
koskee erilaisia selviytymisen
tapoja, selviytymisen polkuja
ja sitä seuraava luku tarkentaa
näkökulmaa köyhyyden ai
neettomaan tasoon, toiseuden
kokemuksiin. Varsinkin ensim
mäisen ja viimeisen käsittely
luvun suhde on hankala, mikä
tuottaa työhön toistoa, joka
olisi ollut vältettävissä raken
netta selkiyttämällä.
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Taloudellisen, sosiaalisen
ja kokemuksellisen ulottuvuu
den avulla Virkkunen jäsentää
haastatteluja, jotka muodosta
vat työn keskeisimmän aineis
ton. Taloudellinen ulottuvuus
jakaa maaseutuväestön yh
täältä omasta maatilasta toi
meentulonsa saaviin talolli
siin, toisaalta pientilallisista ja
tilattomista koostuvaan vä
keen, joka oli toimeentulos
saan riippuvainen monista
tulolähteistä. Köyhyyden sosi
aalinen ulottuvuus pitää sisäl
lään kertojien vanhempien
sosiaalisen aseman, omat am
matit ja toimeentulotavat sekä
asuin- ja perheolot. Köyhyy
den kokemuksellinen ulottu
vuus ilmenee tilanteina ja ta
pahtumina, joissa köyhyys
näkyi ja joissa sitä uusinnet
tiin. Kokemuksellisella tasolla
köyhyys ilmeni toiseutena ja
rajanvetoina.
Nostamalla esiin köyhyy
den aineettoman tason Virk
kunen tuo uutta näkökulmaa
ja systemaattista jäsennystä
köyhyyden sosiaalihistorialli
seen tarkasteluun. Haastatte
luaineistojen avulla köyhyy
den aineettomaan tasoon pää
see kiinni paremmin kuin
esimerkiksi viranomaisaineis
tojen avulla. Tutkimusongel
maa muotoillessaan Virk
kunen löytää näkökulmansa ja
pystyy perustelemaan sitä juu
ri kokemuksellisen tason avul
la. Kokemuksen käsitettä poh
ditaan johdantoluvussa mm.
Joan Scottiin ja Dominick La
Capraan tukeutuen. Scottin
esiin tuoma kokemuksen
muodostuminen ja sen merki
tys on koko tutkimusongel
man kannalta keskeinen, sa
moin LaCapran tapa puhua
köyhyyden läpikäymisestä.
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Työn käsitteellistämisessä ko
kemuksen käsitettä on käytet
ty vivahteikkaasti. Joitakin
muita, vähemmälle huomiolle
jääviä käsitteitä, kuten perhe
talous, käytetään ylimalkaises
ti.
Virkkunen päätyy työssään
kiinnostaviin tutkimustulok
siin. Aineettoman köyhyyden
analyysi on ansiokas ja loppu
päätelmä toiseuttamisen koke
muksen nelitasoisesta tihenty
misestä hyvin perusteltu. Viha
ja häpeä, joita köyhäinavun tai
ihmisiltä pyytämisen koke
mukset tuottivat, ilmensivät
syvää toiseutta, joka jätti jäl
kensä. Köyhyyden sukupuoli
kokemukset, joissa miesten
ansiokeinot lähenivät naisten
ja lasten toimeentulon hankki
miskeinoja, ovat niin ikään
huomionarvoisia. Kiistämisen
kulttuuri, rajanvedot ja hierar
kiat ovat osa köyhyyden koke
mushistoriaa, jossa myös köy
hillä oli tarve vetää rajaa vielä
heikommassa asemassa ole
viin.
Pirjo Markkola

Natsien ja
kommunistien
puhdistus
politiikka
uudessa
valossa
Charles B. Lansing: From Na
zism to Communism. Ger
man schoolteachers under
two dictatorships. Cam
bridge, Massachusetts–Lon
don, Harvard University
Press, 2010. 307 s.

■■ Kansallissosialistisen Sak
san opettajakunta on ollut tut
kimuksen kohteena aiemmin
kin. Uudessa teoksessaan yh
dysvaltalaisen historioitsija
Charles B. Lansing kuitenkin
haastaa aiemmat tulkinnat
väitteellään, ettei opettajakun
nassa tapahtunut suurta muu
tosta natsien eikä itäisen Sak
san kommunistien valtakau
della. Lansing on valinnut
valtakunnan tason tarkastelun
sijasta tutkimuksensa kohteek
si pienen, Berliinin lähellä si
jaitsevan Brandenburg an der
Havelin kaupungin opettaja
kunnan. Yhden paikkakunnan
tarkastelulla Lansing pyrkii nä
kemään tilastojen taakse, to
teutuneeseen todellisuuteen.
Voisi ajatella, että opettajien
oli pakko omaksua ideologi
nen väritys työhönsä säilyt
tääkseen paikkansa kansallis
sosialistien koulussa ja että
toisen maailmansodan jälkei
nen denatsifikaatioprosessi
olisi sittemmin siivonnut tällai
set opettajat kasvatustyöstä.
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On myös vaikea kuvitella, että
itäisessä Saksassa olisi alettu
rakentaa sosialistista yhteis
kuntaa natsiaikaisten pedago
gien opissa. Lansing osoittaa,
ettei asia kuitenkaan näin ol
lut: Brandenburgissa Weimarin
tasavallan aikana työnsä aloit
taneet opettajat saivat muuta
mia poikkeuksia lukuun otta
matta jatkaa työtään kansallis
sosialistisessa Saksassa. Toisen
maailmansodan jälkeen taas
nekin opettajat, jotka olivat
kuuluneet natsijärjestöihin sel
visivät poliittisista puhdistuk
sista. Samat opettajat jatkoivat
työtään DDR:ssä. Heidät jopa
valittiin opettajayhdistysten
johtoon Sosialistisen yhtenäi
syyspuolueen jäsenkirjan otta
neiden nuorempien kollegoi
densa sijasta.
Lansing selvittää kirjassaan
mikseivät uudet vallanpitäjät
edellyttäneet opettajakunnalta
perusteellista kasvojen pesua.
Kirjan päähenkilöiksi nousevat
Johannes S:n ja Johanna M:n
kaltaiset opettajat, joiden urat
Lansing kerii auki 1930-luvun
alusta vuonna 1953 tapahtu
neeseen DDR:n ensimmäiseen
vakavaan kriisiin saakka. Juuri
heidän kaltaisiaan liberaaleja
pikkuporvareita natsit sanoivat
kitkevänsä kolmannen valta
kunnan palveluksesta, ja
DDR:ssä heidän edustamansa
tahot leimattiin taantumuksel
lisiksi. Kuitenkin heidän kal
taisensa opettajat toimivat su
vereenisti sekä natsien että
kommunistien palveluksessa,
opettivat ensin rotuoppeja ja
sittemmin edistivät maailman
rauhaa. Lansingin teoksesta
selviää, miksi Johannes S:n ja
Johanna M:n kaltaiset opettajat
sopeutuivat työskentelemään
diktatuureissa mutta myös se,

mikseivät vallanpitäjät onnis
tuneet poistamaan heitä kou
luista.
Opettajakunnan pysyvyys
selittyy vallanpitäjien hanka
luudella ulottaa otteensa pai
kallistasolle. Varsinkin Bran
denburgin kaltaisilla pienillä
paikkakunnilla natsifikaatio
tapahtui epäsystemaattisesti ja
sattumanvaraisesti. Opettaja
kunnan pysyvyydestä kertoo
se, että esimerkiksi Branden
burgissa 87 prosenttia kevään
1939 opettajakunnasta oli
aloittanut työnsä ennen nat
sien valtaannousua. Lansing
osoittaakin, että opettajakun
nan vaihtuvuus natsiaikana
johtui pikemminkin uranvaih
dosta, vapaaehtoisesta siirty
misestä toiseen kouluun sekä
sairauksista ja kuolemista kuin
natsien puhdistuksista. Vain
viisi prosenttia Brandenburgin
opettajista joko erotettiin, siir
rettiin alempiin tehtäviin tai
pakotettiin muuttamaan toi
saalle natsilakien seurauksena.
Vallinnut opettajapula vei
terävimmän kärjen puhdistuk
silta. Sota-aikana entisestään
pahentunut opettajapula johti
luopumiseen opettajien poliit
tisen luotettavuuden varmista
misesta. Pian natsit joutuivat
myös päästämään aiemmin
erottamiaan opettajia vanhoi
hin tehtäviinsä.
Lansing selittää natsien epä
onnistumista selkeiden suun
nitelmien puutteella. Toimen
piteistä päätettiin hetken mie
lijohteista. Natsijohtajat myös
kamppailivat toisiaan vastaan
yrittäessään saada omat kasva
tusohjelmansa läpi. Lisäksi si
säministeriön ja kansallissosia
listisen opettajaliiton keskinäi
nen kilpailu esti yhtenäisen
politiikan luomisen. Kun natsit

eivät voineet vaihtaa opettaja
kuntaa, he yrittivät saada kou
lun palvelemaan tavoitteitaan
muuttamalla opetussuunnitel
mia ja manipuloimalla opetta
jia opettajaliittojensa välityk
sellä. Lansingin mukaan suu
rimpia syitä puhdistusten epä
onnistumiseen oli natsien liial
linen luottamus oman opetta
jaliittonsa kautta tapahtuvaan
opettajien ideologiseen uudel
leenkasvatukseen. Vaikka mil
tei kaikki Brandenburginkin
opettajat olivat liittyneet vuo
teen 1939 mennessä kyseiseen
liittoon, he olivat vain näen
näisesti omaksuneet sen ta
voitteet. Opetussuunnitelmien
muuttuminen ja opettajien pa
tistaminen liittymään poliitti
sesti orientoituneeseen opetta
jaliittoon ei merkinnyt syvälle
käyvää muutosta koulutyössä.
Opettajat omaksuivat työhönsä
uuden koulun sisällöt mutta
eivät sen henkeä.
Jos Lansing haastaa aiem
man tutkimuksen näkemyksen
natsi-Saksan puhdistusten on
nistumisista, hän kyseenalais
taa myös kollegoidensa tulkin
nan denatsifikaation toteutu
misesta neuvostovyöhykkeel
lä. Hän osoittaa tutkijoiden
luottaneen liikaa venäläisten ja
saksalaisten kommunistien ky
kyyn toimeenpanna uudistuk
sia. Neuvostovyöhykkeen val
lanpitäjillä oli kova halu muut
taa koulua ja opettajakuntaa,
mutta natsien lailla hekin koh
tasivat vaikeuksia suunnitel
miensa toteuttamisessa.
Koulutyö kangerteli opetta
japulan takia, mikä pakotti uu
det vallanpitäjät hyväksymään
jopa entiset kansallissosialisti
sen puolueen jäsenet työhön.
Vallanpitäjät yrittivät kouluttaa
uusia, antifasistisen ideologian
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omaksuneita opettajia, mutta
lyhyen pikakoulutuksen saa
neet Neulehrerit eivät lähes
kään aina päätyneet opettajik
si. Vallanpitäjien harmiksi suu
ri osa uusista opettajista liittyi
kaiken lisäksi valmistuttuaan
oikeistopuolueiden jäseniksi.
Lansing osoittaa tilastojen
hämänneen aiempia tutkijoita.
Esimerkiksi Brandenburgin
erottamisluvut näyttävät suuril
ta: vuoden 1945 elokuun al
kuun mennessä 83 opettajaa
oli joutunut jättämään paikkan
sa. Tarkempi tarkastelu paljas
taa erottamisien olleen kuiten
kin monesti vain väliaikaisia tai
silkkaa tilastojen harhauttamis
ta. Erotetuista miesopettajista
osa eli edelleen sotavankeu
dessa, jotkut olivat kuolleet.
Erotetuista naisopettajista mo
net olivat työskennelleet kou
lussa vain muutaman kuukau
den ja osalle Brandenburg oli
ollut vain välietappi pakomat
kalla etenevien neuvostojouk
kojen tieltä. Brandenburgilaiset
siis erottivat opettajia, jotka ei
vät olisi muutenkaan voineet
jatkaa työtään paikkakunnalla.
Lokakuussa 1945 neuvosto
vyöhykkeen kouluhallinnon
johtomies Paul Wandel opasti
aluehallinnon päättäjiä otta
maan vain natsismista vapaita
opettajia palvelukseen. Hän ei
kuitenkaan yksilöinyt selvästi,
mitkä hän laski natsijärjestöik
si ja mikä erotti aktiivisen nat
sin nimellisesti mukana ollees
ta. Tämän seurauksena alue
hallinto ohjeisti paikallisviran
omaisia väljemmin: opettajiksi
voitiin rekrytoida myös entisiä
natseja, kunhan nämä eivät ol
leet kuuluneet puoluejohtoon
tai toimineet puolueessa aktii
visesti. Puhdistus näytti tehok
kaalta, mutta vain paperilla.
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Nekin opettajat, jotka erotet
tiin vuoden 1945 puhdistuksis
sa, saivat työnsä takaisin vuo
sien 1946–49 rekrytointital
koissa.
Opettajakunnan puhdista
misessa kommunistit seurasi
vat natsien viitoittamaa tietä:
kun opettajakuntaa ei voinut
vaihtaa, se piti saada toimi
maan vallanpitäjien toiveiden
mukaan ammatillisen järjestäy
tymisen kautta. Natsien opet
tajaliitto oli jäänyt tyhjäksi ul
kokuoreksi, mutta neuvosto
vyöhykkeelle sodan jälkeen
perustettu uusi liitto toimi ak
tiivisesti. Uusien vallanpitäjien
kannalta ongelmana kuitenkin
oli, että se keskittyi ideologi
sen työn sijasta opettajien elinja työolosuhteiden kohentami
seen sekä opettajiin kohdistu
neiden denatsifikaatiotoimien
pehmentämiseen – ja että sen
johdossa olivat Weimarin ja
kansallissosialistisen Saksan
aikaiset opettajat. DDR:n pe
rustaminen ei muuttanut tätä
tilannetta. Vasta 1950-luvun
alussa uudet vallanpitäjät sai
vat opettajaliittoon enemmis
tön, mutta senkin jälkeen liitto
jatkoi vahvasti edunvalvonta
tehtäväänsä. Lansing kyseen
alaistaakin kategorisen tulkin
nan ammattiliitoista kommu
nistien käsikassaroina.
Mistä sitten selittyy opetta
jien innoton sitoutuminen dik
tatuurien ideologisiin projek
teihin ja millaisia seurauksia
sillä oli? Opettajien vahva am
matillinen identiteetti ja sitou
tuneisuus työhön teki heistä
poliittisesti mukautuvaisia.
Opettajat yrittivät pysytellä
epäpoliittisina ottamatta näky
västi kantaa uuden järjestel
män puolesta tai sitä vastaan
ja keskittyä työhönsä. Jälkikä

teen tarkasteltuna opettajia
voisi pitää passiivisen vastarin
nan toteuttajina. Lansing ei
kuitenkaan näe opettajia nat
sismin ja kommunismin vastai
sen taistelun sankareina, sillä
hänen mielestään opettajien
apatia toimi kolmannen valta
kunnan ja DDR:n vakauttaja
na. Opettajat noudattivat kuu
liaisina uusia opetussuunnitel
mia eivätkä osallistuneet mie
lenilmauksiin – yksikään bran
denburgilaisopettaja ei esimer
kiksi osallistunut vuonna 1953
kesäkuun 17. päivän kansan
nousuun.
Lansingin teos haastaa luki
jan pohtimaan, olisiko opetta
jien pitänyt vahvemmin kantaa
yhteiskunnallinen vastuunsa ja
nousta vastustamaan diktatuu
reja. Aktiivisemmalla vastaan
panemisella opettajakunta olisi
saattanut murentaa diktatuurin
perustusta, saada alistuneen ja
pelossa elävän kansan nouse
maan aktiiviseen vastustuk
seen. Toisaalta se olisi myös
johtanut koulunkäynnin kat
koksiin ja opetuksen keskitty
miseen epäpäteville opettajille.
Lansingin teos alleviivaa jat
kuvuutta sekä opettajakunnan
koostumuksessa että sen toi
minnassa. Osittain puhdistus
ten epäonnistuminen selittyy
saksalaisten pyrkimyksellä pi
tää koulut toiminnassa, osit
tain opettajien halulla puolus
taa kollegoitaan. Stalinin dik
tatuuri jätti kouluun paljon
selvemmät jäljet, kuten E. Tho
mas Ewing on osoittanut tutki
muksessaan The Teachers of
Stalinism. 1 Neuvostoliitossa
1. E. Thomas Ewing (2002): The
Teachers of Stalinism. Policy,
Practice, and Power in Soviet
Schools of the 1930s. New York
ym., Peter Lang.
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opettajat jopa oppivat puhu
maan verkkaisesti joutuessaan
puntaroimaan jokaisen sanan
sa ilmiantojen pelossa. Lansin
gin teos painottaa vahvan am
matillisen identiteetin omaa
van virkakunnan merkitystä
poliittisesti epävakaina aikoi
na. Vaikka demokratian raken
teet murtuivat, vanha opettaja
kunta jatkoi kasvatustyötään
– vaikkakin uusien tavoittei
den suunnassa.
Jukka Rantala

Sukulais
kansan karis
maattinen
kansallinen
vaikuttaja
Erkki
Tuomioja:
Jaan
Tõnisson ja Viron itsenäi
syys. Tammi 2010. 352 s.

■■ Erkki Tuomioja on jo ehti
nyt alkuaan virolaisen isoäitin
sä Hella Wuolijoen inspiroima
na, jos niin voi sanoa, kartoit
taa henkilöhistorian keinoin
ansiokkaasti Viron historiaa
sen eri puolilta. Nyt on ollut
vuorossa Jaan Tõnisson (1868–
1941?), jonka työhuoneeseen
jälkeläisensä tavoin varhais
kypsä 15-vuotias Ella Murrik
eli myöhempi Hella Wuolijoki
eräänä päivänä 1901 melkein
pä tunkeutui ja ilmoitti tuke
vansa jo kuuluisuuteen nous
seen Tõnissonin kansallismie

listä politiikkaa. Tästä alkoi
erikoislaatuinen ystävyys, jota
kesti 40 vuotta ja jota poliittis
ten mielipiteiden erkaantumi
nen ei häirinnyt.
Jaan Tõnisson oli koulutuk
seltaan juristi mutta hänen
päätyökseen muodostui pian
tarttolaisen Postmees-lehden
johtaminen. Säkenöivillä kir
joituksillaan ja puheillaan kul
turelli, voimakastahtoinen ja
ilmeisen itsetietoinen Tõnisson
kohosi vasta autonomiasta
unelmoivan Viron kansallisen
liikkeen keskeisimmäksi vai
kuttajaksi. Myöhemmin, Viron
itsenäistyttyä kivuliaan proses
sin jälkeen Tõnisson toimi
useaan otteeseen maan halli
tuksessa, sen johdossa ja myös
ulkoministerinä. Hän oli myös
parlamentin, riigikogun, jäsen
ja kahdesti sen puhemies. Vi
ron ”yltiöparlamentarismin”
kauden päätti 1934 Konstantin
Pätsin valtaanpääsy, minkä jäl
keen Tõnissonista tuli rajoite
tuin mahdollisuuksin toimivan
opposition johtohahmo. Neu
vostoliiton miehitettyä Viron
Tõnissonilla olisi ollut mahdol
lisuus poistua maasta, mutta
niin hän ei tehnyt. Hänet luul
tavimmin ammuttiin heinä
kuun alkupäivinä 1941, mutta
siitä ei ole täyttä varmuutta.
Tõnissonin puoliso Hilda pää
si Ruotsiin, toimi Tukholmassa
hammaslääkärinä ja kuoli
1976. Sinne päätyi myös poika
Heldur, josta lopulta tuli maail
man rikkain virolainen.
Tunnettua on, että Tuomio
ja kirjoittaa hyvin ja hänen
tekstiään lukee mielellään.
Tämä toteutuu Tõnissonelämäkerrassakin. Niinpä se
on myös perusteellisen tutki
mustyön tulos, mille on annet
tava erityistä arvoa kun tietää

Tuomiojan muun toimeliaisuu
den. Johtopäätökset ovat pe
rusteltuja, maltillisia ja varovai
sia. Voltairen ja Juho Niukka
sen sekoittamisenkin eräisiin
johtopäätöksiin kyllä sietää.
Tõnissonin toiminta lähtö
kohtanaan Tuomioja vertailee
silloin tällöin Viron ja Suomen
poliittista kehitystä, samoin
hän käsittelee maiden yhteyk
siä. Kritiikin sijaa ei juuri tältä
kään osin löydy. Ehkä voisi
huomauttaa siitä, että Suomen
äärioikeiston (ns. sinimustat)
tuki Viron ns. vapsien vallan
kaappausyritykselle 1935 ei
tule selkeästi esille. Sitä sen
tään käsiteltiin laajasti edus
kunnassa ja tekijätkin saivat
asiansa loppukäsittelyn Kor
keimmassa oikeudessa. Ehkä
toinenkin – tosin triviaali –
huomio sallitaan: päätöksen
virolaisten auttamisesta 1918
teki Ingmanin hallitus, ei varo
vaisen Paasikiven senaatti
(Tõnnison oli mukana esittä
mässä avunpyyntöä).
Niin kuin jo edellä on an
nettu ymmärtää, Tuomiojan
Tõnnison-elämäkerta on mai
nio, lukukelpoinen kirja mer
kittävästä miehestä ja myös
sukulaiskansan historiasta.
Pekka Harttila
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Svea-mamma
Suomi-neidon
silmin
Ainur Elmgren: Den allrakä
raste fienden. Svenska ste
reotyper i finländsk press
1918–1939. Sekel Bokförlag.
Lund 2008. 330 s.

■■ Lundin yliopistossa tohto
riksi vuonna 2008 väitelleen
Ainur Elmgrenin väitöskirja
käsittelee suomalaisen lehdis
tön stereotypioita Ruotsista ja
ruotsalaisuudesta 1918–39. Va
littuna tutkimusajankohtana
ns. ensimmäisen tasavallan ai
kana nuori kansallisvaltio etsi
identiteettiään. Sisällissodan
traumaattinen muisto ei ollut
kaukana ja rakentuvassa kan
sakunnassa olivat mukana ko
vin erilaiset ainekset. Lehdis
tössä luonnollisesti kiisteltiin
nuoren valtion erilaista sisäi
sistä ja ulkoisista haasteista.
Ruotsilla oli tärkeä osa näissä
keskusteluissa – kuten Ainur
Elmgren on ansiokkaasti huo
mannut – peilinä, pelotteena
kuin esikuvanakin.
Tutkimuksen pääasiallinen
lähdeaineisto koostuu Suo
messa ilmestyneestä suomenja ruotsinkielistä kulttuurileh
distöstä laajasti ymmärrettynä,
joten tutkimuksessa käsitellään
yhtä hyvin vasemmistolaisen
osuuskauppaväen Elanto-leh
den, pilalehti Garmin, korkea
luokkaisen Finsk Tidskriftin
kuin AKS:n Suomen Heimon
luomia stereotypioita ruotsalai
sista. Monia merkittäviä lehtiä
– ja koko päivälehdistö – lois
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taa poissaolollaan, mikä on
sääli, koska suppean lähde
pohjan takia kokonaiskuvaa
lehdistöstä ei saada, kuten tut
kimuksen otsikko antaa ym
märtää.
Väitöksen lähtökohtana on
Benedict Andersonin, Edward
Saidin (ja monien muiden tut
kijoiden) ajatus kansallisuu
desta toimintana, jolloin yhtei
nen tarina toteutuu kommuni
kaation kautta. Kansallisen
identiteetin käsitys on väkisin
kin stereotypisoiva. Stereo
tyyppi oikeuttaa vallitsevat
valta-asetelmat, estää vaihto
ehtoiset tulkinnat ja myös luo
ihmiselle turvallisuuden tun
teen, joka nojautuu perusteet
tomaan uskoon yleisistä to
tuuksista. George L. Mosse
määrittelee sterotypian muut
tumattomaksi ”Toisen” esittä
miseksi. Myös yhteenkuulu
vuuden ja me-hengen aikaan
saamisessa stereotypiat ovat
keskeisessä roolissa. Elmgre
nia ovat innoittaneet stereoty
piatutkimuksessa erityisesti
sosiologi Michael Pickering ja
etnologi Thomas Hylland Erik
sen.
Kahden ensimmäisen tutki
muksen teoriaa ja lähtökohtia
sisältävän luvun jälkeen Elm
gren käsittelee luvussa kolme
”Historian taakka” (Historiens
börda) Ruotsia itsenäistyneen
Suomen historiankirjoitukses
sa. Sekä suomalaiskansallinen
että marxilainen historiankir
joitus tulkitsivat Ruotsin roolin
Suomen historiassa kielteisek
si. Myös Ruotsin puolueetto
muus sisällissodan aikana
näyttäytyi yhtä lailla kielteise
nä sekä oikealla että vasem
malla. Ainur Elmgren jäsentää
tutkimusmateriaalia käsitteillä
heimolainen, muukalainen ja

vihollinen (frände, främling
och fiende). Luvussa neljä Elm
gren käsittelee heimolaisuutta
Ruotsin kanssa (fränskap med
Sverige), luvussa viisi muuka
laisuutta Suomessa ja luvussa
kuusi käyttökelpoista vihollis
kuvaa.
Perinteisen suomenruotsa
laisten Ruotsi-kiinnostuksen
lisäksi myös vasemmistolaiset
kokivat sympatiaa ja heimolai
suutta sosiaalidemokratisoitu
vaa kansankotia Ruotsia koh
taan. Koska 1920- ja 1930-lu
vun Ruotsissa oli väljempi
sensuuri kuin ensimmäisen ta
savallan Suomessa, oli ruotsa
lainen lehdistö hyvin seurat
tua. Myös henkinen ilmapiiri
oli Ruotsissa vapaampaa. Var
sinkin 1930-luvulla läntinen
kuningaskunta näytti vasem
miston näkökulmasta verratto
masti kauniimmalta kuin ääri
oikeiston silmissä. Ruotsin
kunniakas sotainen mennei
syys oli porvarillisille lehdille
käyttökelpoinen, mutta Ruot
sin nykyaika ja tulevaisuus vä
hintäänkin epäilyttäviä. Mo
derni ruotsalaisuus riiteli pe
rinteisen ”gamla och fria”-tyy
lisen Ruotsi-kuvan kanssa.
Ainoastaan matkakertomusten
Ruotsi näyttäytyi aina yhtä
myönteisenä ja vieraanvaraise
na naapurimaana riippumatta
vierailijan äidinkielestä ja po
liittisesta vakaumuksesta.
Suomessa muukalaisuus
koettiin uhkana, koska se aset
ti kyseenalaiseksi koko yhtei
sen kansakunnan suuren tari
nan. Vähemmistöt rikkoivat
kuvaa yhtenäisestä kansallis
valtiosta. Ruotsalainen perintö
Suomessa näyttäytyi vain taak
kana, niin kauan kun se edus
ti vain ruotsalaisuutta. Osa
nationalisista kirjoittajista koki
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ja kuvasi Ruotsia vanhana ja
dekadenttina maana. Ruotsa
laiset tehtiin epäilyksen alai
seksi yrittämällä osoittaa ruot
salaisten puutteellista solidaa
risuuden tunnetta Suomea
kohtaan.
Ironista oli, että samat ääri
nationalistiset piirit, jotka in
nokkaimmin lietsoivat ”ryssä
vihaa” leimasivat myös Ruotsin
viholliseksi. Negatiivisissa
Ruotsi-kuvissa oli usein myös
antisemitistisiä aineksia. Syy
viholliskuvaan on Elmgrenin
mielestä sivistyneistön negatii
vinen kuva omasta kansasta:
viholliskuviin saattoi helposti
projisoida sisällissodan aiheut
tamat vihantunteet. Juutalais
vastaisuuden tarkoituksena oli
Ruotsi-kuvan lisukkeena lisätä
kansallista yhtenäisyyttä. Epä
luulo juutalaisia kohtaan oli
1930-luvulla niin suuri, että
Suomen pieni islaminuskoinen
vähemmistö koettiin juutalaisia
yhteiskuntakelpoisemmaksi.
Väitöstutkimus täyttää kai
vatun paikan suomalaisessa
historiankirjoituksessa. Suoma
laisten Venäjä-kuvaa ovat tut
kineet mm. Matti Klinge, Timo
Vihavainen, Max Engman ja
Outi Karemaa ja useat muut
tutkijat. Sen sijaan suhteesta
Suomen toiseen keskeiseen
naapurivaltioon ja Suomen
alueen historialliseen hallitsi
jaan on ollut 1900-luvun osalta
huomattavan vähän tutkimus
ta. Kaiken kaikkiaan Ainur
Elmgrenin väitöskirja on arvo
kas lisä ensimmäistä tasavaltaa
käsittävään uudempaan natio
nalismitutkimukseen.
Aleksi Ahtola

Uusia
tulkintoja
maailman
historian
pahimmasta
nälänhädästä
Frank Dirkötter: Mao’s Great
Famine – The History of Chi
na’s Most Devastating Ca
tastrophe, 1958–62. Blooms
byry, London 2010. 302 s.
Ralph A Thaxton, jr.: Catas
trophe and Contention in
Rural China – Mao’s Great
Leap Forward and the Ori
gins of Righteous Resistance
in Da Fo Village. Cambridge
University Press, Cambridge
2008. 383 s.

■■ Vuosina 1959–61 Kiinan
kansantasavalta kävi läpi
maanpäällisen helvetin. Kii
nan kommunistisen puolueen
puhemiehen Mao Zedongin
johdolla käynnistyi vuonna
1958 taloudellinen ja sosiaali
nen kampanja suuri harppaus,
jonka tarkoituksena oli singo
ta Kiina kehittyneiden teolli
suusmaiden joukkoon ja kom
munismin paratiisiin muuta
massa vuodessa. Harppaus
johti kuitenkin maailman his
torian pahimpaan nälänhä
tään, jossa eri arvioiden mu
kaan kuoli jopa 60 miljoonaa
ihmistä. Tapahtumahetkellä
Kiinan kommunistinen puolue
kielsi nälänhädän, ja länsimai
set tarkkailijatkaan eivät olleet
yksimielisiä siitä, oliko Kiinas
sa todella nälänhätä vai ei.
Vasta myöhemmin Maon kuol

tua puolue virallisesti myönsi
nälänhädän tapahtuneen, mut
ta vähätteli sen laajuutta. Län
simaissa nälänhädän syyt, me
kanismit ja kulku ovat tämän
jälkeen olleet jatkuva tutki
muskohde. Thaxtonin ja Dir
kötterin tutkimukset tarkenta
vat kuvaa nälänhädästä ja tar
joavat mielenkiintoisia uudel
leentulkintoja siihen liittyvistä
aiheista.
Thaxtonin teos perustuu
pitkälti etnografiseen kenttä
tutkimukseen, jonka kohteena
on yksi Henanin maakunnan
kylä nimeltään Da Fo. Kylästä
kerätyn muistitiedon avulla
Thaxton valottaa suurta harp
pausta ja nälänhätää, mukaan
lukien niiden taustaa ja seu
ranneita vaiheita. Thaxtonin
käyttämä paikallishistoriaa
hyödyntävä metodi on harvi
nainen länsimaisessa Kiinatutkimuksessa, ja huolella teh
ty työ valottaakin useita uusia
tärkeitä aspekteja.
Mielenkiintoisin on kenties
analyysi, joka koskee viljeli
jöiden keinoja pelastua nälän
hädästä, kun se iski kylään
vuonna 1959. Thaxton esittää
tarkasti, miten viljelijät selvi
sivät nälästä kiertämällä val
tion asettamia viljanluovutus
määräyksiä laajan tottelemat
tomuuden avulla. Da Fon
kylässä ne, jotka jäivät hen
kiin, selvisivät syömällä viljat
pellosta ennen sadonkorjuuta
– ja viljojen luovuttamista val
tiolle. Tottelemattomuus pe
lasti ihmiset, on Thaxtonin
perusväite. Toinen hänen esit
tämänsä väite on, että kom
munistinen puolue menetti
kansansuosionsa maaseudulla
juuri suuren harppauksen ta
kia, eikä saanut sitä koskaan
takaisin.
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Maon valtakauden seuraa
vassa suuressa poliittisessa
kampanjassa, kulttuurivallan
kumouksessa 1966–69, mak
settiin maaseudulla juuri harp
pauksen aikaisia kalavelkoja
takaisin. Yleisempi tulkinta on
ollut, että harppauksen seu
rauksena kollektiivinen maata
lous menetti osittain kannatuk
sensa, mutta ei välttämättä
puolue. Thaxtonin tulkinta on
kuitenkin loogisempi, sillä vil
jelijät näkivät aivan oikein nä
länhädän aiheuttajaksi kom
munistisen puolueen aina
Maoon asti, eivätkä syyttäneet
siitä vain paikallisia kaaderei
ta. Sitä kuinka yleistettävä
Thaxtonin havainto on, on vai
kea sanoa. Viljelijät kuitenkin
kärsivät kaikkialla Kiinassa
suuresta harppauksesta, ja Da
Fon kylä selvisi itse asiassa
suhteellisen vähällä.
Dirkötter käyttää työssään
ensimmäistä kertaa uusia ar
kistolähteitä, jotka ovat viime
vuosina tulleet julkisiksi. Teos
pohjautuukin pääasiassa puo
lueen ja valtion viranomaisten
suurta harppausta ja nälänhä
tää koskeviin sisäisiin raport
teihin ja luo synkeän kuvan
hallinnon toiminnasta ja harp
pauksen aiheuttaman kriisin
laajuudesta. Dirkötterin kirjan
arvo onkin hänen esiintuomis
sa lukuisissa uusissa huomiois
sa. Ensinnäkin Dirkötter osoit
taa, että suuri harppaus oli
myös verinen poliittinen puh
distus. Hän arvioi, että noin
2,5 miljoonaa tavallista kansa
laista kuoli sen aikana puolue
kaaderien pahoinpitelyihin tai
rangaistuksiin. Näin suuri
harppaus oli myös yksi veri
simmistä poliittisista kampan
joista Maon aikana, millaiseksi
sitä ei yleensä ole mielletty.
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Toinen kiintoisa arvio on,
että noin 30–40 % Kiinan ra
kennuskannasta, erityisesti
maaseudulla, tuhottiin suuren
harppauksen hankkeissa – ta
lojen mutaseinistä esimerkiksi
jauhettiin lannoitteita lysenko
laisessa hengessä. Tämä harp
paukseen liittyvä kansallis
omaisuuden suunnaton tuho
on jäänyt vähälle huomiolle, ja
Dirkötterin tutkimus tarkentaa
kin kuvaamme suuren harp
pauksen aiheuttaman talous
kriisin syvyydestä.
Dirkötterin heikkoutena voi
pitää tutkijan lumoutumista
lähdeaineistoonsa siinä mää
rin, että kirjan luvuista tulee
osittain erilaisten kammotta
vien ja joskus surkuhupaisten
tapahtumien ja asiatietojen
luetteloita. Varsinaista uutta
systemaattista tulkintaa siitä,
miten suuri harppaus ja nälän
hätä vaikuttivat toisiinsa ja mi
ten puoluejohto toimi, Dirköt
ter ei tarjoa, lukuisia yksityis
kohtia ja anekdootteja kyllä
kin. Hänen kirjastaan ikään
kuin häviää aikajana vuoden
1960 kohdalla ja kerronta ha
jaantuu lukemattomiksi yksi
tyiskohdiksi eri teemojen ja
paikkakuntien mukaisesti. Lo
pulta hän vetää tapahtumat
yhteen puoluejohdon kannalta
kertaamalla vuoden 1962 ta
pahtumia, jolloin suuri harp
paus lopullisesti haudattiin,
mutta ei tuo tässä mitään uutta
jo olemassa olevaan tutkimus
tietoon. Kirja onkin erinomai
nen lisä tarkentamaan ku
vaamme monista harppauksen
ja nälänhädän raadollisista yk
sityiskohdista, mutta mitään
erityistä uutta suurta tulkintaa
tapahtumista se ei esitä, vaik
ka on nimenomaan yleisesitys
”Maon” nälänhädästä. Syyt sii

hen, miksi nälänhätä pitäisi
nähdä juuri Maon ja miksei
vaikka koko kommunistisen
puolueen nälänhätänä, jää
myös antamatta. Jälkimmäinen
olisi mielestäni kuitenkin osu
vampi tulkinta, sillä koko puo
luekoneisto osallistui nälänhä
dän aiheuttaneiden määräys
ten toimeenpanoon ja monin
paikoin esti todellisen tilanne
kuvan välittymisen puoluejoh
dolle. Tässä mielessä Thaxto
nin työ on onnistuneempi ko
konaisuus, vaikka näkökul
mien ja lähdeaineistojen erilai
suus tekeekin töistä vaikeita
vertailla keskenään. Thaxton
ei pyrikään esittämään yleistul
kintaa nälänhädästä, vain pai
kallisen näkökulman.
Kenties tärkein töitä yhdis
tävä tekijä on, että ne edusta
vat uutta tulkintaa suuren nä
länhädän ja suuren harppauk
sen hylkäämisen välisestä dy
namiikasta. Aikaisemmassa
tutkimuksessa on usein keski
tytty lähinnä syihin, jotka joh
tivat nälänhätään, ja sen lop
puminen on useimmiten ollut
tapana selittää maatalouden
kollektivisoinnin osittaisella
purkamisella ja tuotantotavoit
teiden ja sitä myötä valtion
suorittamien satojen pakkoottojen muuttamisella realisti
siksi vähitellen vuoden 1960
lopulta lähtien. Erityisesti nk.
tuotantovastuujärjestelmillä,
joiden kautta viljelymaa vuok
rattiin takaisin kotitalouksille
ja kollektivisointi käytännössä
purettiin monin paikoin vuo
sien 1960–62 aikana, on nähty
olleen tässä suuri merkitys.
Kuten molemmat teokset kui
tenkin osoittavat, tämä on vain
osa totuutta, sillä viljelijöiden
ja muidenkin oli selvittävä
hengissä vähintään kaksi vuot
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ta ennen kuin nämä toimenpi
teet alkoivat purra paikallista
solla.
Molemmat teokset osoitta
vat, että tämän ajan ihmiset
selvisivät tottelemattomuudel
la. Tottelemattomuus johti lo
pulta siihen, että vientiin ja
kaupungeille tarkoitettu ruoka
loppui kesällä 1960 maakun
tien kieltäytyessä lähettämästä
sitä lisää keskushallitukselle,
sillä niillä ei ollut enää mitään
mitä lähettää. Viljat oli syöty
pelloilla ja jakeluketjussa.
Harppaus lopetettiin siten käy
tännössä, kun kriisiä ei enää
voitu kiistää puoluejohdossa.
Tosin harppauksen virheiden
korjaaminen kesti ainakin seu
raavat kaksi vuotta ja viralli
sesti sitä ei lopetettu koskaan.
Tutkimukset piirtävät siten
mielenkiintoista kuvaa siitä,
miten tarpeeksi laaja yksilöta
son vastarinta, tai vain kamp
pailu hengissä pysymiseksi,
voi lannistaa mahtavan kom
munistien koneiston ja sen
utopiat.
Kumpaakin kirjaa voi suo
sitella tutkijoille ja yliopistoopetukseen, Thaxtonin kirjaa
kuitenkin vasta maisteritason
kursseille.
Lauri Paltemaa

Jakobsonin
jäljillä
Jukka Tarkka: Max Jakob
son. Kylmän sodan diplo
maatti. Otava, 2010. 319 s.

■■ Arvioidessaan Urho Kekko
sen suurta elämäkertasarjaa
osa osalta Max Jakobson taisi
nimittää sitä muistelmiksi, jot
ka presidentiltä jäivät kirjoitta
matta. Luonnehdinta oli lausu
jalleen ominainen terävä kitey
tys, joka tosin ei tee oikeutta
Juhani Suomen tutkijanpanok
selle: mennyt nähdään ikään
kuin Tamminiemen ikkunasta.
Jakobson puolestaan on ol
lut itse oman uransa kirjuri.
Lukuisissa teoksissaan hän on
jalostanut tyylilajia, jossa aika
laistodistajan kokemukset su
lautuvat analyyttiseksi jäsen
nykseksi historian kulusta.
Synteeseissä on parhaimmil
laan sellaista olennaisen tajua,
jota on vaikea tavoittaa pel
kästään akateemisesta kam
miosta käsin.
Jos on Juhani Suomi tiivis
tänyt Kekkosensa tuoreessa
Lohen suvussa yksiin kansiin,
niin Jukka Tarkka yrittää vas
taavaa Jakobsonin tuotannolle.
Kriittinen etäisyys tekijän ja
kohteen välillä on molemmis
sa suurin piirtein samaa luok
kaa.
Kylmän sodan diplomaatti
ei siis ole varsinainen elämä
kerta, jonka joku kernaasti sai
si tutkia ja kirjoittaa. Mutta ei
myöskään ”Jakobsonin teksti
katkelmien kokoelma vaan
minun kirjani Jakobsonin his
toria- ja yhteiskuntanäkemyk

sestä”, Tarkka määrittelee saa
tesanoissa.
Asetelma ei ole lukijan kan
nalta ongelmaton. Kerta toi
sensa jälkeen tekisi mieli tar
kistaa, meneekö tulkinta tai
sen muotoilu enemmän Jakob
sonin vai Tarkan piikkiin. Jos
edellisen, niin kokeneen his
toriantutkijan olisi luullut oi
kaisevan epätarkkuuksia tai
suoranaisia asiavirheitä.
Olennaisempaa kokonai
suuden kannalta on kuitenkin
Jakobsonin sijoittaminen Suo
men poliittiseen historian vai
heisiin. Siinä Tarkan esitys käy
lähinnä kertauskurssista, sillä
kirja ei sisällä uusia yksityis
kohtia eikä oikein uudelleen
arviointejakaan.
Esimerkiksi Jakobsonin
uran kulminaatiopiste, hävitty
kilpa YK:n pääsihteerin pai
kasta, on kuin Kekkosen pre
sidentinvaali 1956: äänestysten
numerot ovat tiedossa, mutta
tuloksen perimmäiset selityk
set jäävät edelleen auki.
Jakobson peilautuu etu
päässä suurpolitiikan kautta,
joko sen tulkitsijana tai neu
vonantajana lähellä vallan
huippua. Asema ulkoministe
riön henkisissä hierarkioissa
jää vähälle, vaikka valppaat
virkamiehet olivatkin ”kuin
Summan taisteluasemissa huo
lehtimassa siitä, että suomalai
sille jäi liikkumatilaa ja että
Suomen läntinen imago säilyi”.
Yhtä sankarillinen on näke
mys Elinkeinoelämän valtuus
kunnasta moniarvoisen yhteis
kunnan ja markkinatalouden
elvyttäjänä, jos kohta sen joh
taja paljastuu laaja-alaisen
konsensuspolitiikan isäksi.
Lempilapsensa EVAn käsittelyn
jälkeen Tarkan voimat eivät
sitten riitä enää erittelemään
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Jakobsonin myöhempää vai
kutusvaltaista lehtikirjoittelua.
Oppipoika tavoittelee teks
tiinsä mestarissaan ihailemia
piirteitä: ajatuksen kvanttihyp
pyjä heikoista indikaatioista
laajoihin visioihin ellei peräti
henkistä akrobatiaa kansalli
sen tiennäyttäjän luovuutena.
Paikoin tulee osumia, mutta
tyyli jättää paljon myös toivo
misen varaa.
Kuluneet yleistykset maan
tavoista Neuvostoliiton suh
teen, muka-uskomisen muut
tumisesta oikeaksi uskomisek
si ovat löysää kolumnointia.
Tarkka tulee antaneeksi vaiku
telman, jossa Jakobson oli
suurin piirtein ainoa riittävän
intelligentti ja itsenäinen luon
ne kohtaamaan idän ja ideolo
giat ilman illuusioita.
Siitä huolimatta, että tämä
on selittänyt maailmalle
useammin ja taitavammin kuin
kukaan muu Suomen ulkopo
litiikkaa ”parhain päin”. Ja
syönyt lounaita viktor vladimi
rovien kanssa aivan loppuun
asti.
Näin tuli tietysti ollakin.
Menestyäkseen kylmän sodan
kuvioissa piti omata yhteyksiä
joka suuntaan ja mahdollisim
man korkeille tahoille. Mutta
kenties sitä kontaktipeliä osa
sivat muutkin vajoamatta hurs
kaaseen itsepetokseen, jopa
vasemmistossa.
Kuningaslajin ykkösvelho
oli Kekkonen, joka nousee kir
jan toiseksi päähenkilöksi. Pe
rusvire hänestä on positiivi
nen, vaan ei ilman ambiva
lenssia. Tarkka nimeääkin Ja
kobsonin hengenmaailman
sankariksi J. K. Paasikiven,
jonka linja oli ”tilannetietoista
reaalipolitiikkaa Suomen so
peuttamiseksi jatkuvasti muut
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tuviin olosuhteisiin ja ikuisesti
pysyvään maantieteeseen”.
Sitä kutsutaan valtiotaidoksi.
Mikko Majander

Urheilijakin
on palkkansa
ansainnut
Joseph Turrini: The End of
Amateurism in American
Track and Field. Champaign:
University of Illinois Press
2010. 280 s.

■■ Kun aikamme urheilevat
sankarit valmistautuvat olym
pialaisiin kilpailuihinsa, he te
kevät sen yksityisen ja yleisen
rahoituksen turvin. Jos he vie
lä sattuvat menestymään ky
seisissä kisoissa, sponsorit pal
kitsevat heidät ylenpalttisesti,
ja jälleen käteissuorituksilla.
Miten tässä näin pääsi käy
mään? Nykyajan olympialaisia
elähdytti ainakin seremonialli
sella tasolla alusta asti amatöö
riyden kultti. Osanottajien tuli
olla silkasta ponnistelun rie
musta urheilevia nuorukaisia,
ja 1970-luvulle saakka kan
sainväliset urheilujärjestöt lan
gettivat kilpailukieltoja ama
töörisääntöjen rikkomisesta.
Olympiaurheilun sanottiin ole
van kerrassaan mahdotonta,
jos ammattilaisuus hyväksyttäi
siin; ilman aatteellista perustaa
”puhdas” urheilu ”rappeutuisi”
räikeäksi sirkukseksi.
Vallitsevan käsityksen mu
kaan Kansainvälinen olympia

komitea (KOK) joutui 1970-lu
vulla tunnustamaan realiteetit
eli pehmentämään olympiaur
heilijoille asettamiaan kriteere
jä. Vuoden 1974 jälkeen termi
”amatööri” poistui sääntökir
joista, vuodesta 1981 lähtien
urheilijat saivat tallentaa
tienestinsä niin sanottuihin ur
heilijarahastoihin, ja vuoden
1992 kesäolympialaisiin saapui
ammattilaissarja NBA:n moni
miljonääreistä koottu koripal
lojoukkue. KOK oli siten tar
kistanut linjauksensa ja onnis
tunut tekemään kisoistaan
maailman parhaiden urheilijoi
den taistelutantereen tulota
soon katsomatta.
Tuollainen tulkinta hallit
see kansainvälistä ja kotimais
takin tutkimuskirjallisuutta.
Yhdysvaltalainen historioitsija
Joseph Turrini kääntää nyt
asetelman ympäri kirjassaan
The End of Amateurism in
American Track and Field. Ur
heilupäättäjät eivät suinkaan
tulleet järkiinsä omin avuin;
amatöörimääräysten asteittai
nen purkaminen ei ollut yläta
son altruistinen myönnytys.
Urheilijoiden tosiasiallinen ka
pina pakotti johtajat antamaan
periksi. Kamppailu yksilönva
pauks ien ja toimeentulon
puolesta oli pitkä, sillä valtaa
pitävät tahot eivät mielellään
luopuneet aatteestaan, johon
vedoten he olivat tottuneet
suoristamaan urheilijoiden ri
vit. Urheilijavastarinta jatkui
vuosikymmeniä ja koostui niin
oikeusjutuista, boikoteista
kuin turhiksi koettujen sään
töjen avoimesta rikkomisesta
kin.
Turrinin näkökulma on
amerikkalainen. Hän rajaa tar
kastelun yhdysvaltalaiseen
yleisurheiluun, kuten rajasi jo
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väitöskirjassaan, johon puhee
na oleva monografia nojaa.
Amatöörihaaveiden noin sata
vuotisen kauden hän taustoit
taa 1800-luvun värikkäillä ra
hajuoksuilla, joilla oli vasti
neensa muissakin maissa. Ur
heilijat joko järjestivät kilpai
lunsa itse tai osallistuivat mitä
kirjavimpiin kansanjuhliin, joi
den kupeessa sopi kiistellä
esimerkiksi etenemisnopeu
desta. Siitä kaikesta teki lopun
1888 perustettu Amateur Ath
letic Union (AAU). Kilpailujär
jestelmä yhdenmukaistettiin,
ennätykset ratifioitiin keskus
johtoisesti, ja mikä tässä yhtey
dessä oleellisinta, osanottajille
sälytettiin amatöörivaatimus.
AAU:n asema vahvistui suo
rassa suhteessa kansainvälis
ten olympiakisojen arvostuk
sen nousuun. Kenties paha
maineisin esimerkki amatööri
kultin vaikutuksesta on Jim
Thorpen kultamitalisuoritusten
hylkääminen
Tukholman
olympialaisten (1912) jälkeen.
Thorpe oli voittanut sekä viisiettä kymmenottelun ja ollut
vähintään Hannes Kolehmai
sen veroinen sankari urheilua
harrastavassa maailmassa,
kunnes hänen kohuttiin koon
neen kourallisen dollareita ba
seballissa. Seuraavalla vuosi
kymmenellä AAU sitten itse
kutsui Paavo Nurmen sisärata
kiertueelle, jonka jäljiltä Nurmi
oli tehnyt ensimmäisen miljoo
nansa, kuten Turrini arvelee
(vailla tuoreita todisteita).
Myös sen Turrini toteaa, että
Suomi oli jo tuolloin ajamassa
amatöörisääntöjen tulkintaan
helpotuksia, ennen kaikkea
mahdollisuutta saada korvauk
sia menetetystä palkkatyöstä.
Aloite uusittiin sotien jälkeen,
ja jälleen tuloksetta.

Turrini nostaa nuoren ame
rikkalaismailerin Wes Santeen
komeaan rooliin amatööriur
heilun tekopyhyyden ja urhei
lujohdon valtapelin paljastaja
na. Santee kolkutteli 1950-lu
vulla mailin juoksussa neljän
minuutin rajaa niin kuuluvasti,
että AAU julisti hänet kilpailu
kieltoon. Siihen tämä opiskeli
ja ei alistunut: hän haastoi
AAU:n oikeuteen, koska tulkit
si aina toimineensa amatööri
asetusten puitteissa. Hän ei
kiistänyt ottaneensa kisojen
järjestäjiltä rahaa, mutta dolla
rit hän katsoi ansainneensa,
kun huomioitiin hänen pon
nistelunsa kilpailujen onnistu
misen tähden. Edelleen Santee
kertoi saaneensa jopa AAU:n
virkailijoilta käteismaksuja.
Oikeusjuttu lopahti, sillä
Santeen olisi täytynyt valaeh
toisesti esitellä muidenkin ur
heilijoiden rikkomuksia. Vasi
kointiin hän ei suostunut, ja
tutkija kohottaa hänet nyt il
meisen perustellusti urheilijoi
den vapaustaistelun keulaku
vaksi. Aikaisemmassakin kir
jallisuudessa juuri 1950-luku
on mainittu ajankohdaksi, jol
loin rahapalkkioista puhumi
nen ei enää johtanut julkiseen
häpäisyyn. Tästä kehityskulus
ta löytyisi lisätodisteita myös
Suomesta. Toisaalta Paavo
Nurmi oli jo kesällä 1925 val
tameren takaa palattuaan anta
nut haastattelun, jossa ihailta
van suorasanaisesti tyrmättiin
amatööripykälien oikeutus. Jos
hyvin käy, Turrinin teos inspi
roi tutkimuksen amatööriur
heilun noususta ja tuhosta
suomalaisittain – tutkimuksen,
joka asettuisi luontevasti ruot
salaisen Karin Wikbergin väi
töskirjan Amatör eller professionist? (2005) rinnalle.

Kuinka sitten selittyisi ur
heiluherrojen kiivailu amatöö
riaatosten puolesta 1970-luvul
le asti? Turrini väläyttää joh
dannossa marxilaisvaikutteista
hegemoniateoriaa, mutta jat
kossa kerronta kulkee perus
tutkimuksen pitkän kaavan
mukaisesti. Aikalaistekstejä on
luettu, kokouspäiväkirjoja kar
toitettu, urheilijoita haastateltu.
Vaikka niin sanotun lähdepoh
jan laajuudessa ei ole vikaa,
tulkinnallisen viitekehyksen
keveys tuottaa toistuvasti kari
katyyrimäistä vastakkainasette
lua: toisaalla ovat vallantäytei
set johtajat, toisaalla taas sor
retut urheilijat. Olettaa kuiten
kin sopii, että Yhdysvalloissa
kin oli hyvässä uskossa urhei
lijoita holhonneita johtajia,
jotka pyyteettömästi sovelsivat
harhautunutta idealismiaan
käytäntöön. Kenties jokunen
urheilupäättäjä oli Tahko Pih
kalan tavoin tietoinen amatöö
ri-ihanteen raadollisesta synty
perästä, mutta katsoi silti avoi
men ammattilaisuuden vievän
olympiaurheilun hunningolle.
Näin ajatellen lopun aikoja
lähestyttiin 1960-luvulla, kuten
Meksikon olympiaviikkoina,
jolloin urheilujalkineiden val
mistajat käyskentelivät dolla
rinippujen kanssa ja haalivat
tähtinimiä talleihinsa. Asiasta
kirjoiteltiin laajalti, mikä johti
poikkeuksellisen hauskaan
ukaasiin: urheilijoiden edelly
tettiin vastedes käyttävän kan
sallisissa ja kansainvälisissä
mestaruuskilpailuissa yksin
omaan valkeita jalkineita.
Vauhtiraidat tuli siis repiä tos
suista ennen starttia!
Sekin päätös jäi kuolleeksi
kirjaimeksi. Samanaikaisesti
Yhdysvalloissa viriteltiin am
mattilaisliigaa, jollainen saatiin
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jalkeille kohta Münchenin
olympialaisten (1972) jälkeen.
International Track Association
sieppasi palkkalistoilleen vai
kuttavan kokoelman urheilijoi
ta, jotka neljässä vuodessa saa
vuttivat tukuittain maailmanen
nätyksiä. Ironista kyllä, monet
heistä valittivat tulotasonsa las
keneen
ammattilaisuuden
myötä; kannattavampaa olisi
ollut sittenkin pysytellä valea
matöörinä. Kansainvälinen
yleisurheiluliitto (IAAF) ei hei
dän ennätyksiään noteerannut,
mutta juuri niinä 1970-luvun
vuosina KOK siivosi säännöis
tään amatööri-termin. IAAF:n
tapaiset järjestöt saivat muo
toilla omat ”kelpoisuussään
tönsä”, jotka joustivat 1980-lu
vulle tultaessa siinä määrin,
että pikajuoksija Carl Lewis
saattoi ostaa urheilijarahastoon
tallettamillaan varoilla Ferrarin.
Sen miellettiin kuuluvan joka
päiväisen elämän tarpeisiin.
Pitkien matkojen juoksijoille
puolestaan hölkkähuuma avasi
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tossufirmojen tukemat markki
nat; kaupunkimaratoneilla he
pääsivät käsiksi isoihin rahoi
hin, jolloin olympialaisen lois
teen vetovoima hiipui.
Siten on palailtu modernin
urheilun juurille, 1800-luvun
tilanteeseen eli rahapalkkioi
den rehtiin hyväksymiseen.
Amatööriurheilun periodi pal
jastuu tässä katsannossa tees
kentelyä ja mielivaltaa ruokki
neeksi harhapoluksi. Siitähän
ei varsinaisesti ole vallinnut
epäselvyyttä aikaisemminkaan,
joten Joseph Turrinin tutki
muksen suurin ansio on siinä,
miten seikkaperäisesti hän
osoittaa amatööri-ideologian
alasajon olleen urheilija-akti
vismin seurausta. Urheilijat
uskoivat olevansa oikeutettuja
rahalliseen korvaukseen raa
dannastaan, ja jokaisen johto
portaalta kiristetyn myönny
tyksen jälkeen he rohkaistui
vat vaatimaan uusia vapauksia.
Kirjansa päätteeksi Turrini
viittaa 2000-luvun dopingprob

lematiikkaan. Yllättävää on
havaita, että hän ei tunnista
suoraa analogiaa muinaiseen
amatööriproblematiikkaan.
Turrinin mielestä ”monet ur
heilijat” puolustavat nykyisiä
virtsatestejä, mutta kuten hä
nen olisi pitänyt muistaa, vä
hintään yhtä usea urheilija ni
mellisesti puolsi rahapalkkioi
den kieltämistä. Kehnosti pe
rustellut dopingsäännöt ruok
kivat nekin julkeaa valehtelua
ja häpeämätöntä hurskastelua:
”puhtaan urheilijan” toivotaan
tällä hetkellä kavahtavan
mammonan asemesta tiettyjä
lääkeaineita. Amatööri-illuusio
säilyi joten kuten koossa täy
den vuosisadan, kun taas do
pingkontrollilla ei ole vielä
ikää puoliakaan siitä. Siksi jou
tunemme odottamaan 2000-lu
vun lopulle asti ennen kuin
ensimmäiset antidopingin kuo
lemaa kartoittavat tutkimukset
ilmestyvät.
Erkki Vettenniemi

