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Lasten arjen
varhaisempien
aikojen
historiaa
Sari Katajala-Peltomaa & Ville
Vuolanto: Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Gaudeamus
2013. 301 s.
Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla käsittelee nimensä mukaises
ti lapsuutta antiikin ja keskiajan
maailmassa. Kirjan näkökulma on
sosiaalihistoriallinen, lapsia ja lap
suuden kokemusta kuvataan nii
den yhteisöjen pohjalta, joissa las
ten toimijuus oli näkyvä ja tärkeä
elämän ja sen kulttuuristen, so
siaalisten ja toiminnallisten muoto
jen jatkuvuuden tae. Tällaisia yh
teisöjä olivat esimerkiksi perhe,
suku, seurakunta, kylä ja kaupun
ki. Kirjoittajat pyrkivät tavoitta
maan historiallisen lapsuuden eri
tyispiirteitä lasten omista koke
muksista käsin. Teos on ensimmäi
nen suomenkielinen yleisesitys,
jossa aihepiiriä tutkitaan sekä an
tiikin että keskiajan kontekstissa.
Kirja jakautuu johdantoon, vii
teen käsittelylukuun, kursiiviseen
lapsuuden historian tutkimusta kä
sittelevään loppulukuun sekä jälki
sanoihin. Käsittelyluvut rakentuvat
temaattisesti. Ensimmäinen niistä
tarkastelee lapsuuden kaarta eri
laisten yhteisöllisten rituaalien
avulla, alkaen syntymän käsittees

tä ja päätyen kiinnostavaan poh
dintaan lapsuuden päätepisteistä
– antiikin ja keskiajan yhteisöissä
suuri osa biologisista aikuisista jäi
taloudellisesti ja oikeudellisesti täy
sivaltaisten miesten holhouksen
alaisiksi.
Toisessa luvussa paneudutaan
lasten hoivaan ja lasten ja aikuis
ten välisiin tunnesiteisiin ydinper
heessä ja lasta ympäröivässä lä
hiyhteisössä sekä siihen, miten
näiden verkostojen puuttuminen
on lapsiin vaikuttanut. Kolmas
luku käsittelee lasten koulutusta ja
työntekoa. Neljäs luku on edellisiä
hajanaisempi esitys lasten vapaaajanvietosta, jossa tekijät valotta
vat esimerkiksi leikin historiaa,
lemmikkieläinten merkitystä lasten
elämässä sekä lasten toimintaa
vertaisryhmissä.1
Viimeinen pääluku käsittelee us
konnon ilmenemistä lasten arjes
sa. Uskonto ja julkinen hartauden
harjoitus rituaaleineen olivat tär
keitä sekä antiikin että keskiajan

1. Käyttämäni vertaisryhmän käsite
on tässä yhteydessä ontuva, koska
antiikin ja keskiajan eurooppalaisissa
kulttuureissa lasten arkea ei samassa
määrin erotettu aikuisten arjesta
kuin omassamme. Tästä syystä lasten
ja aikuisten kulttuuri on ollut yhte
neväisempää kuin nykyisin. Nykylap
set viettävät keskimäärin paljon
enemmän aikaa keskenään ikäryh
missään (päiväkoti, koulu, harrastuk
set) kuin ennen oppivelvollisuuden
säätämistä ja modernin koulutusyh
teiskunnan syntyä.

ihmisille, mistä syystä myös ikä
kauteen liittyvät siirtymäriitit olivat
luonteeltaan uskonnollisia. Päälu
kujen sisälle on upotettu syventä
viä tietoiskuja, jotka toimivat mie
lenkiintoa lisäävinä kuriositeettei
na lasten arjesta ja juhlasta.
Temaattisen rakenteen ja hiu
kan keskeneräiseksi jääneen toimi
tustyön takia teoksessa on jonkin
verran toistoa. Kuudennen luvun
tutkimushistoriallisen yleiskatsauk
sen olisi voinut kokonaisuudes
saan rakentaa napakasti osaksi
johdantoa sen sijaan, että aihepii
riä käsitellään sekä kirjan alussa
että lopussa. Niin ikään uudestaan
käsitelty tutkimuksen näkökulman
perustelu toistaa turhaan kirjan al
kupuolta – tutkijat ovat aiheensa
asiantuntijoita, joilla on oikeus ja
velvollisuus lähestyä aihettaan juu
ri niistä lähtökohdista, jotka arvioi
vat hedelmällisimmiksi. Esitetyt
johtopäätökset ja kunkin luvun
päättävät tiivistelmäosuudet ovat
mielenkiintoisia, mutta niitä olisi
voinut lyhentää.
Tekijöiden päämääränä on antii
kissa tai keskiajalla eläneiden las
ten arjen kuvaaminen lasten
omasta näkökulmasta. Kirjoittajien
väite siitä, että lapsi itse on aiem
missa tutkimuksissa jäänyt syrjään,
pitää epäilemättä paikkansa, mut
ta tavoite on kunnianhimoinen,
koska lasten itsensä kirjoittamia
tekstejä on saatavilla erittäin niu
kasti. Niinpä tavoitteeseen ei teok
sessa täysin päästä. Avoimeksi ky
symykseksi jää myös tämän tutki
muksen jälkeen, onko ylipäätään
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mahdollista tutkia antiikin ja kes
kiajan lapsuutta muutoin kuin ai
kuisten tuottamana representaa
tiona. Historiallista, arkeologista ja
taidehistoriallista aineistoa yhdis
telemällä Katajala-Peltomaa ja
Vuolanto kykenevät kuitenkin esit
tämään perusteltuja tulkintoja ja
tavoittamaan väläyksiä lasten ar
jesta. Tämä on jo paljon.
Oman aikamme oppinut käsitys
lapsuudesta painottaa lapsen ja ai
kuisen välisen suhteen vuorovai
kutteisuutta ja lapsen kykyä ja ha
lua toimia aktiivisesti yhteisönsä
jäsenenä. Näemme lapsuuden vai
heena, jolloin ihmisen tulisi olla
oikeutettu saamaan osakseen
hoivaa, turvaa, ehdotonta rak
kautta ja hyväksyntää kasvaakseen
ehyeksi aikuiseksi. Vastaavasti mo
dernille tutkimukselle on ollut tär
keää osoittaa, ettei lapsuus antii
kissa ja keskiajalla ollut pelkästään
kurjaa, köyhää, alisteista ja rutolta
löyhkäävää.
Keskiajantutkijat ovat viimeisen
25 vuoden ajan toistuvasti nosta
neet inhokikseen Philippe Arièsin
Lapsuuden vuosisadat (1960).
Ariès tuli puutteellisen aineistonsa
pohjalta päätyneeksi siihen virhe
tulkintaan, ettei keskiajalla lap
suutta oikeastaan ollutkaan ja
että korkea lapsikuolleisuus vä
hensi pikkulasten kohdalla van
hempien kiintymystä jälkikasvuun
sa. Ariès ei ollut ammattihistorioit
sija, ei keskiajantutkija, eikä edes
erityisen kiinnostunut keskiajasta,
joka aikakautena Lapsuuden vuosisadoissa rajautuu keskiön ulko
puolelle. Tästä huolimatta hänen
käsitystensä ruttaaminen on va
kiintunut 1600-lukua edeltävän
lapsuuden tutkimusten normatii
viseksi sisällöksi. Tässäkin teokses
sa Ariès nostetaan esille varoitta
vana esimerkkinä antiikin ja kes
kiajan lapsuuteen liittyvistä virhe
käsityksistä. Aihepiiristä kiinnostu
neen lukijan kannalta olisi ollut
mielenkiintoista kuulla enemmän
tiedeyhteisöjen
tunnustamien
klassikoiden välisistä linjauksista,
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rajoista, yhteneväisyyksistä ja
eroista.
Lapsuuden ja arjen kiistaton
vahvuus on se, että se on ensim
mäinen suomenkielinen esitys
kansainvälisesti paljon tutkitusta ja
tärkeästä aiheesta. On korkea aika
saada kotimaiselle lukevalle ylei
sölle teos, jossa käsitellään ytimek
käästi antiikin ja keskiajan lapsuu
teen liittyvän nykytutkimuksen pa
radigmoja sekä esitellään kahden
suomalaisen tutkijan ajankohtaisia
tutkimustuloksia.2 Sujuvasti kirjoi
tettu teksti toimii sekä johdatukse
na aihepiiriin että tarjoaa syventä
vää tietoa aihepiiriin aiemmin tu
tustuneille. Teoksen tukena käytet
ty tutkimuskirjallisuus on kattavaa
ja huolellisesti valikoitua.
Kirjoittajista Vuolanto on pereh
tynyt keisariaikaan ja myöhäisan
tiikkiin Välimeren piirissä, KatajalaPeltomaa sydän- ja myöhäiskeski
ajan Ranskaan, Pohjois-Italiaan ja
Englantiin. Vastaavasti kirjan esi
merkit heijastavat kirjoittajien tut
kimusintressejä. Vertailevaa antii
kin ja keskiajan tutkimusta on teh
ty verraten vähän, ja siksi Lapsuus
ja arki on virkistävää luettavaa.
Osittain vastaavien tutkimusten
puute johtuu aikakausien tutki
mustraditioiden erillisyydestä, osit
tain siitä vertailua hankaloittavasta
seikasta, että varhaiselta keskiajal
ta saatavilla olevan historiantutki
muksellisen aineiston määrä on
liian vähäistä, jotta sen pohjalta
2. Suomeksi on aiemmin julkaistu
joitakin aihepiiriä sivuavia tutkimuk
sia, mutta ne ovat keskittyneet vain
joko antiikkiin tai keskiaikaan. MarjaLeena Hänninen & Maijastina Kahlos,
Roomalaista arkea ja juhlaa. SKS
2004; Saarimäki, Hytönen & Niska
nen (toim.) Lapsi matkalla maailmaan. SKS 2012; Jussi Hanska & Kirsi
Vainio-Korhonen (toim.) Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus
Suomessa keskiajalta 1860-luvulle.
SKS 2010; Sari Katajala-Peltomaa &
Raisa Maria Toivo, Noitavaimo ja
neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta
uudelle ajalle. Atena 2009.
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voitaisiin esittää kovin laajoja tul
kintoja. Tässä teoksessa painotettu
antiikin ja keskiajan traditioiden
jatkumo saattaa hyvinkin pitää
paikkansa, mutta tarkasteltujen ai
kakausien väliin lähdemateriaalissa
jäävien aukkojen takia jatkuvuu
den olemassaoloa on käytännössä
hyvin vaikea perustella.
Näkökulman historiallinen pai
nottuneisuus ja osittainen frag
mentaarisuus on kuitenkin tavallis
ta vanhempien aikojen historian
tutkimuksessa, eikä se saa olla tut
kimusten toteuttamisen kannalta
ylitsepääsemätön ongelma, kun
han lähtökohdat avataan lukijalle
rehellisesti. Kaukana toisistaan
ajallisesti ja alueellisesti olevia tut
kimuskohteita voi verrata, mutta
tutkimuksessa tulee selkeästi tuo
da esille se, miten tulkinnasta riip
puvaisia tällaisen vertailun tulokset
voivat olla. Tässä suhteessa Lapsuus ja arki voisi olla vielä hivenen
itsekriittisempi.
Teoksen lähdeaineistoksi on va
likoitu muun muassa kirkkoisien ja
teologien pohdintoja, hagiografis
ta aineistoa, kirkkohallinnon tuot
tamia kanonisaatioasiakirjoja, kas
vatusoppaita sekä yksityishenkilöi
den kirjeitä ja biografioita. Aineis
to on laaja ja soveltuu hyvin tutki
muksen toteuttamiseen. Lisää
potkua siihen olisi saanut käyttä
mällä runsaammin oikeushistorial
lisia lähteitä sekä niinkin tuiki ta
vallista keskiajan lähderyhmää
kuin kronikat.
Kuten kummallekin tarkastellul
le aikakaudelle on tyypillistä, läh
teet käsittelevät kirjallisista kon
ventioistaan käsin etupäässä ylä
luokkaisten ja etuoikeutettujen
poikien elämää. Tyttöjen osuus jää
aineistossa poikia pienemmäksi, ja
lasten enemmistöä edustavasta
köyhästä maaseudun lapsesta on
saatavissa vain sirpaleista ja frag
mentaarista tietoa. Kirjan jälkisa
noissa esitetään hyviä vertailuja,
jotka muistuttavat siitä lähde
aineistoa muokanneesta tosiasias
ta, että meidän ajallemme ominai
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set ihanteet tasa-arvoisesta ja yh
denvertaisesta lapsuudesta eivät
olleet antiikin ja keskiajan maail
massa relevantteja.
Tekstiä lukiessa jäin pohtimaan,
onko teos tarkoitettu tietokirjaksi
vai tieteelliseksi tutkimukseksi. Tie
tokirjana teos toimii erinomaisesti,
mutta tutkimustekstiksi nootitus
on paikoitellen puutteellista, ja al
kuperäislähteisiin viitataan usein
ainoastaan tutkimuskirjallisuuden
välityksellä. Jossakin kohdin esitet
tyjen väitteiden perustelu jää kevy
eksi: esimerkiksi jos kiistetään sel
laisten
klassikoiden
asemaan
nousseiden tutkijoiden kuten Or
men, Shaharin ja Hanawaltin joh
topäätökset laajennettujen perhei
den suhteellisesta harvinaisuudes
ta verrattuna ydinperhemalliin sy
dänkeskiajan keskisessä tai pohjoi
sessa Euroopassa, väitteen tueksi
ei riitä viittaus 1400-luvun Reim
siin.
Yleisteosta on mahdotonta laa
tia yleistämättä, mutta toisaalta
yleistäminen helposti syö esitetty
jen väitteiden perusteltavuutta.
Mikäli väitetään, että aborttien te
keminen oli keskiajalla harvinaista,
on syytä muistaa, ettei onnistunei
den ja siksi salaisiksi jääneiden
aborttien määrää voi arvioida mi
tenkään. Kun pohditaan äärim
mäisten tunteiden ilmaisemisen
suurempaa hyväksyttävyyttä naisil
le ja alemmille sosiaaliryhmille kes
kiajan Euroopassa, olisi hyvä mää
ritellä, mitä äärimmäisellä tunteel
la tarkoitetaan, ja millaisista olo
suhteista lähteissä puhutaan. Läh
teistä löytyy näet myös runsaasti
aineistoa yläluokkaisista sotilassää
dyn miehistä itkemässä ja raasta
massa hiuksiaan – mutta vain sil
loin, kun sosiaaliset konventiot
näin edellyttävät. Väite siitä, että
leikkiin ei antiikin ja keskiajan
maailmassa välttämättä jäänyt ai
kaa (ilmeisesti suhteutettuna nyky
lapsuuteen länsimaissa), olisi kai
vannut lisää perusteluja. Yleensä
tutkimukset päätyvät siihen, että
leikki ei ollut yhtä tiukasti lapsuu

teen liitetty ilmiö keskiajan maail
massa kuin nykyisin, ja että siihen
saattoi olla runsaastikin aikaa esi
merkiksi maaseudulla viljelyskau
den ulkopuolella tai lukuisten us
konnollisten juhlapäivien aikana,
jolloin työnteko oli kiellettyä. Jos
kus myös nuorena avioituneita
aristokratian lapsia kuvataan läh
teissä jatkamassa leikkejään aviolii
ton tuomien velvollisuuksien lo
massa.
Lapsuus ja arki on tarpeellinen
kirja, josta on paljon iloa sekä tut
kijalle että aihepiiristä kiinnostu
neelle lukijalle. Edellä mainituin
pienin varauksin teos soveltuu hy
vin myös yliopisto-opetuksen tuek
si. Teos on rohkea suomenkielinen
avaus aiheeseen, joka tuo rikkaan
tutkimusaineiston ja -perinteen
paremmin kotimaisen yleisön saa
taville.
− Sini Kangas

Roomalaisen
kaupankäynnin
logiikka
Harri Kiiskinen: Production and
Trade of Etrurian Terra Sigillata
pottery in Roman Etruria and
beyond between c. 50 BCE and
c. 150 CE (Etrurialaisen terra sigillata -keramiikan tuotanto ja
kauppa Rooman Etruriassa ja
sen ulkopuolella 50 eea.–150
jaa.). Annales Universitatis
Turkuensis B 364, 2013. Turun
yliopiston sähköinen julkaisuarkisto: http://www.doria.fi/
handle/10024/90324. 213 s.
Väitöskirja käsittelee roomalaisen
kaupankäynnin logiikkaa tarkasti
määritellyn keramiikkatyypin, kor
kealaatuisena pöytäkeramiikkana
tunnetun terra sigillatan pohjalta.
Terra sigillata -astioita valmistettiin

Arretiumissa (nyk. Arezzo) noin
vuodesta 50 eaa. lähtien. Kirjoitta
jan tarkoitus on tutkia Arezzon ja
Pisan alueella vuosien 50 eea. ja
150 jaa. välillä tuotetun terra sigil
lata -keramiikan pohjalta tuotan
toon, jakeluun, markkinointiin ja
kauppaan vaikuttaneita olosuhtei
ta Keski-Italiassa, alueella, joka
suurin piirtein vastaa Rooman Et
ruriaa, Augustuksen ajan aluetta
VII.
Väitöskirja ei käsittele terra sigil
lataa perinteisen arkelogian tai his
toriantutkimuksen tapaan empiiri
senä materiaalina, vaan lähestyy
aihetta erittäin kiintoisan ja harvi
naisen monitieteellisen lähestymis
tavan kautta. Tutkimus keskittyy
leimattuun keramiikkaan, sen
tuottajiin, tuotantopaikkoihin sekä
paikkoihin, joihin Arezzossa ja Pi
sassa valmistettua terra sigillata
-keramiikkaa vietiin. Kuten kirjoit
taja mainitsee, kyseinen tutkimus
ei olisi ollut mahdollinen ilman A.
Oxén, H. Comfortin ja P. Kenrickin
uraauurtavaa teosta Corpus vasorum arrettinorum (OCK2), johon
kuuluu teoksen kanssa vuonna
2000 CD-ROM-muodossa julkais
tu digitaalinen tietokanta tuhansi
ne tuottajien leimoineen. Tämän
lisäksi voidaan mainita vuosina
1990/2002 julkaistun Conspectus
formarum terra sigillatae -teoksen
tarjoamat arvokkaat todistusai
neistot. Tämänkaltaisten julkaisu
jen pohjalta on mahdollista seura
ta kulhojen matkaa työpajoista lo
pulliseen määränpäähänsä.
Lähestymistapa toistuu luvusta
toiseen, mutta tarjoaa elegantin
askel askeleelta etenevän analyy
sin aiheeseen liittyvistä kysymyksis
tä. Jokainen luku alkaa hyvillä pe
rushuomioilla, joiden pohjalta ky
symykset ja väitteet johdetaan.
Kirjoittaja esittelee ensin empiiriset
todisteet ja niihin liittyvän käynnis
sä olevan keskustelun ja jatkaa sii
tä uusien kysymysten ja näköalo
jen käsittelyyn.
Tutkiessaan taloudellisia käytän
töjä valittuna aikana ja valitulla
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alueella kirjoittaja yhdistää tutki
mukseensa uusia kvantitatiivisia
menetelmiä, kuten GIS-, GRASSja SRTM-tiedot, joita arkeologit ja
historioitsijat eivät yleensä käytä
pyrkiessään vastaamaan kirjassa
esitettyihin kysymyksiin. Vaikka
kirjoittaja on hyvä selittämään mo
nimutkaisia malleja, lukijoiden, jot
ka eivät ole tietokanta-asiantunti
joita, on vaikea arvioida analyysien
tuloksia. Kirjoittaja tekee kuitenkin
monia mielenkiintoisia huomioita
ja esittää varauksia erityisesti taus
tamateriaalien lähestymistavasta,
edustavuudesta, valinnasta ja tilas
tollisista arvoista.
Luku, joka käsittelee terra sigil
lata -keramiikan kuljetusreittejä ja
-kuluja sekä niiden vaikutusta sen
levinneisyyteen, on tutkimuksen
tärkein. Kuljetusten on täytynyt ta
pahtua paljolti maitse, sillä osa
tuotantopaikoista on sijainnut
suhteellisen kaukana joista ja
muista vesireiteistä ja kuljetuskus
tannusten ja jakelun välillä osoite
tut yhteydet ovat yksi erittäin to
dennäköinen analyysin lopputule
ma. Kirjoittajan olisi kuitenkin pitä
nyt
suhtautua
kriittisemmin
OCK2:n materiaaleihin – 90 vuotta
kestänyt aktiivinen toiminta on yk
sinkertaisesti mahdotonta yksittäi
selle savenvalajalle (savenvalajat
1212 ja 1213).
Markkinamekanismeja ajatellen
todisteet viittaavat siihen, että ke
ramiikkaa myytiin sekä pysyvissä
myyntipaikoissa että kauppamat
kustajien toimesta. Tulokset tuke
vat mitä suurimmassa määrin ole
massa olevaa tietoa terra sigillatan
tuotannon kehityksestä ja sen
esiintymisestä. Analyysi eroista ter
ra sigillatan kulutustottumuksissa
Etrurian alueella ja niiden kehityk
sestä on erittäin käyttökelpoinen
ja kiinnostava. Analyysi viittaa pie
nimuotoiseen ja heterogeeniseen
kauppaan, jota pyörittivät useat
pienet toimijat.
Väitöskirjaan sisältyy viisi liitettä,
jotka koostuvat kirjoittajan teke
mistä kaavioista, savenvalajien ni
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mistä, puukaavioista ja esiintymis
kartoista. Pikkuriikkisen tekstin ta
kia liitettä A on lähes mahdoton
lukea. Mitä kuviin tulee, lukijaa oli
si helpottanut suuresti, jos kau
pungit, joet, tiet ja paikat olisi nu
meroitu ja merkitty jollain tavoin.
Teksti olisi myös kannattanut oiko
lukea vielä kerran, sillä siihen on
jäänyt kirjoitusvirheitä ja yhdessä
kohtaa kaksi viitenumeroa esiintyy
peräkkäin. Tekstissä käytetään
myös välillä AD-merkintää (jKr.) ta
vanomaisen CE-merkinnän (jaa.)
sijasta.
Väitöskirja on monella tapaa
poikkeuksellinen tutkimuskontri
buutio käyttäessään terra sigillata
-keramiikkaa todisteena kaupasta
ja kaupan mekanismeista. Se on
monitieteinen väitöskirja, joka yh
distää historiaa, arkeologiaa, ta
loustiedettä, sosiaalitieteitä ja erit
täin erikoistuneita ja kunnianhi
moisia tietokantoja, ohjelmia ja
malleja. Huolimatta sen ”luet
tavuuteen” kohdistamastani kritii
kistä, väitöskirja on uusien lähesty
mistapojen luomisen ja esittämi
sen takia merkittävä kontribuutio
kaupan tutkimukseen.
− Birte Poulsen

Tolkkua
Anselmin
kirjekokoelmiin
Samu Niskanen: The Letter Collections of Anselm of Canterbury. Instrumenta patristica et
mediaevalia. Research on the
Inheritance of Early and Medieval Christianity 61. Brepols
2011. 345 s.
Samu Niskasen tutkimus pohjau
tuu hänen väitöskirjaansa Helsin
gin yliopistosta vuodelta 2009.
Vaikka Brepolsin julkaiseman kir
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jan nimi on sama kuin väitöskirjal
la, kyseessä on alku- ja loppuosil
taan uusi sekä analyysiosiltaan
tarkistettu teos. Se käsittelee
1000-luvun lopun maineikkaim
man kristillisen filosofi-teologin
kirjeiden tekstitraditiota. Anselm
Canterburyläisen tai Aostalaisen
(1033–1109) kirjeitä on säilynyt
suuri määrä: viimeisin tieteellinen
editio sisältää niitä 475 kappaletta.
Anselm kirjoitti myös kirjemuotoi
sia laajempia teoksia, jotka eivät
sisälly tähän lukuun.
Aostassa, silloisessa Burgundis
sa, syntyneen Anselmin vaikuttaja
vuodet sijoittuvat Englannin nor
mannivalloituksen aikaan. Hän
toimi 1060-luvulta alkaen Nor
mandiassa Becin luostarissa koho
ten urallaan apotiksi ja oli vuodes
ta 1093 alkaen Canterburyn arkki
piispa, vaikka viettikin elämänsä
loppuvuosina pitkiä aikoja pakolai
sena mantereella. Sekä Becin että
Canterburyn kausilta on säilynyt
kirjeitä, joista pääosa on Anselmin
lähettämiä, mutta mukana on
myös muutamia hänelle tulleita
kirjeitä. Koska Anselm kuului ai
kansa tärkeimpiin kirkollisiin vai
kuttajiin Ranskassa ja Englannissa,
kirjeenvaihtoa on käyty ajan johta
vien sekä maallisten että kirkollis
ten mahtimiesten ja -naisten kans
sa paavista alkaen; joukkoon kuu
luu myös Anselmin sisar Richeza.
Kirjansa johdantolukua seuraa
vassa toisessa luvussa Niskanen
kuvaa kiinnostavasti sitä, mitä tie
dämme kirjeiden lähettämisestä,
vastaanottamisesta ja säilyttämi
sestä Anselmin ajan käytännössä.
1000- ja 1100-lukuja pidetään
keskiaikaisen epistolografian kul
ta-aikana, jolloin laadittuihin kirjal
lisiin kirjeisiin vaikuttivat aikalais
ten lisäksi erityisesti myöhäis
antiikin kirkkoisät. Varhaisemman
antiikin teoksista esikuvana oli pi
kemmin Ciceron kirjemuotoinen
Ystävyydestä kuin varsinaiset kirje
kokoelmat. Aiheena onkin usein
amicitia, kuten kirjeisiin luontevas
ti sopii.
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Anselmin kirjeiden tekstitraditio
alkaa jo hänen elämänsä aikana
kirjoitetuista
käsikirjoituksista,
mikä ainakin antiikintutkijasta
kuulostaa miellyttävältä tutkimuk
sen lähtökohdalta. Tilanne on kui
tenkin hyvin monimutkainen. Yksi
kään käsikirjoitus ei sisällä kaikkia
kirjeitä, vaan lukumäärä vaihtelee
yli neljästäsadasta vain muuta
maan, ja lisäksi kirjeistä on käsikir
joituksissa erilaisia versioita. Oman
aikamme
Anselm-tutkimuksen
lähtökohdaksi ennen Samu Niska
sen teosta oli jäänyt Franciscus S.
Schmittin tieteellinen editio ja sii
hen liittyneet tekstikriittiset selvi
tykset 1920–1950-luvulta. Schmit
tin johtopäätösten on todettu ol
leen osin virheellisiä, mikä on vai
keuttanut
Anselm-tutkimusta,
mutta toisaalta tarjonnut hyvän
lähtökohdan uudelle analyysille.
Samu Niskasen tutkimuksen yh
tenä lähtökohtana ovat Anselmin
omat maininnat siitä, että hän oli
kokoamassa kirjeitään. Tämä ta
pahtui kahteen tai kolmeen ottee
seen, viimeisen kerran miehen toi
miessa arkkipiispana. Säilyneet kä
sikirjoitukset eivät kuitenkaan si
sällä ehjiä kokoelmia. Niskanen
päätyy haastavan ja vaikuttavan
tutkimustyön perusteella siihen,
että kirjeiden tekstihistoriassa on
erotettavissa kolme kokoelmaa
(“collections”; voisi ehkä puhua
myös “valikoimista”). Näitä ko
koelmia, joille hän antaa nimet α,
β ja ω, käsittelee kirjan ydinosa,
kolmas luku, joka on laajuudeltaan
noin puolet teoksesta. Kaikki kol
me kokoelmaa voivat olla Ansel
min itsensä muodostamia. Esi
merkkinä kokoelmien suhteesta
käsikirjoitusten käytäntöön voi
mainita käsikirjoituksen M (= Lon
too, Lambeth Palace 224, ajoitus
n. 1125), joka suurelta osin on his
torioitsija William Malmesburyläi
sen itse kopioima. Se tarjoaa tär
keää tietoa α-kokoelmasta, mutta
sen yhtenä lähteenä oli myös
ω-kokoelmaa sisältänyt käsikirjoi
tus.

Niskasen metodiin kuuluvat
huomattavan tarkka Anselmin elä
mäkertatietojen ja kaikkien rele
vanttien kirjeissä olevien maininto
jen analyysi sekä luonnollisesti kä
sikirjoitusten kollaatio. Sopivissa
kohdissa hän on käyttänyt hyväksi
myös tilastotieteellistä bayesiläistä
laskentaa, jota käytetään paljon
esimerkiksi biologisten lajien eriy
tymisen tutkimuksessa. Suomessa
Teemu Roos ja Tuomas Heikkilä
ovat soveltaneet tätä metodiikkaa
käsikirjoitustutkimukseen, ja Nis
kanen on käyttänyt heidän meto
diaan. Humanisteista samantyyp
pisiä menetelmiä ovat käyttäneet
myös kielten eriytymisen tutkijat ja
saavuttaneet luotettavia tuloksia
yhdistämällä ihmisaivojen suoritta
maa monimenetelmäistä vertailu
työtä tietokoneiden suureen las
kentatehoon.
Kirjan neljäs luku käsittelee ns.
pieniä kokoelmia. Ne ovat kirjevali
koimia, joilla ei ole yhteyttä Ansel
min mainintoihin kirjeiden kerää
misestä. Niiden rekonstruoiminen
ei ole enää mahdollista, mutta Nis
kanen selvittää, miten pitkälle re
konstruoinnissa voidaan päästä.
Viides luku käsittelee kirjeiden var
haisimpia painettuja editioita Pet
rus Danhauserin vuoden 1491 vain
muutamia kirjeitä sisältäneestä
editio princepsistä 1800-luvun Pat
rologia Latinaan asti sekä editioi
den hyvin hankalasti selvitettävää
käsikirjoituspohjaa.
Kirjan lopputulema sisältää peri
aatteet, joille kunnollinen Ansel
min kirjeiden editio tulisi Niskasen
mukaan rakentaa. Becin kirjeiden
ja Canterburyn kirjeiden osat editi
osta tulisi laatia käyttäen pohjana
eri käsikirjoituksia. Becin kirjeiden
edition pohjana tulisi olla käsikir
joitus E (Cambridge, Corpus Chris
ti College 135, ajoitus n. 1120) ja
Canterburyn kirjeiden taas käsikir
joitus L (myös 1120-luvulle ajoittu
va Lontoo, Lambeth Palace 59).
Kuten kirjan muissa arvosteluis
sa on huomautettu, Samu Niska
sen teos sopisi erinomaisen päte

vän ja kiinnostavan otteensa vuok
si johdatukseksi laadukkaaseen
käsikirjoitustutkimukseen. Mutta
se osoittaa myös, miten syvällisellä
ja monimetodisella tekstihistorian
tutkimuksella on laajempaa histo
riallista tai kulttuurihistoriallista re
levanssia esimerkiksi ajatellen
maallis-uskonnollista valtaa tai
ajan vaikuttajien imagon luomista
ja viestinnällisyyttä.
− Kalle Korhonen

Risti
retkeläisten
motivointi
Miikka Tamminen: Ad crucesignatos et crucesignandos (Ristiretkeläisille ja retkeläisiksi aikoville. Ristiretkisaarnaaminen
ja ”todellisen” ristiretkeläisen
luominen 1200-luvulla). Omakustanne 2013.
Ristiretkien historiaa on tutkittu
kattavasti tuhannen vuoden ajan,
ja sitä käsittelevän tieteellisen kir
jallisuuden määrä on valtava. Tä
män takia väitöskirjan kirjoittami
nen tästä aihepiiristä on uskalias
valinta, mutta Miikka Tamminen
onnistuu tuottamaan uutta tietoa
ja uusia metodologisia lähestymis
tapoja tähän hyvin tunnettuun tut
kimusaiheeseen.
Ristiretkiä on tutkittu 1500−
1800-luvulla antikvaarisesta näkö
kulmasta keräämällä esineistöä ja
todistusaineistoa
tapahtumista
sekä toimittamalla lähdetekstejä;
nykyaikaisesta kriittisestä historial
lisesta näkökulmasta 1800- ja
1900-luvulla, jolloin kiinnostuksen
aiheena oli, mitä todella tapahtui
ja mikä tulisi ohittaa keksittynä ja
myytteinä; sekä ajatusmaailman ja
terminologian kannalta noin vuo
desta 1970, jolloin painopiste oli
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siinä, miten ristiretki tulisi määritel
lä ja mikä sai ristiretkeläiset osallis
tumaan sille. Miikka Tammisen lä
hestymistapa eroaa siinä, että hän
tutkii. miten jotkut henkilöt moti
voivat toisia ryhtymään ristiretke
läiseksi; miten he loivat ja esittivät
kuvan ”todellisesta” ristiretkeläi
sestä ja pyrkivät suostuttelemaan
hyvin erilaisista taustoista lähtöisin
olevia yksilöitä mukautumaan tä
hän ihanteelliseen kuvaan.
Tämä on uusi lähestymistapa
ristiretkien tutkimukseen, ja sitä
ovat tähän mennessä soveltaneet
vain harvat tutkijat. Se heijastaa ja
edistää uutta suuntautumista kes
kiajan tutkimuksessa, joka on kiin
nostunut siitä, miten normit ja ra
kenteet itse asiassa tuottivat uusia
ajattelumalleja. Esimerkkejä tä
mänkaltaisesta tutkimuksesta ovat
käännytettyjen alueiden maise
man, arkkitehtuurin ja symbolien
muutosten tutkimus sekä uskon
tojen välisten raja-alueiden norma
tiivisten lakien tutkimus. Tammisen
työ on näin ollen nykyisen tutki
muksen eturintamassa.
Tutkimus pohjautuu mittavan
1200-luvulta peräisin olevan sekä
painetuista materiaaleista että lu
kuisista käsikirjoituksista koostu
van ristiretkisaarnamallien korpuk
sen huolelliseen tutkimiseen. Läh
teiden käsittely todistaa valtavasta
ja määrätietoisesta työskentelystä
kielitieteellisesti ja historiallisesti
erittäin monimutkaisten tekstien
parissa: Tammisen tutkimus on yh
tenäinen ja vaikuttava historialli
nen ja filologinen työ.
Tutkimus on jaettu teemoihin,
jotka heijastavat ristiretkeläisyyden
eri vaiheita. Ensin väitöskirja käsit
telee sitä, miten tuleva ristiretkeläi
nen kuuntelee ristiretkisaarnaa ja
vakuuttuu ristiretkeen osallistumi
sesta, sekä sitä, miten vaimojen ja
ristiretkien vastustajien argument
teihin vastataan. Tämän jälkeen
kuvataan ristiretkeläisten lähtö,
miten he taistelivat nöyrinä seura
ten etenkin Vanhan testamentin
roolimalleja, miten eri ristiretkeläis
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ryhmillä, papisto mukaan lukien,
oli omat tehtävänsä taistelussa us
konvihollisia vastaan. Lopuksi ker
rotaan ristiretkien materiaalisista
mutta ennen kaikkea henkisistä
palkkioista. Tällä rakenteella on lu
kuisia etuja: se heijastaa eri kysy
myksiä, joita keskiajalla eläneet ih
miset olisivat kysyneet, ja tekee
kirjasta miellyttävän lukea. Samalla
se kuitenkin johtaa hienoiseen
toistoon, kun eri yhteyksissä viita
taan samoihin lähteisiin.
Rakenne on läheisesti yhteydes
sä metodiin, jonka perusteella tee
mat määrittävät esitettävät kysy
mykset, joihin sitten vastataan
viittaamalla lähteissä oleviin lau
suntoihin ja julistuksiin. Tähän liit
tyy se vaara, että analyysista tulee
liian deskriptiivistä, mutta Tammi
nen on selkeästi tietoinen tästä
vaarasta ja useimmiten onnistuu
välttämään sen. Väitöskirjassa olisi
kenties voinut verrata eri saarnoja
toisiinsa vielä systemaattisemmin
ja ajallisesta näkökulmasta, esi
merkiksi olisi voinut keskustella
siitä, miksi jotkin teemat ovat ol
leet suuren kiinnostuksen kohtee
na joissain kokoelmissa, kun taas
toisissa ne on ohitettu kokonaan.
Aiemmat tutkijat ovat analysoi
neet kyseisiä saarnoja tiettyinä laji
tyyppeinä ja käsitelleet kunkin yk
sittäisen saarnan kokonaisuudes
saan. Tammisen lähestymistapa
eroaa kuitenkin huomattavasti täs
tä metodista ja antaa hänelle mah
dollisuuden vetää uusia johto
päätöksiä ja edistää metodologista keskustelua siitä, miten tällai
sia lähteitä tulisi parhaiten hyödyn
tää.
Aiempien ristiretkien yleisen his
torian tutkimuksen sekä ristiret
kien eri määritelmien jaottelu ja
esittely on ytimekästä ja tarkkaa ja
kertoo Tammisen laajasta asian
tuntemuksesta. Tammisen esittä
mä saarnaamisen eri lajityyppien
luokittelu ja saarnaamisen erottelu
tapahtumana ja rakenteena on
tärkeä, ja sitä käytetään rakenta
vasti läpi koko väitöskirjan.
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Ajallisesti väitöskirja kattaa vuo
det 1226−1277, kuten sivulla 35
mainitaan. Tamminen ei suoraan
selitä sitä, miksi hän aloittaa vuo
desta 1226, mutta perustelee tar
kemmin, miksi hän lopettaa tutki
muksensa vuoteen 1277. Kuten
Tamminen aivan oikein selittää
useampaan otteeseen, tutkimuk
sen alku liittyy 1200-luvun alun
papiston uudistusliikkeeseen. Vuo
teen 1226 keskittymisestä seuraa
kuitenkin se, että Tamminen ei yk
sityiskohtaisesti käsittele joitakin
aiempia lähteitä, joista merkittävin
on englantilainen saarnakäsikirja
vuodelta 1216. Hän kyllä viittaa
siihen ja käsittelee sitä lyhyesti,
mutta pidättäytyy sen systemaatti
sesta analyysista.
Vaikka lähdemateriaali on sel
keästi rajattu ajallisesti ja lajityypin
suhteen (mallisaarnat), Tamminen
kontekstualisoi ne tarvittaessa teo
logiseen ja historialliseen taustaan
viittaamalla vuoden 1095 ensim
mäisen ristiretken saarnoihin ja
muihin lähteisiin. Hän osoittaa laa
jaa ja hyvin perusteltua aikakau
den tuntemusta ja myös osoittaa,
mistä hänen työtään voisi tulevai
suudessa jatkaa: esimerkiksi teke
mällä vertailuja saarnaajien teolo
gisten kirjoitusten ja heidän aika
laistensa teosten välillä.
Monipuolisten teemojensa esit
telyn ja pohdinnan aikana Tammi
nen edistää tutkimusta esittämällä
lukuisia uusia ja kiinnostavia ha
vaintoja, jotka laajentavat tai kor
jaavat nykyistä tutkimustietoa.
Näitä ovat esimerkiksi hänen ana
lyysinsa kiihkosta ja kostosta sekä
stigmoista todellisen ristiretkeläi
sen merkkeinä.
Tammisen tutkimus on laajasti
kin kiinnostava, sillä se edistää sy
vempää historiallista ymmärrystä
länsieurooppalaisesta tavasta oi
keuttaa sota ja marttyyrius sekä
kirjallisuudesta, joka on ratkaise
valla tavalla muokannut nykyisiä
asenteita ei-kristittyjä ja ei-euroop
palaisia kohtaan. Ennen kaikkea se
on merkittävä tieteellinen kontri
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buutio laajenevaan ja kiintoisaan
aihepiiriin kansainvälisessä kes
kiajan tutkimuksessa.
− Kurt Villads Jensen

Riitajuttuja
paavin
kuuriassa
Kirsi Salonen: Kirkollisen oikeudenkäytön päälähteillä. Sacra
Romana Rotan toiminta ja sen
oikeudellinen tausta myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alun
taitteessa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia
221. Suomen kirkkohistoriallinen seura 2012. 383 s.
Katolisen kirkon tuomioistuimen
Sacra Romana Rotan toimintaa
1400–1500-luvulla käsittelevällä
oikeushistorian alaan kuuluvalla
väitöskirjallaan Kirsi Salonen jatkaa
kuurian virastojen toiminnan tutki
mista Vatikaanin salaisen arkiston
asiakirjalähteiden valossa. Vuonna
2001 Salonen väitteli Tampereen
yliopiston yleisestä historiasta väi
töskirjalla, joka käsitteli synnin
päästöjä myöntävää kuurian viras
toa, penitentiariaattia.1
Nykyisin Turun yliopistossa apu
laisprofessorina toimiva Salonen
on hankkinut Vatikaanissa rautai
sen asiantuntemuksen katolisen
kirkon, aikansa Euroopan unionin,
oikeudenkäytöstä ja sitä myöten
laajasta sosiaali- ja mentaliteetti
historian repertuaarista kautta
koko keskiajan Euroopan. Salosen
arkistolöydöt ja -tutkimukset ovat
1. Kirsi Salonen, The Penitentiary as
a Well of Grace in the Late Middle
Ages. The Example of the Province of
Uppsala 1448–1527. Suomalaisen
tiedeakatemian toimituksia 313.
Suomen tiedeakatemia 2001.

aina tuoneet uutta tietoa Pohjolan
ja erityisesti Turun hiippakunnan
roolista osana mantereenlaajuista
organisaatiota. Uusi, suomeksi kii
tettävän yleistajuiseen tyyliin kirjoi
tettu väitöskirja hyödyntää samaa
tutkimuskenttää ja metodia kuin
edellinenkin.
Sacra Romana Rota eli oikealta
nimeltään Audientia Causarum
Sacri Palatii oli katolisen kirkon
tuomioistuin, jota käytettiin 1400–
1500-luvulla lähinnä vetoomus
tuomioistuimena, mutta Kirkko
valtion alueella myös ensimmäisen
asteen tuomioistuimena. Rotassa
käsiteltiin lähinnä kirkon sisäisistä
virkanimityksistä aiheutuneita rii
toja. Toisaalta Salonen osoittaa,
että myös taloudellisista eduista
sekä avioliittojen lainmukaisuudes
ta riideltiin.
Tutkimus perustuu poikkeuksel
lisen laajaan vaikeiden arkistoläh
teiden seulontaan: pohjana on
5439 oikeusprosessin korpus, jon
ka Salonen on luokitellut kiistatyy
pin, maantieteellisen alkuperän
sekä prosessin keston mukaan.
Luokittelu mahdollistaa määrälli
sen analyysin, jonka havaintoja
keskitytään ymmärtämään laadul
lisen analyysin avulla.
Aiemmasta tutkimuksesta poi
keten Salonen käsittelee Rota-ai
neistoa koko kristikunnan alueel
ta. Tutkimuksessa selvitetään, mi
ten Rota toimi käytännössä, millai
sia tapauksia se käsitteli ja mikä oli
Rotassa käsiteltyjen tapausten oi
keudellinen tausta. Näin tutkimus
luo ensimmäisen laajan yleiskuvan
paavillisesta oikeudenkäytöstä eu
rooppalaisessa
kontekstissaan.
Erikseen käsitellään vielä Uppsalan
kirkkoprovinssin Rota-tapaukset.
Väitöskirja sisältää siten kolme
merkittävyydeltään miltei itsenäis
tä tutkimusta, joiden yhteenliittä
minen ei onnistu täysin saumatto
masti. Varsinkin kiistojen oikeudel
lista taustaa kanonisen oikeuden
määräysten ja kuurian kanslia
sääntöjen perusteella käsittelevä
osio vaikuttaa irralliselta sijoittues

saan varsinaisen määrällisen ana
lyysin sekä Uppsalan provinssia ja
Mynämäen kirkon virkariitaa kos
kevan tapaustutkimuksen väliin.
Toisaalta osion sisältämä yksityis
kohtainen yhteenveto katolisen
kirkon monimutkaisesta virkanimi
tysjärjestelmästä ja sen kehitykses
tä auttaa ymmärtämään, millaiset
keinottelun mahdollisuudet tuot
toisten kirkollisten virkojen havit
telijoille tarjoutui kanonisen oikeu
den porsaanreikien vuoksi. Lisäksi
paavin itselleen varaamat virkani
mitysoikeudet sekoittivat normaa
lin käytännön hiippakunnissa.
Näin aiheutuneita eturistiriitoja
päädyttiin ratkomaan Rotassa.
Tässä kuten muissakin luvuissa lu
kija ilahtuu selityksistä ja kirjalli
suusviitteistä, joita Salonen tarjoaa
vaikeissa kohdissa.
Tutkimuksen oivaltavin osa on
määrällinen analyysi. Analyysin pe
rustana on Vatikaanin arkiston
Manualia Actorum -sarja, jonka
volyymit sisältävät päiväkirjatyyp
pisessä järjestyksessä lyhyet mer
kinnät siitä, mitä kunakin oikeu
den käsittelypäivänä kussakin
käynnissä olevassa Rota-prosessis
sa tapahtui. Näiden määrämuo
toisten merkintöjen perusteella on
mahdollista seurata prosesseja
alusta loppuun, joskin itse proses
siasiakirjat sekä langetetut tuo
miot puuttuvat. Salonen on valin
nut ajallisen muutoksen havain
noimiseksi neljä tarkasteluvuotta
20 vuoden välein vuodesta 1466
vuoteen 1526. Lisäksi on otettu
mukaan yhden Rota-tuomarin
koko virkakauden prosessit koko
naiskuvan saamiseksi pitkältä aika
väliltä. Aikarajauksen alkupää on
vaillinaisen aineiston määrittämä.
Loppurajaus eli 1530-luku, jolloin
reformaatio alkoi vaikuttaa pohjoi
sen kristikunnan Rota-tapausten
määrään, on myös ymmärrettävä,
joskin rajaus tulee ikään kuin tutki
musasetelman ulkopuolelta.
Mullistava havainto on, että tut
kimusaineiston perusteella vain
vajaasta kolmanneksesta Rotan re
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kistereihin kirjatuista oikeusjutuis
ta on se vähimmäismäärä merkin
töjä, joka on minimiedellytys jutun
loppuun saattamiseksi kanonisen
lain mukaan. Kaksi kolmannesta
tapauksista keskeytettiin. Tutki
muksen keskeiseksi haasteeksi
muodostuu selittää, miksi näin
tehtiin.
Arvioitaessa kiistatapausten oi
keudellista taustaa ja tutkimalla
tunnettuja Rota-juttuja näyttää sil
tä, että Rota-prosesseja aloitettiin,
jotta vastapuoli olisi saatu pelotel
tua sovintoratkaisuun. Jos pelotte
lu onnistui, prosessia ei tarvinnut
jatkaa. Keskeyttämiseen päädyttiin
myös silloin, kun riitelijä huomasi,
ettei saavuttanut toivomaansa tu
losta. Yleistä käsitystä Rotasta on
siis tarkistettava: Rota oli osittain
päätynyt kanonisen oikeuden kie
murat tuntevien riitelijöiden väli
kappaleeksi, jota käytettiin omien
intressien ajamiseen. Salonen
osoittaa myös, että Rota ei kyen
nyt ratkaisemaan riitoja, mikäli
paikalliset kirkolliset tai maalliset
vallanpitäjät asettuivat vastarin
taan.
Toisaalta Rotassa riidelleiden
henkilöiden identifiointi paljastaa,
että Rota ei ollut pelkästään paa
vin kuurian ahneiden virkojenmet
sästäjien keinottelukoneisto. En
sinnäkin virkoja kenties vain rahan
vuoksi tavoittelevien ulkomaalais
ten riitelijöiden osuus tutkituissa
prosesseissa on pieni, ja toisekseen
oikeutta käytiin yhtälailla myös sel
laisista viroista, joihin liittyi sielun
hoidollinen velvoite ja jotka eivät
siksi voineet kiinnostaa pelkkiä vir
kojenhaalijoita.
Salosen argumentointia on
helppo seurata, mikä johtuu tutki
muksen harkitusta rakenteesta
sekä selvästä ja konstailematto
masta suomesta. Paikoitellen tosin
kielentarkastus olisi voinut päätyä
hieman viimeistellympään muotoi
luun. Lipsahduksia on myös lati
nankielisissä erikoistermeissä ja al
kuperäislähteiden
lainauksissa.
Tämä ei kuitenkaan heikennä teks
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tin helposti lähestyttävää yleisvai
kutelmaa.
Mieltä jää askarruttamaan kirjan
kohdeyleisö: suomalaiselle lukijalle
kirjoitetussa teoksessa on kääntä
mättömiä latinankielisiä lainauksia
alkuperäislähteistä.
Alkukieliset
lainaukset ovat toki arvokkaita
alan tutkijoille, mutta heitä on
Suomessa kovin vähän. Oletan,
että Salonen aikoo julkaista kes
keiset tulokset myös englanniksi,
jotta tämä merkittävä tutkimus tu
lee myös kansainvälisen tutkijayh
teisön saataville.
− Timo Korkiakangas

Yli syntymän
ja kuoleman
rajojen – miten
keskiajan
ihmisen elämä
muodostui?
Roberta Gilchrist: Medieval
Life. Archaeology and the Life
Course. The Boydell Press 2012.
336 s.
Arkeologisessa
kirjallisuudessa
kiinnostus on kohdistunut usein
ennen kaikkea arkeologiseen ai
neistoon, jolloin elämän löytämi
nen aineiston takaa jää odotta
maan tulevia tutkijoita. Medieval
Life -kirjassaan Roberta Gilchrist
tuo tällä kertaa elämän kuvaami
sen päällimmäiseksi tarkoitukseksi
ja käyttää arkeologiaa välineenä
käsitellessään keskiajan ihmisen
elinkaarta: elämän kulkua kehdos
ta hautaan, mutta myös aikaan
ennen syntymää ja kuoleman jäl
keen. Lähestymistapana ihmisen
elämän hahmottaminen sosiaali
sen ympäristön luomana, koko ih
misiän mittaisena kokonaisuutena
ei ole ollut historiantutkimuksessa
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vieras, mutta arkeologiassa se on
toistaiseksi jäänyt vähäiselle huo
miolle. Gilchrist keskittyy tavallisen
ihmisen elämän eri vaiheisiin luo
den yleiskuvaa yhteisön käsityksis
tä niistä ja niiden käytännön toteu
tumisesta.
Medieval Life on yleisesitys kes
kiajan ihmisen maailmasta arkeo
logian lähtökohdista, toki myös
historian lähteet huomioon ot
taen. Aineistona ja vertailukohta
na toimivat myös keskiaikaiset ku
valliset lähteet, kuten kirjojen kuvi
tus ja kirkkomaalaukset. Aineisto
on valtaosin Englannista, ja kirja
toimiikin ennen kaikkea (myöhäis)
keskiajan englantilaisen arjen ku
vaajana. Gilchrist kuitenkin ottaa
mukaan
joitakin
esimerkkejä
muualta Euroopasta, lähinnä
Ranskasta ja Pohjoismaista. Katoli
sen kirkon vaikutus ihmisten toi
mintaan ja käsityksiin oli keskiajal
la suuri ja muodosti eurooppalai
sen yhtenäiskulttuurin, vaikka pai
kallisia erojakin oli.
Kirjan tarkoitus on kuvata kes
kiajan arkea ihmisen elinkaaren
kautta, mutta kirjan luvut jakautu
vat teemoittain eikä ikäkausittain.
Gilchrist käsittelee aihetta ruumiin,
kotitalouden, kirkon ja hautaus
maan sekä lopuksi vielä ihmisten ja
esineiden välisten suhteiden poh
jalta. Kirjassa on selkeästi konk
reettinen arkeologinen lähestymis
tapa, jolloin esineet, tekstiilit, ra
kennusten jäännökset, hautaukset
ja osteologinen analyysi ovat tul
kintojen lähtökohtia, ja ihmisen
elämää lähestytään lomittaen eri
laisia arkeologisia teemoja.
Esimerkiksi osteologinen analyy
si liittyy väistämättä kiinteästi hau
tauksiin, mutta Gilchrist lähestyy
hautauksia kahdella tavalla. Hän
näkee osteologisen analyysin elä
vien näkökulmasta ja liittää sen
ennemmin osaksi ruumiillisuutta
kuin hautausta – vaikka analyysin
kohteet löytyvätkin hautausmaal
ta. Varsinaisen hautausten analy
soinnin hän taas liittää osaksi kir
kollista elämää ja yhteisöllistä riit
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tiä. Arkeologiselta kannalta kuole
man jälkeisen elämän ja hautaus
ten analysointi ei ole kovin poik
keuksellista, mutta sen liittäminen
osaksi keskiajan ihmisen elämän
kaarta on uutta. Gilchrist osoittaa
kuitenkin selvästi kuolleiden ja
kuoleman merkityksen keskiajan
elämän osana samoin kuin vielä
syntymättömien lastenkin. Kes
kiajan elämän käsittäminen synty
mää ja kuolemaa laajempana tun
tuu luonnolliselta, jos aikaa lähes
tytään sen omasta näkökulmasta:
katolisen kirkon oppien valossa.
Kulttuuriset tekijät määrittävät
myös ikäkaudet. Rituaalit ja riitit
rytmittävät ihmisten elämää ja siir
tävät heitä eri ikäluokasta toiseen,
kuten Gilchrist heti alussa muistut
taa. Monet riitit ovat edelleen mer
kityksellisiä. Vaikka kasteen merki
tys uskonnollisessa mielessä ei ole
enää yhtä tärkeä kuin keskiajalla,
tai vielä jokunen vuosikymmen sit
ten, useimmat vanhemmat halua
vat järjestää lapselleen kastetilai
suuden tai nimiäiset. Gilchrist pai
nottaa myös iän kokemisen kult
tuurisidonnaisuutta.
Kulttuuri
määrittää, mitä asioita yhdistetään
lapsuuteen, vanhenemiseen ja
vanhuuteen. Tämä heijastui ja hei
jastuu nykyäänkin materiaaliseen
kulttuuriin, kuten vaatetukseen.
Usein Gilchrist aloittaa aiheen
käsittelyn yleisesti tiedossa olevilla
käsityksillä keskiaikaisesta elämäs
tä ja toiminnasta. Niinpä hän tuo
esiin tämänhetkisiä oletuksia kes
kiajan ihmisten ajatusmaailmasta
ja käyttää arkeologista aineistoa
tukemaan, täydentämään ja myös
haastamaan vanhoja ajatusmalle
ja. Esimerkkinä hän esittää muun
muassa ajatuksen siitä, ettei kes
kiajan ihminen arvostanut vanhoja
esineitä. Gilchrist kuitenkin toteaa,
että perheissä saattoi olla vanhem
milta lapsille siirtyneitä, merkityk
sellisiä esineitä. Perinteiden ja riit
tien merkityksen nostaminen esiin
tuo ajatuksen lähemmäs tätä päi
vää ja tekee ymmärrettäväksi si
nänsä arkisten esineiden, kuten

koristeellisen kannun pitkän käyt
töiän.
Kirjan nimen mukaisesti Gil
christ pyrkii yhdistämään arkeolo
gian keskiajan ihmisten toimintaan
ja käsityksiin elämästä. Laaja koko
naisuus kuitenkin asettaa haastei
ta ja paikoin näkee, että tutkimus
tietoa tarvittaisiin lisää tarkemman
kokonaiskuvan luomiseksi. Gil
christ pystyy kuitenkin luomaan
varsin tasapainoisen kokonaisuu
den historiaa ja arkeologiaa, uutta
ja vanhaa, kysymyksiä ja vastauk
sia.
Gilchristin Medieval Life on
useammallakin tapaa uudenlaista
arkeologista
tutkimustraditiota.
Elämänkaariajattelun lisäksi Gil
christ on ottanut kirjassaan kes
kiajan yhteisön osana käsittelyyn
niin miehet ja naiset, lapset ja van
hukset kuin syntymättömät ja
kuolleet. Gilchrist on aiemmin kä
sitellyt kirjoituksissaan sukupuolta
ja ruumiillisuutta useasti, mutta
nyt eri ryhmät ovat luonteva osa
kokonaisuutta. Aiemmin gender
arkeologisessa kirjallisuudessa on
useimmiten korostetusti tuotu
esiin näkymätöntä naista tai toisi
naan näkymättömiä ikäryhmiä − ja
silloinkin yleensä vain toisesta su
kupuolesta. Ehkä voi sanoa, että
sukupuolineutraalius on tullut
myös arkeologiaan, molempien
sukupuolten yhtäläinen käsittely
on luontevaa ja itsestään selvää.
Ikäkausien, etenkin vanhuuden,
huomioon ottaminen arkeologias
sa on niin ikään ollut vähäistä ja
kirjan teoriaosuus taustoittaa pää
asiassa uudempaa teoreettista lä
hestymistapaa, ikäkausiajattelun
erilaisia teemoja. Lopputuloksena
naisille, lapsille tai vanhuksille ei
tarvitse osoittaa kirjassa omaa lu
kuaan, vaan kaikki kulkevat an
siokkaasti mukana läpi kirjan.
− Tuija Väisänen

Uusi perusteos
Viron
keskiajasta
Anti Selart (toim.): Eesti ajalugu II, Eesti keskaeg. Tartu
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia
instituut 2012. 456 s.
Jo viime vuonna ilmestyi Virossa
Eesti ajalugu -sarjan osana koko
naan virolaisin voimin toteutettu
Viron tai oikeammin pohjoisen Lii
vinmaan alueen keskiajan historia,
jonka tehtävä on emäsarjan tavoin
päivittää virolaisen kansallisen
identiteetin kannalta merkittävän
menneisyyden jakson tuntemus
2000-luvun tasolle. Teos on Tarton
yliopiston Historian ja arkeologian
laitoksen, Tallinnan yliopiston kes
kiajan tutkimuskeskuksen sekä Tal
linnan kaupunginarkiston ja Viron
historiallisen museon tutkijoiden
yhteistyötä ja sen on toimittanut
Tarton yliopiston keskiajan profes
sori Anti Selart. Kirjoittajaryhmä
on virolaisittain ja kansainvälisesti
nimekäs, joten teokselta on lupa
odottaa paitsi uusimpaan tutki
mukseen perustuvaa yhteenvetoa
Viron ja Liivinmaan keskiajasta,
myös tuoretta näkökulmaa alueen
keskiaikaisen menneisyyden tul
kintaan ja keskiajaksi kutsutun ai
kakauden merkitykseen Viron ja
virolaisten kansallisessa historiaku
vassa.
Vaikka teos on kansallisista läh
tökohdista toteutetun historiasar
jan osa, se täyttää molemmat odo
tukset. Kirjan tapa käsitellä virolai
sen kansallisen identiteetin ja his
toriakuvan vanhoja kohtalonkysy
myksiä, kuten 1200-luvun alun
”vapaustaistelua”, vuoden 1343
Yrjön yön kapinan luonnetta ja ta
lonpoikien asemaa, aiheutti Viros
sa tämän vuoden alussa pääosin
median lähtökohdistaan nostatta
man kohun, jonka seurauksena
teos myytiin monista kaupoista
loppuun. Koska monet valloitusta
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ja vuoden 1343 talonpoikaiskapi
naa koskevat käsitykset olivat viro
laisten historiantutkijoiden piirissä
todellisuudessa muuttuneet ja saa
neet syvyyttä jo 1960-luvulta alka
neessa prosessissa, kirja toi perim
mältään julki vain sen, mitä näistä
Viron keskiajan ilmiöistä on pit
kään kansainvälisesti ja virolaisten
tutkijoiden piirissä ajateltu ja min
kä kansallisia historiakuvia hyö
dyntänyt media Suomenkin ilta
päivälehdistä ja internetin kom
menttipalstojen populistisista his
toriakäsityksistä tutuin tavoin
päätti kyseenalaistaa. Keskiajan
tutkimuksen kannalta tulos oli kui
tenkin kiitettävä; kirja löysi no
peasti suuren joukon lukijoita, joi
den tiedot Viron keskiajasta perus
tuivat vanhentuneisiin käsityksiin
ja joista moni otti teoksen ensi
hämmennyksen jälkeen vastaan
aidosti kiinnostuneena.
Kirjan näkökulma Viron alueen
keskiaikaiseen menneisyyteen ja
siinä jo 1800-luvulta lähtien mer
kittävinä pidettyihin ilmiöihin;
1200-luvun valloitukseen, keski
ajan Liivinmaan poliittiseen ja oi
keudelliseen valtarakenteeseen,
maanomistukseen, kaupunkien ja
maaseudun suhteeseen, etnisi
teetteihin, sekä kaupunkien, kir
kon ja rahvaan kulttuuriin ja niiden
vuorovaikutukseen on systemaat
tinen ja muodostuu eri kirjoittajien
tai kahdesta viiteen kirjoittajan
ryhmän tuottamista selkeistä lu
vuttaisista kokonaisuuksista. Luvut
on edelleen ryhmitelty neljäksi laa
jemmaksi jaksoksi, joista ensim
mäisen teemana on keskiajan Lii
vinmaan valta- ja yhteiskuntara
kenteen synty, toisen Liivinmaan
poliittinen ja oikeudellinen raken
ne, kolmannen alueen poliittisten
mahtien ja toimijoiden historia,
neljännen talous ja väestö ja vii
dennen kulttuurimuodot. Teoksen
erinomainen johdanto sisältää kat
sauksen Viron ja Liivinmaan kes
kiajan historian tutkimuksen ja
tutkimuskäsitysten historiaan, säi
lyneen lähdemateriaalin luontee
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seen ja pääasiallisiin painopistei
siin. Se avaa myös lukijalle tär
keimmät Viron ja Liivinmaan kes
kiajan historian määrittelyyn liitty
vät käsitteet.
Teoksen ilmeisen mietityn ra
kenteen takia uusi Eesti keskaeg
onkin pikemmin Viron keskiajasta
kiinnostuneelle lukijalle suunnattu
käsikirja kuin varsinainen kansalli
nen keskiajan historian yleisesitys,
ja sen avulla on helppo muodostaa
käsitys paitsi siitä, mistä tietyssä
Viron keskiaikaan liittyvässä ilmiös
sä, kuten valloituksessa, rahan
lyöntioikeudessa, reformaatiossa,
naisten yhteiskunnallisessa ja yh
teisöllisessä asemassa, vasallikor
poraatioissa tai kaupunkien ja
maaseudun arjen kulttuurin eri
muodoissa oli kyse, myös siitä,
mikä niitä koskeva kanta tutkijoi
den keskuudessa nykyään on.
Teoksen lopussa olevan luvuttaisen
kirjallisuusluettelon silmäily paljas
taa, että huomattava osa käytetys
tä Viron ja Liivinmaan alueen kes
kiajan tutkimuksesta on julkaistu
vuosina 1991–2011 ja vanhem
mista tutkimuksista mukaan on
kelpuutettu vain tärkeimmät klas
sikot. Kirjallisuusluettelo kertoo
myös virolaisen Viron alueen kes
kiajan tutkimuksen jatkumosta;
joidenkin tutkijoiden tuotanto
ulottuu johdonmukaisina temaat
tisina kokonaisuuksina neuvosto
ajalta 2010-luvulle saakka.
Teoksen kuvitus noudattelee tai
tollisine ratkaisuineen ja lyhyine
kuvateksteineen perinteistä teos
sarjan linjaa. Vaikka informaatio
on usein äärimmilleen pelkistettyä,
kuvat välittävät monipuolista tie
toa Viron rikkaasta arkeologisesta
esinemaailmasta ja tarjoavat yllä
tyksiä, kuten Tarton piispanpöydän
alaisuudessa olleen Sangasten ja
sen naapurina olleen Urvasten pi
täjien rajalla Võrumaalla sijaitsevan
myöhäiskeskiaikaisen, kaiverretun
rajakiven, jota on mielenkiintoista
verrata Suomen pitäjän- ja kylän
rajojen merkkijärjestelmiin. Myös
teoksen erinomaisten karttojen
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tarjoamaa informaatiota olisi moni
paikoin voinut avata enemmän.
Perimmältään teoksen ulkoasu on
kuitenkin selkeä ja monet tiedot
löytyvät siitä helposti joko sisällys
luetteloa, kirjaa tai henkilö- ja pai
kannimihakemistoa
selaamalla.
Kirjan liitteenä on Liivinmaan hiip
pakuntien piispojen ja Saksalaisen
ritarikunnan Liivinmaan maames
tareiden luettelo sekä lyhyt tauluk
ko painoyksiköistä.
Varsinaisia puutteita teoksesta
on vaikea löytää, ellei sellaisena
pidä joidenkin alalukujen ehkä
liiankin ytimekästä ilmaisua, joka
johtunee pikemmin annetun tilan
rajoista kuin kirjoittajien halutto
muudesta avata asiaa enemmän.
Viron valtion alueen osaksi vasta
1900-luvulla tullut Setumaa on ra
jattu jo teoksen alussa sen ulko
puolelle osana Pihkovan vaikutus
aluetta. Suomalaisissa keskiajan
yleisesityksissä ja tutkimuksissa ny
kyisin miltei täysin ohitettu poliitti
sen kehyksen ja toimijoiden tar
kastelu on asiaankuuluvalla tasol
la, joskin Ruotsin keskusmahdin eri
edustajien ja Kalmarin unionin ai
kaisten toimijoiden monin eri ta
voin dokumentoidut pyrkimykset
Suomenlahden etelärannalla voisi
vat nousta esiin selkeämmin oma
na kokonaisuutenaan. Nyt Viron
keskiajan poliittinen konteksti jä
sentyy Liivinmaan ja kaupunkien
Hansan kautta kohti Keski-Eu
rooppaa, kun taas Ruotsin, Tans
kan ja Kalmarin unionivaltakuntien
mahdin ja talouden myöhäiskeski
aikaiset verkostot Suomenlahdella
ja pohjoisella Itämerellä jäävät hie
man piiloon.
Yhteenvetona uudesta Viron
keskiajasta on todettava että yh
dentoista asiantuntevan kirjoitta
jan muodostama ryhmä on onnis
tunut luomaan sisällöltään ja käy
tettävyydeltään erinomaisen teok
sen, jonka avulla lukija saa hyvät
perustiedot alueen keskiajan il
miöistä siten kuin ne 2000-luvulla
tutkimuksessa ymmärretään. Mitä
keskiajan kansalliseen ja laajem
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paan tulkintaan tulee, kirjan päät
tävä yhteenveto olisi voinut olla
laajempi ja luoda nimensä mukai
sen katsauksen (Tagasivaade) joh
dannon teemoihin pohtimalla vie
läkin avoimemmin paitsi erilaisten
kansallisten, etnisten ja poliittisten
identiteettien merkitystä Viron ja
Liivinmaan keskiajan tulkinnalle,
myös uusgotiikan ja medievalismin
kaltaisten virtausten vaikutusta
alueen keskiaikaisesta menneisyy
destä eri aikoina luoduille merki
tyksille. Kuten yhteenvedossa to
detaan, ensimmäiset merkit Tallin
nan raatihuoneen kaltaisten ra
kennusten palauttamisesta kuvi
teltuun keskiaikaiseen asuunsa
ovat Virostakin jo 1800-luvulta,
kun taas huomattava osa Tallinnan
vanhankaupungin
nykyisestä
“keskiaikaisesta” asusta perustuu
neuvostoaikana 1960- ja 1980-lu
vuilla toteutettuihin ratkaisuihin,
jotka ovat 1990-luvun lopulta läh
tien tarjonneet näyttämön medie
valistiselle “keskiajan arjen” ta
pahtumateltalle, joka on sitten
miltei tukahduttanut alleen kaikki
muut ajalliset kerrokset.
Luettavuuden, käsikirjamaisuu
den, systemaattisuuden ja ajanta
saisuuden ohella teoksen ilmeisim
piä ansioita kuitenkin on, että kes
kiajan käsitteellinen moniulottei
suus on siinä auki kirjoitettuna
läsnä ja kirja houkuttelee tarkaste
lemaan Viron keskiajan historiaa
myös keskiaikaan kohdistuneiden
käsitysten jatkumona. Kuten teos
ja sen vastaanotto Virossa osoit
taa, keskiaika on Viron kansallis
valtion ja sen alueen asukkaiden
historiassa politiikasta, etnisiteetis
tä ja yhteiskuntajärjestelmästä riip
pumatta ollut 1800-luvulta lähtien
läsnä oleva identiteetin palanen ja
voima, jonka kanssa jokaisen viro
laisen nykyisyyden on muodostet
tava oma suhteensa aivan toisella
tapaa kuin Suomessa.
− Tapio Salminen

Keskiajan
Turun
rakennus
vaiheet
hahmottuvat
arkeologian
avulla
Liisa Seppänen: Rakentaminen
ja kaupunkikuvan muutokset
keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen
aineisto. Turun yliopisto, 2012.
1024 sivua, Liitteet I−V. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:
978−951−29−5231−1.
Liisa Seppäsen väitöskirja on en
simmäinen keskiaikaisen Turun
kaupungin rakentamiskulttuuria
kokonaisuutena käsittelevä tutki
mus, joka perustuu pääasiassa
modernein
kaivausmenetelmin
tutkittuun ja ajoitettuun arkeologi
seen lähdeaineistoon. Tutkimuk
sessa analysoidaan, tulkitaan ja
ajoitetaan Åbo Akademin päära
kennuksen tontin vuonna 1998
kaivettu aineisto keskittyen raken
teisiin ja rakennuksiin. Primaariai
neistoa vertaillaan systemaattisesti
muihin Turun arkeologisiin aineis
toihin, ja etsitään laajasti esimerk
kejä ja vastineita muun muassa
muualta pohjolasta, Itämeren pii
ristä ja esimerkiksi Novgorodista.
Lisäksi Seppänen on käyttänyt laa
jasti sekä kansatieteellistä vertailu
aineistoa että kirjallista lähde
aineistoa vanhoja karttoja unohta
matta. Näin tekijä luo konkreetti
sen ja luotettavan perustan tutki
mukselleen, jossa otsikon mukai
sesti tulkitsee kaupungin rakenta
misessa ja kaupunkikuvassa tapah
tuneita muutoksia.
Tutkimuksen pääpaino on yksi
tyisessä rakentamisessa, minkä oli
si vastaväittäjä professori Andres

Tvaurinkin mukaan voinut ilmaista
työn otsikossa, mutta kuten Sep
pänen väitöstilaisuudessa puolus
tautui, arkeologisen aineiston
pohjalta rakennuksen yksityistä tai
julkista luonnetta on vaikea mää
rittää, joten tiukkaan luokitteluun
tässä suhteessa olisi ollut vaikea
ryhtyä. Pääosa primaariaineistosta
edustaa puurakentamista, mutta
työssä on perustellusti käsitelty
myös kaupungin muurattua ra
kennuskantaa; kaivauksissa alueel
ta löytyi keskiaikaisen tiiliraken
nuksen jäännös.
Väitöskirjaksi työ on poikkeuk
sellisen pitkä, yli tuhat sivua. Pi
tuutta lisäävä primaariaineistoa
käsittelevä luku 3, joka käsittää
485 sivua ja joka tavallisesti kuului
si suurelta osin kaivauskertomuk
seen, on kuitenkin ollut perustel
tua sisällyttää työhön. Toinen vaih
toehto olisi ollut sijoittaa lähde
aineisto liitteisiin, mutta työn tasa
painon kannalta se ei olisi ollut
paras ratkaisu.
Tutkimus- ja ajoitusmenetelmiä
käsittelevässä toisessa luvussa Sep
pänen selvittää aluksi stratigrafi
sen
yksikkökaivausmenetelmän
kehitystä Suomessa ja muualla
sekä paneutuu kriittisesti menetel
män käytön periaatteisiin. Mene
telmässä kulttuurikerrokset eli ih
mistoiminnan seurauksena synty
neet maakerrokset ja rakenteet
tutkitaan ja dokumentoidaan yksi
köiksi määritettyinä kokonaisuuk
sina. Niiden perusteella muodoste
taan kaivauskohteen suhteellinen
kronologia, joka ajoitetaan löytö
jen ja luonnontieteellisten ajoitus
menetelmien avulla. Menetelmä
historiaa käsitellessään kirjoittaja
nostaa esille tiukan stratigrafisen
ajattelun kehittymisen konteks
tuaaliseksi, vahvasti tulkinnasta
riippuvaiseksi kaivausmenetelmäk
si. Siinä toiminta tai tapahtuma,
jonka seurauksena kulttuurikerros
on muodostunut, on yksikön/kon
tekstin päämääre. Kun tulkinta
muodostaa keskeisen osan doku
mentointia, herää luonnollisesti
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kysymys menetelmän objektiivi
suudesta. Tätä Seppänen pohtii
työssään monipuolisesti tähden
täen dokumentaation tärkeyttä ja
erityisesti tulkintojen perustelujen
kirjaamista. Tosin käsitys stratigra
fisen ajattelun valjastamisesta
aluksi ainoastaan esinetutkimuk
sen palvelukseen, tuntuu konteks
tuaaliseen ajatteluun kasvaneelle
jokseenkin vieraalta. Menetelmän
soveltamisessa tämä on kuitenkin
saattanut olla eräänlainen luon
nollinen kehityskulku ja vasta nyt,
kontekstuaalisen lähestymistavan
kautta, on päästy, tai ollaan pääse
mässä, kokonaisvaltaisempaan ja
samalla tieteellisesti antoisampaan
kaivausmenetelmän
soveltami
seen.
Toisen luvun lopuksi Seppänen
paneutuu ajoitusmenetelmiin tuo
den konkreettisesti ja kriittisesti
esiin, kuinka pelkkien esinelöytö
jen perusteella jäädään hyvin suur
piirteisiin ajoituksiin ja kuinka tär
keä rooli luonnontieteellisillä ajoi
tusmenetelmillä, toistaiseksi lähin
nä dendrokronologialla eli puun
vuosilustojen analysointiin perus
tuvalla menetelmällä, kaupunkiar
keologiassa on. Oli kuitenkin mie
lenkiintoista havaita, että kahdes
sa eri ajoituslaboratoriossa saatet
tiin saman näyte ajoittaa eri tavoin.
Seppänen arvelee tämän johtu
neen siitä, että toisen laboratorion
käytössä ei ollut kattavaa referens
sisarjaa Lounais-Suomesta. Tutki
muksessa onnistuttiin ajoittamaan
kaikkiaan 48 rakennetta sadasta,
joten kyseessä on tähän mennessä
laajin dendrokronologisiin ajoitus
tuloksiin perustuva arkeologinen
tutkimus Suomessa.
Primaariaineiston käsittelyn jäl
keen Seppänen siirtyy käymään
järjestelmällistä vuoropuhelua ai
kaisemman tutkimuksen kanssa
(Luku 4). Kirjoittaja etenee raken
nusten perustustavoista kattora
kenteisiin käsitellen käyttöön tul
leita innovaatioita ja tarkastellen
rakennusten eri elementtien, ku
ten tulisijojen, eri tyyppejä ja nii
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den kehitystä. Voitaneen sanoa,
että mitä ylemmäs rakennusta
edetään, sitä vähäisemmäksi ar
keologinen todistusaineisto käy.
Seppänen onnistuu kuitenkin saa
maan siitä paljon irti runsaan ver
tailuaineiston ja kansatieteellisen
materiaalin avulla. Muurattuja ra
kennuksia käsitellessään tekijä ha
vainnollistaa niiden sijaintia ja
määrää kartalla (s. 661), josta jos
tain syystä puuttuvat raatihuoneen
ympäristön 1980-luvulla julkaistut,
todennäköisesti keskiajalla muura
tut kivikellarit.1 Kari Uotilan mu
kaan yksi niistä on tulisijan perus
teella jo alkujaan voinut toimia
asuinkäytössä, mahdollisesti kirk
koherran pappilana ja on melko
todennäköistä, että muita kellarei
ta (6 kpl) olisi yhdistetty ja laajen
nettu kivitaloiksi ennen 1600-lu
kua,2 joten niiden merkitseminen
karttaan olisi ollut perusteltua. Lu
vussa käsitellään myös vesi- ja jäte
huoltoon liittyviä todisteita, joista
rakenteeltaan hyvin samanlaisten
kaivojen ja latriinien eli nykyter
mein ilmaistuna jätekuilujen erot
taminen toisistaan on yksi mielen
kiintoisista kysymyksistä. Ratkai
suksi tekijä ehdottaa muun muas
sa maaperäanalyysejä, joiden pe
rusteella selvitettäisiin, onko poh
javettä ylipäätään ollut kaivoihin
saatavilla. Tonttien koko ja raken
nusten sijainti tonteilla jäävät tä
hänastisten pienialaisten kaivaus
ten vuoksi melko tulkinnanvarai
siksi, minkä tekijä myös hyvin tie
dostaa.
Kaupungin syntyä käsitellessään
Seppänen lähtee siitä, että Turku
perustettiin 1300-luvun alussa.
Hän on siis samoilla linjoilla Varhai
nen Turku -tutkimushankkeen tul
kintojen kanssa.3 Vanhan Suurto
1. Kari Uotila 1988, Holvatut kellarit
– osa Turun Suurtorin keskiaikaa.
ABOA 50/1986, 51–63.
2. Uotila 1988, 51–63.
3. Ks. esim. Aki Pihlman, Turun kau
pungin muodostuminen ja kaupun
kiasutuksen laajeneminen 1300-lu
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rin ja Aboa Vetus & Ars Nova -mu
seon 1200-luvun loppupuolelle
ajoittuva arkeologinen aineisto
viittaisi hänen mukaansa muunlai
seen kuin talonpoikaiseen asutuk
seen, mahdollisesti kruunun hallin
nolliseen tukikohtaan. Tässä yhtey
dessä kirjoittaja olisi voinut pohtia
myös jokisuulle perustetun linnan
merkitystä tapahtumien kulussa.
Luvussa 5 esitetyn synteesin
mukaan 1300-luvun ensimmäisel
lä puoliskolla kaupungin raken
nukset ovat olleet pääasiassa si
säänlämpiäviä, yksihuoneisia hirsi
tupia, jotka tehtiin veistämättö
mistä hirsistä pääasiassa nurkka
salvostekniikalla. Seinähirsien veis
tämisestä on todisteita vasta
1400-luvun alusta lähtien, mutta
kirjoittajan erinomainen huomio
on, että multapenkkirakenteen
käyttö sekä mahdollinen tieto pyö
röhirren paremmasta kosteuden
kestosta on voinut vaikuttaa sii
hen, että rakennusten alimmat
hirret, joita yleensä kaivauksissa
löydetään, on tarkoituksella jätetty
piiluamatta. Kadut olivat vielä
maapäällysteisiä, mutta jo tässä
vaiheessa niiden yllä- ja puhtaa
napitoon kiinnitettiin huomiota.
1300-luvun toinen puolisko on
ollut kaupungin voimakkaan kas
vun aikaa. Tuolloin asutettiin myös
Mätäjärven kortteli, jonka luoteis
osassa työn primaaritutkimusalue
sijaitsi. Kaupunkia olisi suunniteltu
Vanhalta Suurtorilta säteittäisesti
lähtevän katuverkoston avulla vii
meistään tuolloin, mutta mahdolli
sesti jo kaupungin perustamisesta
lähtien. Samaan aikaan muualla
Euroopassa musta surma niitti vä
keä ja lamaannutti kaupunkira
kentamista.
Kaupunkikuvassa
muuratut rakennukset eivät syr
jäyttäneet puurakennuksia, joiden
rakentamistavat monipuolistuivat
ja kehittyivät 1400-luvun aikana.

vulla. Teoksessa Marita Söderström
(toim.) Varhainen Turku. Turun mu
seokeskus 2010, 9–29.
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Käyttöön tulivat muun muassa pa
rituvat, kaksinkertaiset rossilattiat
ja kivijalat. Katujen kiveäminen al
koi viimeistään vuoden 1429 pa
lon jälkeen, mikä on huomattavas
ti varhaisemmin kuin aikaisemmin
ajateltiin. Samaan aikaan kulttuu
rikerrosten paksuus alkaa kaupun
gissa pienentyä, ja todisteet käy
mälöistä, latriineista ja viemäreistä
ilmaantuvat arkeologiseen aineis
toon. Tutkimuksen mukaan turku
laiset ovat siten huolehtineet kau
punkinsa jätehuollosta ja katujen
siisteydestä jo tuolloin, ja mieliku
va keskiaikaisen kaupungin törkyi
syydestä on ennemminkin myytti.
Seppäsen tapa viitata yli kappa
leiden saattaa aluksi aiheuttaa hie
man hämmennystä, mutta se ke
hen viitataan käy tekstistä aina
ilmi. Pyrkimys läpinäkyvyyteen tu
lee esiin siinä, että tulkintaa teh
dessään kirjoittaja viittaa aina pri
maariaineiston sisältävään lukuun
tai perusteena oleviin yksiköihin.
Rakentamiseen liittyviä termejä,
esimerkiksi palhoamista ja kara
puuta, ei ensi kertaa mainittaessa
tavallisesti tarkemmin selitetä,
mutta ne tulevat lukijalle selväksi
viimeistään luvussa 4 sekä run
saan, enimmäkseen kirjoittajan it
sensä tekemien havainnollisten
piirrosten ja karttojen avulla. Mikä
li tutkimuksesta työstetään suurel
le yleisölle suunnattu kirja, siihen
olisi hyvä liittää rakentamissanas
to.
Liisa Seppäsen perusteellinen
väitöskirja on mainio esimerkki sii
tä, mitä arkeologia voi antaa suo
malaiselle keskiajan tutkimukselle.
Työ toimii sekä lähdejulkaisuna
että monipuolisena kaupunkira
kentamisen analyysinä, joka osal
taan muokkaa käsitystämme siitä,
miltä keskiaikainen kaupunki poh
jolassa näytti. Toivottavaa olisikin,
että tekijä pääsisi tuomaan tutki
mustuloksensa julki painetun kir
jan muodossa, myös kansainväli
sesti, sillä kiinnostusta varmasti on.
− Tanja Ratilainen

Monitieteisesti
perinteisestä
kirkko
historiallisesta
teemasta
Marika Räsänen, Reima Välimäki & Marjo Kaartinen (toim.):
Turun tuomiokirkon suojissa.
Pohjoinen hiippakuntakeskus
keskiajan ja uuden ajan alun
Euroopassa. Turun historiallinen yhdistys 2012. 267 s.
Turun tuomiokirkko ja siihen liitty
nyt toiminta on ollut 1800-luvulta
2000-luvun ensimmäiselle vuosi
kymmenelle tutkimusaihe, johon
kirkkohistorioitsijat ovat mielellään
tarttuneet. Heistä mainittakoon
tässä Kauko Pirinen, Simo Heini
nen ja Jukka Paarma, jotka ovat
tutkineet useista näkökulmista Tu
run tuomiokapitulia ja sen toimin
taa sekä kapitulin piirissä vaikutta
neita henkilöitä, kuten Mikael Ag
ricolaa ja Paulus Juustenia. Juhani
Rinne on julkaissut kirkkoa usealta
kannalta tarkastelevan kolmiosai
sen teossarjan. C. J. Gardberg,
Knut Drake ja Markus Hiekkanen
ovat kartoittaneet tuomiokirkon
rakennushistorian vaiheita useissa
1980−2000-luvun
tutkimuksis
saan. Kapitulin taloushistoria on
puolestaan kiinnostanut Aarre
Läntistä ja Suvianna Seppälää.
Marika Räsäsen, Reima Väli
mäen ja Marjo Kaartisen toimitta
ma Turun tuomiokirkon suojissa
jakaantuu kolmeen osaan. Niistä
ensimmäisen otsikko on ”Kirkon,
hallinnon ja talouden kukoistus”.
Se sisältää neljä artikkelia, joiden
kirjoittajat ovat Tuomas Heikkilä,
Ville Walta, Kirsi Salonen ja Suvian
na Seppälä. Heikkilä esittää yleis
katsauksen keskiaikaisesta kirjalli
sesta kulttuurista ja kirjatuotan
nosta Suomessa ja eritoten Turussa
tuomiokirkon suojissa. Hän kuvaa

ja analysoi kirjoituksessaan teks
tien laatimista, käyttöä ja säilytystä
ja asettaa ne laajempiin yhteyksiin
osoittamalla, että Turku ja turkulai
set liittyivät kansainväliseen kirjoi
tettuun kulttuuriin. Heikkilä tuo
myös esille, että tuomiokirkko oli
”suomalaisen” asiakirjahallinnon
synty- ja kehityspaikka sekä toimi
kirjallisena keskusmuistina. Walta
käsittelee artikkelissaan Naantalin
birgittalaisluostarissa tapahtunutta
asiakirjatuotantoa. Hän kiinnittää
huomiota asiakirjojen kieleen,
muotoon, tuotantoon ja kirjoitus
paikkoihin ja tuo lisäksi esille teks
tin takana olevia kirjureita.
Salonen tarkastelee sitä, kuinka
kirkollista oikeutta tulkittiin Turus
sa. Kuten kaikkina aikoina, keskiai
kaisilla oppineilla oli kyky hahmot
taa oikeussäännöksistä aukkoja,
porsaanreikiä ja käyttää niitä hyö
dykseen. Salonen kuvaa tätä yh
den esimerkin, Petrus Benedictin
virkanimityskiistan avulla. Seppälä
puolestaan tutkii Turun piispan ta
loudellisen vaurauden perustaa,
verotusta. Hän tuo myös esille
Kuusiston piispanlinnan ja Piikkiön
piispantilat.
Toisen osan otsikko on ”Kau
punkielämän tilat ja rajat”. Riitta
Laitinen, Satu Lidman ja Auli
Bläuer ovat kirjoittaneet artikkelit
tähän jaksoon. Laitisen teema on
kaupungista karkottaminen ja kar
kotetut 1600-luvun Turussa. Hän
tarkastelee aihettaan tapausesi
merkkien pohjalta ja tuo pöytäkir
ja-aineiston avulla esille yhteisön
suhtautumisen kerjäläisiin ja irto
laisiin. Laitinen tutkii samalla köy
hyyttä ja sen määrittelyä ja asettaa
sen osaksi laajempaa eurooppa
laista kontekstia. Lidman käsittelee
sitä, miten naisen seksuaalisuu
teen suhtauduttiin maallisessa oi
keudenkäytössä
1600-luvulla.
Bläuer tarkastelee poikkitieteelli
sessä kirjoituksessaan ihmisten si
jaan eläimiä, joiden jäänteitä on
löytynyt Turun arkeologisissa kai
vauksissa ja joista on myös asiakir
jatietoja. Hän esittelee tapausesi
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merkkeinä hevosia, koiria, kissoja
ja turkiseläimiä. Artikkeli on myös
metodinen opas siihen, kuinka eri
laisista lähdeaineistoista voidaan
saada tietoa lähdekritiikistä tinki
mättä.
Tuija Tuhkanen, Reima Välimäki
ja Hannu Salmi ovat kirjoittaneet
kolmanteen osaan, jonka otsikko
on ”Muistettu, tuhoutunut ja kek
sitty menneisyys”. Tuhkanen selvit
tää 1600–1700-luvulta peräisin
olleita tuomiokirkon tuhoutuneita
saarnatuoleja. Hän kuvaa niiden
hankinta- ja valmistusprosessia,
lahjoittajia, merkitystä kirkkotilas
sa ja tuhoutumista. Välimäen ja
Salmen kirjoitukset poikkeavat kai
kista muista esitellyistä siinä, että
niiden tutkimuksellinen mielen
kiinto ei ole menneisyydessä itses
sään vaan siinä, miten sitä on ku
vattu romaaneissa ja elokuvissa.
Välimäki valottaa sitä, miten Hilda
Huntuvuori (1887–1968) kuvasi
varhaiskeskiajan Turkua ja turkulai
sia 1920–1930-luvun nationalisti
sen historiakäsityksen innoittama
na. Salmi puolestaan tarkastelee
Turun roolia keskiaikaan ja uuden
ajan alkuun sijoitetuissa elokuvis
sa. Hän pohtii sitä, miten elokuvi
en syntyaika on vaikuttanut niiden
tapaan kuvata Turku esimerkiksi
”keskiaikana”.
Teos Turun tuomiokirkon suojis
sa on mielenkiintoinen uusi näkö
kulma Turun tuomiokirkon ja sii
hen oleellisesti liittyvien asioiden
tutkimiseen. Teos esittelee 2000luvun alun tutkimustilanteen ja
erityisesti sen, että tuttua tutki
muskohdetta voidaan lähestyä uu
sien kysymysten välityksellä. Niihin
on olemassa myös uusia lähesty
mis- ja analyysikeinoja, joita aiem
min ei ole ajateltu. Siten teoksen
kirjoittajat tuovat paljon uutta tie
teelliseen keskusteluun.
− Jyrki Knuutila
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Irrallaan
ja vahvasti
paikallaan
Tiina Miettinen: Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. Acta Universitatis
Tamperensis 1756, Tampereen
yliopisto 2012. 310 s.
Tiina Miettinen saavutti laajaa jul
kisuutta, kun hän väitteli naisten
asemasta varhaismodernissa maa
seutuyhteisössä. Vain vähän kärjis
tettynä Miettisen väitöskirja otet
tiin vastaan sinkkunaisten historia
na, jossa naiset toteuttivat sek
suaalisuuttaan vapaina patriarkaa
lisen yhteiskunnan kahleista. Julki
suus kyseenalaisti naimattomien
naisten ankean menneisyyden ja
rakensi tilalle ahkerien ja vapaiden
naisten valoisan historian.
Itse väitöskirjassa painottuvat
monet muut teemat. Miettinen ei
korosta nais- tai sukupuolihisto
riaa, vaan hän liittää työnsä perhe
historiaan, joka tutkii kotitalouk
sia, perherakennetta ja perhemuo
toja. Kansainvälisessä perhedemo
grafiassa lanseerattiin 1960-luvulla
perusolettamus, jossa Suomi aset
tui läntisen ja itäisen perhemallin
rajalle tai osaksi itäistä perhemal
lia, kuten John Hajnal sen alun pe
rin määritti. Muun muassa näitä
malleja Miettinen problematisoi.
Perhedemografiseen traditioon
Miettinen jättää kädenjäljen, jossa
on kaksi omaperäistä ja kunnianhi
moista piirrettä. Hän tarkastelee
Hämeen maaseudun naisia sekä
osana perhettä että osana asiakir
joja 1600-luvun alusta 1800-luvun
alkuun. Miettinen kysyy, voivatko
perhehistorian käyttämät lähde
aineistot kuvata perheitä ja kotita
louksia luotettavalla tavalla. Vaikka
hän ei käytä dekonstruktion käsi
tettä, tutkimus on sitä. Miettinen
tutkii, mistä asiakirjat ammensivat
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perheen ja kotitalouden mallin.
Toisen omaperäisen linjauksen hän
tekee tarkastellessaan perheiden
ja kotitalouksien historiaa naimat
tomien naisten kautta: naimatto
mat naiset avaavat näkökulman
perherakenteisiin. Lisäksi tutkija
rakentaa siltaa suurvalta-ajan ja
1700-luvun jälkipuoliskon välille,
mikä sekin on melko harvinaista.
Monet tutkijat ovat selvittäneet
taloudellisten, kulttuuristen ja
mentaalisten tekijöiden vaikutusta
kotitalouteen, mutta tästä Mietti
nen ottaa etäisyyttä. Hän pureu
tuu perhedemografisen tutkimuk
sen ytimeen: aineistoihin, joista
tutkijat päättelevät perheiden ja
kotitalouksien kokoa ja rakennet
ta. Tämä antaisi mahdollisuuden
kriittiseen keskusteluun varhais
modernista kotitaloudesta, mutta
Miettinen ei juuri suhteuta omaa
tutkimustaan aiempaan tutkimuk
seen. Hän kertoo, ketkä ovat viime
aikoina tutkineet naimattomia nai
sia tai naisia varhaismodernissa
yhteiskunnassa, mutta aiemmat
käsitykset naimattomista naisista
ja perherakenteesta varhaismoder
nissa yhteiskunnassa jäävät vaille
hahmoa. Kun aiempaa tutkimusta
ei käytetä tutkimustehtävän mää
rittämiseen, ”ihanteista irrallaan”
olevat naiset jäävät myös keskus
telusta irralleen.
Työn vahvuus on lähdekritiikis
sä. Miettinen ruotii, miten hyvin
viranomaisten laatimia 1600- ja
1700-luvun käräjäpöytäkirjoja ja
verotuksellisia ja kirkollisia asiakir
joja voi käyttää lähteinä kotita
louksista ja perherakenteista. Hän
selvittää niiden luotettavuutta per
heiden ja kotitalouden kuvaajina
sekä niiden syntyyn liittyviä virka
miesten taustaoletuksia. Toisaalta
hän tutkii, millaisia olivat Hauhon
ja Tuuloksen alueen perheet ja ko
titaloudet ja mikä oli naimatto
mien naisten asema osana kotita
loutta ja miten se muuttui iän
myötä. Naimattomien naisten ase
ma kiinnostaa tutkijaa selvästi:
edellä esitettyjen kysymysten lisäk
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si hän tarkastelee avioitumisen lyk
kääntymistä, aviotonta syntyvyyttä
ja naimattomien naisten vaikutus
mahdollisuutta itseään koskevissa
asioissa. Tämä tuottaa työhön kak
sijakoisuutta, mutta keskeisin kak
sijakoisuus eli yhtäältä asiakirjat,
toisaalta naiset perheissä on joh
donmukaisesti sekä työn otsikossa
että kysymyksenasettelussa.
Miettinen painottaa myös mik
rohistoriaa, josta hän nostaa esiin
Carlo Ginzburgin ja Alain Corbi
nin. Mikrohistoria keskittyy usein
poikkeusyksilöihin, joiden avulla
pyritään ymmärtämään ajan yh
teiskuntaa ja sen ehtoja. Miettisen
mukaan joidenkin tutkijoiden ”ai
noa todellinen tapa” tutkia histo
rian unohtamia ihmisiä on ”käsit
tää tutkimuksen kohdehenkilö
eräänlaisena aukkona”. Tässä hän
viittaa Corbinin tutkimukseen
puukengäntekijästä, josta ainoa
asiakirjamerkintä on nimi väestö
rekisterissä. Itse hän on poiminut
1600-luvun tuomiokirjoista aviot
toman lapsen synnyttäneet naiset
tutkimusaineistokseen, mikä viit
taisi ginzburgilaiseen tutkimusot
teeseen.
Koska Miettinen lähestyy perhe
historiaa naisten elämänkohtaloi
den kautta, hänen työtään on pak
ko pitää naishistoriallisena tutki
muksena, vaikka hän itse tähden
tää perhehistoriaa. Naishistoriassa
kehitetyt sukupuolen teoriat puut
tuvat tutkimuskohteen käsitteellis
tämistä ja tulkinnasta. Kaipaan
perusteluja, miksi minkäänlainen
gender-teoria ei sovi työvälineeksi,
vaikka naimattomat naiset on nos
tettu työn näkökulmaksi.
Historiantutkijat ovat joskus ha
luttomia kuvaamaan tutkimusme
todejaan. Miettinen toteaa väitös
kirjansa olevan mikrohistoriallisia
menetelmiä hyödyntävä tutkimus,
jossa on vahvana osana genealogi
nen metodi. Toki genealoginen
metodi on ymmärrettävä, mutta
tutkimuksen metodeja saisi mielel
lään reflektoida tarkemmin. Mikä
on esimerkiksi niiden suhde perhe

historiassa yleisiin pitkittäisana
lyyseihin? Myös sukujen ja perhei
den sosiaalisen historian tutkimus
ta olisi ollut syytä selventää suh
teessa aiempaan tutkimukseen.
Tutkimuksen keskeinen – ja mit
tava – lähdeaineisto koostuu hen
kikirjoista, seurakunnallisesta väes
tökirjanpidosta ja tuomiokirjoista.
Lisäksi on käytetty muutamia aika
laiskuvauksia ja perinneaineistoja.
Aineisto on tutkimustehtävän kan
nalta relevanttia. Väestölähteitä on
tutkimustehtävän mukaisesti eri
telty hyvin. On ansiokasta ja tutki
musaiheen näkökulmasta jopa
välttämätöntä, että tutkimuksessa
on käytetty konseptituomiokirjoja.
Monet naisten käräjäkäynnit olivat
ilmeisesti viranomaisten näkökul
masta niin vaatimattomia, että nii
tä ei sisällytetty puhtaaksi kirjoitet
tuihin tuomiokirjoihin.
Vaikka tutkimus on sujuvasti kir
joitettu, siinä on joitakin puutteita.
Useissa taulukoissa ei mainita läh
dettä eikä niihin viitata tekstissä.
Työssä on luvattoman paljon viit
teitä ”yleiseen ajatteluun”, ”van
hoihin käsityksiin” tai ”yksiviivai
seen ajatteluun”, jota ei perustella
ainoallakaan viittauksella aiem
paan keskusteluun. Muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta mis
tään ei käy ilmi, keitä tai mitä vas
taan argumentoidaan. Samoin
esimerkeillä argumentointi on mo
nin paikoin ongelmallista. Esimerk
kien esittämisen sijaan niitä pitäisi
analysoida ja tehdä tutkittavat il
miöt siten ymmärrettäviksi. Tutki
musta kuljettavan metatekstin
puute haittaa lukijaa, jolle aineis
ton sadat henkilöt eivät ole henki
lökohtaisesti tuttuja. Myös loppu
luvussa olisi kannattanut palata
tarkemmin aiemman tutkimuksen
kuvaan perheistä, naimattomista
naisista ja kotitalouksista ja peilata
omia tulkintoja niitä vasten. Työn
ansiot olisivat näin tulleet kirk
kaammin esiin.
Kauneusvirheistä
huolimatta
Miettisen väitöskirja tuottaa uutta
tietoa sekä naisista että asiakirjois

ta. Genealogisella otteella tutkija
löytää monille yksinäisille naisille
suvun ja perheen, joihin ei ole
osattu kiinnittää huomiota. Yksi
näinen piika voikin olla emännän
tai isännän sisar. Asiakirjat voivat
kuvata enemmän viranomaiskäsi
tyksiä kuin kotitalouksia. Yksityis
kohtainen paneutuminen hämäläi
seen maaseutuun antaa ymmär
rystä kotitalouteen liittyvistä talou
dellisista, kulttuurisista, yhteiskun
nallisista ja jopa poliittisista teki
jöistä. Miettinen rakentaa kuvaa
Hämeen maaseudun naisten elä
mänkohtaloista 1600-luvun alusta
1800-luvun alkuun ja sekä täs
mentää että täydentää kuvaa hä
mäläisistä kotitalouksista ja niiden
kokoa säädelleistä tekijöistä. Hän
tuntee aineistonsa läpikotaisin ja
saattaa sen avulla perhehistorian
kenttää uuteen liikkeeseen. Pitkit
täinen aineisto ja syvä aineistoosaaminen osoittavat vahvuuten
sa.
− Pirjo Markkola

Haudat Iijoen
törmässä
Titta Kallio-Seppä, Janne Ikäheimo & Kirsti Paavola (toim.):
Iin Vanhan haminan kirkko ja
hautausmaa. Arkeologisia tutkimuksia. Wasa Graphics 2011.
178 s.
Esihistoriallisiin hautoihin kohdis
tuvilla tarkoilla arkeologisilla tutki
muksilla on Suomessa yli satavuo
tiset perinteet – tarkoitan sanalla
tarkka sitä, että työ tehdään hau
tojen yksityiskohtia myöten. Var
masti kuuluisin esimerkki on Per
niön Yliskylän kalmistosta vuonna
1895 tehty tutkimus.
Historiallisen ajan hautojen tar
kan tutkimuksen alku on paljon
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myöhäisempi ja palautuu ainakin
keskiajan ja uuden ajan alun osalta
käytännössä toisen maailmanso
dan jälkeiseen aikaan. Syynä tähän
voi uskoa olleen ainakin sen, että
historiallisen ajan kaivausten pää
kiinnostus on ollut rakennus- ja
rakennehistoriassa. Samoin hauto
jen esineiden ilmeinen vähenemi
nen ja lopulta häviäminen esihisto
rian ja historiallisen ajan rajalla
(mikä tietysti itsessään on antanut
perustelun luoda rajan mainittujen
jaksojen välille ollen siten ikään
kuin itseään selittävä ilmiö) antoi
syyn tutkimuksen vähenemiseen
aikana, jolloin luonnontieteellisiä
menetelmiä ei ollut tai niitä ei ai
nakaan tunnettu. Syitä yhdistävä
piirre voi olla se, etteivät ennen
1980-lukua tutkimuksia tehneet
arkeologian ammattilaiset, vaan
esimerkiksi rakennustutkijat, arkki
tehdit ja historianopettajat.
Viime vuosikymmenten aikana
historiallisen ajan hautojen tark
kaan tutkimukseen on alettu kiin
nittää ansaittua huomiota. Voi sa
noa, että ollaan sellaisen ajan kyn
nyksellä, jolloin eri hautapaikkojen
vertailevia tutkimuksia ja siten laa
jempia arvioita ja tulkintoja maan
historiasta voidaan alkaa tehdä.
Erinomaisia edellytyksiä tähän an
taa seuraavassa arvioitava kirja. Iin
Vanhan haminan kirkko ja hau
tausmaa on usean kirjoittajan ar
tikkeleista muodostuva kokonai
suus, jossa tarkastellaan monipuo
lisesti paikan arkeologisia kaivauk
sia, havaintoja ja talteen otetun
aineiston analyysia tulkintoineen.
Johdannossa kirjan todetaan ole
van ”lähinnä laajennettu kaivaus
raportti”, mutta toki se on enem
mänkin, sillä tarkastelu ulotetaan
huomattavan laajalle. Kaivauksen
lähtökohta olivat kunnallistöiden
aiheuttamat koekaivaukset, jotka
laajenivat varsinaiseksi kenttäkai
vaukseksi hyvinkin sofistikoituine
menetelmineen. Kaikki tämä teh
tiin kesällä 2009. On perusteltua
nostaa hattua sille, että julkaisu on
olemassa jo vuonna 2011.
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Luvussa arkeologisten hautakai
vausten historiasta käydään lyhyes
ti läpi monia kiinnostavia kohteita,
mutta valitettavasti kovin vahvasti
2000-luvulla pysyen – nuoria suku
polvia tuntuu yhä vähemmän kiin
nostavan asioiden syvät taustat.
Tämän jälkeen siirrytään seudun
historiallisten vaiheiden käsittelyyn
ja otetaan hyvin huomioon Perä
meren rannikon olennaiset piirteet.
Olisi kuitenkin ollut hyvä, että niin
sanotun Pähkinäsaaren rauhan ra
jalinjausta käsiteltäessä olisi otettu
huomioon Gallénin ja Lindin varsin
uskottava tulkinta, jossa nykyisen
valtioraja-ajattelun tilalle on tuotu
paremmin vanhempien aikojen
olosuhteisiin soveltuva yhteismaa
tulkinta. Mutta onhan se niinkin
kaukaa muinaisuuden ajalta kuin
1980-luvulta.
Siirryttäessä Iin kirkkojen ja kirk
komaiden käsittelyyn toisaalta his
toriallisten, toisaalta arkeologisten
lähteiden perusteella on syytä an
taa tunnustus tekstin johdonmu
kaisuudelle ja antoisuudelle. Muu
tama huomio lienee silti paikal
laan. Äskettäin edesmennyt Mu
seoviraston tutkija Markku Torvi
nen pyrki johdonmukaisesti hah
mottamaan pitäjän kirkkojen si
jaintia eri aikoina, mikä olisi an
sainnut maininnan. Toinen seikka
on noin 30 vuoden kirkoton aika
noin vuoden 1582 ja noin 1620
rakennetun kirkon välillä. Jouko
Vahtola on sinänsä hyvin perustel
lusti tulkinnut asian siten, että
tuolloin olisi käytössä ollut jokin tai
jotkut Iin taloista. Myös saarna
huone nousee mahdollisuutena
esiin. Hyvinkin on voitu joutua ti
lanteeseen, jossa heti palon jäl
keen varsinaisen kirkkorakennuk
sen puuttuessa olisi käytetty asuin
tiloja – ehkä kuitenkin mieluum
min esimerkiksi pappilaa kuin ta
lonpoikien koteja? – mutta kun
uusi kirkkorakennus tehtiin, ei se
ollut alueen seurakunta-aseman
mukaisesti saarnahuone vaan kirk
ko. Tämä riippumatta siitä, kuinka
vaatimaton se on ollut.
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Kolmantena seikkana on ehkä
hyvä pohtia terminologiaa. Kautta
kirjan esiintyvät termit hautaus
maa ja kirkkomaa (tai -tarha) rin
nakkain ja tarkoittamassa samaa
asiaa. Olisi perusteltua erotella
nämä termit sisältönsä mukaan,
jolloin kirkkomaa tai -tarha tarkoit
taisi aidalla erotettua ja kirkkora
kennusta ympäröivää pyhää aluet
ta, muiden tehtävien ohessa oli
hautapaikka. Hautausmaa taas on
kirkkorakennuksen ja kirkkomaan
ulkopuolelle kaavoitettu nimen
omaan hautauksia varten muo
dostettu alue (ks. kirja Levähdyspaikka: Vantaan seurakuntien
hautausmaat keskiajalta nykypäivään, 2004). Näiden syntyaika pa
lautuu pääosin 1700-luvulle, siis
aikaan, jolloin kirkkojen lattian alle
hautaamisesta luovuttiin, kirkko
maat saivat ottaa vastaan vainajien
tulvan ja muuttuivat liian ahtaiksi.
Vanhemmista kirkkomaiden ulko
puolelle tehdyistä epävirallisista
hautapaikoista, joita on äskettäin
löydetty Espoosta, voisi käyttää
termiä kyläkalmisto.
Kirjassa otetaan kiitettävästi
esille myös se, miten Iin Vanhan
haminan nykyiset asukkaat suh
tautuvat perimätietona ja myös
löytöinä havaittuun kirkkomaa
han. Tällaisen tietojen keräämisen
ja kirjaamisen tulisi olla yksi tule
van tutkimuksen linjoista ja rutii
neista. Tätä työtä voisi tehdä hiu
kan toisesta näkökulmasta myös
silloin, kun tutkitaan kohdetta, jos
ta paikkakunnalla ei ennen kai
vausta ole ollut mitään tietoa.
Luvussa vainajien hautausta
voista esitellään luututkimukseen
ja luiden lukumäärään perustuen
antoisia tuloksia sukupuoli- ja ikä
jakaumasta eri kohteissa, mikä an
taa mahdollisuuksia arvioida men
neisyyttä ajalta, jolta kirjallisia läh
teitä ei ole. Eroja eri hautapaikko
jen välillä voidaan taas havaita sii
nä, käytettiinkö arkkuja vai ei. Mi
nulle oli yllätys se, että Iin kaivauk
sen vainajat oli haudattu arkuissa.
Omien kokemusteni perusteella
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arkkuhautaus on voittopuolisesti
uuden ajan alkupuolella alkanut
tapa, mikä selvästi näkyy esimer
kiksi Rengon kirkon haudoissa.
Toinen mielenkiintoinen seikka on,
tarkasteltaessa harvoja, lähinnä
1980-luvulta lähtien tarkasti tut
kittuja hautakokonaisuuksia, että
rahoja on pantu vainajan mukaan
satunnaisesti. Iistä niitä löytyi kah
desta haudasta, kun taas mainitus
sa Rengon kokonaisuudessa ei yh
tään.
Kasvi-, hyönteis- ja eläinluujään
teiden tutkimus saa korkean arvo
sanan, samalla kun ihmisen luiden
tarkastelu eri sairaus- ja muiden
muutosilmiöiden
analyyseineen
ansaitsee kiitettävän. Erityisen kiin
nostava kulttuuriulottuvuus on
erään vainajan joidenkin hampai
den kuluminen siten, että kysy
myksessä saattaa olla todistus var
haisesta piipunpoltosta. Kirjan
loppupuolella käsitellään eräänlai
sena case studyna haudan numero
36 naisvainajaa. Se lienee otettu
mukaan osittain siksi, että vainajan
mukaan hauta-antimeksi oli sijoi
tettu riipusristi. Toki on muitakin
perusteltuja syitä, mutta risti laa
jentaa näköalat maantieteellisesti
todella merkittävästi. Kysymys on
selvästikin bysanttilaiseen tai orto
doksiseen piiriin kuuluvasta esi
neestä, joka antaa mahdollisuuk
sia pohtia kulttuurisia yhteyksiä.
Iin vanhan Haminan kirkko ja
hautausmaa on kirja, jota histo
rioitsijoiden soisi lukevan. Tietojen
ja tulkintojen ohella se lisäisi ym
märrystä siitä, kuinka komplisoitua
ja syvällistä arkeologista, luonnon
tieteellistä ja muuta asiantunte
musta vaativaa työtä on tehtävä
tiedon likistämiseksi maasta kaive
tusta aineistosta.
– Markus Hiekkanen

Oulun varhais
modernin
kaupunkitilan
rakentuminen
Titta Kallio-Seppä: Kosteutta,
puuta ja vallankäyttöä. Arkeologinen näkökulma Oulun kaupungin julkisen tilan
kehittymiseen
1600-luvulta
1820-luvulle. Studia Archaeologica Septentrionalia 6. PohjoisSuomen historiallinen yhdistys
2013. 209 s.
Titta Kallio-Sepän arkeologian alaa
edustava väitöskirja käsittelee Ou
lun kaupunkitilan kehittymistä
kaupungin
perustamisvaiheesta
vuoden 1822 kaupunkipaloon ja
sitä seuranneeseen uuteen asema
kaavaan. Erityistä huomiota kiinni
tetään siihen, mitkä niin ihmisen
kuin luonnon aiheuttamat seikat
ohjasivat julkisen tilan muodostu
mista, muutoksia ja sen kokemis
ta.
Tutkimuksen lähteitä ovat Ou
lussa tehdyt kaupunkiarkeologiset
kaivaukset sekä Oulua koskeva kir
jallinen lähdeaineisto, josta tietysti
kartat ja erilaiset kaupunkitilan ku
vaukset ovat erityisen tärkeitä.
Kallio-Seppä ansaitseekin kiitosta
siitä, että hän on arkeologina käyt
tänyt myös kirjallisia asiakirjaläh
teitä päästäkseen perille niiden
tarkoista sanamuodoista. Lähde
pohjaa ja analyysiä täydentää vuo
ropuhelu yhteisön sosiaalisen
muistin, perimätiedon, kanssa.
Kallio-Seppä osoittaa, miten
kaupunkiyhteisö sopeutti toimin
tansa maannousun aiheuttamiin
seuraamuksiin. Yhteisön ulkopuo
lelta tuotu regulointi eli kaupunki
rakenteen säännönmukaistaminen
aikakauden ihanteita vastaavaksi
vaikutti Oulussakin 1600-luvun jäl
kimmäisellä puoliskolla, mutta
suunnitelmat joutuivat jousta
maan kaupunkitilan käyttötarkoi

tusten mukaan ennen muuta ve
sistöjen äärellä. Reguloinnin tavoin
vuoden 1824 asemakaava edusti
ensi sijassa ylhäältä ja ulkoa määri
teltyjä ihanteita ja tavoitteita.
Myös kaupunkia ympäröivä tulliai
ta oli enemmän esivallan kuin yh
teisön toivoma elementti, ja siihen
suhtauduttiinkin useimmiten kei
notekoisena mutta myös ylitettä
vissä olevana rajana. Väitöskirja
käsittelee siten rakennetun ympä
ristön kehittymisen ohella kaupun
kiyhteisön toimintaa, kuten vas
tustusta ja vastarintaa, jota kau
punkilaiset esittivät ja harjoittivat
esivallan toimenpiteitä ja suunni
telmia kohtaan. Kysymykset ovat
tärkeitä myös historiantutkimuk
sen kentällä.
Kallio-Seppä käy lisäksi lävitse
fyysisen ympäristön tuottamia
haasteita, joiden kanssa yhteisö
joutui kamppailemaan: näitä olivat
maaperän kosteus ja tulvat, joita
varten tarvittiin viemäreitä, suoja
rakenteita ja kaduille puupäällys
teitä. Kosteikot tuottivat myös ha
juhaittoja. Näitä piirteitä tarkastel
lessaan Kallio-Seppä kykenee kor
jaamaan yhteisön sosiaalisen muis
tin ja jopa kartografisten lähteiden
virheitä ja todellisuudesta poikkea
via esitystapoja sekä aiemman tut
kimuksen tulkintoja kosteikkojen
tosiasiallisista haitoista ja niiden
kuivattamisen
ajankohdistakin.
Tutkimus sivuaa lyhykäisesti myös
menneen Oulun äänimaisemia.
Kallio-Sepän arkeologian oppi
alaa edustava tutkimus valottaa
monipuolisella ja korkeatasoisella
tavalla varhaismodernin kaupunki
yhteisön arjen rakenteita ja histo
riaa sekä niitä koskevia tutkimus
menetelmiä. Tutkimusta havain
nollistaa runsas kuvitus valokuvi
neen ja karttoineen.
− Marko Lamberg
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Ruotsin aika
Suomessa,
Suomen aika
Ruotsissa
Nils Erik Villstrand: Valtakunnanosa. Suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560–1812.
Suom. Jussi T. Lappalainen ja
Hannes Virrankoski. Suomen
ruotsalainen historia 2. Svenska litteratursällskapet i Finland
2012. 424 s.
Nils Erik Villstrandin kirja on Suo
men historiaa Ruotsin ja ruotsalai
suuden näkökulmasta käsittelevän
teossarjan toinen osa. Sarjan taka
na on Åbo Akademissa toiminut
tutkimusprojekti, ”Svenskt i Fin
land – en lång historia”. Osa alkaa
vuodesta 1560, jolloin vanha Kus
taa Eerikinpoika kuoli ja valtais
tuimelle nousi tämän Eerik-poika
ensimmäisestä avioliitosta. Vill
strand ei puutu Eerikin persoo
naan, vaan ehkä merkittävimpään
seikkaan tämän lyhyeksi jääneessä
hallitusajassa: tuolloin käynnistyi
Ruotsin nousu Itämeren piirin val
tatekijäksi. Villstrand ei luettele
prosessiin kuuluneita loputtomia
sotia ja rauhoja, vaan esittää suur
valta-ajan elinkaaren, vuodesta
1561 vuoteen 1721, kahden suo
malaisen aatelismiehen avulla.
Ratkaisu on onnistunut. Keskeiset
sisä- ja ulkopoliittiset tapahtumat
tai ylätason poliittiset toimijat eivät
muutenkaan ole tarkastelun keski
össä, vaan ne tuodaan tarpeellisil
ta osiltaan esille vain silloin, kun ne
olennaisesti liittyvät Villstrandin
valitsemiin tarkastelukulmiin.
Teoksessa on yhdeksän päälu
kua, joissa käsitellään Suomen
asemaa Ruotsin yhteydessä, yh
teiskunnan eliittiä ja sen ominais
piirteitä Suomessa, kielioloja, ruot
salaisen esivallan ja alamaisten
kohtaamista Suomessa, luterilai
sen kirkon asemaa ja tehtäviä,
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Suomen merkitystä Ruotsille yhtei
sen ajanjakson lopulla sekä lopuksi
valtakunnan hajoamista ja sen ai
heuttamia reaktioita. Päälukujen
yhteyteen Villstrand on liittänyt
tietolaatikoita kiinnostavista tee
moista, kuten Suomen vaakunan
kehityksestä, hurri-sanan vaiheista
ja Per Brahen nostamisesta kansal
liseksi suurmieheksi Suomessa.
Villstrand ampuu upoksiin van
hemman tutkimuksen hellimän
ajatuksen suomalaisten valtiollises
ta erityisasemasta Ruotsin valta
kunnan yhteydessä. Suomi oli osa
Ruotsin valtakuntaa (riksdelen), ja
Ruotsi oli monikansainen konglo
meraattivaltio, niin kuin muutkin
varhaisen uuden ajan eurooppalai
set valtiot. Suomella ja suomalaisil
la ei ollut mitään ”Ruotsi-Suo
men” kaltaista valtioliittoa Ruotsin
yhteydessä. Sellaisilla ajatuksilla oli
tilauksensa vuoden 1917 jälkeen,
kun vastaitsenäistynyt maa haki it
selleen historiallista perspektiiviä.
Aikalaiset mielsivät valtakunnan
käsittävän kaksi kansakuntaa (nation), ruotsalaiset ja suomalaiset,
jotka muodostivat poliittisen koko
naisuuden, Ruotsin valtakunnan.
Hallitsijaan alamaisia liittivät mää
rätyt oikeudet ja velvollisuudet
sekä kiintymys. Monikansaisuutta,
-kielisyyttä ja -kulttuurisuutta ei
yleensä nähty ongelmana. Identi
teettejä näyttäisi olleen monta ker
rosta: aikalaiset katsoivat olevansa
jonkin kylän tai kaupunginosan,
pitäjän tai kaupungin, maakunnan
tai läänin tai suomalaisen tai ruot
salaisen kansakunnan asukkaita,
mutta viime kädessä he olivat
Ruotsin valtakunnan ja sen hallitsi
jan alamaisia. Hallinnollisten eroa
vuuksien kuromiseksi umpeen
Suomeen lähetettiin aika ajoin
kenraalikuvernöörejä, sotaväen yli
päälliköitä ja piispoja.
Keskeinen käsite teoksessa on
Suomen suuriruhtinaskunta. Taval
lisesti se mielletään kuuluvaksi vain
Suomen autonomian aikaan, mut
ta itse asiassa se syntyi jo 1580-lu
vulla. Juhana III otti titulatuuriinsa
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suuriruhtinaan arvon luodakseen
itsestään ja valtakunnastaan entis
tä mahtavamman vaikutelman
muiden eurooppalaisten valtakun
tien, varsinkin Puola-Liettuan, rin
nalla. Titulatuurissa Suomen suuri
ruhtinaan arvo oli toisena Svean,
Götan ja Vendin kuninkuuden jäl
keen. Ulkopolitiikan hoidolla oli
1580-luvulla entistä korostuneem
pi merkitys, kun pitkä sotajakso
Ruotsin ja Venäjän kesken koetet
tiin saada päätökseen. Sen vuoksi
tittelillä oli merkitystä. Uudenkau
pungin rauhan jälkeen Suomen
suuriruhtinaan arvo jätettiin titula
tuurista pois, koska hävityn sodan
takia Ruotsi halusi korostaa valta
kuntansa yhteyttä, eikä halunnut
enää elämöidä arvolla suurvallaksi
kohonneen Venäjän suuntaan. Ku
vaavaa onkin, että kun Suomen
sodan alla Kustaa IV Aadolf otti
Suomen suuriruhtinaan arvon uu
delleen käyttöön, se heti herätti
Venäjässä ärtymystä.
Villstrand on laatinut luterilaisen
kirkon ja kansan kohtaamisesta
kokonaisen luvun. Papit olivatkin
keskeisessä asemassa poliittisen
kulttuurin paikallisina toimijoina
valtion ja alamaisten välissä. Pai
kallinen kirkko oli ensisijaisen tär
keä valtiollisen tiedon ja propa
gandan levittäjänä. Pappi vannoi
virkavalassaan kuuliaisuutta niin
kirkkoa kuin valtiovaltaa kohtaan,
ja tehtävänkuva ulottui seurakun
talaisten sielunhoidosta lukuisiin
maallisiin tehtäviin. Monet niistä
ovat ennestään tuttuja, mutta har
voin kootusti esitettyjä.
Luomallaan käsitteellä ”Suo
men aika” Ruotsin historiassa Vill
strand kuvaa ajanjaksoa 1721–
1809, jolloin Ruotsi oli jo menettä
nyt suurvalta-asemansa. Ruotsilla
oli enää lähinnä vain Suomi, josta
tuli aiempaa tärkeämpi osa valta
kuntaa. Suomi ja sen väestö saivat
nauttia korkeasuhdanteesta. Aka
teemisissa piireissä, varsinkin Tu
russa, suomen kielen, historian ja
maantieteen tuntemus kukoisti.
Suomalaista valtakunnanosaa kar
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toitettiin aiempaa enemmän ja
laajemmin taloudellisten kysymys
ten vuoksi, mutta ennen kaikkea
sotilaallisessa mielessä. Valtakun
nanosaa linnoitettiin ja Itä-Suo
meen luotiin kevyet joukot ja up
seerikoulutus. Vuonna 1788 Kus
taa III oli valmis ottamaan takaisin
kaiken, mikä Suomesta oli mene
tetty Venäjälle − olkoonkin, että
Norjan valtaus oli kuninkaan suun
nitelmissa päällimmäisenä. Suo
men huomioon ottamiseen olikin
syytä. Edellisten ja pahasti tap
pioon päättyneiden sotien vuoksi
suomalaisissa eli turvattomuuden
ja heitteillejätön tunne, jota he
käyttivät myös taitavasti hyväk
seen hankkiessaan emämaalta it
selleen etuja.
Hallinnon kielenä Suomessa oli
ruotsi, mutta silti kaksikielisyyden
tarvetta oli käytännössä suurella
osalla hallinnon ja kirkon viran
omaisista. Kieltä vaihdettiin tilan
teen ja kommunikointikumppanei
den mukaan. Suomessa käytetty
ruotsi oli paikallinen valtakunnan
kieli, johon valtakunnan eri kolkis
ta kotoisin olleet antoivat oman
sävynsä. Ruotsin kieli vaikutti oras
tavaan suomalaiseen laki- ja virka
kielen termistöön, ja laajemmalti
kin, mikä on hyvä muistaa nyt, kun
puhutaan ”pakkoruotsista” ja vaa
ditaan sen poistamista. Kruunun
perillisille opetettiin suomen kielen
alkeita, jotta nämä osaisivat sanoa
muutaman sanan, kuten kiitoksen.
Suomessa ruotsin- ja suomenkie
listen kesken ei ollut eristäytymistä
tai kielellistä muuria. Päinvastoin,
kahden kielen vaikutusalueella oli
koko joukko ihmisiä, jotka ymmär
sivät myös toista kieltä ja osasivat
ilmaista sillä asiansa jollakin taval
la. Kyse oli kielellisestä kosketus
vyöhykkeestä. Villstrand toteaa,
että tiukka kieliraja syntyi vain siel
lä, missä luonnonmaantieteellinen
seikka, kuten erämaa, erotti ruot
sin- ja suomenkielisiä toisistaan
eikä kontakteja syntynyt. Sen si
jaan ruotsinkielisten omassa kes
kuudessa oli epävirallinen jakolinja

valtakunnan länsi- ja itäosan kes
ken. Ruotsissa pilailtiin niiden ruot
sinkielisten kustannuksella, jotka
puhuivat kieltään suomalaisittain
murtaen. Sen sai kokea Georg
Magnus Sprengtporten, jota nimi
teltiin kadettikoulussa ”suomalais
tolloksi” (finntamp).
Viimeisenä käsittelylukuna on
Ruotsin valtakunnan hajoaminen
ja sen aiheuttamat reaktiot valta
kunnan länsiosassa ja Suomessa.
Itselleni tuli uutena tietona, että
keskeiset sotapäälliköt Adler
creutz, Sandels ja von Döbeln poh
tivat vakavasti vaihtoehtoa jäädä
Suomeen.
Teoksen ajallinen päätepiste on
vuosi 1812, joka monesti on jäänyt
vuoden 1809 ja Porvoon maapäi
vien ja Haminan rauhan varjoon.
Mainittuna vuonna ”Vanha Suo
mi” palautui muun Suomen yhtey
teen, Helsinki korotettiin Suomen
pääkaupungiksi ja Venäjän keisari
Aleksanteri I ja Ruotsin kruunun
perillinen Karl Johan tapasivat toi
sensa Turussa.
Kaikkiaan Villstrandin Valtakunnanosa on huolellinen ja tyylikäs
historiateos joka rakentuu mielen
kiintoisista näkökulmista uuteen ja
vanhaan
historiantutkimukseen
sekä naapuritieteisiin (kansatiede,
kielitiede, taiteentutkimus). Kään
nös ruotsista suomeen on sujuvaa
ja asiantuntevaa – kiitos kahden
kääntäjän sekä käännöksen tarkis
tajan, jotka kaikki ovat historian
ammattilaisia. Taulukoiden otsi
kointi olisi ollut toivottavaa. Esi
merkiksi sivun 110 taulukko ei äk
kiseltään avaudu. Sivun 128 lopus
sa teksti on epähuomiossa jakau
tunut eri kappaleisiin. Villstrandin
teosta voi varauksetta suositella
Ruotsin aikaa koskeviin yliopistolli
siin opintovaatimuksiin perinteis
ten tenttikirjojen rinnalle.
− Jukka Kokkonen

Suurvallan
historia
Nils-Erik Villstrand: Sveriges
Historia 1600−1721. Norstedts
2011. 592 sivua.
Nils-Erik Villstrand on kirjoittanut
Norstedtin Ruotsin historiasarjan
1600-lukua koskevan osan. Sarjan
tarkoitus kokonaisuudessaan on
päivittää Ruotsin historian yleisesi
tykset ja niiden myötä historian
yleiskäsitys 60 viime vuoden tutki
muksen saavutusten mukaiseksi.
Kyseessä on laajalle lukijakunnalle
tarkoitettu nykytiedettä populari
soiva teossarja, jonka kunnianhi
mo on pikemminkin synteesin luo
misessa kuin uuden yksityiskohtai
sen tiedon tuottamisessa.
Tehtävä on laaja ja sen haasta
vuutta lisää se, että niin 1600-lu
vun kuin muiden aikakausien his
toriankirjoituksen trendeissä on
60 vuoden aikana ehtinyt tapah
tua muutamakin käänne. Kaikkia
ei voi mahduttaa kirjaan, jossa viit
tä neljännesvuosisataa kohti on
vain kuutisensataa sivua. Vill
strand on ottanut tehtäväkseen
luoda yleisesityksen tämän hetken
tutkimuksen pohjalta, ja suurim
malta osalta hän levittää valmiin
lopputuleman, historiakertomuk
sen, lukijan eteen. Kertomus on
sujuva, helppolukuinen ja kauno
kirjallinen. Villstrand käyttää run
saasti kuvakieltä ja vertauksia, jot
ka helpottavat myös lukijan työtä
yleiskuvan luomisessa ja asioiden
merkityksen
ymmärtämisessä,
vaikka teksti ei aina pysy tieteelli
sen täsmällisenä.
Ruotsin historia ei silti jää silo
pintaiseksi tarinaksi tai esitystai
teeksi. Henkilökohtaisesti pidän
miellyttävänä sitä, että Villstrand
valikoiduissa kohdissa rikkoo val
miin kertomuksensa esittämällä
eriäviä mielipiteitä ja panemalla
erilaiset tutkimusnäkökulmat kes
kustelemaan. Pidän tätä myös his
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torian popularisoinnille ylipäänsä
tärkeänä ilmiönä: kuten Villstrand
esipuheessaan toteaa, lopputulok
sen ymmärtämisen kannalta on
tärkeää tietää, miten siihen on
päästy. Sitä paitsi, kuten Villstrand
esittää, valistuneet lukijat saatta
vat olla kiinnostuneita siitä, miten
historiantutkijat työtään tekevät.
Lisäksi, vaikka sitä Villstrand ei kir
joita auki, vaihtoehtojen pohdinta
paljastaa myös tieteen perusole
muksen eli sen, että edes synteesin
tekijä ei välttämättä ole ainoa oi
keassa olija.
Vaihtoehdoista
keskustelevia
kohtia ei toki ole kirjassa liian tihe
ässä, eikä niitäkään aina ole yksi
tyiskohdilla rasitettu. Monet niistä,
kuten keskustelu Ruotsin suurval
tapolitiikan taustoista (s. 143–
145), on tiivistetty ”vanhemman”
(suurvaltapolitiikka turvallisuuspo
liittisena ajatteluna) ja ”uudem
man” (suurvaltapolitiikka taloudel
lisena ajatteluna ja merenkulun
suojeluna) suuntauksen väliseksi
keskusteluksi, johon voidaan vielä
lisätä ”kolmas tulkintamalli” (suur
valtapolitiikan taustan tapauksessa
tämä on valtionkehitystä painotta
va näkemys, jossa sodankäynti
nähdään osana syntyvän valtion
sisäistä logiikkaa ja itsensä perus
telua). Villstrandin tiivistykset ovat,
kuten yllä esimerkkinä kuvatussa
tapauksessakin, elegantteja ja luki
jalle hyödyllisiä: ne luovat nopean
silmäyksen ja puristavat monimut
kaisista keskusteluista ytimen no
peasti omaksuttavaksi jyväksi. Toi
saalta sen enempää ”uutta” kuin
”vanhaakaan” ei määritellä tar
kemmin esimerkiksi tutkijoiden,
tutkimusryhmien tai teosten tark
kuudella. Onko viisaan tutkijan ar
mollisuutta edeltäjiään kohtaan,
että hän ei tässä kuten usein muu
allakaan erittele tai nimeä ”van
haan”
tutkimussuuntaukseen
kuuluvia tutkijoita, vai onko ky
seessä olettamus, että lukijalle riit
tää tämä tieto – että historiankir
joituksen trendeistä kiinnostuneet
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tietävät, kenestä puhutaan ja mui
den ei tarvitse?
Kirjasta ylivoimaisesti suurim
man osan – tekstisivuista lähes
puolet − saa suurvalta: sotilasval
tio, sodankäynti, suurvallan synty
ja ylläpito. Tätä voidaan pitää luon
tevana suurvaltakautta käsittele
välle kirjalle. Ruotsissa keskustel
laan siitä, onko 1600-luvun nimit
täminen suurvaltakaudeksi kansal
lisen paradigman historiankirjoi
tusta – kuinka suuri suurvalta
Ruotsi eurooppalaisessa mittakaa
vassa oikeastaan oli, voidaanko
puhua suurvaltapolitiikasta ja lei
masiko suurvalta tai edes sotilas
valtio tai valtionmuodostuksen
aggressiivinen propaganda yhteis
kuntaa läpeensä niin paljon kuin
on oletettu, ja lopulta, onko nyky
historiankirjoitus kenties osittain
langennut paitsi 1800-luvun natio
nalismin myös 1600-luvun suurval
tapropagandan luomaan harhaan.
Villstrand esittelee tätä keskuste
lua ja suurvaltakysymyksen merki
tystä ruotsalaiselle identiteetille
sekä historiakuvalle Ruotsissa ja
Ruotsin ulkopuolella kirjan ensim
mäisillä 60 sivulla. Kirjan perusteel
la on kuitenkin selvä, että keskus
telu ei ainakaan vielä ole tuottanut
sellaista yleiskuvaa, jossa suurvalta
ei näistä varauksista huolimatta
näyttäytyisi ylivoimaisena aikakau
den leimaajana. Kun kirjaa lukee,
huomaa myös, että Villstrandin vil
jelemät tutkimuksellisten keskus
telujen kuvaukset osuvat useam
min juuri suurvaltakeskusteluun
kuin muille historian alueille.
Muut osat käsittelevät suhteelli
sen tasaisesti historian perinteisiä
osa-alueita: hallintoa ja valtasuh
teita, uskontoa tai ideologiaa, ta
loutta ja ”mentaalista maailmaa”.
Hallintohistorian ja taloushistorian
osuudet ovat näistä parhaita. Hal
lintohistorian osuudessa on an
siokkaasti eroteltu ja selitetty tutki
mussuuntauksia ja modernin tutki
muksen
mielenkiinnonkohteita,
kuten Suomessakin käytyä keskus
telua kontrolliyhteiskunnan ja neu
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votteluyhteiskunnan sekä pakon ja
protestin tai viime aikoina suositun
hiljaisen vastarinnan suhteista
(s. 281–289) tai verkostojen merki
tyksestä vallankäytössä (s. 289 ff.).
Sen sijaan oikeudenkäytön histo
rian esitys ei lähde samalla tavalla
keskusteluun tutkimuksesta, vaan
tyytyy selittämään valikoituja pe
rusasioita lukijalle. Samaa on to
dettava uskon ja ideologian esityk
sestä, joka lukukokemuksena kui
tenkin palkitsee käyttämillään ver
tauskuvilla ja tyylittelevän tyypitte
levällä kielellä.
Talousosa on esitys talouden
elämälle ja arjelle luomista edelly
tyksistä. Osa väistelee lukuja ja ti
lastoja – siitä huolimatta, että lu
kuja humanistillekin tarpeeksi
konkreettisina suuruusluokkina on
ripoteltu tekstiin: yhdeksän kym
menestä ruotsalaisesta (s. 375) eli
talonpoikaistalouksissa, viidennes
hakatusta puusta käytettiin metal
lintuotantoon ja tervanpolttoon
(s. 418), kun nykyään teollisuus
(Motivan ja tilastokeskuksen tieto
jen mukaan) kuluttaa energiasta
Suomessa puolet ja yhdessä liiken
teen kanssa sen energiankulutus
lähentyy kahta kolmasosaa. Talou
den ymmärtäminen edellytyksinä
ja mahdollisuuksina pikemmin
kuin tuotteina ja tuloksina tarjoaa
teoksen hauskimpia lukukoke
muksia. Tämä on myös kirjan
osuuksista se, jossa yksittäiset uu
simman sukupolven tutkijat useim
min tulevat mainituiksi.
Ruotsin historiantutkimus on ta
vannut pysyä Pohjanlahden ja Tor
nionjoen länsipuolella myös käsi
tellessään niitä aikoja, jolloin valta
kunnan raja ei vielä kulkenut noilla
kohdin. Villstrand yhdistää Ruotsin
historiaan lahden itäpuolen tapah
tumat ja tutkimuksen. Suomalai
sen historiantutkimuksen kannalta
onkin ilahduttavaa, että tulokset
tulevat nyt kielimuurin toisellakin
puolella tietoon. Toisaalta on to
dettava, että sekä meillä että Ruot
sissa julkilausumaton tapa etsiä
kirjallisuutta nimenomaan koti
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maasta ja Ruotsista näkyy tämän
kin kirjan kirjallisuusluettelossa,
vaikka kasvava määrä Ruotsia ja
Suomea koskevaa tutkimusta jul
kaistaan nykyään ulkomaisilla kus
tantajilla ja kansainvälisissä jour
naaleissa.
Kirjan ulkoasuun on satsattu
huomattavasti, ja se on kauttaal
taan värikuvitettu. Kuvat ovat se
koitus atmosfääriä luovasta ja mie
likuvia selventävästä aikalaistai
teesta ja moderneista maisema- tai
rakennuskuvista, joskus myös re
konstruktioista. Karttoja lukuun
ottamatta kuvat eivät varsinaisesti
liity argumentaatioon tai edes tue
sitä, mutta ne elävöittävät lukuko
kemusta. Kirjaan koottujen, Vill
strandin perustekstiä täydentä
vien, asiantuntijoiden laatimien
erikoisartikkelien erottaminen lei
pätekstistä painamalla ne eriväri
selle paperille ja erilaisella palstoi
tuksella on onnistunut ratkaisu,
sillä vaikka sivujen väriero on vä
häinen, palstoitus elävöittää ulko
asua. Loppuun koottu indeksi on
vaikuttava, vaikka kuten aina, sen
kokoaminen heijastelee kokoojan
mielikuvitusta. Voisi esimerkiksi ky
syä, miksi ”hinduismi” on pääty
nyt indeksiin, mutta ”pyhimykset”
eivät. Epäilen, että jälkimmäisiä
esiintyi
aikalaiskeskusteluissa
useammin.
Kokonaisuutena kirja on tärkeä
askel tutkimuksen lähtöasetelmien
päivittämisessä. Edellisistä laajaa
synteesiä luovista yrityksistä sekä
Suomen että Ruotsin puolella on
vierähtänyt aikaa. Teos on onnistu
nut tehtävässään ja tarjoaa hyvän
lukukokemuksen.
− Raisa Maria Toivo

Ymmärtävä
tulkinta J. V.
Snellmanista
Heli Rantala: Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V.
Snellmanin historiallisessa ajattelussa. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C, osa 362. Turun
yliopisto 2013. 266 s.
Heli Rantalan tutkimuskohteena
on J. V. Snellmanin (1806–1881)
historianteoreettisessa ja laajem
min historiallisessa ajattelussa il
menevä kulttuurikäsitys. Lähtö
kohtana on sivistyksen käsite (bildning, Bildung), jonka rinnalle, osin
päällekkäisinä käsitteinä, nousevat
kulttuuri (kultur), henki (anda) ja
sivilisaatio (civilisation). Samalla
kun Rantala tutkii, miten Snellman
käsitteitä käytti ja minkälaisiin
merkitysyhteyksiin ne asettuivat,
hän hahmottaa niiden ympärille
rakentuneita keskusteluyhteyksiä.
Rakenteellisesti tutkimus jakau
tuu kolmeen temaattiseen koko
naisuuteen. Ensimmäinen koskee
mainittujen käsitteiden merkityk
siä suhteessa Snellmanin teoreet
tisfilosofisiin näkemyksiin. Toisena
teemana on kansallisuus sekä sen
määrittely suhteessa sivistykseen ja
historiallisuuteen. Viimeisenä tee
mana ovat Snellmanin analyysit
historiankirjoituksesta, joka 1800luvun kuluessa – osana Snellmanin
ilmentämää uutta historiakäsitystä
– alkoi tieteellistyä ja ammatillis
tua.
Vaikka Rantala liikkuu maastos
sa, joka kuuluu Suomen 1800-lu
vun aatehistorian kartoitetuimpiin
alueisiin, hän avaa aihepiiriin uu
den näkökulman ottamalla mene
telmäkseen
käsitehistoriallisen
analyysin. Teoreettisesti tutkimus
liittyy myös hermeneuttiseen teks
tintulkintaan.
Keskeisenä lähdeaineistona on
Snellmanin tuotannon tieteellis
kriittinen editio Samlade arbeten,

jonka lisäksi yhteyksiä hahmote
taan filosofian klassikoiden sekä
A. I. Arwidssonin ja J. J. Tengströ
min tapaisten toimijoiden tekstien
kautta. Myös tutkimuskirjallisuu
dessa filosofia hallitsee.
Kun tavoitteena on kuitenkin
ollut Snellmanin kontekstointi uu
della tavalla (s. 26), ja Rantala pi
tää filosofisen kontekstin, etenkin
hegeliläisyyden korostunutta ase
maa ongelmana, sillä se peittää
alleen muita merkittäviä konteks
teja (s. 10), hän olisi voinut irtaan
tua hieman rohkeammin filoso
fiasta jo käyttämänsä kirjallisuu
den tasolla.
Etenkin kysymys 1700–1800-lu
vun vaihteessa syntyneestä uudes
ta historiakulttuurista sekä lineaa
risesta aika- ja historiakäsityksestä
– 1800-luvusta ”suurena Historian
vuosisatana” – jää vaille analyysiä.
Tätä Snellmanin historialliselle ajat
telulle olennaista kontekstia hah
motetaan nyt erittäin lyhyesti vain
Reinhart
Koselleckiin
viitaten
(s. 35–36).
Rantala analysoi vakuuttavasti
Snellmanille keskeisiä sivistyksen,
kulttuurin, hengen ja sivilisaation
käsitteitä sekä niiden välisiä suhtei
ta. Hän osoittaa, ettei Snellman
noudattanut opettajansa Teng
strömin tai yleisemmin saksalaisen
tradition vastakkainasettelua ”sy
vällisen kulttuurin” ja ”pinnallisen
sivilisaation” välillä, vaan kiinnittyi
ranskalaiseen valistukseen vah
vemmin kuin on esitetty.
Kyky tulkita ja syntetisoida
Snellmanin ajattelua on Rantalan
ymmärtävän lukutavan vahvuus,
mutta samalla hän omaksuu pai
koin liiankin kritiikittömästi Snell
manin käsitteet ilman, että ottaisi
niihin reflektoivaa etäisyyttä tai
avaisi niitä snellmanilaisen viiteke
hyksen ulkopuolelta tulevilla käsit
teellisillä työkaluilla. Tutkijan ja
tutkimuskohteen käsitteiden su
lautuminen näkyy muun muassa
”kulttuurikäsityksen” määrittelys
sä (s. 14) sekä tradition käsitteen
(s. 90–93) ja kansakunnan ja sen
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”tietämisen ja tavan” (s. 126–129)
analyysin yhteydessä, sillä niiden
merkityssuhteita pohditaan tiukas
ti Snellmanin ajattelutavan sisällä
pitäytyen.
Keskeisimpänä ongelmana pi
dän sitä, että Rantala on rajannut
aikakauden yhteiskunnalliseen ti
lanteeseen liittyvät sosiaaliset ja
poliittiset kysymykset työnsä ulko
puolelle, vaikka toteaakin kysy
mysten Snellmanin kulttuurikäsi
tyksestä ja historiallisesta toimijuu
desta olleen mitä suurimmassa
määrin myös poliittisia (s. 140).
Samalla hän on rajannut yhden
Snellmanin avainkäsitteille keskei
sen merkitysyhteyden ja konteks
tin lähes täysin analyysinsä ulko
puolelle. Vaikka poliittisuus väläh
tää esiin esimerkiksi pohdittaessa
sitä, missä määrin Snellmanin
myönteinen tulkinta sivilisaatiosta
oli yhteydessä porvarillisen keski
luokan valtapyrkimyksiin (s. 183),
aihe olisi ehdottomasti vaatinut sy
vällisempää käsittelyä.
Paikoin poliittisen ulottuvuuden
ohittaminen johtaa jopa virhetul
kintoihin, kuten väitteeseen siitä,
että suomalainen kansallisuusajat
telu olisi ollut ”varsin pitkään so
kea luokkakysymykselle” (s. 152).
Olihan Snellman hyvin tietoinen
sosialismin noususta Euroopassa,
ja hänen kansallisuusajatteluaan
voi osaltaan pitää vastauksena
modernin kapitalismin ja luok
kayhteiskunnan ongelmiin.
Vastapainoksi on korostettava,
että tutkimuksen päätösluku ”His
torian loputon virta – ja miten seu
rata sen liikettä” on erittäin ansio
kas. Kun Snellman ei itse ollut his
torioitsija, hänen panoksensa mo
dernin historiankirjoituksen kriitik
kona ja teoreetikkona on jäänyt
liian vähälle huomiolle. Samalla
saksalaisen tradition rinnalle ja yli
kin nousee jälleen ranskalaisen his
toriankirjoituksen ja laajemmin
ranskalaisen ajattelun merkitys
Suomessa – olkoon, että metodo
logisen nationalismin kritiikissä
kansallisten traditioiden selkeät ra
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jat on kyseenalaistettu, ja niiden
sijasta on korostettu kulttuurisia
siirtymiä, risteymiä ja ylirajaisia
prosesseja.
Kokonaisuutena Rantala esittää
Snellmanin historiallisessa ajatte
lussa esiintyvästä kulttuurikäsityk
sestä itsenäisen tulkinnan. Tutki
mus on rakenteeltaan johdonmu
kainen, argumentaatioltaan selkeä
ja kieliasultaan viimeistelty, suoras
taan elegantti. Tämä on sitäkin
huomionarvoisempaa, kun pide
tään mielessä, että Snellmanin il
maisutapa etenkin filosofisessa
tuotannossa on paikoin varsin vai
keaselkoista. Kyseessä on omape
räinen ja korkeatasoinen tutkimus,
vaikka paikoin jäinkin kaipaamaan
kriittisempää lukutapaa ja laajem
paa kontekstointia, joka olisi terä
vöittänyt analyysiä ja vienyt Ranta
lan tulkitsijana kauemmas Snell
manin omasta aatemaailmasta.
− Marja Jalava

Sukupuolta
politisoimassa
Elina Katainen: Vapaus, tasaarvo, toverillinen rakkaus: Perheen, kotitalouden ja avioliiton
politisointi suomalaisessa kommunistisessa liikkeessä ennen
vuotta 1930. Työväen historian
ja perinteen tutkimuksen seura
2013. 474 s.
Elina Kataisen väitöskirja perustuu
pitkäaikaiseen tutkimustyöhön. Jo
aiemmin Katainen on julkaissut
runsaasti suomalaisesta työläis
naisliikkeestä, erityisesti sen va
semmistosiivestä, ja nyt valmistu
nut tutkimus tuo merkittävän
kontribuution tälle Sylvi-Kyllikki
Kilven vuonna 1953 avaamalle tut
kimuskentälle. Se, että väitöskirjan
aihepiiriä on työstetty pitkällä aika
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välillä, näkyy työn poikkeukselli
sessa laajuudessa, joka kattaa hy
vinkin kaksi nykykriteerein laadit
tua väitöskirjaa. Tekijän perinpoh
jaisuutta osoittaa hyvin se, että
lähdeluettelo kattaa kymmenen ja
tutkimuskirjallisuus peräti 26 si
vua. Tutkimuksen sisältö on myös
väitöskirjaksi poikkeuksellisen run
sas ja monitasoinen. Siinä risteyty
vät lukuisat tutkimustraditiot, teo
riat ja metodiset lähtökohdat, joita
sovelletaan vaihtelevasti työn eri
osiin ja joiden kanssa käydään kes
kustelua, milloin tarkasti eksplikoi
den, milloin taas yhteyksiä impli
siittisemmin johtopäätöksiin ku
toen.
Sisällöllisesti väitöskirja kiinnit
tyy runsaslukuiseen kotimaiseen ja
kansainväliseen kommunismin tut
kimuskenttään, erityisesti sen fe
ministiseen haaraan. Tämä on
luontevaa siksi, että tutkimuksen
eräänlaisena keskushenkilönä on
Aleksandra Kollontai ja hänen sek
suaali- ja perhepoliittiset kirjoituk
sensa. Työn moniaineksisuus näkyy
myös Kataisen tekemissä metodi
sissa valinnoissa. Käytettyä aineis
toa tarkastellaan yhtäältä nais- ja
feministisen tutkimuksen piirissä
kehitellyllä välineistöllä, mutta
tekstien leviämis- ja vaikutuskana
vien analyysissa hyödynnetään
myös toimijuuden, kommunikaati
oiden ja verkostojen tutkimukses
sa käytettyjä metodeja. Myös bio
grafinen tutkimustraditio on väi
töskirjassa vahvasti edustettuna, ei
vain Aleksandra Kollontain vaan
myös muiden keskushenkilöiden
kautta. Lisäksi tulkinnallisia viit
tauksia löytyy myös käsitehistorian
ja identiteettien tutkimuksen laa
jaan kirjoon.
Kokonaisuudessaan väitöskirjan
tutkimusasetelma on transnatio
naalinen – vaikkei Katainen itse
tätä puolta väitöskirjassaan nosta
kaan esiin, vaan käyttää tutkimus
ajan omaan käsitteistöön parem
min kuuluvaa termiä ’internatio
naalinen’. Tutkimuksessa kuitenkin
liikutaan selkeästi ylirajaisissa ti
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loissa ainakin kolmella tasolla: En
siksi sisällissodan jälkeinen kom
munistinen liike sijoittuu alueelli
sesti Suomeen ja Neuvosto-Venä
jälle sekä näiden väliseen raja
maastoon, joka jatkuvasti vuotaa
molempiin suuntiin. Toiseksi tutki
muksen kohdehenkilöt ovat Suo
mesta Neuvosto-Venäjälle muutta
neita pakolaisia tai sieltä palannei
ta sekä rajaa muuten joko laillisesti
tai laittomasti ylittäviä. Kolman
neksi analysoitavat julkaisut liikkui
vat niin ikään ylirajaisessa maas
tossa ja välittivät valtiollisista ra
joista piittaamatta tietoa kommu
nistisen ideologian kehityksestä ja
konkreettisista
toteutumismuo
doista.
Väitöskirjan yleisen kontekstin
muodostaa ensimmäinen maail
mansota ja sitä seurannut poliitti
nen epävakaus, jossa vanha yhteis
kunnallinen järjestys niin Venäjällä
kuin Suomessa kriisiytyi ja hajoa
mista seurasi taistelu modernisoi
tumisen suunnasta kaikilla elä
mänaloilla. Avautuneessa toimin
tatilassa myös vallalla olleiden su
kupuolijärjestysten perusteet järk
kyivät ja vaihtoehtoisten mallien
esittämiselle tarjoutui uusia mah
dollisuuksia. Erilaisia malleja visioi
tiin jo ennen vallankumousta,
mutta vasta neuvostojärjestelmän
luominen tarjosi konkreettisen to
teutumispohjan uuden bolshevisti
sen moraalin sovellutuksille. Myös
Suomessa vaihtoehtoiset visiot
avioliiton, perheen ja seksuaalimo
raalin keskinäissuhteista synnytti
vät keskustelua – jonkin verran
kokeilujakin – etenkin työväenliik
keen radikaalin siiven piirissä, jos
kin, kuten Katainen hyvin osoittaa,
vahvaa kannatusta työläisnaisliik
keessä oli myös äitiyttä ja perheen
emännyyttä korostavalla kotita
lousideologialla.
Metodisesti tutkimusasetelma
rakentuu kaksitasoiseen verkostoi
tumiseen: yhtäältä keskeisten toi
mijoiden välisiin henkilösuhteisiin
ja toisaalta tekstien kautta muo
dostuviin kommunikaatioverkos

toihin. Analyysi etenee paikoin eri
tasoja vuorotellen, paikoin taas nii
tä yhteen sitoen. Tutkimuksen
pääpaino on kommunistisessa liik
keessä sisällissodan jälkeisenä vuo
sikymmenenä, mutta mukana on
myös työn kokonaisproblemati
soinnin kannalta tärkeä luku (2),
joka sijoittuu Venäjän vallankumo
usta ja Suomen sisällissotaa edel
tävään aikaan. Luku on tärkeä sik
si, että siinä pohjustetaan tutki
muksen keskeinen johtoteema:
Aleksandra Kollontain suomalaiset
yhteydet ja hänen ajamansa sek
suaalireformistisen ohjelman vai
kutukset Suomen työväenliikkee
seen ennen vallankumousta ja sen
jälkeen. Luku on tärkeä myös siksi,
että siinä Katainen avaa tutkimuk
sensa biografisen metodijuonteen,
jota hän soveltaa johdonmukaises
ti seuraavissa käsittelyluvuissa.
Biografiset kertomukset lomittuvat
kiinteästi kohdehenkilöiden ja hei
dän tuottamiensa tekstien välisiin
yhteyksiin ja ovat siten merkittävä
osa myös tutkimuksen verkosto
analyyttista käsittelyä. Biografinen
ote jää tutkimuksen metodisen vä
lineistön esittelyssä tosin eksplikoi
matta, mutta henkilöhistorialliset
jaksot ovat väitöskirjassa niin kes
keisesti edustettuina, että niillä
täytyy olla ja niillä myös on tutki
muksen sisäistä dynamiikkaa olen
naisesti syventävä tehtävä. Inhimil
lisessä koskettavuudessaan kirjoit
tajien elämänkohtaloiden esittelyt
tuovat myös analysoitavat tekstit
kokemukselliselle tasolle.
Seuraavat neljä lukua rakentu
vat löyhästi kronologialle ja keskit
tyvät ensin tarkastelemaan Venä
jän vallankumouksen jälkeen muo
dostuneita
kommunistinaisten
keskustelun kenttiä sekä Suomes
sa että Neuvosto-Karjalassa. Tämä
kin luku (3) on työn metodologian
kannalta tärkeä, sillä siinä Katai
nen avaa toimijoiden ylirajaiset
kommunikaatioväylät ja esittelee
eri foorumeilla käytyjen keskuste
lujen keskeiset teemat. Pääosassa
ovat sosialistiset naistenlehdet,

mutta tarkastelu ulottuu myös
Nuorisoliiton julkaisuihin. Informa
tiivinen ja tutkimuksen seuraavia
jaksoja pohjustava luku olisi hyöty
nyt johdannossa esiteltyjen kom
munikaatio- ja verkostotutkimuk
sissa käytettyjen metodien tietoi
semmasta sitomisesta empiiriseen
aineistoon.
Luvut 4 ja 5, jotka muodostavat
tutkimuksen sisällöllisen pääjak
son, Katainen paneutuu kokoa
mansa aineistomassan huolelli
seen ja pikkupiirteiseen analysoin
tiin. Näissä luvuissa Aleksandra
Kollontain seksuaali- ja avioliittore
formistiset tekstit toimivat edel
leen pohjana, jota vasten suoma
laisten kommunistien piirissä muo
toiltuja näkemyksiä arvioidaan.
Keskustelun ajallisesti edetessä yh
teys Kollontaihin kuitenkin ohenee
ja sijaa valtaa etenkin Neuvostolii
ton puoleisissa julkaisuissa Leninin
ajama puritaanisempi seksuaalipo
litiikka ja sukupuolittuneempi ih
misnäkemys. Sen sijaan Suomessa
ilmestyneissä kommunistisissa jul
kaisuissa vallitsee mielenkiintoinen
kaksijakoisuus: yhtäältä Kollontain
ajaman ”uuden moraalin” ideat
saavat etenkin nuorisoliittolaisten
ja eräiden miesvaikuttajien kes
kuudessa kannatusta kun puoles
taan naisliiton julkaisuissa jo var
haisesta työläisnaisliitosta juontu
vat kotitalous- ja äitiysideologiset
painotukset ovat edelleen vahvat.
Erityisesti näissä kahdessa pää
luvussa Elina Katainen osoittaa
teoreettisen vahvuutensa. Sovelta
malla ennen muuta Yvonne Hird
manin ’sukupuolisopimus’-käsitet
tä, mutta myös Maria Sjöbergin
ehdottamia käsitteitä ’huonekun
tasopimus’ ja ’isäntäsopimus’ sekä
allekirjoittaneen esittämää suoma
laista tasa-arvomallia kuvaavaa
’kaksijakoinen kansalaisuus’ -käsi
tettä Katainen ottaa eri tahoilta
haltuun aineistonsa ja tuottaa ori
ginaaleja tuloksia. Perusteellisella
käsittelytavallaan hän myös osoit
taa, miten monitasoisella ja vai
keasti hahmotettavalla pohjalla lii
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kutaan kun tavoitellaan toisaalta
intiimin seksuaalisuuden ja yhteis
kunnallisen avioliitto- ja perheinsti
tuution, toisaalta yksilöllisen valin
nan ja yhteisöllisen moraalin yh
teensovittamista. Kataisen tutki
mus on myös oiva osoitus suku
puolijärjestelmien moninaisuudes
ta ja jatkuvasta muuntuvuudesta
sekä yhteiskunnallisten ja poliittis
ten suhdanteiden suorasta tai epä
suorasta vaikutuksesta niiden ja
niiden taustalla vaikuttavien va
pautumisvisioiden muotoiluun.
Viimeinen käsittelyluku (6) sovit
tuu kiinnostavuudestaan huoli
matta hieman vaikeasti kokonai
suuteen ja sen ainekset olisi ehkä
voinut nitoa kahden edellisen lu
vun lomaan.
Kokonaisuudessaan se, että Eli
na Katainen on mahduttanut yk
siin kansiin suuren määrän pitkällä
aikavälillä tekemäänsä tutkimusta,
koituu kyllä väitöskirjan rikkaudek
si, mutta on samalla synnyttänyt
ongelmia, joiden ratkaiseminen ei
ole tekijälleen ollut aivan helppoa.
Selvimmin tämä näkyy tutkimusky
symyksen hapuilevuutena. Tutki
muksen kohde on kyllä ilmaistu
selkeästi, ja sitä myös tarkastellaan
monipuolisesti ja hyvää analyysiky
kyä osoittaen. Eri osia koossapitä
vä kysymyksenasettelu jää kuiten
kin häilyväksi ja aiheuttaa paikoin
jäsennysongelmia ja käsittelyn
päällekkäisyyttä. Johtavan argu
mentin kuljettamista vaikeuttaa
myös se, ettei tutkimus etene täy
sin kronologisesti vaan eri teemo
jen käsittelyssä aikatasot sekoittu
vat, mikä vaikeuttaa muutostren
dien hahmottamista.
Näitä puutteita kompensoi kui
tenkin erinomaisesti Kataisen kyky
jäsentää runsasta aineistoaan sel
keästi muotoilluilla teoreettisilla
käsitteillä sekä toimivilla metodisil
la valinnoilla. Lisäksi tutkimus on
kiistaton osoitus tekijänsä poik
keuksellisen laajasta lukeneisuu
desta ja sellaisesta historiallisen ai
neiston sisäistyneestä tuntemuk
sesta, jota tohtoroitumistasolla
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harvoin tapaa. Tämän oppineisuu
tensa varassa Elina Katainen on
onnistunut tuottamaan sisällölli
sesti rikkaan ja kielellisesti nautit
tavan väitöskirjan, joka tarjoaa
merkittävän kontribuution, ei vain
työläisnaisliikkeen vaan myös ylei
semmin modernisaatioon kytkey
tyviä ihmiskuva- ja identiteetti
muutoksia koskevalle tutkimuksel
le.
− Irma Sulkunen

Ennen
elokuvaa oli
biografi
Outi Hupaniittu: Biografilii
ketoiminnan valtakausi – toimijuus ja kilpailu suomalaisella
elokuva-alalla
1900–1920-luvuilla. Annales Universitatis
Turkuensis, sarja C, osa 367. Turun yliopisto 2013. 525 s.
Outi Hupaniittu on kunnianhimoi
sessa Suomen historian alan väi
töstutkimuksessaan tarttunut elo
kuvakulttuurin
varhaisvaiheisiin
1900-luvun kolmella ensimmäisel
lä vuosikymmenellä. Mykkäkau
den elokuvan tutkimus on kan
sainvälisesti ollut viime vuosina
elokuvahistorian alan voimakkaim
min kasvanut alue, ja Suomessakin
tutkijoiden innostus on ollut kas
vamaan päin. Aiempi tutkimus on
pureutunut esimerkiksi pääosin
kadonneiden näytelmäelokuvien
tuotantoon autonomian ajalla
(Hannu Salmi: Kadonnut perintö,
2002), dokumenttielokuvan tuo
tantoon ja merkitykseen (Jari
Sedergren ja Ilkka Kippola: Dokumentin ytimessä, 2009, sekä Joa
chim Mickwitch: Folkbildning, företag, propaganda, 1995), amerik
kalaisten elokuvien maahantuon
tiin 1920-luvulla (Jaakko Seppälä:
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Hollywood tulee Suomeen, 2012)
sekä elokuvasensuurikäytäntöjen
muotoutumiseen (Markku Neno
nen: Elokuvatarkastuksen synty
Suomessa, 1999). Lisäksi Kari Uu
sitalo ja Sven Hirn ovat monissa
pioneeritutkimuksissaan tavoitel
leet laajaa kokonaisnäkemystä,
vaikkakin hieman akateemisen
tutkimuksen ulkopuolella.
Tästä joukosta Hupaniitun työ
löytää selvästi oman paikkansa.
Sen tavoite on erilainen kuin yh
denkään aiemman tutkimuksen:
painopiste on otsikon mukaisesti
biografiliiketoiminnassa – elokuva
teattereissa, maahantuonnissa, le
vityksessä ja tuotantomuodoissa
sekä niiden lainsäädännöllisissä,
poliittisissa ja markkinataloudelli
sissa reunaehdoissa – enemmän
kuin varsinaisissa elokuvissa.
Elokuvien analyysin suhteen tut
kimuksessa tehdäänkin tarkka ra
jaus: työ keskittyy biografiliiketoi
mintaan, ei elokuvien sisältö- tai
muotoanalyysiin. Rajaus on ym
märrettävä ja tiettyyn pisteeseen
asti jopa välttämätön. Tosin se ei
lopulta täysin vastaa tutkimuksen
luonnetta, siinä kun oikeastaan
eritellään melko paljon myös elo
kuvia, esimerkiksi ohjelmistojen
koostumusta, varhaisia lajityyppejä
ja kotimaisen tuotannon muotou
tumista. Voi myös miettiä, onko
esimerkiksi ohjelmistorakenteen
analysoiminen ylipäätään mahdol
lista ja mielekästä ilman, että ottaa
huomioon, millaisista osasista oh
jelmisto koostuu.
Hupaniitun tutkimuksen vah
vuudet ovat kuitenkin kiistattomia:
arkistolähteistö on erittäin laaja ja
monipuolinen, ja sitä on käytetty
luovasti. Tutkijan, aikalaislähteiden
ja edeltävän tutkimuksen välille
syntyy hedelmällinen vuoropuhe
lu, joka kirjoittaa monella tavalla
uusiksi suomalaisen elokuva-alan
historian varhaisvaiheita. Niinpä
Hupaniitun tutkimus paitsi tuo uu
denlaisen näkökulman aikakauden
elokuvakulttuuriin myös syventää
ja tarkentaa tietämystä monesta
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erillisestä elokuvahistorian aluees
ta. Esille voi nostaa kolme keskeis
tä osa-aluetta.
Ensinnäkin tutkimus tuottaa pe
rustutkimuksen hyvien perinteiden
tapaan runsaasti uutta tietoa men
neisyydestä. Kenties kaikkein kiin
nostavin tieto on se, että Hupaniit
tu pystyy uskottavasti osoittamaan
elokuvateattereiden jatkaneen toi
mintaansa lähes katkotta sisällisso
dan ajan levottomassa pääkau
pungissa. Tutkimustulos on edel
lyttänyt hankkiutumista ilmeisim
män lähdeaineiston eli lehti-ilmoi
tusten taakse; vasta sotaverotilit
paljastavat toiminnan jatkuvuu
den. Muita merkittäviä uusia tieto
ja liittyy esimerkiksi Suomen Bio
grafi Oy:n perustamiseen ja sen
määrätietoiseen toimintaan mo
nopoliaseman saavuttamiseksi. Li
säksi Hupaniittu on onnistunut
tunnistamaan joukon aiemmin
tuntemattomia kotimaisia eloku
viakin, vaikkei se olekaan tutki
muksen päätarkoitus.
Toinen tutkimuksen keskeinen
anti liittyy elokuvan historiankirjoi
tuksen perinteeseen. Hupaniittu
kiistää uskottavasti sen vahvan us
kon katkokseen, joka elokuvahis
toriassa on tavattu sijoittaa valtiol
lisen itsenäistymisen tienoille. Hän
pystyy vakuuttavasti osoittamaan,
että tiettyjen murrospiirteiden läpi
kulki vahva jatkuvuus ja että auto
nomian ajalla nousi vahva ja mää
rätietoisesti kehitetty biografikult
tuuri – toiminnan painopiste vain
oli elokuvien maahantuonnissa, le
vittämisessä
ja
esittämisessä
enemmän kuin niiden valmistami
sessa. Erityisen tärkeätä on se, että
Hupaniittu onnistuu erittelemään
mekanismia, jolla murrosusko on
muotoutunut, vahvistunut ja hil
jakseen muuttunut vallitsevaksi
totuudeksi. Tämä katkosajattelu
juontaa alun perin 1920-luvun
elokuva-alan omaan markkinapu
heeseen, haluun tehdä jyrkkä ero
aiempaan toimintaan ja korostaa
oman toiminnan pioneeriluonnet
ta. Olennainen osa katkosajattelua

oli pieni mutta merkittävä ter
minologinen sekaannus. Termi
”elokuva”, joka kehiteltiin ja va
kiinnutettiin 1920-luvun lopulla,
kattoi paljon laajemman alueen
kuin sellaiset aiemmat termit kuin
”filmi” ja ”biografi”. Niinpä saa
tettiin väittää, että suomalainen
elokuva-ala oli vakavassa merki
tyksessä syntynyt vasta itsenäisyy
den alkuvuosina. Hupaniittu on
nistuu kuitenkin purkamaan ter
minologisen sekaannuksen: tämä
käsitehistoriallinen oivallus on kai
kessa yksinkertaisuudessaan aivan
perustavanlaatuinen.
Tutkimuksen kolmas anti on vai
keammin täsmennettävissä, sillä se
on jotakin sellaista, jota tässä tut
kimuksessa ei aivan suoraan sano
ta ja joka ei tarkalleen ottaen kuu
lu tutkimuksen näkökulmiin. Joka
sivulta kuitenkin piirtyy sellainen
kuva urbaanin elämänmenon, vi
suaalisen viihdekulttuurin ja vireän
kansainvälisen liiketoiminnan vä
rittämästä Suomesta, joka usein
jää muulta tutkimukselta huomaa
matta. Hupaniitun väitös ei kirjai
mellisesti kytkeydy modernisaatio
tutkimukseen, mutta ainakin rivien
välissä käy sen kanssa keskustelua
ja tarjoaa siihen oman kiinnosta
van lisänsä. Vakuuttava ja vaikut
tava tutkimus ei pysähdy omiin ra
joihinsa vaan herättelee jo keskus
telua myös tulevien tutkimusten
kanssa.
− Kimmo Laine

Järjestelmä
keskeinen
analyysi
suomalaisesta
koulutuksesta
Pauli Kettunen ja Hannu Simola (toim.): Tiedon ja osaamisen
Suomi. Kasvatus ja koulutus
1960-luvulta
2000-luvulle.
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia III. SKS 2012.
555 s.
Suomen kasvatuksen ja koulutuk
sen historian kolmas osa kattaa
vuosikymmenet
1960-luvulta
2000-luvulle. Tuolloin muotoutui
teoksen toimittajien mukaan se
Suomi, jota mainostetaan maail
man eturivin koulutusyhteiskunta
na. Rakennettiin järjestelmä, joka
ulottuu päiväkodista ikäihmisten
yliopistoon.
Tiedon ja osaamisen Suomi
-teos on haastava arvioitava. Ku
kaan tutkija ei ole liikkunut kaikilla
kirjan kattamilla koulutuksen sek
toreilla: esiopetuksesta, julkisen
koulun, vapaan sivistystyön ja eri
tyis- ja ammattikasvatuksen aloilta
aina korkeakoulupolitiikkaan asti.
Tästä lähtökohdasta ajateltuna
teoksella on tärkeä tehtävä. Se an
taa uusimpaan tutkimukseen pe
rustuvan yleiskatsauksen viime
vuosikymmenten
kehityksestä,
muutosten syistä ja joistakin niiden
aiheuttamista seurauksista. Suo
men koulutuksen kehityksen iso
kuva 1960-luvulta 2000-luvulle tu
lee alan johtavien tutkijoiden toi
mesta pätevästi ylöskirjatuksi.
Makrotason muutokset taustoite
taan ja perustellaan laajalla aikai
semmalla tutkimuksella. Teos on
tarpeellinen käsikirja kaikille kasva
tus- ja koulutusalan tutkimusta te
keville, kun joudutaan perehty
mään viime vuosikymmenten ylei
seen kehitykseen ja ymmärtämään
nykytilaa.
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Kirja koostuu kuudestatoista
laajasta pääartikkelista. Ne on jaet
tu temaattisesti käsittelemään
koulutuksen politiikkaa ja hallin
toa, laajentuvaa kenttää, taloutta
ja sosiaalista merkitystä sekä kou
lutusta globalisoituvassa maail
massa. Jakoa voi pitää perusteltu
na, ja se lisää kirjan käyttökelpoi
suutta käsikirjana.
Koko teoksen läpikäytyään luki
ja havaitsee hyvin samantyyppisiä
syitä muutosten taustalla päivähoi
dosta korkeakouluihin: 1960-lu
vulta alkaneen rakennemuutok
sen, 1970-luvun suunnittelu-us
kon ja voimakkaan alan laajentu
misen ja alkavan eriytymisen,
1980-luvun lopulta voimistuneen
markkinavetoisemman yhteiskun
nan, 1990-luvun lamakauden ja li
sääntyvän kansainvälisyyden.
Parhaiten artikkelit avaavat
1960- ja 1970-luvun vaiheita. Ai
van uusimman kehityksen ymmär
täminen on aina haastavaa. Tässä
kin teoksessa 1990-luvun loppu
puolen ja 2000-luvun alun osuu
det jäävät pääasiassa suppeiksi ja
kuvaileviksi teksteiksi. Artikkelei
den aikarajauksessa on myös hor
juvuutta. Teoksen nimessä luva
taan käsittely 1960-luvulta 2000luvulle. Vapaan sivistystyön kehi
tystä kuvataan kuitenkin 1800-lu
vun lopulta lähtien, samoin erityis
opetuksen vaiheita. Koulutuksen
taloutta, muutoksia koulutetun
eliitin osuuksissa sekä väestön so
siaalista ja taloudellista liikkuvuut
ta tarkastellaan niin ikään koko
1900-luvun kehityksenä. Pidempi
tarkasteluväli mahdollistaa tiettyjä
johtopäätöksiä ja vertailuja, mutta
tuottaa kronikkamaisen tarkaste
lutavan. Syvällisempi ja teoreetti
sempi analyysi edellyttäisi tiukem
paa rajaamista ja porautumista
varsinaisen aikarajauksen kysy
myksiin. Esimerkiksi Joel Kivirau
man artikkelissa maahanmuutta
janoppilaiden osuuden tarkastelu
jää yhden sivun mittaiseksi, vaikka
heidän määränsä on nopeasti li
sääntynyt parin viime vuosikym
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menen aikana. Aiheesta on ole
massa uutta tutkimustietoa, joka
ei ole kirjaan päätynyt.
Teemat ovat asiallista mutta
melko raskaslukuista makro- ja
hallintotason historiaa. Erityisen
onnistuneena ja sujuvana analyysi
na pidän teoksessa Ari Antikaisen
ja Risto Rinteen tarkastelua poh
joismaisen hyvinvointivaltion kou
lutusmallista osana ylikansallisia
muutoksia. Artikkeli summaa hy
vin laajasta kansainvälisestä pers
pektiivistä tulkittuna koko kirjan
teemoja menneen ja käynnissä
olevan osalta. Sari Pekkala Kerrin
tilastoyhteenvedot eri koulutus
sektoreiden kustannuksista ovat
myös hyvin tarpeellisia ja kattavia
perusanalyyseja, nyt kätevästi yh
dessä teoksessa, jossa tunnusluku
ja samalla taustoitetaan kirjan
muiden artikkeleiden avulla.
Laajempien katsausten lisäksi
kirjassa on kolme mielenkiintoista
täsmätekstiä, jotka tuovat elävyyt
tä ja teräviä havaintoja käsiteltyi
hin teemoihin. Näitä ovat Mirka
Räisäsen ja Sakari Suutarisen artik
keli 1970-luvun koulutuspoliittisis
ta liikkeistä (Demokraattiset koulu
työntekijät ja Vapaan koulutuksen
tukisäätiö) sekä Kimmo Rentolan
teksti Suomen teiniliiton noususta
ja tuhosta. Tämän tyyppisiä osuuk
sia, joissa kurkistetaan ikään kuin
järjestelmän kulissien taakse, olisi
voinut olla enemmänkin. Myös
Hannu Simolan Suomen koulujen
PISA-menestystä
pohdiskeleva
analyysi on sujuva ja monipuolinen
synteesi erilaisista selitysmalleista.
Monet tiede- ja koulutuspolitii
kan säröt ja jännitteet ohitetaan
kirjassa kokonaan tai jätetään ko
vin vähälle analyysille, kuten kor
keakoulujen jo 1990-luvulta alka
neet sisäiset ongelmat, opettajan
koulutuksen vaikea asema, yksi
tyiskoulujen rooli Suomessa, voi
mistuvat erot keskusten ja reunaalueiden välillä, sekä koko sivistys
sektorin kasvava kustannusvaje,
joka on nyt laukeamassa ratkaista
vaksi peruskoulusta korkeakou
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luun. Kokonaan uuden tutkimus
tiedon määrä jää teoksen sivumää
rään suhteutettuna myös liian vä
häiseksi. Useimpien artikkeleiden
sisältö on julkaistu jo aikaisemmis
sa väitöskirjoissa, monografioissa,
kansainvälisissä ja kansallisissa re
feree-journaaleissa. Monissa osa
kysymyksissä uudempi tutkimus
tieto on jätetty kokonaan huo
mioimatta. Tekijät ovat rakenta
neet tekstinsä pitkälti jo tutkiman
sa ja kirjoittamansa varassa. Tämä
on siinä mielessä valitettavaa, että
vastaavaa laajaa koulutuksen ko
konaistarkastelua ei tulla vuosi
kymmeniin tekemään. Kokonais
kuva on liian harmoninen.
Teos paljastaa myös yhden kou
lutuksen ja kasvatusalan tutkimuk
sen nykyongelman. Oppilaitosten
ja eri alueiden todellisista olosuh
teista ja muutoksista on aika vä
hän empiiristä näyttöä. Hallinto
tekstien, opetussuunnitelmien, vi
ranomaismateriaalien sekä keski
arvotilastojen antama kuva on
usein eri kuin toimijoiden kokemus
ja todelliset ”koulutuskentän” olo
suhteet. Itse asiassa kirjan avaa
maa kokonaiskuvaa ei ole olemas
sa muualla kuin politiikan ja tutki
joiden teksteinä. Antikainen ja
Rinne muistuttavat lisäksi osuvasti
aikajänteen merkityksestä, kun hy
vinvointivaltion ja sen rinnalla voi
mistuneen kilpailuvaltion vaiku
tuksia koulutuksen muutoksiin ar
vioidaan. Muutos on nopeinta po
liittisessa diskurssissa ja hitainta
sosiokulttuurisissa käytännöissä.
Usean kirjoittajan kokoomateos
on aina vaikea tehtävä: kuinka
tekstit sijoittuvat keskenään, kuin
ka vältetään turhan toiston vaara
temaattisessa
käsittelytavassa?
Näihin ongelmiin törmätään jo
kahdessa ensimmäisessä luvussa.
Hyvinvointivaltion kehitys ja sen
myöhemmät kohtalot uusliberalis
min aiheuttamine muutoksineen
tulevat jatkossa toistetuksi mones
sa luvussa hyvin samalla tavalla.
Onko kirjaan kootuilla tutki
muksilla mitään merkitystä aikam
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me koulutuspolitiikan ja lähitule
vaisuuden kannalta? Tähän kysy
mykseen ei tietenkään ole selkeää
yhtä vastausta, mutta rivilukija
saattaa teosjärkälettä kahlates
saan sitä mielessään kysyä. Muuta
missa artikkeleissa tulevia näkymiä
varovasti raotetaan. Sari Pekkala
Kerr ja Risto Rinne lopettavat
oman artikkelinsa varovaiseen
koulutususkoon: maisterintutkinto
toimii koventuneista työmarkki
noista huolimatta edelleen aseena
suoranaista työttömyyttä ja syrjäy
tymistä vastaan. Joel Kivirauman
mukaan kansakunnan yhtenäisyys
ei ole enää harjoitetun politiikan
ytimessä, yhtenäiskoulu uhkaa eri
arvoistua. Risto Rinne ei lähde en
nustamaan eliitin tulevaisuutta
Suomessa. Hänen analyysissaan
eliitin erottautumisen tarkastelu

on kansallinen ja historiallinen: uu
det näkökulmat odottakoot ai
kaansa.
Koulutuksen mallivaltion mark
kinamiehiksi ja -naisiksi tai erin
omaisen yhtenäisen peruskoulun
PISA-tulosten takaajiksi tekijät ei
vät ryhdy, mutta tietty järjestelmä
keskeisen koulutuspolitiikan tukija
artikkeleista väkisin muotoutuu.
Loppuluvussa Pauli Kettunen ar
vioikin tätä problematiikkaa ja
muistuttaa pysyvien arvojännittei
den olemassaolosta koulutuspoli
tiikan kentällä. Niistä olisi mieluusti
lukenut enemmänkin. Suomalai
sen koulutuspolitiikan konsensus
hakuisuus näyttää kattavan myös
pitkälle kasvatusalan tutkimusta.
Jo teoksen nimi Tiedon ja osaamisen Suomi heijastelee tiettyä aika
laisuskoa systeemin menestykses

tä. Kriittisiä avauksia, teräviä uusia
tulkintoja teoksesta ei juuri löydy.
Lukijan on lisäksi hyvä muistaa,
että peruskoulun ja massayliopis
ton tuottaman osaamisen ja tie
don merkityksen todellisia tuloksia
aletaan mitata vasta kuluvan vuo
sikymmenen aikana, kun perus
kouluajan ja massayliopistojen
kasvatit ovat täyttäneet kaikki kor
keimmat virat, tehtävät ja asema
paikat. Kirjassa kuvattu ja nimetty
ajanjakso tiedon ja osaamisen
Suomi on sen sijaan perustunut
yhtälailla aikaisemman rinnakkais
koulun ja eliittiyliopiston tuottami
en kasvattien henkiselle pääomal
le. Koulutusjärjestelmän vaikutus
ten kvartaali on ainakin 25 vuotta.
− Jari Salminen

Historiallisen Aikakauskirjan kirjoitusohjeet ovat osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ohjeet kirjoittajille/

HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 4 / 2013

525

