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Sanoista tekoihin

Syksyllä  pienellä joukolla Joensuun yliopiston historian jatko-opis-

kelijoita oli yhteinen päämäärä: julkaista oma aikakauskirja. Ajatus ai-

kakauskirjasta oli tullut esiin aina silloin tällöin puheissamme, puoliksi 

leikin varjolla. Loppukesästä 2003 alkoi kuitenkin näyttää siltä, että oli 

todella mahdollista ryhtyä sanoista tekoihin. Toimituskunta sai muo-

tonsa ja se ryhtyi kartoittamaan aikakauskirjan julkaisumahdollisuuksia. 

Lopputulos oli, että toimituskunta katsoi parhaaksi perustaa historian 

jatko-opiskelijoiden yhdistyksen, joka toimisi aikakauskirjan julkaisi-

jana. Työjärjestys kulki siis tavallaan toisin päin kuin olisi odottanut; 

yleensä ensin syntyy yhdistys, joka ryhtyy tekemään omaa julkaisuaan, 

mutta tässä tapauksessa ajatus julkaisusta oli syntynyt ensin. 

Toisaalta yhdistyksen – jonka nimeksi valittiin Labyrintti – perustami-

sen tarkoituksena ei ollut ainoastaan saada aikakauskirjalle julkaisija. 

Koimme, että historian jatko-opiskelijoiden yhdistykselle oli tilaus sen-

kin vuoksi, että tarvitsimme jonkinlaisen yhteisen järjestön kokoamaan 

meitä ja ajamaan meidän jatko-opiskelijoiden asioita. Kuten jokainen 

lisensiaatintutkimustaan tai väitöskirjaansa tekevä tietää, työ on yksi-

näistä puurtamista. Labyrintti voi tulevaisuudessa tarjota jäsenilleen tu-

kiryhmän, jossa voi jakaa omia kokemuksiaan ja tuntojaan tutkimuksen 

etenemisestä ja rahoittamisesta. 

Lähde – Historiatieteellinen aikakauskirja syntyi jatko-opiskelijoiden 

omasta halusta kirjoittaa muutakin kuin vain omaa opinnäytetyötä. Tä-

män aikakauskirjan tarkoituksena on synnyttää uusi keskustelufoorumi, 

jolla vaikeita ja vähemmälle huomiolle jääneitä teemojakaan ei kaihde-

ta. Olemme halunneet myös varata kirjoitustilaa historian lähitieteiden 

edustajille, sillä historiahan ei ole suljettu tiede, vaan on vuorovaikutuk-
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Historia ja postmodernin haaste

”Olen usein elämäni aikana tehnyt sellaista mitä en ollut päättänyt tehdä ja jättä-

nyt tekemättä sellaista minkä olen päättänyt tehdä. Jokin minussa, en tiedä mikä, 

toimii [...] En tarkoita, ettei ajatuksilla ja päätöksillä olisi mitään vaikutusta tekoi-

hin. Mutta teot eivät vain pane toimeen sitä, mitä aiemmin on ajateltu ja päätetty. 

Teoilla on omat lähteensä ja ne ovat yhtä omaperäisellä tavalla minun tekojani kuin 

minun ajatteluni on minun ajatteluani ja minun päätökseni minun päätöksiäni.”

 : .

Historian ja menneisyyden epäsuhta

Hans Erich Nossackin romaanissa Vallankumoussankari historiantut-

kijalle paljastuu, että hänen väitöskirjansa päätoimija, tuntemattomaksi 

jäänyt punakaartin johtaja, on hänen oma edesmennyt isänsä. Arvoste-

tussa tutkimuksessaan historioitsija on piirtänyt loogisen kuvan tapah-

tumaketjusta, jota ideologisin ja poliittisin motiivein toimiva vallanku-

moussankari ohjasi. Moitteettomaan asiakirja-analyysiin pohjautuva 

väitöskirja on kuitenkin ristiriidassa isän esittämän kuvauksen kanssa; 

siinä tapahtumiin vaikuttivat ratkaisevasti sattuma, uteliaisuus ja hetken 

mielijohteet. Tutkijapoika on rekonstruoinut menneisyyden kaikkien 

historiatieteen sääntöjen mukaan, muttei pysty tunnistamaan historial-

lista toimijaansa, vaikka tämä on elänyt aivan hänen omassa lähipiiris-

sään. Kirjoitettu ja eletty historia eivät kohtaa.

Historiallinen lähdeaineisto on luonteeltaan omaa aikaansa jäsentä-

vää, rationalisoivaa ja tekstualisoivaa. Siihen liittyy pyrkimys selkiyttää 

jokin ilmiö tai asia aineiston laatijatahon intressien kautta selkeärajai-

seksi käsitteistöksi – kyse on ympäristön haltuunotosta ja laatijan oman 
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sessa muun humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kanssa. 

Toivomme, että Lähteestä muodostuu eloisa ja kritiikkiä kaihtamaton 

julkaisu, jossa jatko-opiskelijoiden into yhdistyy kokeneempien tieteen-

tekijöiden taitoon.

Ensimmäinen numero kantaa nimeä Lähteen äärellä. Sen kirjoittajat 

ovat tarttuneet härkää sarvista ja pohtineet suhtautumistaan historian 

lähteisiin ja metodeihin. Tutkija on perimmäisten kysymysten äärel-

lä, kun hän pohtii, mikä on hänen suhteensa tutkimuksen lähteisiin ja 

metodeihin. Tiedostamme jo sen, että absoluuttisen objektiivisuuden 

saavuttaminen tutkijana on mahdotonta, koska olemme kaikki oman 

aikamme, paikkamme ja kulttuurimme tuotteita. 

Toimituskunta haluaa kiittää erityisesti Joensuun yliopiston historian 

laitosta kaikesta kannustuksesta ja tuesta, jota se on osoittanut aikakaus-

kirjaprojektillemme. Päätoimittajana haluan osoittaa erityiskiitoksen 

toimituskunnan jäsenille, jotka ovat itseään säästämättä tehneet työtä 

ja muodostaneet reipashenkisen ja ideoita pursuavan tiimin, sekä tuk-

holmalaiselle graafi kollemme Allyson Greenille, joka on tehnyt loistavaa 

työtä Lähteen ulkoasun suunnittelussa ja taitossa.

Sirpa Aalto
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identiteetin rakentamisesta suhteessa siihen. Kun historiantutkija lukee 

asiakirja-aineistoa, on usein tuloksena kaksinkertainen rationalisointi. 

Tutkija tarkastelee lähdekriittisesti dokumentin syntyä, todistusvoimaa 

muihin lähteisiin nähden ja sen laatijan intressejä. Mikäli lähde läpäisee 

tarkastelun, sitä käytetään todistuskappaleena ajastaan. Tässä vaiheessa 

lukutapa on yleensä suora ja lähteen katsotaan paljastavan meille jotain 

todellisesta menneisyydestä ilman, että sen luonnetta ”tekstinä” ja tällai-

sen tekstin suhdetta todellisuuteen problematisoitaisiin.

Voidakseen toteuttaa loogista päättelyä ja rakentaa syy-seuraus -suhtei-

siin perustuvaa tarinankulkua tutkijat ovat korostaneet historiallisten 

toimijoidensa sisäistä koheesiota. Kohdatessaan aineistossaan epäjoh-

donmukaisuuksia tutkija yleensä ottaa tämän haasteena; poikkeavia tul-

kintoja vertaillaan kriittisesti ja näistä toinen pyritään sulkemaan pois 

vähemmän todennäköisenä. Ajatus rakenteiden, yhteisöjen ja yksilöiden 

pirstaleisuudesta ja tätä kautta sisäisistä ristiriidoista on historialle to-

dellinen ongelma. Kun tutkimuksen jakamaton atomi, yksilö, jakautuu-

kin keskenään kamppaileviin haluihin, pelkoihin ja intresseihin, joutuu 

historiallisen kertomuksen eheys koetukselle – kärjistetysti ”skitsofree-

ninen toimija” kieltäytyy noudattamasta tutkijan häneltä odottamaa as-

kelkuviota. 

Postmoderni kritiikki

Juuri näihin ongelmakohtiin kohdistuu postmoderni kritiikki histo-

riaa kohtaan. Pisimmilleen vietynä koko historian asema tieteenä on 

kyseenalaistettu. Eritoten kritiikki on kohdistunut ”yhden historian” 

mallia ja normatiiviseen päättelyyn sekä lähdekritiikkiin perustuvaa ob-

jektiivisuutta kohtaan. Totta onkin, että kun historioitsijat ovat piilou-

tuneet lähteittensä taakse ja väittäneet kuvaavansa menneisyyttä wie es 

eigentlich gewesen, tutkimukseen aina kuuluvat arvo- ja näkökulmava-

linnat on tehty heidän puolestaan. Yleensä tämä on Suomessa johtanut 

vahvaan kansallis-patrioottiseen kerrontaan, mutta samoin esimerkiksi 

työväentutkimuksen taustalta on löydettävissä kyseenalaistamattomia 

arvolähtökohtia, jotka ovat ohjanneet tutkimusta.

Tuntuu kuitenkin siltä, että ainakin vulgaarein postmoderni kritiikki 

historiaa kohtaan osuu jo ohi maalin. Yhden historian malli on mur-

tunut, vaikka sen jäänteet yhä elävätkin vahvoina. Samoin käsitykset 

arvovapaasta, puhtaan objektiivisesta historiantutkimuksesta ovat 

väistymässä, ja tilalle on tullut vaatimus tutkijan asemoimisesta tutki-

muskohteeseensa, teoreettisten ja metodologisten valintojen julkikir-

joittaminen sekä valitun tarkastelunäkökulman ratkaiseva merkitys 

tutkimustulosten kannalta. Vaikutteet muilta tieteenaloilta muokkaavat 

historiaa, ja perinteisen poliittisen historian rinnalle on ilmestynyt koko 

joukko tutkimussuuntauksia psykohistoriasta sukupuolten historiaan. 

Tämä kehitys johtaa vääjäämättä myös historian lähdeaineiston käytön 

monipuolistumiseen.

Paine kiinnittää yhä enemmän huomiota teoreettisiin ja metodologisiin 

kysymyksiin siirtää historiatieteellisen keskustelun painopistettä onto-

logiaan ja epistemologiaan; käsityksiin olevaisen ja tiedon olemuksista. 

Siirtymä ei voi tapahtua ilman, että ”draamallinen” historiankerronta 

muuttuisi. Kun kriittisen tarkastelun kohteena on itse toimijakuva ja 

lähteiden ja tieteen rajallinen kyky kertoa jotain menneisyydestä, mah-

dollisuus rakentaa yksiäänistä historiallista kehitystarinaa heikkenee. 

Vertailukohtaa voidaan hakea nykyajan kuvataiteista. Selkeä esitys ja 

eheät toimijat ovat vaihtuneet äärettömään monitulkintaisuuteen ja 

pirstaleiseen mielenmaisemaan. Usein taiteilijat ovat kohonneet niin 

korkealle abstraktiotasolle, että taidekeskusteluun uskaltautuu vain ra-

jallinen asiantuntijoiden joukko. Vastaava elitistinen kehitys on edessä 

historiallakin, joka perinteisesti on herättänyt muita tieteenaloja enem-

män kansalaiskeskustelua.

Länsimainen ajattelutapa ja muisti pohjaavat kuitenkin niin vahvasti 

tietynlaiseen tarinarakenteeseen, jolla on alku, kliimaksi ja loppu, että 

postmoderni käsitys uudenlaisesta kerronnasta ilman selkeää subjektia 

ja juonikuviota tuntuu vielä kaukaiselta. Itse en ole täysin vakuuttunut 

tuollaisen mallin kaikkinaisesta siunauksellisuudesta. On ehdottomasti 

paikallaan postmodernismin hengessä korostaa historian moniäänisyyt-

tä, ristiriitoja ja ”unohdettujen historiaa”. Mutta haluaisivatko vaikkapa 

homoseksuaalit tai perheenäidit, että kun historia lopulta heidät löytää, 

tuloksena olisi tutkijan refl ektointiin, tutkimuskohteen sisäiseen pirsta-

leisuuteen ja historiallisen todellisuuden saavuttamattomuuteen keskit-

tynyt työ? 

Idun kritiikille postmodernia ajattelua kohtaan sain professori Juha Sil-

talan luennolta Joensuun psykologipäivillä maaliskuussa 2003. Siltala 

kritisoi foucaultlaisen ajattelun ”kalifornialaista” suuntausta, joka kärjis-

täen lopulta käsittää Dachaun keskitysleirinkin kiehtovien elämäntapa-
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valintojen verkostoksi. Samoin historioitsija Richard J. Evans on kirjas-

saan ”In Defence of History” todennut postmodernin hyperrelativismin 

johtavan tilanteeseen, jossa yksikään historiantulkinta ei ole toista oi-

keampi – näin edistyksen nimissä portit avataan David Irvingin kaltaisil-

le taantumuksellisille agitaattoreille, jotka kiistävät esimerkiksi juutalais-

ten joukkotuhon. Postmodernit ajattelijat ovat korostaneet fi losofi ansa 

emansipoivaa voimaa. Pelkään pahoin, että äärimmilleen vietynä suun-

taus jättää identiteettiään etsivät ihmiset alati otettaan tiukentavan kapi-

talistisen näennäisvapauden armoille. Kaikista puutteistaan huolimatta 

kansallinen historiankirjoitus ja siihen kytkeytynyt työväenhistoria ovat 

toimineet vastavoimina ”uusliberaalille juurettomuudelle”. Kun tarkas-

telun keskiöön saadaan naiset, unohdetut ja alistetut, voi perinteisinkin 

keinoin toteutettu historiankirjoitus olla emansipoivaa.

Eheä jatkuvuus vai pirstaleinen muutos?

Paradoksaalista kyllä, historiantutkimuksen perustana on ollut jonkin 

historiattoman olemassaolo. Ihmiskeho, joka tuntee mielihyvää, kipua, 

kylläisyyttä ja nälkää, on lopulta pysynyt historiantutkimuksen mitta-

puulla varsin muuttumattomana. Tällainen perusta voi olla aivan oikeu-

tettu. En tarkoita, että historiallinen toimija olisi typistettävä vain parit-

televaksi ja kaloreita metsästäväksi mekanismiksi, jolloin tutkimuksen 

argumentaatio helposti alkaisi liikkua akselilla luonnollinen – luonno-

ton. Mutta silti kunkin tulkinnan lopulta mahdollistaa käsitys jollain ta-

valla samankaltaisesta ihmistoimijasta kuin itse olemme. Voidaan arvi-

oida, että köyhyys synnyttää nälkää, nälkä pahoinvointia ja pahoinvointi 

heijastuu yhteisöön. Ei liene sattuma, että historiantutkijat ovat olleet 

vahvoilla tarkastellessaan sotia ja kriisejä, joissa yksilöiden on katsottu 

toimivan Maslowin tarvehierarkian alemmilla portailla. 

Mitä monimutkaisemmaksi ja abstraktimmaksi tarkasteltava toimin-

taympäristö on muuttunut, sitä osuvammaksi on tullut postmoderni 

kritiikki historiaa kohtaan. Tällöin tutkimuskohteena ovat ne loputto-

masti varioivat tavat, joilla talous, kulttuuri, politiikka sekä ihmiskeho 

ja -mieli vuorovaikuttavat. Kuinka hedelmällistä olisi esimerkiksi tutkia 

1950-luvun suomalaista sukupuolijärjestelmää ja ottaa työn lähtökoh-

daksi anatomialtaan ja fysiologialtaan muuttumaton ihmiskeho, ravin-

nonhankinta ja lisääntyminen? 

Riippuu lopulta tutkijan omasta maailmankuvasta ja ihmiskäsityksestä 

halutaanko tutkimuskohteesta ja sen vertailuryhmistä löytää jatkuvuutta 

vai muutosta. Aiherajauksen lisäksi näkökulmavalinnoilla ja pienillä pai-

notuseroilla voi syntyä liki vastakkaisia tuloksia. Siksi onkin syytä tuoda 

julki tutkijan aivan perimmäiset oletukset ihmistoimijasta, perustella ne 

ja käydä niistä keskustelua. Esimerkiksi parhaillaan Historiallisessa Ai-

kakauskirjassa vellova väittely talvisodan päättymisestä ja Suomen kyt-

köksestä Saksaan tulee pysymään hedelmättömänä lähdefetishisminä, 

elleivät osapuolet perustele käyttämiään lukutapoja muullakin kuin ob-

jektiivisella lähdekritiikillä. Kyse on jälleen toimijakuvasta ja tätä kautta 

käsityksestä motiiveista ja intresseistä. 

Joukko kysymyksiä lepää historiantutkijoiden edessä. Onko postmo-

derni, pirstaleinen ihmiskäsitys siirrettävissä vaikkapa 1700-luvun tut-

kimukseen? Onko käsityksemme menneisyydessä toimineesta selkeästä 

yksilöstä historiallisen aineiston ja tulkinnan tuottamaa harhaa vai onko 

ihminen todella ollut aiemmin eheämpi? Ja onko postmoderni maail-

mankuva itseään toteuttava profetia, jälkikapitalistinen noidankehä, jota 

historiantutkimuksen tulisi omista jatkuvuutta korostavista lähtökoh-

distaan vastustaa? Mielestäni tutkijoiden on oltava valppaampia havait-

semaan ja hyväksymään tutkimuskohteestaan löytyviä ristiriitoja yksi-

viivaisen kehityskertomuksen kustannuksella. Samoin lähdeaineiston 

olemukseen tekstinä on kiinnitettävä enemmän huomiota. Puhtaasta 

objektiivisuudesta on siirryttävä tutkijan subjektiivisuuteen ja julkilau-

suttuihin näkökulmiin, teorioihin ja metodeihin. 

Silti historiantutkimus voi painottaa, että lähteiden takana on ollut to-

dellisia ihmisiä, joiden elämään on mahdollista luoda rajattuja silmä-

yksiä. Vaikka subjekti olisikin pirstoutunut, on niin järjestelmissä kuin 

ihmisyksilöissäkin pyrkimys eheyteen ja elämänhallintaan.

Ville Kivimäki
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Kati Parppei

Pyhimyksiä ja paholaisia – keskiaikaisten 
venäläistekstien kaksijakoinen maailma

Hurskas hallitsija voittaa taivaallisen tuen avulla taistelun pahaa vas-

taan – ylevä teema, joka nykymaailmassa näkyy niin valkokankaalla 

kuin maailmanpoliittisissa palopuheissakin. Dualistinen maailman-

kuva kulkee punaisena lankana myös keskiaikaisissa teksteissä, mikä 

asettaa omat haasteensa kronikoita ja pyhimyselämäkertoja lähtei-

nään käyttävälle tutkijalle. Kati Parppei käsittelee keskiaikaisten 

venäläislähteiden problematiikkaa.

Venäjän alueen keskiaika näyttää ensi silmäyksellä kiitolliselta tutki-

muskohteelta. Kirjallisia tuotoksia – asiakirjojen lisäksi erilaisia kro-

nikoita, kertomuksia ja elämäkertoja – on säilynyt meidän päiviimme 

kohtalaisesti, kiitos luostareissa ahertaneiden käsikirjoittajamunkkien. 

Kertovat lähteet ovat usein varsin kuvailevia ja yksityiskohtaisia, täynnä 

kiinnostavia detaljeja ja dramatiikkaa. Sitä paitsi suuri osa tärkeimmis-

tä kronikoista on jo ilmestynyt painettuna, ja niihin voi tutustua esi-

merkiksi jatkuvasti täydennettävässä Polnoe Sobranie Russkih Letopisei 

(Kootut venäläiset kronikat) -sarjassa. Historiantutkija voi siis hankkia 

kopiot tarvitsemistaan teksteistä, istua alas ja ryhtyä lukemaan, miten 

keskiaikaisessa, slaavilaisessa yhteiskunnassa elettiin. Vai voiko?

Luultavasti innokkaan tutkijan ensimmäinen järkytys on samasta 

aiheesta löytyvien tekstityyppien määrä. Esimerkiksi moskovalaisten ja 

tataarien välillä vuonna  käydystä, Moskovan voittamasta Kulikovon 

Keskiaika on anakronistinen käsite, jonka määrittely riippuu määrittelijän näkökul-
masta ja koulukunnasta. Esimerkiksi Janet Martin asettaa Venäjän alueen keskiajan 
alkamaan vuodesta  ja päättymään vuoteen  (Martin ). Samaa määri-
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EDELLINEN AUKEAMA

Osa kandidaatintutkielmasta Tukholman tai-
deyliopistossa (Konstfacks institution för grafi sk deyliopistossa (Konstfacks institution för grafi sk deyliopistossa
design och illustration) 2002.

Joel Nordström

Kuva on rakennettu kymmenvuotiskauden tilasto-

tiedoista koskien liikenteessä olevien rekisteröityjen 

asuntovaunujen määrää Ruotsissa (1000-lukuina) asuntovaunujen määrää Ruotsissa (1000-lukuina) asuntovaunujen

kunkin vuoden joulukuun 31. päivänä. Lähteenä on 

käytetty tilastollista vuosikirjaa SCB. Taulukko on 

muutettu tietokoneella 3D-pylväsdiagrammiksi. Dia-

grammipylväät on sitten ’hajoitettu’ osiinsa (kukin 4 

sivua, pohja ja kansi). Nämä osat on edelleen aseteltu 

suorakulmaiselle pinnalle. Lopullisen työn viistorai-

tainen nurkka kuvaa sitä osaa kokonaispinnasta, joka 

jäi yli kun kaikki komponentit oli aseteltu.
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Tuolloin Moskovalle luotiin metropoliitta Makarijn johdolla myyttistä 

historiaa, jossa sen pyhän valta-aseman esitettiin periytyvän Rooman 

valtakunnan ajoista saakka.3 Moskovan otteen lujittuessa muiden 

ruhtinaskuntien itsenäinen, kirjallinen kulttuuri tyrehtyi. Esimerkiksi 

Novgorodin lakonisen omaleimainen tyyli hiipui samoihin aikoihin, 

kun Moskova -luvulla valtasi kaupungin4.

Kaiken saattoi aina kertoa paremmin

Jo pikainen silmäys keskiaikaisiin teksteihin osoittaa, että samasta 

tapahtumasta saatettiin kertoa varsin eri tavoin kirjoittamisajankohdas-

ta, -paikasta ja kirjoittajan taustasta riippuen. Yhteisen viitekehyksen 

luovat tekstit tuottanut kulttuuri ja tekstien tarkoitus, joka lähes aina 

oli hartauden harjoittaminen. Keskiaikainen kirjallinen toiminta kes-

kittyi luostareihin, joiden asukkaat olivat tekstien pääasiallisia tuotta-

jia, käyttäjiä ja usein innoittajiakin: pyhimyselämäkerta eli hagiografi a 

oli keskiaikaisessa slaavilaisessa kirjallisuudessa keskeinen genre, jonka 

ensisijaisena tehtävänä oli tarjota kilvoittelijalle henkisiä esikuvia seu-

rattavaksi.5 Venäjän alueella tuotettujen kirjallisten lähteiden kautta ei 

siis ole mahdollista saada lähimainkaan kattavaa kuvaa keskiaikaisesta 

yhteiskunnasta, ja tapahtumakuvauskin edustaa vain hyvin pienen ryh-

män näkökulmaa. 

Poliittisten päämäärien ajaminen ei sen sijaan ollut ristiriidassa tekstien 

hartaudellisen luonteen kanssa, koska keskiaikaisessa yhteiskunnassa 

maallinen hallinto ja uskonto liittyivät saumattomasti toisiinsa. Kirkolle 

aiheuttivat niin ikään päänvaivaa erilaiset kerettiläiset liikkeet, joita vas-

taan se taisteli enemmän tai vähemmän avoimesti myös kirjallisen tuo-

tannon avulla.

Keskiaikaisten lähteiden voidaan sanoa olevan jossain määrin ajasta 

irrallaan, eikä tekstin kirjoittamisajankohdalla ollut niiden käyttäjälle 

suurtakaan merkitystä. Syy tähän löytyy maailmankuvan syvällisestä 

erosta nykyihmiseen verrattuna: todellisuus nähtiin keskiajalla pohjim-

Miller , –.

Bobrov , .

Ingham , . Picchio , –. Tässä yhteydessä on  syytä mainita, että 
Venäjän alueella oli etenkin ennen mongolivalloitusta vilkkaat yhteydet länteen 
päin, ja kirjallisia vaikutteita virtasi varsinkin Balkanilta (Lihačev , –; Terras 
, –.)







taistelusta löytyy sekä -luvulla kirjoitettuja lakonisia kertomuksia 

ja runomuotoisia kuvauksia että pitkiä ja yksityiskohtaisia selostuksia, 

joista ensimmäiset on ajoitettu -luvun alkupuolelle. Eikä siinä vielä 

kaikki: eri versioista saattaa olla säilynyt kymmeniä ellei satoja käsikir-

joituksia. Versioiden ja käsikirjoitusten aikajärjestykseen lajitteleminen 

onkin ensimmäinen tehtävä, jossa huolellinen perehtyminen tutkimus-

kirjallisuuteen on välttämätöntä. 

Metodiset haasteet ovat kuitenkin vasta alussa, eivätkä vähiten siksi, 

että keskiajan historiankirjoitus on jo käsitteenä ristiriitainen. Kronikat, 

vuosikirjat, kertomukset ja elämäkerrat näyttävät kertovan tapahtumista 

ja ihmisistä kronologisesti ja näennäisen tarkasti. Varsinaista historian-

kirjoitusta sellaisena kuin se nykyään ymmärretään ne eivät kuitenkaan 

ole, eikä niiden esittämiä ”faktoja” tulisi koskaan niellä purematta. Silti 

jopa historian oppikirjoissa voi törmätä varsin kritiikittömään keskiai-

kaisten sankaritarinoiden toisteluun, etenkin jos kyseessä on jokin kan-

sallisomaisuudeksi kohotettu hahmo tai tapahtuma. Lähdekriittinen 

tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tekstit kertovat useimmiten enemmän 

tuottamisajankohtansa uskonnollisesta, yhteiskunnallisesta ja poliitti-

sesta tilanteesta kuin esittämästään tapahtumasta tai henkilöstä.

Erityisesti -luvun moskovalaistekstejä, joita niiden runsaiden yksi-

tyiskohtien vuoksi on mielellään käytetty historiallisina lähteinä, lei-

maa selvä tarkoitushakuisuus: kirjallinen tuotanto valjastettiin tuolloin 

oikeuttamaan Moskovan nousua alueen muiden ruhtinaskuntien joh-

toon. Projekti saavutti huippunsa Ivan IV:n valtakautena (–).  

telmää käytän tässä artikkelissa, jonka teemat pätevät suurelta osin myös Länsi-
Euroopan kirjalliseen tuotantoon keskiajalla – ortodoksisen idän ja roomalaiskato-
lisen lännen ero ei ollut maailmankuvan osalta kovinkaan suuri.

Esimerkiksi vuonna  ilmestynyt yliopistotason Venäjän historian oppikirja 
kuvaa edellä mainitun Kulikovon taistelun merkitystä näin: ”Kulikovon niityllä 
saavutetulla voitolla vahvaa ja julmaa vihollista vastaan oli Rusille suunnaton merkitys. 
Kulikovon taistelu ei vain oleellisesti rikastuttanut venäläistä sotavoimaa kokemuksella 
suuresta taistelusta, mutta myös heijastui koko sitä seuranneeseen venäläisen valtion 
poliittiseen historiaan. Voitto Kulikovon niityllä raivasi tietä Rusin kansalliseen vapau-
tumiseen ja yhdistymiseen.” (MunČaev, Ustinov , .) Myös vuotta myöhemmin 
ilmestynyt yleisluontoisempi oppikirja luottaa keskiaikaisten lähteiden todistusvoi-
maan: ”Dmitrij [Donskoj] osoitti olevansa lahjakas ja urhea sotapäällikkö päättäessään 
edetä Don-joen yli ja käydessään taistelun siellä. Kulikovon taistelua edeltäneet tapahtu-
mat, taistelun kulku ja sen lopputulos tunnetaan hyvin.” (DvoriČenko, Iljin, Krivošeev, 
Tot , .)
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henkilöistä tai tapahtumista edeltäjäänsä ”paremmin”, eli hioen niitä 

yhä lähemmäs jumalallista ideaalia.11 Myöskään tekstin tuottajan hen-

kilöllisyydellä ei ollut merkitystä, ellei tämä sattunut olemaan aikanaan 

erityisen vaikutusvaltainen hahmo.12 

Yleistä oli myös se, että kirjoittaja pidensi ja paranteli tuotostaan lai-

naamalla kokonaisia kappaleita tai vaikuttavia tapahtumia juonellisesti 

samantyyppisistä teksteistä. Tutkijan onkin paitsi tunnettava lähtei-

nään käyttämiensä tekstien taustat, myös muodostettava jonkinlainen 

yleiskuva muusta keskiaikaisesta tekstikentästä osatakseen tunnistaa 

vertaukset, viittaukset ja mahdolliset lainat. Esimerkiksi kirjoittaja, 

joka -luvun alkupuolella laati kuvauksen vuonna  käydystä 

Kulikovon taistelusta, ei tyytynyt lainaamaan työssään vanhempia teks-

tejä samasta aiheesta, vaan käytti mitä ilmeisimmin lähteinään myös 

vuonna  käydyn Nevan taistelun kuvauksia, jotka oli kirjoitettu 

–-luvulla13. Molemmissa teksteissä kuvaillaan hyvin samaan 

tapaan ortodoksien leirissä nähtyä taivaallista ilmestystä, jossa marttyy-

ripyhimysprinssit Boris ja Gleb näyttäytyivät sotaisina vaatimaan hyök-

kääjiä tilille maansa ahdistelusta. Prinsseillä oli niin suuri uskonnolli-

nen ja poliittinen symboliarvo, että myös Kulikovon taistelukuvauksen 

kirjoittaja halusi liittää kohtauksen mukaan tekstiinsä.14 

Nevan sankariksi nostetun Aleksandr Nevskijn ja Kulikovon taiste-

lun voittajan Dmitrij Donskojn hahmojen yhtäläisyydet teksteissä 

ovat muutenkin silmiinpistäviä: molemmat esitetään ”malliajattelun” 

mukaisesti hurskaina ja virheettöminä soturiruhtinaina. Samojen ver-

tauksien ja elementtien käyttäminen oli siis luonnollista.15

väksi jäi täydentää siihen asiaankuuluvat nimet, vuosiluvut ja paikat (Siilin , 

–).

Ingham , .

LihaČev , . Korpela , . Terras , –.

Näiden ”malleina” puolestaan lienee käytetty muun muassa eräitä kreikkalaisperäi-
siä sankarikertomustekstejä. (Terras , .)

”Skazanie o Mamaevom poboistse”, variant Undolskogo (”Kertomus Mamain tais-
telusta”, Undoskogon versio). Pamjatniki Kulikovskogo cikla (lyhennetään jatkossa 
PKC). Russko-Baltijskij informacionnyj centr BLIC. Sankt Peterburg , –. 
Sofi iskaja I letopis, starsego izvoda (Sofi an kronikka, vanhempi versio). Tom VI, 
vypusk 1. Jazyki russkoj kultury. Moskva , –.

Mäki-Petäys , –.











Lihaev , ;  –.

Korpela , . Ks. myös Korpela , –.

Ks. esim. Siilin , –

Picchio , .

LihaČev , –, –. Lea Siilin vertaa  keskiaikaista mallisidonnaisuutta osu-
vasti lomakepohjaan, johon  tärkeimmät asiat oli jo esitäytetty. Kirjoittajan tehtä-

miltaan muuttumattomana. Jumalallinen totuus paljastui ihmiskunnal-

le vähitellen sen kulkiessa pelastushistorian viitoittamaa tietä. Pysyvää 

oli viime kädessä vain pyhä ja tuonpuoleinen, kun taas maalliset yksi-

tyiskohdat olivat toisarvoisia ja pahimmillaan jopa paholaisen hämäys-

tä. Sekä keskiaikaisen taiteen että kirjallisten töiden perimmäisenä teh-

tävänä olikin tuon staattisen ideaalimaailman kuvaaminen, ei niinkään 

katoavaiseen, aikasidonnaiseen triviaan keskittyminen.6 

Tuloksena tästä fatalistisesta maailmankuvasta esimerkiksi hallitsija 

saatettiin kuvata kronikassa hurskauden ja hyveiden henkilöitymänä, 

joka oli täydellinen niin sisältä kuin ulkoapäinkin. Totuus nykyihmisen 

silmin katsottuna saattoi olla kuitenkin aivan toisenlainen. Kirjoittajan 

tarkoituksena ei ollut johtaa lukijoitaan tietoisesti harhaan, vaan hei-

jastaa kuvattavansa syvempää todellisuutta, ihannehallitsijaa, joka oli 

puolestaan osa jumalallista maailmanjärjestystä7. Samaten bysantti-

lais-slaavilaisissa pyhimyselämäkerroissa toistuvat hyvin samankaltaiset 

tapahtumat ja ihmeet, jotka ”kuuluivat” osaksi oikeaoppista elämäker-

taa. Tyypillisiä teemoja olivat esimerkiksi pyhimyksen hurskaat van-

hemmat, vaikeuksia pelkäämätön kilvoittelun halu, askeettisen elämän 

kuvaus sekä pyhälle sopiva kuolema8. Myös raamatullisia vertauksia ja 

viittauksia käytettiin ahkerasti antamaan tapahtumille lisää painoarvoa 

ja liittämään ne osaksi universaalia totuutta9. Suotta ei keskiaikaista kir-

joittajaa ole verrattu ikonimaalariin, määrittiväthän molempien työtä 

tarkat säännöt ja valmiit mallit10. 

Yksittäisellä tekstillä, sen kirjoittajalla sen enempää kuin tekstin kuvaa-

milla tapahtumillakaan ei siis ollut itseisarvoa niiden historiallisen 

ainutlaatuisuuden vuoksi, vaan ne olivat aina osa suurta, universaa-

lia kokonaisuutta. Niinpä keskiajalla ei tunnettu minkäänlaisia estoja 

asiakirjojen ja muiden kirjallisten tuotosten kopioimiselle, muunte-

lulle tai suoranaiselle väärentämiselle. Keskiaikaisen logiikan mukaan 

yksityiskohtien parantelussa ikuista totuutta vastaavaksi ei ollut mitään 

väärää tai moraalitonta. Kirjoittajahan oli Jumalan asialla kertoessaan 
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siin muuten kuin pakon edessä puolustaakseen pyhää kirkkoaan. Näin 

kaikki negatiiviset, mutta samalla perin inhimilliset ominaisuudet pro-

jisoitiin paholaisen kätyreihin. Jumalalliset hyveet taas kuuluivat itse-

oikeutetusti ainoan oikean uskon puolustajille. Yhtä lailla esimerkiksi 

pyhimyselämäkerran tuli tarjota lukijalle täydellinen esikuva, joten 

kaikki pahuus ja kiusaukset tulivat kuvattavan pyhän ulkopuolelta eli 

paholaisesta.18   

Politiikkaa rivien välissä

Keskiaikaisessa yhteiskunnassa vallinnut maallisen vallan ja uskonnon 

symbioosi vaatii lähdekriittiseltä tutkijalta sukellusta myös tekstien 

tuottamisajankohdan poliittisiin ja taloudellisiin kuvioihin. Keskiajan 

maailmankuvan valossa voidaan olettaa, että luomisen ilolla ei juuri-

kaan ollut tekemistä tekstilisäysten, -poistojen ja yksityiskohtien muut-

telun kanssa. Muutoksilla oli siis pääsääntöisesti jokin tarkoitus.

Koska ahkerinkaan historioitsija ei voi tarkistaa jokaista yksityiskohtaa 

alkuperäisistä teksteistä tai asiakirjoista, on laajemmassa taustoittami-

sessa osin tyydyttävä tutkimuskirjallisuuteen. Venäjän alueen keskiajas-

ta on olemassa monia tasokkaita teoksia ja tutkimuksia, jotka yhdessä 

antavat melko hyvän yleiskuvan ajan politiikasta, kulttuurista ja talous-

elämästä – sikäli kun keskiaikaisen yhteiskunnan eri osa-alueita voi-

daan lainkaan erotella toisistaan. Nykyihmisen silmin varsin sekavan 

tapahtuma- ja henkilövyyhdin selvittely ja peilaaminen omiin lähteisiin 

onkin hidasta ja haastavaa, mutta mielenkiintoista.

Verrattaessa esimerkiksi Kulikovon taistelukertomusten -luvun 

versioita varhaisimpiin, -luvun alkupuolella kirjoitettuihin kuva-

uksiin näkyy teksteissä selvä ”lihominen” niin pituuden kuin yksityis-

kohtienkin suhteen. Esiin marssitettiin liuta uusia henkilöhahmoja ja 

tapahtumia, joista ei varhaisemmissa teksteissä näy jälkeäkään. Samalla 

nostettiin näkyvästi esiin joitakin seikkoja, jotka aikaisemmat kirjoit-

tajat olivat sivuuttaneet lyhyellä maininnalla. Tällainen oli esimerkiksi 

Rjazanin ja Liettuan ruhtinaiden liittoutuminen emiiri Mamain kans-

sa Moskovaa vastaan. -luvun alkupuolen kirjoittaja liitti tekstiinsä 

yksityiskohtaisen kuvauksen kolmikon kirjeenvaihdosta höystettynä 

arvostelevin ja varoittelevin kommentein. Kristittyjä ruhtinaita ei kuva-

Siilin , . Terras , . 

Jumalallinen harmonia, saatanallinen kaaos

Keskiaikaiselle totuuskäsitykselle oli niin ikään leimallista voimakas 

dualismi eli kosmisen hyvän ja pahan välisen taistelun korostaminen. 

Tekstien esittämä maailma on korostetun mustavalkoinen. Jumalan 

valtakunta oli yksiselitteisesti hyvä ja täydellinen, mutta maallisessa 

elämässä ihminen joutui jatkuvasti paholaisen houkutusten kohteeksi. 

Harmonia oli aina Jumalasta, sen järkyttämisyritykset ja konfl iktit puo-

lestaan Perkeleestä. Keskiaikaisia tekstejä tutkittaessa tämä on syytä 

pitää mielessä, eikä se ole yleensä edes vaikeaa – sen verran ahkerasti 

kirjoittajat itse asiasta muistuttavat. 

Taistelukertomukset – nekin tiukasti perinteisten mallien ja sääntöjen 

mukaan kirjoitettu – olivat luonnollisesti omiaan universaalin hyvän 

ja pahan konfl iktin esittämiseen. Esimerkiksi Kulikovon taisteluker-

tomuksissa oikeauskoista Moskovaa vastaan hyökännyttä tataariemii-

ri Mamaita kuvaillaan paholaisen työvälineeksi, jonka tavoitteena oli 

tuhota koko kristikunta kirkkoineen. Venäjänmaa esitetään puolestaan 

harmonisena kokonaisuutena, joka yksimielisesti nousi pakanahyök-

kääjää vastaan pyhän uskon nimissä. Kuva on varsin kaukana todel-

lisuudesta: Venäjän alueen ruhtinaskunnathan sotivat toisiaan vastaan 

minkä ehtivät liittoutuen tarvittaessa niin tataarien kuin katolisten 

naapureidenkin kanssa. Kuvitteellisen harmonian rikkoja oli keskiai-

kaisen totuuskäsityksen mukaisesti kuitenkin kuvattava nimenomaan 

ulkopuolisena ahdistelijana, koska muuten kirjoittaja olisi itsekin tai-

punut paholaisen houkutuksiin lietsomalla epäjärjestystä jumalallisen 

sopusoinnun kustannuksella. Ruhtinaskuntien yhtenäisyyttä korosta-

malla 1500-luvun teksteissä luotiin myös ajatus ja esikuva Moskovan 

ruhtinaasta alueen luonnollisena johtajana, jonka puolesta muut olivat 

valmiita uhrautumaan. 

Hyvän ja pahan ehdotonta vastakkainasettelua korostettiin myös omi-

naisuuksilla ja luonteenpiirteillä. Niinpä esimerkiksi pakanahyökkääjät 

esitettiin ahneina, ylpeinä ja kerskailevina, kun taas vainon kohteeksi 

joutuneet kristityt olivat nöyriä ja hurskaita, eivätkä tarttuneet asei-

Korpela , .

 ”Skazanie o Mamaevom poboistse”, PKC, . Ks. myös Rasskaz o Kulikovskoj bitve 

v Novgorodskoj IV letopisi. PKC, –.
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kohtaukset, joissa Moskovan ruhtinas Dmitrij käy ennen taistelua hake-

massa neuvoja ja siunausta hankkeelleen metropoliitta Kiprianilta ja 

Pyhän kolminaisuuden luostarin igumenilta Sergej Radonezilaiselta.21 

Ensin mainittu on historiallisesti hyvin epätodennäköistä, koska 

taistelun aikoihin Dmitrijllä ja Kiprianilla oli varsin huonot välit22. 

Tapaamiset Sergejn kanssa olivat periaatteessa mahdollisia, mutta aikai-

sempiin teksteihin verrattuna niiden merkitys on nostettu aivan uudelle 

tasolle. Voidaankin päätellä, että molempien kirkonmiesten korostetun 

tärkeät esiintymiset paitsi alleviivasivat -luvun lukijalle Moskovan 

omaksumaa roolia koko ortodoksisen kirkon suojelijana, myös nostivat 

kirkon ja luostareiden tuen voittoisan taistelun ratkaisevaksi tekijäksi23. 

Kärjistäen voidaan sanoa, että siinä missä varhaisemmissa teksteissä 

apu pulaan joutuneille kristityille tuli suoraan Jumalalta, -luvulla 

pelastuksen ja siunauksen välittäjäksi tarvittiin yhä mahtavammaksi 

paisunut kirkkoinstituutio. Luostarit lienevät myös mielellään pönkit-

täneet arvovaltaansa – ja kiistanalaiseksi joutunutta maanomistusoike-

uttaan – tuottamissaan teksteissä. Kirkon rooli taistelukertomuksessa 

nostettiin vielä näkyvämmäksi -luvun uudemmissa versioissa, 

joissa niin eläviin kuin kuolleisiinkin metropoliittoihin viitataan lähes 

joka käänteessä. 

Keskiaikatutkijan aatteellisia ansoja

Liettualais-puolalainen runoilija Czeslaw Milosz on osuvasti todennut, 

että ”historiasta puhuva on aina turvassa, kuolleet eivät nouse todista-

maan häntä vastaan”. Mitä kauemmaksi menneisyyteen katse suunna-

taan, sitä todemmaksi lausahdus käy. Lähteitä on vähän, tulkinnanvaraa 

paljon. Voidaankin kysyä, miten pitkälle aatehistoriaan suuntautunut 

keskiajan tutkija voi ja saa mennä analysoidessaan satoja vuosia vanhoja 

tekstejä, jotka parhaimmillaankin jättävät paljon sanomatta. Voiko hän 

itse paradoksaalisesti syyllistyä samaan tarkoitushakuisuuteen kuin kes-

kiaikaiset kronikoitsijat? Onhan nykyihminen yhtä lailla oman aikansa 

ja maailmankuvansa vanki, joka sekä tietoisesti että tiedostamattaan 

tekee valintoja oman maailmankatsomuksensa ohjaamana. Esimerkiksi 

nykyaikaisen nationalismin kaltaisiin aatteisiin harva tutkija pystyy 

suhtautumaan täysin puolueettomasti, ja niiden historiallisille juuril-

”Skazanie o Mamaevom poboištše”. PKC, –; ; –; –: ; –.

Crummey , –. Martin , .

Bobrov , .







ta Mamain tapaan paholaisen riivaamina, vaan pikemminkin syynta-

keettomina ja ymmärtämättöminä lapsina, jotka eivät tienneet mitä 

tekivät.19 

Mitä tästä voisi päätellä? Moskovan kanssa kilpailleiden ruhtinaiden 

kuvaaminen paholaisen työrukkasina oli varmasti edullista -

luvun alkupuolen poliittisessa tilanteessa. Tuolloin sekä Liettua että 

Rjazan olivat hyvissä väleissä islamilaisen Krimin kaanikunnan kanssa 

Moskovan harmiksi. Vuoden  tienoilla Moskovan ruhtinas Vasili III 

pidättikin Rjazanin ruhtinaan veljeilystä kaanin kanssa saaden samalla 

hyvän syyn ottaa Rjazanin – viimeisen Pohjois- ja Itä-Venäjän itsenäisis-

tä ruhtinaskunnista – Moskovan hallintaan.20 Ruhtinaan rikkomuksen 

alleviivaaminen kertomuksen uusissa versioissa saattoi siis hyvin palvel-

la Moskovan valloituspolitiikan tarpeita antamalla historiallisen todis-

teen rjazanilaisten aiemmista, epäonnistuneista hankkeista pakanoiden 

kanssa. Tarvitsihan ”ymmärtämätön lapsi” holhoojan, koska ei itse 

kyennyt erottamaan hyvää pahasta. Samaten Liettuan roolin suhteen 

löytyy vahvoja merkkejä siitä, että kirjoittaja olisi käyttänyt -luvun 

lopun tapahtumia viittaamaan -luvun ulkopoliittisiin kuvioihin. 

Toinen mielenkiintoinen esimerkki taistelukertomukseen 1500-luvul-

la tehdyistä lukuisista lisäyksistä ja niiden mahdollisista taustoista ovat 

”Skazanie o Mamaevom poboištše”, PKC, , . Kuvaavaa on, että kirjoittaja vertaa 
Rjazanin Oleg-ruhtinasta Kiovan ruhtinas Svjatopolk ”Kirottuun” (vallassa v. –
). Tämä oli Vladimir I:n perillinen, jonka väitettiin tappaneen kolme veljeään 
halutessaan varmistaa valtansa. Kahdesta tapetusta veljestä, Boriksesta ja Glebistä 
tehtiin sittemmin ensimmäiset venäläiset marttyyripyhimykset. Svjatopolkin syyl-
lisyyttä voidaan pitää historiallisesti kyseenalaisena (Korpela , ; ), mutta 
hänen symbolinen asemansa pyhän harmonian rikkojana sopi mainiosti mosko-
valaisideologiaan, joka haki historiallista oikeutusta ruhtinaskunnan valta-asemalle 
myös Vladimir ”Pyhän” Kiovasta.

Crummey , . Tekstistä löytyy myös näennäisesti täysin irrallinen yksity-
iskohta, joka on hyvä esimerkki tutkijan kiinnostuksen herättävistä lisäyksistä. Siinä 
kerrotaan Dmitrij-ruhtinaan ottaneen taisteluretkelleen todistajiksi kymmenen 
moskovalais-krimiläistä kauppiasta. John Meyendorff esittää, että Dmitrij todella 
laskelmoi hyötyvänsä suosimalla kauppiaita, joiden sympatiat -luvun lopulla 
olivat Kultaisen Ordan puolella (Meyendorff , ).  Herää kuitenkin kysymys, 
mistä -luvun alun kirjoittaja olisi saanut tiedon, jota ei mistään aiemmista läh-
teistä löydy? Onkin mahdollista, että kauppiaiden mainitseminen liittyy heidän kas-
vavaan vaikutusvaltaansa -luvun Moskovassa. Moskovalle oli niin ikään tärkeää 
pitää yllä hyviä kauppasuhteita Krimiin, mitä kuitenkin hankaloitti muun muassa 
valtataistelu Kazanista sekä Krimin liitto Liettuan kanssa (Baron . Muscovite 
Russia. Collected Essays. Variorum Reprints. London , –. Khodarkovsky , 
–).
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le matkaaminen voi houkutella valikoimaan tai tulkitsemaan niukkaa 

aineistoa oman arvomaailman valossa.

Toinen pohdinnan arvoinen seikka on sattuma ja sen merkitys histori-

antutkimuksessa. Tekstien vertailu niiden tuottamisajankohdan maail-

mankuvaan ja monitasoisiin tapahtumavyyhteihin voi helposti innos-

taa tutkijan tekemään pitkälle meneviä johtopäätöksiä oman ideansa tai 

teoriansa tueksi. Enemmän kuin todennäköistä kuitenkin on, että moni 

kiinnostavalta tuntuva yksityiskohta on silkkaa sattumaa, johon ei tar-

vittu enempää kuin tahaton lapsus tai kirjoitusvirhe.

   

Nämä metodologiset ansakuopat ovat todellisia, ja ne on syytä jat-

kuvasti tiedostaa työskenneltäessä keskiaikaisten tekstien parissa. 

Parhaimmatkin vanhoista lähteistä tehdyt tulkinnat ovat aina arva-

uksia ja oletuksia, eikä järkevä tutkija lähdekään muuta väittämään. 

Toisaalta on muistettava, että täysin objektiivisen tieteentekemisen 

idea on käytännössä mahdoton toteuttaa; itse asiassa koko tutkimus-

työn onnistuminen edellyttää henkilökohtaista innostumista aihees-

ta. Vastuuntuntoinen historiantutkija kuitenkin voi – ja hänen täytyy 

– tarkkailla rehellisesti itseään, omia motiivejaan ja päämääriään. Terve 

itsekritiikki on osa lähdekritiikkiä. Sekä tutkijan että tutkimuksen luki-

jan on hyvä nämä seikat mielessään pitäen arvioida, kritisoida ja vertail-

la – ja päätyä sitten omaan käsitykseensä lähteistä ja niiden mahdollisis-

ta tulkinnoista. Vastuu tulkintojen hyväksymisestä ja hylkäämisestä on 

siis viime kädessä jokaisella itsellään. 

Historiantutkimus ja muu tieteellinen työ on kuitenkin kaikessa pedant-

tisuudessaan luovaa ja innostavaa työtä, jossa tilaa täytyy olla myös 

uusille ideoille ja lennokkaille ajatuksille. Yletön varovaisuus johtaa hel-

posti vain aiemmin sanotun toisteluun, kun hedelmällinen tieteellinen 

keskustelu vaatii nimenomaan tuoreita näkökulmia ja rohkeita, joskin 

hyvin perusteltuja kannanottoja. 
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KUHANENLÄHDE

Historioitsija Alfred Crosbyn mukaan kalorit tekevät ajan saatossa 

historiaa tykkejä enemmän.1 Lausahduksellaan hän viittaa uuden ajan 

alkuun juurensa juontavan aineellisen elämän mullistukseen Länsi-

Euroopassa, joka oli seurausta merellisestä ekspansiosta ja Uuden 

maailman valloituksesta. Samassa hengessä ranskalaishistorioitsija 

Braudel kirjoittaa uusien amerikkalaisten viljelykasvien aikaansaamas-

ta ”ravitsemuksellisesta vallankumouksesta”, joka ajoittui -luvun 

jälkipuoliskolle ja jonka ansioista biologinen ancien regime – tuo malt-

husilainen kasvun ja kadon vuorottelu – vähitellen murtui avaten portit 

nopealla väestönkasvulle ja siten mm. urbanisoitumiselle ja teollistu-

miselle.

Amerikan herkut: ravitsemuksen ja tautikuolleisuuden väliset yhteydet

Euroopan ekspansion myötä sellaiset Uuden Maailman viljelykasvit 

kuten peruna, maissi, kaakao, pavut, maapähkinä, bataatti, maniokki 

ja tomaatti levisivät Vanhaan Maailmaan mullistaen ruoantuotannon. 

Näiden kasvien, ennen muuta perunan ja maissin, etuna viljakasveihin 

nähden oli suurempi tuottavuus hehtaaria kohden sekä niiden kyky 

menestyä huonossakin maaperässä. Jo -luvun alkupuoliskolla 

maissi teki lopun toistuvista nälänhädistä Venetsiassa. Talonpojat söivät 

maissia ja möivät vehnää, mistä seurasi paitsi talonpoikaisväestön vau-

rastuminen myös ruokaturvallisuuden parantuminen; viljaa oli riittä-

västi markkinoilla huonompinakin aikoina.2 Uudet viljelykasvit yhdes-

sä maatalouden rationalisoinnin ja vähittäisen koneellistumisen kanssa 

-luvulta alkaen kohottivat merkittävästi maatalouden tuottavuutta 

Länsi-Euroopassa, ennen muuta Iso-Britanniassa.  Ruokaturvallisuus 

parani, nälänhädät vähenivät, tautikuolleisuus laski ja väestö alkoi kas-

vaa.3

Historioitsijat eivät ole olleet yksimielisiä parantuneen ravitsemuksen 

ja tautikuolleisuuden vähenemisen ja väestönkasvun välisistä yhteyksis-

tä - ja -lukujen Euroopassa. Epäselvyyttä on mm. siitä, para-

niko ihmisten vastustuskyky tauteja vastaan parantuneen ravitsemuk-

sen myötä vai ei, ja mikä merkitys ravitsemuksella oli syntyvyyden ja 

imeväiskuolleisuuden kannalta.4 Lääketieteen vaikutuksista tautikuol-

Jan Kuhanen

Ravitsemus ja väestönkasvu: lisääntymiseko-
logiasta apua historiantutkijalle

Lisääntymisekologia tarjoaa mallin ravitsemuksen ja väestönkasvun 

tarkasteluun. Jan Kuhanen esittelee sen soveltamista historiantutki-

mukseen Afrikan ja Euroopan konteksteissa ja käy läpi aiemman tut-

kimuksen esittämiä argumentteja.
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valtaosa kansaa eli köyhyydessä kroonisen aliravitsemuksen vaivaama-

na. Katovuosi johti helposti nälänhätään ja entistä korkeampaan kuol-

leisuuteen. Näissä oloissa jopa pienet parannukset ravinnonsaannissa 

tai ravinnon koostumuksessa sekä sosiaalisissa ja ennen muuta hygiee-

nisissä oloissa johtivat todennäköisesti selkeään kohentumiseen tervey-

dentilassa, mikä puolestaan vähensi tautiriskiä ja tautikuolleisuutta.10 

Joka tapauksessa on selvää, että -luvun Euroopassa parantunut 

ruoansaanti vähensi nälänhätien riskiä ja sitä kautta tartuntataudeille 

suosiollisten olosuhteiden syntyä parantaen samalla ihmisten ravitse-

mustasoa, jolla hyvin todennäköisesti oli merkitystä tautikuolleisuuden 

laskun kannalta.  

Lisääntymisen ekologia: ravitsemuksen, syntyvyyden ja imeväiskuollei-

suuden väliset yhteydet

Historioitsijat ovat niin ikään olleet eripuraisia ravitsemuksen ja synty-

vyyden välisistä yhteyksistä sekä toisaalta ravitsemuksen vaikutuksista 

imeväiskuolleisuuteen. McKeown mm. katsoo, että ravitsemuksella on 

merkittävä rooli syntyvyyden kannalta, sillä jo verrattain pienet muu-

tokset naisten ravitsemuksessa huonompaan suuntaan vaikuttavat kuu-

kautiskiertoon ja siten syntyvyyteen.11  Toisaalta pitkään vallalla olleen 

käsityksen mukaan aliravitsemuksella ei juuri ole merkitystä naisten 

hedelmällisyyden ja syntyvyyden kannalta. Vain poikkeustapauksissa, 

kuten pitkittyneiden nälänhätien kohdalla, syntyvyys on laskenut nais-

ten hedelmällisyyden laskun myötä.12

Viime aikoina on kuitenkin enenevissä määrin esitetty uusia tutkimus-

tuloksia ravitsemuksen ja syntyvyyden ja toisaalta ravitsemuksen ja ime-

väiskuolleisuuden välisistä positiivisista yhteyksistä. Wrigleyn mukaan 

odottavien äitien parantunut ravitsemus -luvun Englannissa 

vähensi merkittävästi raskausajan komplikaatioiden (keskenmeno, 

ennenaikainen synnytys) määrää lisäten siten syntyvyyttä. Samalla 

äitien parempi ravitsemus nosti vastasyntyneiden elopainoa, joka puo-

lestaan merkittävästi laski vastasyntyneiden imeväiskuolleisuutta.13 

Toisin kuin McKeown, Wrigley katsoo parantuneen ravitsemuksen joh-

McKeown , .

McKeown , -.

Bongaarts , -;  Menken et. al. , .

Wrigley , -, -, -, -.

leisuuden laskuun vallitsee laajempi yksimielisyys; ennen -lukua 

lääketieteen osuus kuolleisuuden vähenemisessä oli merkityksetön.5

McKeown katsoo, että ravitsemustilanteen parantuminen -luvulta 

lähtien vähensi ensisijaisesti tautikuolleisuutta ennen muuta ilma- ja 

hengitysteitse leviävien tautien osalta, kun taas hygienian paraneminen 

-luvun kuluessa vähensi veden ja ruoan välityksellä leviäviä taute-

ja.6 Hänen mukaansa juuri ensivaiheessa tapahtunut ilma- ja hengitys-

teitse leviävien tautien väheneminen oli seurausta paremman ravinnon 

tuomasta vastustuskyvyn paranemisesta, mikä vähensi kuolleisuutta 

ja loi pohjaa laajemmalla immuniteetille väestön sisällä. Perusteluna 

McKeown toteaa, että kaupunkien kasvaessa altistuminen eri taudeil-

le oli aiempaa yleisempää, jolloin elinympäristössä tapahtuneet muu-

tokset, ts. parantunut hygienia, vähensivät kuolleisuutta ennen muuta 

veden ja ruoan välityksellä leviävien tautien kohdalla.

Post on puolestaan esittänyt, että yhteys aliravitsemuksen ja tautien välil-

lä on sosiaalinen, ei ravitsemuksellinen tai biologinen. Hänen mukaan-

sa historialliset lähteet Euroopassa eivät tue väitettä aliravitsemuksen 

ja korkean tautikuolleisuuden välisistä yhteyksistä. Nälänhätien aikana 

tautikuolleisuus nousi ennen muuta yhteiskunnallisen epäjärjestyksen 

ja huonon hygienian myötä, ei niinkään aliravitsemuksesta johtuneen 

vastustuskyvyn heikkenemisen seurauksena.7 On myös esitetty, että 

mikäli parantunut ravitsemus vähentäisi suoraan tautikuolleisuutta, 

sen olisi tullut olla merkittävästi alhaisempaa ylimystön piirissä, joka 

todistettavasti nautti muuta väestöä parempaa ravintoa. Näin ei kuiten-

kaan ollut, vaan aikuisikäisen väestön tautikuolleisuus oli yhtä korkeaa 

sosiaalisesta asemasta riippumatta.8

Nykyään laajalti hyväksytty synergistisen mallin mukaan aliravitse-

mus kuitenkin altistaa herkemmin taudeille, jotka puolestaan johtavat 

pahempaan aliravitsemukseen, ja niin edelleen.9 -luvun Euroopassa 
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Odottavien äitien parantunut ravitsemus nostaa vauvojen syntymä-

painoa, joka korreloi negatiivisesti imeväiskuolleisuuden kanssa; 

mitä painavampia vauvat syntyessään ovat, sitä paremmat mahdolli-

suudet niillä on selviytyä hengissä elämän ensimmäisistä päivistä ja 

kuukausista. Parantunut ravitsemus lyhentää myös raskauksien inter-

vallia; optimaalisissa ravitsemusoloissa naiset ovat kykeneviä tule-

maan raskaaksi jopa imetysaikana ja siten synnyttämään elinaikanaan 

useampia jälkeläisiä, joiden eloonjäämismahdollisuudet ovat lisäksi 

huomattavasti paremmat kuin aliravitsemuksesta kärsivien naisten 

jälkeläisillä.17 

Toisin sanoen ravinnon määrä ja sitä kautta naisten energiataso sääte-

lee lisääntymiseen liittyviä toimintoja. Krooninen aliravitsemus ja siitä 

aiheutuva negatiivinen energiatasapaino johtavat epäsäännölliseen 

kuukautiskiertoon ja harvempiin raskauksiin. Kroonisesta aliravit-

semuksesta kärsivät imettävät naiset puolestaan eivät useinkaan tule 

raskaaksi ennen kuin raskausajan ja rintaruokinnan aiheuttama ener-

giavaje mahdollistaa turvallisen raskauden. Tämä puolestaan riippuu 

paitsi ravinnon saatavuudesta myös naisten työtaakasta ja sairauksista. 

Energiatasapainon järkkyminen kesken raskauden, esimerkiksi sairau-

den tai ravinnonpuutteen johdosta, johtaa herkästi keskenmenoon tai 

ennenaikaiseen syntymään.18

Ravitsemuksella on myös selkeästi havaittu olevan merkitystä vastus-

tuskyvyn kannalta; esimerkiksi proteiinin puutteesta kärsivillä ihmisillä 

elimistön valkosolutuotanto häiriintyy, eikä infektioilta suojaavia vasta-

aineita synny riittävästi.19 Sairastuvuus on niin ikään suurinta aikana, 

jolloin ravintoa on saatavilla niukalti. 

Edellä esitetyn valossa sekä Wrigleyn että Mckeowin argumentit ravit-

semuksen ja syntyvyyden ja imeväiskuolleisuuden välisistä yhteyksis-

tä vaikuttavat päteviltä. Aliravitsemus todennäköisesti sääteli naisten 

hedelmällisyyttä ja syntyvyyttä esiteollisessa Euroopassa sekä myötä-

vaikutti osaltaan korkeaan imeväis- ja lapsikuolleisuuteen. Parantunut 

ravitsemus vähensi ennen muuta raskauden keskeytyksiä ja imeväis-

kuolleisuutta luoden siten pohjaa väestönkasvulle. 
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taneen syntyvyyden nousuun ja vastasyntyneiden imeväiskuolleisuu-

den laskuun ja sitä kautta väestönkasvuun. McKeown puolestaan pitää 

väestönkasvun syynä parantuneen ravitsemuksen myötä laskenutta 

tautikuolleisuutta. 14

Selvyyttä ravitsemuksen, naisten hedelmällisyyden ja syntyvyyden väli-

siin yhteyksiin tuovat lisääntymisekologian viimeaikaiset tutkimustu-

lokset. Lisääntymisekologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen lisäänty-

misen taustalla vaikuttavia biologisia tekijöitä. Lisääntymisekologian 

tulokset perustuvat osittain viime aikoina kolmannen maailman mais-

sa, eritoten Afrikassa, tehtyihin tutkimuksiin, mutta ne ovat sovelletta-

vissa myös laajemmalti. 

Keskeistä lisääntymisekologisessa lähestymistavassa syntyvyyteen on ns. 

metabolinen kuormitus ja sen vaikutukset ihmisen, tässä tapauksessa 

naisten, hormonitoimintaan. Metabolisella kuormituksella tarkoitetaan 

naisen pitkän aikavälin energiatasapainoa, johon vaikuttavat ravin-

nonsaanti, ilmasto, työtaakka, sairaudet, raskaudet ja imettäminen. 

Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että mitä suurempi metabolinen kuor-

mitus, sitä suurempi ravinnontarve. Mikäli energiatasapaino on pitkällä 

aikavälillä negatiivinen johtuen olosuhteisiin nähden riittämättömästä 

ravinnosta, ihmiskeho säätelee hormonitoiminnan kautta energiakulu-

tusta mm. vähentämällä kuukautiskiertoa ja sitä kautta raskauden ris-

kiä.15 

Lisääntymisekologian perusväittämien mukaan parantunut ravitsemus 

johtaa syntyvyyden nousuun, koska naiset saavuttavat sukukypsyyden 

alhaisemmassa iässä. Sukukypsyys on riippuvainen ruumiin fyysisestä 

kehityksestä ja sen laukaisemasta hormonitoiminnasta; kun nainen on 

saavuttanut riittävät mittasuhteet turvallista synnytystä varten, hormo-

nitoiminta alkaa toden teolla. Esimerkiksi teollisuusmaissa -luvulta 

lähtien parantunut ravitsemus ja kohonnut elintaso on johtanut ihmis-

ten keskimääräisen fyysisen koon kasvuun, jota on seurannut aikaisem-

pi puberteetti ja sukukypsyyden saavuttaminen entistä nuorempana.16 

Syntyvyyden lasku Euroopassa sitten -luvun suurten ikäluokkien 

johtuu puolestaan paljolti sosioekonomisista ja kulttuurisista seikoista.
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Jotta Afrikan väestökehityksen pääpiirteet ennen -lukua kävisivät 

selväksi, on paikallaan peilata edellä esitettyjä argumentteja laajempaa 

sosiaalis-taloudellista taustaa vasten. Sitten -luvun alun amerikka-

laiset viljelykasvit, eritoten maissi, bataatti, pavut ja maniokki, levisivät 

läpi mantereen niin idästä kuin lännestäkin. Vaikka näiden viljelykas-

vien levittäytymisestä ei ole saatavilla juurikaan luotettavaa tietoa, on 

todennäköistä, että -luvun puoliväliin mennessä bataatti, pavut, 

maissi ja maniokki olivat saavuttaneet suurten järvien alueen mante-

reen keskiosissa. Erityisesti bataatti ja maniokki osoittautuivat ruoka-

turvallisuuden kannalta merkittäviksi; ne tuottivat hyvin huonossakin 

maaperässä ja niukan sademäärän alueilla ja säilyivät verraten pitkiä 

aikoja maassa lievittäen vuosittaisia ”nälkäkuukausia”.23 Näyttää siltä, 

että - ja -lukujen välisenä aikana, huolimatta laajamittaisesta 

orjakaupasta, Afrikan väestö kasvoi.

Nälänhädät vaivasivat kuitenkin yhä Afrikan hedelmällisimpiäkin aluei-

ta -luvun lopulla ja -luvun alussa. Ilmastolliset tekijät osaltaan 

edesauttoivat katovuosien syntyä, mutta merkittävin seikka ruokapu-

lan ja nälänhätien takana oli kolonialismi. Paikalliset ruokajärjestelmät, 

jotka perustuivat viljely- ja karjatalouteen, kalastukseen, metsästykseen 

sekä paikalliseen ja alueellisen vaihdantaan, eivät kyenneet toimimaan 

uusien kansainvälisten rajojen ja säädellyn siirtomaatalouden puitteis-

sa. Lisäksi ruoantuotannon oli sopeuduttava kaupallisen viljelyn ja pak-

kotyön asettamiin vaatimuksiin, josta seurasi, että ruoantuotanto laski 

ja yksipuolistui. Moninaisuuden katoaminen maataloudesta teki yhtei-

söistä entistä haavoittuvaisempia mm. kuivuuden edessä. Seurauksena 

oli nälkää ja tuhoisia epidemioita, jotka verottivat tuntuvasti väestöä 

aina -luvulle asti.24

Kolonialismin on katsottu poistaneen laajat tuhoisat nälänhädät 

Afrikasta -luvulle tultaessa. Samalla sen katsotaan kuitenkin aihe-

uttaneen mittavan aliravitsemusongelman lähinnä ruoantuotannon 

merkittävän yksipuolistumisen myötä. Aliravitsemusongelman synty-

minen on kuitenkin ristiriidassa -luvulla vauhtiin päässeen väes-

tönkasvun kanssa; kuinka väestö voi kasvaa, jos ravintoa on niukalti? 

Afrikan esimerkkiä, nopeaa väestönkasvua kroonisen aliravitsemuksen 

vallitessa, on käytetty mm. yllä olevien ravitsemuksen ja syntyvyyden 

Chrétien , -; Crosby , -.

Kuhanen (valmisteilla).

Saharan eteläpuolisen Afrikan väestönkasvu lisääntymisekologian 

valossa

Afrikan väestö- ja sosiaalihistorian tutkijoille on yleistä hakea vertailu-

kohtia Euroopan historiasta. Esimerkiksi amerikkalaisten viljelykasvien 

aiheuttamat muutokset maanviljelyssä, joista on saatavilla hyvin niu-

kalti tietoa Afrikan kontekstissa, katsotaan olevan pitkälle samansuun-

taisia kuin Euroopassa.20 Väestönkasvun osalta Euroopan tarjoaman 

esimerkin soveltaminen Afrikkaan on kuitenkin pulmallista. Afrikan 

väestökehityksestä ennen -lukua on olemassa niukalti luotettavaa 

kvantitatiivista lähdemateriaalia. Historioitsijoiden on usein turvau-

duttava kvalitatiiviseen lähdeaineistoon ja peilattava väestöhistoriaa 

laajempaa sosiaali- ja taloushistoriallista taustaa vasten. Tässä kohtaa 

lisääntymisekologia ja sen tarjoama tieto ravitsemuksen ja lisääntymi-

sen välisistä yhteyksistä voi olla tutkijalle avuksi. 

Historioitsijoiden keskuudessa Afrikan väestökehityksestä on olemas-

sa kaksi kilpailevaa näkökantaa. Niistä ensimmäisen mukaan afrikka-

laiset yhteisöt olivat -luvulle tultaessa saavuttaneet verrattain sta-

biilin tasapainotilan, jossa väestönkasvu oli hidasta johtuen verrattain 

alhaisesta syntyvyydestä ja kuolleisuudesta. -luvun loppupuo-

lelta lähtien imperialismi ja sitä seurannut kolonialismin kausi järkyt-

tivät yhteisöjen ekologista kontrollia, mistä seurasi laajamittaisia epi-

demioita ja nälänhätiä. Kuolleisuus nousi syntyvyyden pysyessä yhä 

verrattain alhaisena. Toisen näkemyksen mukaan esikoloniaalisessa 

Afrikassa toistuvat nälänhädät ja jokavuotiset nälkäkuukaudet ylläpi-

tivät korkeaa kuolleisuutta, jota koetettiin kompensoida syntyvyyden 

maksimoinnilla.22 Väestönkasvu oli hidasta, koska sekä syntyvyys että 

kuolleisuus olivat korkeita. Kolonialismin ensivuosikymmenet toivat 

tullessaan kuolleisuuden kasvun, joka oli seurausta Afrikan ”avaa-

misesta” ja liittämisestä maailmanmarkkinoihin. Myöhemmin infra-

struktuurin kehitys, kaupallinen viljely ja ruoan varastointi vähensivät 

nälänhätiä ja tautikuolleisuutta. Kuolleisuuden lasku ja syntyvyyden 

pysyminen korkeana johtivat nopeaan väestönkasvuun -luvulta 

lähtien.  

Crosby , .

Ks. Kjekshus .

Ks. Iliffe .
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vaikka aliravitsemus pysyi edelleen ongelmana, naisten energiatasapai-

nossa ei tapahtunut enää suurta kausittaista järkkymistä, jolloin raskau-

teen liittyvät komplikaatiot vähenivät.27 Energiatasapainon kohentu-

minen puolestaan johti imeväiskuolleisuuden laskuun edellä kuvatulla 

tavalla. Seurauksena oli, että yhä useampi elävänä syntynyt lapsi selvisi 

hengissä elämän kivisestä alkutaipaleesta. Parantunut ravitsemus laski 

ajan myötä myös naisten sukukypsyysikää vaikuttaen näin syntyvyy-

teen. Toisaalta malaria ja muut loistaudit vaativat yhä veronsa korkeana 

lapsikuolleisuutena, jota pyrittiin kompensoimaan mahdollisimman 

suurella lapsiluvulla.28 Syntyvyyden nousu ja imeväiskuolleisuuden 

lasku yhdistettynä suurperheiden arvostukseen loivat kuitenkin edelly-

tykset aiempaa nopeammalle väestönkasvulle.

Yhteenveto

Lisääntymisekologian tarjoama malli ravitsemuksen ja väestönkasvun 

välisistä yhteyksistä näyttää tukevan ilmiöiden positiivista korrelaatiota 

painottavia teorioita. Huolimatta siitä, että lisääntymisekologian tulok-

set perustuvat laajalti Afrikasta saatuihin tutkimustuloksiin, edellä esi-

tetyn valossa näyttää siltä, että ne ovat tietyin edellytyksin sovellettavis-

sa myös Euroopan kontekstiin. Kuten Afrikassa, -luvun Euroopassa 

kausittaiset vaihtelut ravinnonsaannissa saattoivat olla hyvinkin suuria. 

Ruokaturvallisuuden parantuminen ja ravinnonsaannissa tapahtuvi-

en heittojen tasaantuminen -luvulta lähtien kohotti syntyvyyttä ja 

vähensi imeväiskuolleisuutta. Nälänhätien poistumisen myötä myös 

tartuntatautien riski väheni, tosin kasvavissa kaupungeissa väestötihe-

ys loi oivalliset edellytykset ilma- ja hengitysteitse leviäville infektioille. 

Vakavien epidemioiden puuttuminen kuitenkin osoittaa, että paran-

tunut ravitsemus vaikutti suotuisasti ihmisten vastustuskykyyn. Ajan 

myötä taudit, kuten isorokko, talttuivat tappavista epidemioista endee-

misiksi lastentaudeiksi, joita myöhemmin kyettiin menestyksellisesti 

torjumaan lääketieteen keinoin. 

27 Ellison , -.

28 Bryceson , -.
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välisiä yhteyksiä kritisoivien argumenttien perusteluna. Historioitsijat 

ovat niin ikään eripuraisia Afrikan väestönkasvun perimmäisistä syistä; 

toisaalta syyksi on ehdotettu kohonnutta syntyvyyttä parantuneen ruo-

katurvallisuuden ja terveydenhuollon seurauksena, toisaalta on katsot-

tu kuolleisuuden laskun olleen keskeinen tekijä väestönkasvussa.25

Viimeaikaiset tutkimustulokset antavat olettaa, että lisääntynyt köyhyys 

ja sen myötä aliravitsemus verottivat merkittävästi väestöä -luvun 

alun Afrikassa.26 Yli  ugandalaisnaisen reproduktiohistorioiden 

analyysi aikavälillä  -  osoittaa, että suurin syy hitaaseen väes-

tönkasvuun oli korkea imeväis- ja lapsikuolleisuus sekä keskenmenot. 

Noin joka kolmas raskaus päättyi keskenmenoon ja elävänä syntyneistä 

noin kolmannes kuoli ennen yhden vuoden ikää. Lapsikuolleisuus oli 

niin ikään yli  prosenttia. Näin ollen esimerkiksi sadasta raskaana ole-

vasta naisesta vain alle  synnytti elävän lapsen, joista yli kolmannes 

kuoli seuraavan  kuukauden sisällä. Jäljelle jääneistä puolestaan yksi 

kolmannes kuoli lapsuusiässä. Ei siis ihme, että väestö -luvun ensi 

vuosikymmeninä kasvoi hitaasti.

Ugandan kohdalla edellä kuvattu kehitys on selitettävissä kah-

den tekijän, aliravitsemuksen ja tautien, lähinnä malarian, avulla. 

Ravinnonhankinnan ja -tuotannon rajoitukset lisäsivät riippuvuutta 

naisten suorittamasta pientilaviljelystä, joka lisäsi naisten työtaakkaa 

merkittävästi. Ravinnon yksipuolistuminen ja raskas työtaakka yhdis-

tettynä sairauksiin - ennen muuta malariaan - johti aliravitsemuksen 

yleistymiseen naisten keskuudessa, josta oli seurauksena mm. raskau-

teen liittyviä komplikaatioita aiemmin kuvatulla tavalla. Korkea ime-

väiskuolleisuus oli osittain seurausta äidin aliravitsemuksesta ja puut-

teellisesta rintaruokinnasta sekä malariasta. Vaikka malariainfektio lap-

sien keskuudessa oli lähes universaali, on kuitenkin epätodennäköistä, 

että malaria yksistään olisi ollut syypää korkeaan imeväis- ja lapsikuol-

leisuuteen.

Näyttää siltä, että kolonialismin loppuaikoina infrastruktuurin kehitty-

misen ja ruoantuotannon kasvun myötä parantunut ruokaturvallisuus 

lievitti Afrikan maatalousyhteisöissä tyypillisiä jokavuotisia nälkäkuu-

kausia, mikä puolestaan osaltaan vaikutti suurempaan syntyvyyteen; 

Koponen , ; Maddox , .
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Henrik Boberg

Mustaa valkoisella – näkökulma 
sanomalehtiin historiallisena lähteenä

Henrik Boberg paneutuu sanomalehtimateriaalin luonteeseen läh-

deaineistona. Hän käyttää tukenaan viestintätutkimuksen teoriaa ja 

ottaa esimerkikseen, kuinka fennomaanisen liikkeen hajautuminen 

näkyi sanomalehdistössä 1860-luvulla.

Historian tutkimuksen todellisesta luonteesta, sen lähteistä, meto-

deista ja fi losofi asta tuntuu olevan lähes yhtä monta näkemystä kuin 

on tutkijaa. Yhteistä kaikille on kuitenkin pyrkimys löytää parhaat 

lähteet vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tämä piirre tutkimukses-

sa synnyttää lähdekritiikin. Tässä artikkelissa puran sanomalehtima-

teriaalin lähdekritiikin palasiksi, jotka minä ymmärrän tutkimusme-

todeiksi. Esitän miten mielestäni erilaisilla ajatuksellisilla metodeilla 

voidaan rakentaa modernia sanomalehdistöä tarkasteleva lähdekri-

tiikki. Ensin haluan kuitenkin valottaa muutamia lehdistön erityis-
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nen eroavaisuus ei siis ole riittävä synnyttämään lehden ja sen lukijoiden 

eroa. Jos lehti pystyy täyttämään sidonnaisuudestaan huolimatta tietyt 

sovinnaisen ”objektiivisuuden” edellytykset, se säilyttää suosionsa. 

Mitä lehtitieto on ja mistä se kertoo?

Klassisen fi losofi sen määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu tosi 

uskomus.2 Historiakin tieteenä lähes aina kyseenalaistaa lehtiartikke-

lin suhteen todellisuuteen, kuten myös viestintä tieteenä. Arkikielessä 

totuuden synonyymi on kuitenkin ”mustaa valkoisella”. Tutkimus 

totuuden ja artikkelin suhteesta onkin erittäin mielenkiintoinen, koska 

se voi vastata historiantutkijan kannalta moneen merkittävään kysy-

mykseen, liittyen esimerkiksi lehden ja/tai toimittajan sidonnaisuuteen 

tai toimittajan tietolähteisiin. Painetut sanat määrittävät ja uusintavat 

todellisuutta – ja usein myös luovat sitä. Siksi ei ole yhdentekevää mitä 

lehtiin kirjoitettiin, vaikka tiedettäisiin luotettavasti asian olleen toisin. 

Vanhan fi losofi sen ajatusten herättäjän voikin kääntää sanomalehtien 

kohdalla toisin päin. Puu on kaatunut metsässä, jos niin kirjoitetaan 

– ja jos siitä on hyötyä. Neuvostolehtien totuus Mainilan laukauksis-

ta marraskuussa  ei varmasti ollut samanlainen kuin suomalainen 

– sillä kuitenkin pyrittiin johonkin ja siten sen antama informaatio oli 

hyödyllistä lehteä toimittavalle ja valvovalle taholle. Historian tutki-

muksen kannalta on käytännöllistä hyväksyä, että tällainen pragmaat-

tinen informaatio on merkityksellistä, koska se liittyy osaksi kultturia 

ja yhteiskuntaa, jonka ilmiöitä historia tarkastelee. Lehtien esittämään 

tietoon tulisi siis suhtautua totena esitettynä, mutta ehkä todellisuudes-

ta poikkeavana ilmiönä.

Siirtyen tieto-opista ontologiaan, voidaan erottaa toisistaan kolme 

todellisuuden piiriä:
 

 : fysikaaliset objektit, tapahtumat ja prosessit, aine ja energia, 

epäorgaaninen ja orgaaninen luonto.

 : yksilöllisen tajunnan tilat, mentaaliset tapahtumat, psyyke.

 : ihmisen sosiaalisen toiminnan kautta syntyneet kulttuu-

riesineet, artefaktit ja abstraktiot, kulttuuri ja yhteiskunta.3
 

Sanomalehtimateriaali antaa historioitsijalle parhaat mahdollisuudet 

2 Niiniluoto , .

3 Niiniluoto , -.

piirteitä, jotka ovat tärkeitä tiedostaa ennen sanomalehden käyttöä 

lähdemateriaalina. 

Lähteen tunteminen on avainasemassa sen krit isoimiseen. 

Sanomalehtien perusteella tehdyssä tutkimuksessa valitettavan usein 

napataan ainoastaan artikkelien asiasisältöjä, joilla halutaan esittää 

taustatietoa, paikallisväriä, yleistä mielipidettä tai ajan kuvaa. Usein 

tällaisellakin lähestymistavalla on oma arvonsa, usein kapsahdetaan 

katajaan. Sanomalehtilähteen erityispiirteenä on sen julkisuus. Se luo 

lehden ja todellisuuden suhteelle selkeästi erilaisen rakenteen kuin vaik-

kapa yksityiskirjeen tai tilaston suhteelle todellisuuteen. Julkinen tie-

donvälitys on vallankäyttöä.

 

Yksilön tasolla sanomalehti on jokaisen toimittajan, avustajan, toimi-

tussihteerin, valokuvaajan, taittajan ja tietolähteen tekemiä valintoja. 

Yksilölliset valinnat perustuvat mm. omaan kokemukseen, journalisti-

seen etiikkaan, perhetaustaan, ideologiaan, taloudelliseen tilanteeseen 

jne. Sanalla sanottuna yksilöä johdattaa elämä. Yhteisöllisellä tasol-

la yksilöt ovat osana sosiaalista toimijoiden piiriä, joissa heidän tulee 

noudattaa tiettyjä normeja ja rituaaleja. He vuorovaikuttavat toistensa 

kanssa muodostaen yhteisön. Sanomalehti muodostaa itsessään yhtei-

sön, mutta sen kilpailijatkin kuuluvat samaan yhteisöön. Erottavat 

tekijät löytyvät sitoumuksesta eli ideologioiden ja aatteen tasosta. 

Ideologisella tasolla sanomalehti voi olla sitoutunut tiettyyn puolueseen 

tai ideologiaan näkyvästi.1 Näistä lehdistä puhutaan ”äänenkannatta-

jina” ja puoluelehtinä. Tärkein sanomalehtiyhteisöä erottava tekijä on 

keskinäinen kilpailu yleisöstä, jolloin yleisön mielipiteen tuntemus on 

erittäin merkittävä tekijä.

Suurin osa tämän päivän suomalaisista lehdistä on nimellisesti sitou-

tumattomia. Tähän tilanteeseen on päädytty sotien jälkeisenä aikana, 

jolloin positiiviseen levikkikierteeseen pääsivät pääsääntöisesti sitoutu-

mattomat tai porvarillisesti sitoutuneet lehdet. Nämä lehdet pystyivät 

houkuttamaan suurimman yleisön sekä eniten ilmoituksia. On ehkä 

hivenen paradoksaalista, että tällainen lehtikehitys on voinut tapah-

tua esim. työväenluokan tyyssijassa, Tampereella, jossa porvarillinen 

Aamulehti on ylivoimainen paikallismedia. Yleisön ja lehden ideologi-

Kühne , -. Kühne puhuu historiantutkimuksesta kolmella tasolla: yksilöl-
lisellä, yhteisöllisellä ja ideologisella tasolla.
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mykset todellisuudesta eivät selvästikään kohdanneet. Miksi lehdessä 

julkaistiin sitten ristiriitaisia artikkeleita? Miksi lehden ”linja” ei ollut 

selkeä? Tämä johtui siitä, että lehden sisällä suomalaisuusliikkeen joh-

tohahmot kävivät omaa keskinäistä hegemoniataisteluaan, joka näkyi 

lehden sivuilla erilaisina mielipiteinä, toisin sanoen ”linjattomuutena”. 

Kokonainen poliittinen liike muotoutui tässä taistelussa, jossa fakti-

sesti taisteltiin ns. intelligentsian suosiosta. Tämä havainto johdattaa 

etsimään apua viestinnän tutkimuksesta, koska nyt on törmätty aja-

tukseen lehden ”linjasta”.

Newcombin viestintäteoreettinen malli auttaa etsimään ristiriito-

ja ja tulkitsemaan ”linjaa”. Se on varsin yksinkertainen malli, jossa 

A ja B ovat viestijiä X:n ollessa tekijä sosiaalisessa ympäristössä. 

Yksinkertaisesti tilanteen voi avata näin: Lehti A ja sen yleisö B ovat 

suhteessa toisiinsa. Asia X on tapahtuma, johon sekä lehti että ylei-

sö ottavat kantaa. Jos lehden kanta asiaan X poikkeaa jyrkästi yleisön 

kannasta, lehden ja yleisön suhde heikkenee. Jos taas lehden kanta asi-

aan X on yleisön hyväksyttävissä, lehden ja yleisön suhde paranee.4 

Käytännössä tämä näkyy ”linjana”, lehden suhtautumisena sille ja ylei-

sölle tärkeisiin asioihin tietyn yhtenäisen diskurssin puitteissa. Jos esi-

merkiksi vegaanien lehti julkaisee joulukinkun paisto-ohjeet, voidaan 

olettaa, että lehden lukijakunta hylkää sen. Lehden suhde lukijoihin 

rajaa lehden sisältöä. Tämä on helppo ymmärtää erikoislehtien suh-

teen, mutta usein tämä unohdetaan sanomalehtien kohdalla. Tämän 

mallin käyttäminen antaa mahdollisuuden selittää sitä dynamiikkaa, 

joka vaikuttaa lehdistön, yleisön, todellisuuden – ja vallan suhteeseen. 

Palaten fi losofi seen malliin voidaan todeta,  että esimerkiksi tämä malli 

auttaa jäsentämään maailmojen  ja  todellisuutta. Silloin viestintäte-

ot ymmäretään kuuluvaksi maailmaan , jonka kautta voi ymmärtää 

muita todellisuuksia. 

Historioitsijalle ei kuitenkaan riitä, että tutkija selvittää ketä ja mitä 

ovat A, B ja X. Newcombin malli ei välitä siitä, että tekijöiden ja yleisön 

kannat, sekä asia X ovat varsin subjektiivisia kokemuksia, koska mallin 

toiminnan kannalta se ei ole merkityksellistä. Historian tutkimukselle 

subjektiivisuus on taas mitä suurimmassa määrin merkityksellinen asia, 

jonka analysoimiseen on oltava välineet.

4 Fiske , .

tutkia luotettavasti maailmoja  ja . Maailman  materialistinen luonne 

voi vääristyä, jos ainoastaan lehteä käytetään lähteenä sen tutkimiseen, 

koska lehden ilmaisema maailma ei välttämättä vastaa sitä. Toisaalta 

lehtikirjoittelu sinänsä on maailman  tapahtuma, jota voi tutkia sellai-

senaan. Se ei kuitenkaan useinkaan paljasta mitään historian tutkimuk-

sen kannalta merkittävää, ellei sitä voida kytkeä muiden todellisuuden 

piirien osaksi. 

Nämä ideat on syytä sisäistää tarkastellessa lehdistöä historiallisesti. 

On ymmärrettävä, minkä luonteista tietoa lehdet voivat antaa ja mistä 

todellisuuden piiristä ne voivat kertoa. Arkitodellisuuden lukutavasta 

on tietoisesti ponnisteltava irti. Lehden tarkastelun lähtökohtana voikin 

pitää tiettyjen fi losofi sten ajatusmallien omaksumista. Pelkällä ajatus-

työllä ei kuitenkaan päästä tuloksiin. 

Miten sanomalehteä voi tarkastella?

Kun hyväksytään lehden asema yhteisön joukossa sekä omana yhtei-

sönään, havaitaan, että lehden sisäinen ja ulkoinen dynamiikka kertoo 

meille lehden suuntautumisesta, joka vaikuttaa sen esittämän tiedon ja 

todellisuuden suhteeseen. Purkamalla lehden toimituksen ihmisiksi, 

nimeämällä lehden ja toimittajien sidosryhmät sekä tutkimalla heidän 

suhdettaan toisiinsa että ideologioihin, saadaan merkittävää informaa-

tiota siitä, miten lehti otaksuttavasti suhtautuu erilaisiin kysymyksiin. 

Tämä on tutkimuksessa usein vähemmälle jäävä aspekti johtuen usein 

varsinkin vanhempien lehtitekstien nimettömyydestä sekä tutkijoiden 

tavasta tarkastella lehteä instituutiona, sananvaltaa käyttävänä lähes 

valtiollisena elimenä. Tällöin lehden tarkastelussa esitetään perinteisesti 

levikki ja sen suhde muihin saman ajan ja paikan lehtiin sekä yleisesti 

tunnetut taloudelliset ja poliittiset sidonnaisuudet, lähinnä kustantajan 

ja päätoimittajan. Usein nämä tiedot ovat ainoat, joita on saatavilla, ja 

näidenkin tietojen perusteella voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä, 

joskin tulkinnoissa on syytä olla varovainen. 

Lisätieto toimituksesta voi paljastaa huomattaviakin asioita, kuten 

itse huomasin tutkiessani erästä kuumentunutta lehtikeskustelua 

Suomessa vuodelta . Fennomanisen liikkeen päälehti Suometar 

oli -luvulla vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa lehdistössä. 

Sen artikkelit olivat kuitenkin ristiriitaisia johtaen levikin laskuun sekä 

lopulta lehden lakkauttamiseen. Lehden lukijoiden ja tekijöiden näke-
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ja yleisesti hyväksytyt tuloksensa suomalaisen lehdistön itsesensuurista 

suomettumisen merkkinä. Hän osoitti, että TŠekkoslovakian miehityk-

seen vuonna  suomalainen lehdistö suhtautui vielä lähes samalla 

tavoin kuin länsimainen lehdistö, mutta vain viisi vuotta myöhemmin 

YYA-sopimuksen -vuotisjuhlien yhteydessä ”silkkihanskat” oli vedet-

ty käteen. Hänen mukaansa tähän oli useita syitä, joista hän piti suu-

rimpana ”taktista nöyristelyä” puoluelehtien taholta, ja sitoutumatto-

mien taholta taas ajautumista valtiollisen ideologian takuumieheksi.6

Tutkimuksia yhdistävä tekijä oli erilaisista tutkimusmetodeista huoli-

matta se, että kummatkin pyrkivät esittämään subjektiivisen todellisuu-

den nykyajan ”objektiivisessa” valossa pyrkien mielestäni pääsemään 

sen poliittisen ”pakon” käsitteeseen, joka esitettiin vahvana sekä ajopuu- 

että suomettumiskeskusteluissa. Perko pyrki siihen sisällön kvantitatii-

visella analyysilla tukien sitä kvalitatiivisesti kun taas Salminen toimi 

päinvastoin. Kummatkin tutkimukset olivat merkittäviä poliittisesti 

herkkien aiheiden historiantutkimuksen eteenpäinviemiseksi ja tabujen 

murtamiseksi. Näyttääkin siltä, että subjektiivisuuden tutkimuksella on 

tilausta poliittisissa aiheissa poliittisen murroksen tapahtuessa. Myös 

vaikuttaa siltä, että kansalliseen subjektiivisuuteen pääsee tehokkaasti 

kiinni sanomalehtimateriaalin avulla.

Omassa tutkimuksessani sanomalehtimateriaalin käsittelyn kvantita-

tiivinen puoli ei ole ollut yhtä merkittävässä roolissa kuin kvalitatii-

vinen tarkastelu. Kvantitaavisessa sisällön tarkastelussa joutuu väistä-

mättä tekemään kvalitatiivisia päätöksiä luokittelun suhteen, jolloin 

pitkälle viety määrällinen analyysi hämärtää lehtitekstin luonnetta ja 

pyrkii luomaan matemaattisen yhtälön aineistosta, jonka matemaat-

tinen käsittely on petollista. Vanha sanontahan kuuluu: valhe, emä-

valhe, tilasto. Tulkintojen luominen lehtiaineistosta on helpompaa 

kvalitatiivisen käsittelyn pohjalta, joskin omat ylitulkinnan riskinsä 

siinäkin on. 

Kvalitatiivisen analyysin tekemiseen on mielestäni hyvä käyttää histo-

riatieteissäkin ajatusmalleja, jotka auttavat jäsentämään lukemaamme. 

Mielestäni on tärkeätä ymmärtää, että tarkastelussa käytämme joka 

tapauksessa jotain menetelmää, logiikkaa tai filosofiaa. Historiassa 

usein vähälle jäävä teorian osuus johtuu mielestäni pitkälti siitä, että 

6 Salminen .

Subjektiivisen aineiston subjektiivinen tarkastelu

Tutkimuksessa pidetään ongelmallisena subjektiivisten lähteiden käyt-

töä. Lähteiden subjektiivisuus ei kuitenkaan ole ongelma, kunhan se 

tiedostetaan ja hyväksytään. Sanomalehtiaineiston osalla subjektiivi-

suuden tiedostaminen on tehtävä monella tasolla. Lehdistö haluaa itse 

korostaa rooliaan vallan ”vahtikoirana”. Viralliset tahot puhuvat ”nel-

jännestä valtiomahdista”. Näiden ilmeisten ennakkonäkemysten päälle 

on vielä tukku lisää. Myös tutkijan oma subjektiivisuus luo ongelman-

sa. Modernin historian peruskivi on kuitenkin valettu historian esittä-

miseen sellaisena kuin se oli. Eikö silloin ole myös tutkijan velvollisuus 

esittää ajanmukainen subjektiivisuus, koska subjektiivisuuden laatu 

kertoo paljon ajasta ja ilmiöstä. Edelleen nojaten filosofiseen ohje-

nuoraan voi jatkaa, että yhteiskunnasta kertoo eniten maailman  tar-

kastelu, johon subjektiivisuus osana kulttuuria kuuluu. Mutta millaista 

tutkimusta subjektiivisuuden tutkimus oikein voi olla?

Voidaan väittää, että tutkimalla julkista kuvaa voimme saada käsityk-

sen tietyn aikakauden ”henkisestä ilmapiiristä”, vaikka henkisen ilma-

piirin käsite on valtavan laaja ja tulkinnanvarainen. Lehdistössä ilme-

nevät tietyn ajan ja paikan tärkeät kysymykset, argumentit ja tabut. 

Sanomalehdistö edustaa siten erästä näkyvää osaa kulttuuria, jonka 

kautta voidaan etsiä merkkejä sen edustaman kulttuurin asenteellisuu-

desta. Suomessa voidaan nimetä ainakin kaksi merkittävää lehtimate-

riaalin keskittynyttä tutkimusta, jotka toivat sekä poliittiseen keskuste-

luun että historialliseen tutkimukseen pontta tuomalla julki aikaisem-

man tutkimuksellisen ja poliittisen paradigman ulkopuolisia tuloksia 

tutkien nimenomaan sanomalehtien asenteellisuutta. Touko Perko 

tutki väitöskirjassaan Aseveljen kuva suomalaisen lehdistön Saksaa kos-

kevaa uutisointia jatkosodan aikana. Hänen metodiltaan erittäin vies-

tintätekninen työnsä osoitti suomalaisten sanomalehtien suhtautuneen 

saksalaisiin varsin positiivisesti ja vesitti siten osiltaan lisää ajopuu- ja 

koskiveneteoriaa.5

Esko Salmisen tutkimus Vaikeneva valtiomahti taas pyrki tutkimaan 

itsesensuurin ja suomettumisen todellisuutta kylmän sodan aikana. 

Tutkimuksen yhteenvedossa Salminen pääsi esittämään laajasti lainatut 

5 Perko .
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mitään tutkimastani tapahtumaketjusta, johon ne kuitenkin liittyivät. 

Ristiriitaisuus oli monella tapaa sanomalehtilähteitä leimaava anti, jos 

suuntaviivoina käytetään yksiselitteisesti ideologiaa. Ymmärrettäväksi 

lähteet muuttuivat vasta alkaessani ymmärtää todellisuuden rakentu-

mista, viestinnän dynamiikkaa sekä lehtien suhdetta toisiinsa ja ideolo-

gioihinsa. Ymmärsin, miten historiallinen jälkiviisaus oli luonut näen-

näisen selkeäpiirteisyyden ja leirijaon eri ryhmittymien välille.

Fennomania ja liberalismi juonsivat aattellisen pohjansa täysin eri tra-

ditioista, fennomania hegeliläisestä, liberalismi anglosaksisesta utili-

tarismista. Mutta taistellessaan hegemonia-asemasta Suomessa, kum-

mallakin oli tietyllä tasolla sama päämäärä: kansallinen valtio Suomi.10 

”Oikean” kansallisen Suomen tulkinnasta syntyi näissä olosuhteissa 

kiista, jonka avainasemassa oli suhtautuminen Ruotsiin ja Venäjään. 

Jälkeenpäin tehdyt tulkinnat kärjistävät fennomaanien olleen kriittisiä 

suhteessa Ruotsiin ja lähentyneen Venäjää, liberaalien taas toimiessa 

täysin päinvastoin. Liberaalit tulkitsivat Ruotsin vastaisuuden Venäjän 

myönteisyydeksi, vaikka useat fennomaanit Suomettaressa suhtautuivat 

Ruotsiin ihaillen tutkimusajanjaksollani kokematta sitä Venäjän vastai-

suudeksi. 

Newcombin teorian mukaan tarkastellen, kävi selväksi, että suhde 

Ruotsiin oli hetkellisesti tärkein tekijä, koska sen kautta määrittyi myös 

kanta Venäjään. Tutkimusaikajaksollani tilanne kärjistyi siten, että 

Suomettaren linja suhteessa Ruotsiin määrittyi liberaalien painostuk-

sen ja sisäisen hajaannuksen myötä ruotsimyönteiseksi ollen samalla 

venäjämyönteinen. Tällaisella konsensuspolitiikalla ei ollut tilausta 

ja tämänkaltainen fennomania hävisi; Suometar meni konkurssiin ja 

seuraavaa fennomanian nousevaa aaltoa johti tutkimusajanjaksollani 

Ruotsiin radikaalin kriittisesti suhtautunut Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen 

perustaen lehden nimeltä Uusi Suometar. 

Samaan tapahtumaketjuun liittyi tuolloin suurta kuuluisuutta 

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa saanut runo nimeltä Valtiollista, jonka 

Yrjö-Koskisen kollega yliopistosta, August Ahlqvist, kirjoitti. Tämä 

Ruotsin ja Suomen ”veljeyttä” ihannoiva runo leimasi Ruotsia kritisoi-

vat henkilöt käärmeiksi ja se ilmestyi Suomettaressa syyskuussa . 

Runo oli puhtaasti lehden vaikutustehtävää hyödyntäen rakennettu 

10 Liikanen , -.

teorian tuominen käsittelyn näkyväksi osaksi on perin hankalaa, vaikka 

se johdattelisikin työtä.

Itse johdin perusajatuksen struktuuriantropologi Claude Lévi-

Straussilta, jonka mukaan ihmisen ajattelu on kaksinapaista. Hänen 

mukaansa tämä johtuu ihmisen aivojen rakenteesta. Luomme vasta-

kohtia jatkuvasti, vaikkemme sitä tiedostakaan. Helpoimmat vastakoh-

dat ovat hyvä-paha, ruma-kaunis, iso-pieni, elämä-kuolema jne. Hänen 

mukaansa näihin vastakohtaluokkiin sopimattomat ilmiöt ovat tabuja, 

joiden käsittely on vaikeaa ellei mahdotonta.7 Tämän ajattelun mukaan 

on helppo ymmärtää, miksi suomettuminen tai Suomen myötätaistelu 

Saksan rinnalla olivat pitkään tabuja. ”Puolueeton” Suomi ei voinut olla 

puolueellinen eikä ”viaton” Suomi voinut olla ”syntisen” Saksan rinnal-

la omasta vapaasta tahdostaan. Näitä myyttejä voidaan purkaa kvalita-

tiivisella arviolla siitä mitä ja ketä tuetaan tai vastustetaan, koska suh-

detta ”oikeaan” ja ”väärään” määrittävät jatkuvat sanalliset arviot niiden 

kohteesta.

Virheellisen ja yksinkertaistetun tulkinnan helppous

Omassa tutkimuksessani olen törmännyt käytännössä siihen, että 

Suomen politiikan murrosvaiheesta -luvun puolivälistä tehdyt 

tutkimukset saattoi luokitella kahteen koulukuntaan. Varhaisempi 

klassinen poliittinen historian tutkimus oli tutkinut aikakauden näky-

vimpien poliittisten hahmojen kirjoitukset ja teot ja muokanneet niistä 

ideologian. Tämä tutkimusmenetelmä on luonut Suomen historiaan 

paradigman, johon kuuluu selkeäpiirteisyydessään sellaiset eheät ter-

mit kuten fennomania, svekomania ja liberalismi.8 Uudempi tutkimus 

oli taas ottanut lähtökohdaksi kansan, jota nämä ideologiat sanoivat 

edustavansa ja tutkinut paikallistason järjestäytymistä ja käytännön toi-

mia.9 Halutessani itse tutkia yhtä rajattua ilmiötä, joka tapahtui mur-

rosvaiheessa  ennen joukkojärjestäytymistä, jolloin nimenomaan 

sanomalehdet edustivat kilpailevia ”aatesuuntia”, taistellen monopo-

lista ”oikeaan” kansalliseen tulkintaan, yritin ymmärtää näitä ideolo-

gioita. Huomasin pian, että tutkimuksen esittämät suuret linjat olivat 

usein aivan liian pelkistettyjä ja latistettuja voidakseen selittää juuri 

7 Lévi-Strauss , , -, -; Fiske , -. 

8 Klinge  (a); Klinge  (b); Rommi ; Kohtamäki ; Puntila .

9 Liikanen ; Vares .
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viestintäteko, jolla Ahlqvist halusi osoittaa halveksuntaansa ruotsa-

laiskriittisiä kohtaan. Yrjö-Koskinen veti siitä omat johtopäätöksensä 

jättäen Suomettaren avustamisen, mikä johti fennomaanien hajaan-

nukseen. Tämän artikkelin kannalta merkittävää on, että suomalai-

nen tutkimus on aikaisemmin liittänyt runon osaksi korkealla tasolla 

liikkuvaa ideologista taistelua,11 vaikka itse pystyin osoittamaan täy-

sin konkreettisen syyn, joka toimi vähintääkin katalyyttina noiden ide-

ologioiden törmäämiseen. Vanhempi tutkimus otti runon irti omasta 

todellisuuden kontekstistaan sanomalehdistöstä osaksi toisessa ajassa 

ja paikassa käytävää kamppailua. Jos tutkimus olisi seuranneet tuolloin 

esitettyä tapahtumaketjua sanomalehdistössä, olisi ollut helppo havai-

ta, että runon syntytausta oli Ahlqvistin reaktio Ruotsia herjanneeseen 

kirjoitteluun, jonka oli aloittanut eräs Ruotsissa matkaileva pastori. 

Mm. kirjelähteiden aikalaisnäkemys tukee tätä sanomalehdistä saatavaa 

käsitystä.12 Mielestäni ajankohtaiselle todellisuudelle on oltava aina-

kin jossain määrin uskollinen, vaikka laajemmat tulkinnat sopisivatkin 

helpommin tutkimuksen kontekstiin. Samoin sanomalehdelle lähtee-

nä tulee osoittaa vähintään samaa kriittisyyttä kuin muillekin lähteille 

käyttämättä sitä ainoastaan kätevien tutkimustulosta tukevien sitaattien 

lähteenä.

Sanomalehtimateriaalin käytössä piilevät samat mahdollisuudet kuin 

pirulla raamattua lukiessa. Koska materiaalia on paljon ja se on ristirii-

taista, voidaan tulkintoja tehdä pelkän tekstin perusteella suuntaan jos 

toiseen. Jotta tältä vältyttäisiin, tutkijan tulee löytää aikakauden ”todel-

lisuus”. Tähän voi päästä tutustumalla lähteeseen riittävän hyvin ja 

ymmärtämällä sen asema osana yksilöiden, yhteisöjen ja ideologioiden 

maailmaa. Lehdistömateriaalille ominainen kaksijakoisuus ”puolesta ja 

vastaan” – leireihin voidaan ymmärtää sekä Lévi-Straussin esittämänä 

luontaisena taipumuksena että Newcombin teorian mukaisena viestin-

nällisenä funktiona, jossa haetaan hyväksyntää kohdeyleisöltä. Tietyn 

ajankohdan subjektiivisen todellisuuden esittämisellä on mahdollista 

tuoda muutosta vallitseviin tieteen paradigmoihin, jotka ovat myöskin 

aina aikansa subjektiivisia, hyvinperusteltuja tosia uskomuksia. 
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Tommi Räty

Muistettu vai omaksuttu? Muistitieto 
mikrohistoriallisessa tutkimuksessa

Tommi Räty tarkastelee artikkelissaan muistitiedon käyttöä mikro-

historiallisessa tutkimuksessa käyttäen esimerkkeinään omaa pro 

graduaan »Kumotusta vallasta kukistettuun kumoukseen. Joutsenon   

työväestön kaartinmuodostus, valtakausi ja kaartilaisten kohtalot 

vuosina 1917-1918» ja Joutsenon työväen asumishistoriaa käsitte-

levää »Kasarmilta kaupunkikotiin» –kirjaa. Artikkelin tarkoitus ei 

ole esitellä erilaisia esim. historian, perinteentutkimuksen tai yhteis-

kuntatieteiden muistitiedon käyttöön liittyviä metodeja, vaan pohtia 

muistitiedon luonnetta, sen käyttöä ja ongelmia pienestä kuntayhtei-

söstä kerätyn esimerkkiaineiston pohjalta.   

Historian tutkijoiden suhtautuminen muistitiedon tarjoamaan infor-

maatioon on yleisesti ollut hyvin varauksellista. Ihminen kokijana, 

näkijänä ja kuulijana on usein ohitettu ja tutkimus rakennettu vahvan 

arkistomateriaalin varaan. Informanttien kokemuksia on käytetty lähin-

nä elävöittämään muuten liian tieteellistä tekstiä tai antamaan kärjistä-

viä esimerkkejä. Tämän muistitietoon erittäin kriittisen suhtautumisen 

olen myös itse sisäistänyt jo proseminaarista lähtien, joten kirjoittaessa-

ni Joutsenon työväen asumishistoriaa ja pro gradua punakaartista, jou-

duin käymään paljon sisäistä keskustelua käyttämieni lähteiden arvosta. 

Näitä kahta työtä tehdessäni kuuntelin ja luin yli  hengen haastattelut 

ja ”pöytälaatikkomuistelmat”. 

Yhteiset kokemukset ja yhteisön kertomusperinne muistitiedon muok-

kaajana

Analysoidessani haastatteluja alkoi niistä nopeasti nousta esiin voimak-

kaat yhteiset kokemukset. Punakaartia tutkittaessa toistui muistitiedos-

sa vahvoina kokemuksina kaartin perustaminen vuonna , yleislak-

ko, sodan syttyminen, Joutsenosta pakeneminen, kirkon palaminen ja 

muutamiin keskushenkilöihin liittyvät tarinat. Asumishistorian koh-

dalla nousivat muun muistitiedon joukosta selvimmin esiin eräiden 

yhteisön elämän kannalta merkittävien henkilöiden lisäksi kouluaika, 

juhlat, sota-aika ja työväenyhdistyksen toiminta.1 Nopealla tulkinnalla 

saa sen kuvan, joka osittain onkin totta, että parhaiten ihmisten mieliin 

jäävät suuret yhteisölliset kokemukset ja yhteisössä näkyvimmin toimi-

vat persoonat. Voidaan kuitenkin kysyä, että pohjautuuko informantin 

muistitieto omaan kokemukseen vai onko se rakentunut yhteisön sisäl-

lä olevan kertomusperinteen kautta?

Käyttämieni haastattelujen kohdalla näkyi selvästi työväenyhteisön ja 

laajemmin kuntalaisten hyväksymä kertomusperinne. Tällä perinteellä 

tarkoitan tekijöitä, jotka vaikuttavat muistelijoiden haluun kertoa asi-

oista ja siihen sävyyn miten kokemuksista kerrotaan. Kertomusperinne 

muokkaa paikallista, mahdollisesti myös laajempaa, ”suurta tarinaa” 

yhteisesti hyväksyttyyn suuntaan. Tiiviissä kuntayhteisössä siis perintei-

set jaot esimerkiksi työväen kertomusperinteen ja maaseudun ihmisten 

kertomusperinteen välillä hämärtyvät ja nämä korvautuvat yhteisellä 

kertomusperinteellä, joka tukee paikallista yhteisöllisyyttä. Toki erilaiset 

vahvat kertomusperinteet on löydettävissä eri ammattien ja luokkien 

keskuudesta, mutta kerrottaessa kuntalaisten yhteistä tarinaa ulkopuo-

liselle, siirrytään kertomaan yhteisesti hyväksyttyä kertomusta. Tärkeää 

ei aina ole se, onko muistelijoilla omia tarkkoja kokemuksia asioista, 

vaan mahdollisuus liittää omat muistelmansa laajempaan kertomuk-

seen. Oma muistitieto siis liitetään valmiiksi muodostettuun kaavaan, 

joka kokonaisuudessaan hyväksytään omaksi eletyksi todellisuudeksi. 

Kertomusperinne-käsite ei ole sinänsä mikään uusi ”löytö”, sillä esimer-

kiksi folkloristit käyttävät tutkimuksissaan kollektiivitradition käsitet-

tä kuvamaan yhteisöjen yhteisesti ja yleisesti hyväksymää perinnettä. 

Ulla-Maija Peltonen on käsitellyt ansiokkaasti muistitiedon käyttöä 

historiantutkimuksessa teoksissaan Punakapinan muistot ja Muistin 

paikat ja tiivistänyt niissä lukuisten muistitietoa tutkineiden tutkijoiden 

näkemykset ja verrannut niitä laajaan muistitietoaineistoon. Teoksissa 

todetaan, niin Peltosen sanoin kuin muihin viittaamalla, kollektiivit-

1 Artikkeli perustuu Joutsenossa -luvun lopulla, -luvulla, -luvulla ja 
vuosina - tehtyihin haastatteluihin. Koko artikkelin ajan analysoin nimen-
omaan koko informanttijoukkoa ja näin ollen en viittaa erikseen haastatteluihin 
myöhemmin artikkelissa. Tarkemmat lähdetiedot artikkelin lopussa.
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radition sisältävän tietoa joka ylittää yksilön oman tietämyksen rajat. 

Ylittäessään yksilön kokemusmaailman, kertomusperinne muuttuu 

neuvottelevaksi ja muuttuvaksi perinteeksi. Yhteisön jäsenet testaa-

vat kertomuksiaan toisten kertomusten kanssa ja lopulta näiden ker-

tomusten yhteen nivoutuessa syntyy paikallinen kollektiivitraditio. 

Muistitiedon voidaan katsoa siis muodostuvan omien kokemusten ja 

yhteisen kertomusperinteen liitosta. Tämä tosiasia kuitenkin usein 

unohdetaan historiantutkimusta tehdessä. Subjektin ja yhteisön vuoro-

vaikutusta ei joko nähdä, haluta nähdä, tai se pyritään eliminoimaan 

muistitiedosta.

Vuosien 1917-18 tapahtumien kohdalla sekä valkoinen että punainen 

puoli on löytänyt omat sankarinsa, joista kerrotaan yhteisesti hyväksyt-

tyjä tarinoita. Merkillepantavaa on se, että valtaosa näistä sankareista on 

Joutsenossa kummankin puolen hyväksymiä ja näiden henkilöiden ja 

heistä kerrottujen tarinoiden merkitys on suuri tarkasteltaessa yhteisöä 

kasassa pitävää kertomusperinnettä. Esimerkiksi lähikunnissa toiminei-

den suojeluskuntalaisten muistitiedoissa entinen kansanedustaja Sofi a 

Hjulgren mainittiin ”kiihkeäksi punikki ämmäksi”, mutta paikallisten 

muistitiedoissa Sofi a mainitaan lähinnä rauhaa rakastavaksi ja sovittele-

vaksi naiseksi, joka joutui sotaan mukaan vasten tahtoaan. Se, millainen 

Sofi a Hjulgren todellisuudessa oli, ei ole tämän artikkelin kannalta tär-

keää, vaan se kumman määritelmän kuntalaiset valitsivat. Sama positii-

visen vaihtoehdon valinta näkyy myös paikallisen sahan isännöitsijäs-

tä puhuttaessa. Niin entiset punakaartilaiset kuin suojeluskuntalaiset 

kertovat isännöitsijän pelastaneen punaisia sodan jälkeen ja auttaneen 

sodasta toipuvia punaisia. Vain tämä kerrotaan. Se, että isännöitsijä 

istui paikallisessa tutkintaelimessä ja kirjoitti ns. kuolettavia lausuntoja 

punaisista, jätetään kertomatta. Samoin jätetään kertomatta isännöitsi-

jän haluttomuus ottaa osaa entisistä punaisista töihin sodan jälkeen.  

Yhteisön hyväksymää kertomusperinnettä leimaa siis positiivisuus. 

Niistä asioista, jotka voisivat hajottaa yhteisöä, ei puhuta niillä äänen-

painoilla, millä puhutaan yhteisöä koossapitävistä asioista. Positiivisten 

kokemusten ja tapahtumien ylikorostamisella saadaan vaiennettua 

yhteisön kannalta negatiiviset asiat. Vuoden 1918 puhdistukset, 1930-

luvun lama, työttömyys, huonot henkilösuhteet, ankara työ ja muut 

2 Peltonen 1996, 30-31; Peltonen 2003, 20-21.

3 Räty 2003, 85-86, 77, 79, 83, 90.

rakennelmaa horjuttavat aiheet jäävät sivumaininnoille käyttämäni 

muistitiedon kohdalla. Kaikki mikä voisi horjuttaa työväenyhteisöä tai 

kuntalaisten muodostamaa yhteisöä sisältäpäin, vaikuttaisi eri ryhmi-

en suhteisiin ja asemaan tai muuttaisi ulkopuolisen tarkkailijan kuvaa 

yhteisöstä, on ilmeisen tietoisesti vaiettu pois yhteisössä vallitsevasta 

kertomusperinteestä.     

Yhteisistä kokemuksista tai yhteisön sankareista negatiiviseen sävyyn 

puhuivat useimmiten poliittisesti äärilaidoilla olevat henkilöt tai hen-

kilöt, joiden kokemukset olivat täysin ristiriidassa yhteisesti hyväksy-

tyn kertomusperinteen kanssa. Negatiivistenkin kokemusten kertojat 

kuitenkin pyrkivät viimeiseen asti suojaamaan paikallisyhteisöä. Niin 

murhaajat, pahantekijät kuin huonot työnjohtajatkin olivat yhteisöön 

kuulumattomia henkilöitä, muualta tulleita ja kunnasta nopeasti pois-

tuneita. Vaikka tutkimukseni kohteena olivat vuosien 1917-1918 tapah-

tumat ja työväenyhteisöä käsittelevässä kirjassa sivutaan 1930-luvun 

lamaa ja lapualaisuutta, ei työväenyhteisön ja muun paikallisen väestön 

välejä selvästikään haluttu asettaa huonoon valoon. Artikkeliani ei kui-

tenkaan pidä tulkita niin, että joutsenolaisilta kerätystä muistitiedosta 

puuttuisi täysin esimerkiksi vuoteen 1918 liittyvät synkät tarinat. Toki 

niitä kerrotaan, mutta painotus on voimakkaampi yhteisön yhtenäi-

syyttä ylläpitävien ja sodasta toipumista käsittelevien tarinoiden koh-

dalla. Kaikki muistelijat eivät kerro samaa positiivissävytteistä tarinaa, 

mutta liian moni kertoo, vaikka yli 500 kaartilaisen joukosta valtaosa 

joutui vankileirille ja noin 150 kuoli leireillä, sodassa ja puhdistuksissa. 

Näiden kaartilaisten ja heidän omaistensa joukosta olisi luullut löyty-

vän enemmän katkeruutta ja synkkiä muistoja.    

Paikallinen kertomusperinne on luonut 1920-luvulta lähtien yhteisesti 

hyväksytyn totuuden, jota jokainen omalla muistitiedollaan on vuosien 

ajan pyrkinyt tukemaan. Pienyhteisöjä tutkittaessa ilmiö on varmasti 

löydettävissä myös muualta, etenkin vuosien 1917-1918 tapahtumia 

tutkittaessa. Kaikkien informanttien pyrkimys samaan tulokseen johtaa 

nopeasti omien ja muiden kokemusten sekoittumiseen ja toisaalta yhtei-

sössä vahvoina elävien yksittäisten kertomusten toistamiseen ja tukemi-

seen. Kertomusperinteen muotoutuessa vallitseva vertailu ja liike siis 

häviää, tai ainakin vähenee voimakkaasti, yhteisen tradition löydyttyä. 

Esimerkiksi punakaartilaisten muistelmat olivat kuin yhdessä sovittu-

4 Räty 2003, 111-112.
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ja. Kertomusten vertailua oli varmasti tapahtunut, mutta haastattelujen 

tekohetkellä 1930-luvun lopulla ja 1960-luvulla, oli liike muuttunut tra-

dition ylläpidoksi. Tämä pysähtyneisyys korostuu etenkin 1960-luvulla 

tehdyissä haastatteluissa. Unohtaminen ja kuultu ”totuus” tapahtumista 

olivat hioneet kertomukset yhteneväisiksi. Tapahtumahistoria varmasti 

kaikilla olikin hyvin samanlainen, sillä olivathan he liittyneet kaartiin 

samalta paikkakunnalta hyvin samaan aikaan ja samanlaisista olosuh-

teista, mutta yksilöitä toisistaan erottavia yksityiskohtia kerrottiin enää 

hyvin vähän. Siis ne tarinat, jotka olisivat yksilöineet kertojat ja tehneet 

heidän kokemuksistaan henkilökohtaisia, jätettiin kertomatta. Samoilla 

kertojilla toistuivat myös yhteisössä yleisesti elävät tarinat. He olivat 

olleet joko niissä mukana, läheltä seuranneet toimia tai kuulleet tarinan 

”luotettavalta taholta”. Yhdeltä tai muutamalta henkilöltä 1920-luvulla 

lähteneet tarinat ovat suuren joukon toistamana legitimoineet aseman-

sa yhteisön kertomusperinteessä niin vahvasti, että ne ovat päätyneet 

varmana tietona niin paikallisiin historiankirjoihin kuin esimerkiksi 

Marko Tikan lisensiaattitutkimukseenkin. Eräs vahvimpia kertomuksia 

on Antton Hjulgrenin tarina, jonka mukaan Antton olisi karannut teloi-

tusryhmän edestä Viipurissa ja piileskellyt syksyyn asti Pohjanmaalla, 

josta lopulta olisi palannut Joutsenoon. Tarinaa kerrotaan useassa läh-

teessä eräänlaisena verisestä keväästä anteeksiannon syksyyn liittyvänä 

tarinana, joka kertoo näin sekä sodan julmuudesta, mutta myös paikal-

lisyhteisön sovittelevasta ja anteeksiantavasta ilmapiiristä. Muistitieto 

joutuu kuitenkin vastakkain arkistolähteiden kanssa ja itse uskon asia-

kirjoihin kertojien tappioksi. Valtiorikosoikeuden asiakirjojen mukaan 

Antton siirrettiin toukokuun alussa Viipurista Tammisaareen ja sieltä 

hän vapautui syksyllä. Antton ei siis karannut, vaan oli vankileirillä 

lukuisien muiden kuntalaisten tavoin. Mielestäni Antton Hjulgrenin 

tarina on erittäin hyvä esimerkki kollektiivitraditiosta, jossa yksi muu-

tamien kertojien kertoma tarina muokkautuu lopulta koko yhteisön 

hyväksymäksi tarinaksi. 

Merkille pantavaa on kertojien ja tarinaa kuuntelevien suhde arkistois-

ta löytyviin asiakirjoihin. Niiden arvoa ei välttämättä myönnetä, vaan 

halutaan pitää kiinni kollektiivitraditiosta. Johtuuko tämä käyttäytymi-

nen muutoksen pelosta, oman luodun historian romuttumisen pelosta 

vai harhaan joutumisen myöntämisen tuskasta, on mahdoton sanoa. 

5 Hulke 1968, 31; Tikka&Arponen 1999, 296; VRO 14996, KA; Tuomioluettelot os.  
111-120, VRO ja VRYO Bb12, KA.

Nuori tutkijanalku asiakirjoineen voi kuitenkin joutua selittämään 

löytöjään huomattavasti enemmän kuin kollektiivitraditiota ylläpitävä 

haastateltava.  

Punakaartilaisilta saatu muistitieto vaikenee lähes täysin vankileiri- ja 

teloituskokemuksista, siis niistä kokemuksista, joissa omat kertomuk-

set olisivat todennäköisesti eniten vahingoittaneet yhteistä positiivisesti 

latautunutta kertomusta. Osittain tähän vaikuttaa varmasti haastattelu-

jen tekoajankohdat 1930-luvulla ja 1960-70-luvuilla. Asioista ei vielä 

silloin uskallettu puhua ja toisaalta 1960-luvulle tultaessa oli paljon 

ehditty jo unohtaa. Kuitenkin vähintään yhtä tärkeäksi näen kertojien 

haluttomuuden kertoa tapahtumista. Yhteisesti hyväksytty kertomus 

pienistä levottomuuksista, sodasta, johon jouduttiin vastoin tahtoa, ja 

nopeasta anteeksiannosta, kuulostaa joutsenolaisten kannalta parem-

malta kuin synkät tarinat verisestä sodasta, jälkipuhdistuksesta ja lyöty-

nä leiriltä palaavista miehistä. Tutkija huomaa analysoidessaan haastat-

teluja, että se mitä jätetään kertomatta, kertoo ihmisistä ja heidän koke-

muksistaan yhtä paljon, kuin se mitä paperille tai nauhalle tallentuu. 

Haavat kiinni pitävää tarinaa ei ole nähty tarpeelliseksi avata, vaikka 

arkistoista löytyvät asiakirjat muuta kertoisivatkin. Samaan tarinaan 

ovat Joutsenossa sitoutuneet kaartilaisten lisäksi myös entiset suojelus-

kuntalaiset. Jos kaartilaiset vähättelevät puhdistuksia ja vankileirejä niin 

valkoiset vähättelevät punaista terroria. Negatiivisia tapahtumia toki 

mainitaan, mutta ne eivät saa sitä asemaa, jonka niiden luulisi saavan 

äärimmäistä pahuutta ja väkivaltaa nähneiden ihmisten silmissä.         

Koettu, nähty, kuultu ja prosessoitu

Muistitietoa käytettäessä korostetaan lähes poikkeuksetta kertojan 

omaa kokemusta. Tutkijat hylkäävät helposti kaiken muun informan-

tin kertoman materiaalin ja pyrkivät käyttämään vain kapeaa kertojan 

omakohtaisesti kokemaa materiaalia. Sellaista haastateltavaa tai pöytä-

laatikkomuistelmien tekijää ei mielestäni kuitenkaan löydy, joka pystyi-

6 Vaikka teloitus- ja vankileiritarinat puutuvat 1930-luvun lopulla olevista muisti-
tiedoista, on niissä vielä nähtävillä hiomatonta kertomusperinnettä. Tämä korostuu 
etenkin valkoisten puollella taistelleiden muistelmissa. Punaisten veritekoja ja rau-
hattomuutta vielä käsitellään, mutta 1960-luvulla ja sen jälkeen kerätystä muistitie-
dosta ovat veriteot lähes hävinneet. Taistelujen ulkopuolisista teoista kerrotaan vain 
mainintojen tasolla, muuten kollektiivitraditio vaikenee asioista.
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si kertomaan vain omakohtaisia asioita, siis niitä jotka hän on varmuu-

della kokenut, nähnyt ja elänyt. Muistitieto pitäisi mieltää palapeliksi, 

joka koostuu elämän tuomista osasista ja lopulta prosessoituu henkilö-

kohtaiseksi koetun elämän kertomukseksi.

Joutsenon työväen asumishistoriaa varten läpikäymistäni haastatteluis-

ta oli helposti löydettävissä paljon informanttien omia kokemuksia. 

Puhuttaessa esimerkiksi harrastuksista, työnteosta tai vähäisen vapaa-

ajan viettämisestä, pystyivät kaikki informantit kertomaan hyvinkin 

tarkkoja kuvauksia mitä olivat tehneet ja missä. Yksikään haastatelta-

vista ei kuitenkaan tyytynyt ainoastaan kertomaan omista kokemuksis-

taan, vaan tietoisesti tai useimmiten tiedostamatta, kertoi myös muiden 

kokemuksia ja muilta kuultuja tarinoita. 

Itse koettujen ja muilta kuultujen asioiden välimaastoon sijoittuvat 

mielestäni ns. nähdyt tapahtumat. Kertojat myöntävät, että eivät ole 

itse olleet mukana jossakin toiminnassa tai yksittäisessä tapahtumassa, 

mutta ovat nähneet kerran tai useammin mitä on tapahtunut tai keitä 

toimintaan on osallistunut. Siis he ovat olleet eräänlaisia rinnalla koki-

joita, jotka ovat nähneet yksittäisen tapahtuman tai ilmiön perusrungon 

kokonaan tai osittain, mutta eivät osaa tarkemmin kertoa yksityiskohtia. 

Käyttämässäni materiaalissa nämä rinnalla kokijat olivat usein lapsia, 

jotka olivat seuranneet esimerkiksi isänsä työntekoa vuosia. He pystyivät 

esimerkiksi kertomaan kuinka isä taaplasi sahatavaraa päivät ja kuinka 

kertoja itse seurasi työtä aidan raosta. Työn sisältöä ja rasittavuutta ei 

kuitenkaan osattu tarkemmin selittää. Harrastuksista puhuttaessa useat 

kertojat kertoivat myös samanlaisia rinnalla koettuja kokemuksia. 

Vuoden 1918 tapahtumien kohdalla rinnalla kokeminen oli myös erit-

täin yleistä. Esimerkiksi punakaartin perustajia kysyttäessä, ilmoitettiin 

lähes poikkeuksetta tietyt johtajien nimet. Samalla kuitenkin muistettiin 

myös mainita, että itse ei oltu osallistuttu toimintaan vielä alussa vaan 

johtajien ja muiden kaartilaisten oli nähty harjoittelevan esimerkiksi 

työväentalon kentällä. Rinnalla kokijat voidaan nähdä siis eräänlaisik-

si tarkkailijoiksi, joiden kokemukset eivät ole useinkaan kokonaisia ja 

tarkkoja kertomuksia tapahtumista, vaan hetkittäisistä ulkopuolisena 

näkemistään yksityiskohdista koostuvia yleiskuvia. 

Tutkijoilta kovimman tuomion usein saavat kuullut kertomukset. 

Kaikilla haastateltavilla, kysytään sitä tai jätetään kysymättä haastatte-

lutilanteessa, on kerrottavana lukuisia kuultuja kertomuksia. Kuullut 

tarinat ovat lähes poikkeuksetta yhtä tarkkoja tai jopa tarkempia kuin 

omat kokemukset, sillä ne ovat usealta kertojalta koostettuja täydellisiä 

tarinoita. Toisilta kuultujen kertomusten yleisyys muistitiedossa selit-

tyy varmasti osittain haastattelutilanteiden luonteesta ja ihmisen halus-

ta miellyttää haastattelijaa mahdollisimman suurella tietomäärällä. 

Informantit pyrkivät siis omien kokemusten loppuessa täydentämään 

tarjoamaansa kuvaa historiasta myös muiden kertomuksilla. Näiden 

oman kokemuspiirin ulkopuolelta tulevien tarinoiden asema kertojan 

omassa elämän tarinassa on usein niin voimakas, että he kertovat niitä 

ominaan tai lähes ominaan. 

Kuultujen tarinoiden kertominen liittyy mielestäni myös voimak-

kaasti jo aikaisemmin mainitsemaani yhteisön kertomusperinteeseen. 

Tutkittaessa yhdistystä, sosiaaliluokkaa, puoluetta, kylää, kuntaa tai 

muuta pienyhteisöä, korostuvat muistitiedossa selvästi yhteisiin koke-

muksiin ja henkilöihin liittyvät kertomukset. Pienyhteisöihin kuuluvat 

kertojat alkavat toistaa omissa kertomuksissaan näitä yhteisiä kerto-

muksia. Haastateltaessa pienyhteisön jäseniä löydetään helposti tari-

noita, joita lähes kaikki haastateltavat kertovat, mutta kukaan ei kerro 

olleensa kokemassa niitä.  

Muistitieto muodostuu koettua, nähtyä ja kuultua prosessoimalla. 

Tutkija, joka pyrkii muistitiedosta löytämään vain koetun, jättää pal-

jon hedelmällistä aineistoa analysoimatta. Usein on myös mahdotonta 

löytää kertojan puhdas oma kokemus, sillä hän on ajan saatossa aina 

lapsuudesta vanhuuteen asti prosessoinut kokemuksistaan ja muiden 

kokemuksista oman elämäntarinansa.

Kollektiivitradition kertomaa  – esimerkkinä Sofi a Hjulgrenin tapaus

Kirjoittaessani pro gradua ja Joutsenon työväen asumishistoriaa käy-

tin muistitietoa kuten lähes kaikki muistitietoa historian tutkimuksessa 

käyttävät opiskelijat ja tutkijat. Jokaiselle tarinalle yritin etsiä tukea niin 

arkistoista, aikansa sanomalehdistä kuin myös mahdollisimman monen 

muun haastateltavan tarinoista. Yhden henkilön puhuttuun sanaan tai 

ruutupaperille kirjoitettuun tekstiin en luottanut ennen kuin olin saa-

nut vahvistusta muista lähteistä. Työtä siis leimasi historiantutkijoille 

luonteenomainen skeptismi muistitietoa kohtaan. Arkistosta löydet-

tyyn yksittäiseen asiakirjaan tai ilman lähdeluetteloa painettuun kirjaan 
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luotetaan huomattavasti enemmän kuin yksittäisen ihmisen kertomaan 

tarinaan. Ihminen voi toki unohtaa, valehdella tai kertoa liikoja, mutta 

niin voivat myös asiakirjat ja kirjat.

Tutkija voi ottaa tietämättään suuren roolin kollektiivitradition ylläpi-

tämisessä tai vahvistamisessa. Vuoden 1918 tapahtumia tutkiessani olin 

myös itse joutua kertomusperinteen vietäväksi. Kuitenkin omat ennak-

koluuloni muistitietoa kohtaan ja vahva henkilökohtainen suhde tutki-

musalueeseen veivät minua syrjään kollektiivitraditiosta. Tutkimuksen 

kohteena olevassa yhteisössä kasvaminen ja toistuvasti artikkelini koh-

teena olevien tarinoiden kuuleminen, aiheuttivat mielessäni prosessin, 

jonka seurauksen halusin kyseenalaistaa traditiota, en vain tukea sitä. 

Taina Ukkonen kuvaa hyvin haastattelumateriaalin aiheuttamia tunte-

muksia kirjassaan Menneisyyden tulkinta kertomalla. Hänen keräämän-

sä muistitieto sisälsi niin ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä kuin kärjek-

käitä ja mustamaalaavia mielipiteitäkin. Tästä materiaalista tuli pyrkiä 

muodostaan historian rekonstruktio, joka ei loukkaisi haastateltavia 

ja joka toisi kaikkien mielipiteet mahdollisimman oikein esille, mutta 

olisi myös monipuolinen ja vakavasti otettava. Samaan ongelmaan 

törmäsin itse etenkin Joutsenon työväenhistoriaa kirjoittaessani. Vaikka 

yhteinen traditio oli olemassa, sisälsivät kertomukset paljon myös ris-

tiriitaisuuksia. Työväenhistoriaa kirjoittaessa jouduin myös ottamaan 

huomioon työn tilaajan toiveet ja lukijakunnan odotukset. Kasarmilta 

kaupunkikotiin teoksessa en pyrkinyt horjuttamaan kollektiivitraditio-

ta, mutta en myöskään tukemaan sitä. Tavoitteeni oli hyvin Ukkosen 

ajatusten mukainen eli kuvata yhteisön historiaa mahdollisimman risti-

riidattomasti ja ketään loukkaamatta. Tilaustyön tekeminen vähensi siis 

tutkimuksellisia tavoitteita.

Tutkiessani Joutsenon punakaartilaisia muuttui muistitiedon rooli 

huomattavasti. Työväenhistoriaa kirjoittaessani olin toisinaan 

käyttänyt muistitietoa paikkaamaan arkistojen jättämiä aukkoja. 

Kollektiivitraditioon ja muistitiedon ristiriitaisuuksiin ja muihin ongel-

miin paneuduin tarkemmin vasta Joutsenon punakaartista tekemässäni 

pro gradussa. Vahva paikallinen kertomusperinne joutui nyt ensim-

mäisen kerran keskustelemaan arkistolähteiden kanssa. Esimerkiksi 

Marko Tikka oli toki käsitellyt Joutsenoa omassa tutkimuksessaan 

7 Ukkonen 2000, 96-97.

Lappeenrannan tapahtumista 1918, mutta hänkin oli osittain toistanut 

kollektiivitradition tarjoamat tarinat.

Parhaiten muistitiedon, arkistolähteiden ja kertomusperinteen ongel-

miin pääsee sisään esimerkkien kautta. Tutkimusaineistostani nousi 

esiin lukuisia tarinoita, mutta parhaiten muistitiedon ongelmaa valai-

sevat Sofi a ja Antton Hjulgrenin kohtalot. Entinen kansanedustaja Sofi a 

Hjulgren oli Joutsenossa tunnettu ja etenkin työväenpiirissä arvostettu 

henkilö. Hänen toimistaan vuoden 1918 aikana ei ole tarkkaa tietoa, 

mutta se tiedetään, että hän toimi esikunnassa Lappeenrannassa ja 

lopulta hänet teloitettiin Viipurissa toukokuun lopulla. Vahvan naisen 

kuolema synnytti lukuisia tarinoita. 

Ulla-Maija Peltonen on käsitellyt Sofi a Hjulgrenin teloittamiseen liitty-

viä tarinoita tutkiessaan vuodesta 1918 olevaa muistitietoa. Sofi asta on 

myös tehty proseminaarityö Helsingissä, mutta tähän Anna Rajavuoren 

työhön minulla ei ollut mahdollisuutta tutustua. Teloittamiseen liittyviä 

tarinoita ei ole paikallaan esitellä tarkkaan, mutta niiden perussisältö on 

syytä esitellä. Erilaisissa muisteluteoksissa on julkaistu hyvin samanlais-

ta tarinaa siitä, miten Sofi a tuli kaivannon reunalla ja pyysi lupaa pitää 

viimeisen puheen kuoleville tovereille. Puhe kesti 15-20 minuuttia ja 

loppui sanoihin ruumiin tappamisesta, mutta hengen eloonjäämises-

tä. Tarina on lähes elokuvamainen kertomus aatteen puolesta uhrau-

tumisesta ja se on syöpynyt niin paikalliseen kertomusperinteeseen 

kuin valtakunnalliseen työväenperinteeseenkin. 

Arkistoista ei Sofia Hjulgrenin teloituksesta löydy juurikaan tietoa. 

Päivämäärän tiedetään olleen joko 20. tai 21.5.1918 ja tapahtumapaik-

kana oli Viipurin Koirahaudat. Tutkimuksen elävöitymisen kannalta 

Sofi asta kerrotut tarinat ovat siis kullan arvoisia. Kuitenkin väistämät-

tä herää kysymys siitä, että mistä tarinat ovat saaneet alkunsa ja mikä 

niiden funktio oikein on. Tarinan alkuperäistä kertojaa ei ole pystytty 

todentamaan. 

Luokkasotakirjallisuudessa tarina alkoi elää 1920-luvun alusta lähtien 

8 Räty 2003, 85-86.

9 Peltonen 2003, 56-60; Hulke 1968, 31-32.

10 Peltonen 2003, 56; katso esim. Hulke 1996.

11 Räty 2003, 86.
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ja tätä ennen tarina on varmasti elänyt elämäänsä paikallisella tasolla. 

Eräs tarinaa ylläpitänyt henkilö oli Antton Hjulgren – Sofi an leski. 

Ongelmaksi nousee kuitenkin Anttonin todistusvoima. Hän kertoo 

tarinaa Sofi asta aivan kuin olisi ollut itse kokemassa ja näkemässä vai-

monsa viimeisiä hetkiä. Antton oli kuitenkin Sofian kuolinhetkellä 

ollut jo kaksi viikkoa Tammisaaressa vankina, vaikka oman tarinansa 

mukaan karkasikin teloituspaikalta Viipurissa, kuten jo edellä totesin. 

Millaisiksi lähteiksi Sofi an ja myös Anttonin tarinat voidaan tulkita? 

Kummankin kohdalla on selvästi nähtävissä yhteisön, niin paikalli-

sen kuin laajemmin työväenyhteisön, muokkaama kertomusperinne. 

Kuten Anttonin kohdalla nähtiin, kertovat arkistot ja muistelijat eri-

laista tarinaa. Emme tietysti voi varmuudella sanoa onko arkistojen 

vai muistitiedon kertoma lähempänä totuutta johon pyrimme, mutta 

historiantutkija valitsee yleensä arkistot. Valinta on varmasti turvalli-

sempi, mutta kollektiivitradition muokkaamien kertomusten unohta-

minen voi johtaa monien tarinoiden unohtumiseen. Yhteisön yhdessä 

muokkaama kertomus ei kerro tarkasti yksilöiden kokemuksista, mutta 

se kertoo tarinan siitä, miten yhteisö on tutkimuksen kohteena olleen 

asian kokenut. Kollektiivitradition syntyä voi lopulta verrata tutkimuk-

sen rakentumiseen. Tutkimuksessa yksittäiset lähteet muokkautuvat 

lopulliseksi tutkimukseksi. Kollektiivitraditiossa yksittäisten ihmisten 

kertomukset muokkautuvat yhteiseksi kertomukseksi.     

12 Peltonen 2003, 56-60.

13 VRO 14996, KA.

(jatkoa)

 Helvi, Sairanen Seppo ja Terttu, Silvennoinen, Helvi, Temonen Uolevi, Turunen 

Onni, Turunen Teuvo, Tyrmi Esko, Vainio Martti, Veikkolainen Kerttu, Venäläinen 

Veikko.

Kansallisarkisto (KA), Helsinki

Valtiorikosoikeuden ja ylioikeuden aktit

Valtiorikosoikeuden syyttäjistön arkisto

Sota-arkisto (SA), Helsinki

Vapaussodan Rintamamies Liiton vapaussotamuistoja:

Joutsa–Jääski T 15834–15835/03, SA. Hauska Mikko, Holsti Antti, Ikonen Antti, 

Ikävalko Emil, Ikävalko Pietari, Jakonen Mikko, Jauho Toivo, Juvonen Mikko, 

Kallio Erkki, Korpela Kustaa, Kotilainen Juho, Litmanen Kalle, Matikainen Tuomas, 

Maunu Antti, Miettinen Matti, Mutikainen Hilda, Paakkonen Matti, Pellinen Antti, 

Pöyhönen Kaleb, Räty Antti, Siippainen Oskari, Solja Juhani, Sälli Antti, Temonen 

Antti, Tolvanen Oskari, Torkkeli Iivari, Torvela Matti, Valtonen Toivo

KIRJALLISUUS

Hulke Hugo. Joutsenon punakaartin historiikkia vuosilta 1917-1918. 

Painamaton 1968.

Peltonen Ulla-Maija. Muistin paikat. Helsinki 2003.

Peltonen Ulla-Maija. Punakapinan muistot. Rauma 1996.

Räty Tommi. Kumotusta vallasta kukistettuun kumoukseen. Joutsenon työväestön 

kaartinmuodostus, valtakausi ja kaartilaisten kohtalot vuosina 1917–1918. 

Pro gradu, Joensuun yliopisto 2003.

Tikka Marko&Arponen Antti O. Koston kevät. Juva 1999.

Ukkonen Taina. Menneisyyden tulkinta kertomalla. Helsinki 2000. 

RÄTYLÄHDE

LÄHTEET

Joutsenon kirjasto kotiseutukokoelma (JKKK) 

Ikävalko Eeva JNO 66/4, Ikonen Matti JNO 66/2, Lampinen Matti JNO 66/3, 

Litmanen Reino JNO 82/5, Litmanen Simo 82/8, Nyrkkö Maria JNO 66/12, Pyyhtiä 

Antti JNO 66/6, Skriko Edward JNO 66/7, Tuuha Nestori JNO 82/1, Viljakainen Albin 

JNO 66/8

Joutsenon kotiseutuyhdistyksen kasarmiprojekti 

Belinskij Anja, Hasari Paavo ja Seija, Hietala Hilkka, Hokkanen Martti, Hynninen 

Erkki, Huusari Paavo, Härmä Pirkko, Immonen Anja, Kemiläinen Viljo, Kilpiä Lahja, 

Korhonen Paavo, Kostiainen Jenny, Lervik Kaarina, Litmanen Ossian, Montonen 

Sylvi, Mäkisalo Maija, Pakarinen Kaarlo ja Vieno, Penna Liisa, Piistari Inkeri, Sainio 



 

    

Jari Mustonen

Väestöhistorian lähteistä Pohjois-Karjalan 
väestöhistorian tutkimuksessa

Jari Mustosen artikkelissa käsitellään väestöhistoriallisia lähteitä 

sekä niihin liittyviä ongelmia, joihin Suomen väestöhistoriaa 1800- ja 

1900-luvuilla tutkittaessa monesti törmää. Artikkelissa keskitytään 

Pohjois-Karjalan väestöön ja sen määrään 1800-luvun alusta viime 

vuosisadan puoliväliin. Erityisen tarkastelun kohteena ovat maakun-

nan väkiluvun määrittämiseen liittyvät lähteet sekä niiden käyttöön 

liittyvät ja hyödyntämistä rajoittavat tekijät. 

Puhuttaessa Pohjois-Karjalasta tarkoitetaan sillä tässä yhteydessä niitä 

Savo-Karjalan ja myöhemmin Kuopion läänin itäisiä pitäjiä, jotka kuu-

luivat Karjalan puolen kihlakuntiin ja jotka pääosin muodostivat vuon-

na  perustetun Pohjois-Karjalan läänin. Pohjois-Karjala ortodok-

siväestöineen tarjoaa tutkijalle tavanomaisen lähteiden vertailun lisäksi 

joitain sellaisia haasteita, joita uskonnollisesti homogeenisten alueiden 

väestötutkimukseen ei liity. 

Yleistä väestöhistorian lähteistä

Väestön menneisyyttä kuvaavat lähteet voidaan jakaa kirkollisiin läh-

teisiin ja maallisen hallinnon luomiin lähteisiin. Kirkollisen väestökir-

janpidon perusaineisto, seurakuntien pääkirjat sekä niin kutsutut his-

toriakirjat, ulottuu Suomen osalta -luvun puolivälistä alkaen vuo-

teen . Koko valtakunnan papistolle vahvistettiin yhtenäiset ohjeet 

kirkonkirjojen pidosta vuoden  kirkkolaissa. Pääkirjoihin, joihin 

kuuluivat rippi- ja lastenkirjat, tuli laatia tiedot seurakunnan väestöstä, 

ja rippikirjoihin merkittiin lisäksi tietoja kansan luku- ja kristinopin-

taidosta. Historiakirjoihin tuli sisällyttää tiedot kastetuista, vihityistä ja 

haudatuista, minkä lisäksi mukaan oli luettava luettelot seurakuntaan ja 

seurakunnasta muuttaneista. 

Seurakuntien pää- ja historiakirjat tarjoavat keskeisen lähteistön -luvun 

ja -luvun alkupuolen väestötapahtumien tutkimukselle. Aineiston 

käyttöä hyödynnettäessä on kuitenkin pidettävä mielessä, että kyseinen 

aineisto on tarkoitettu pääasiassa papiston ”muistiinpanoiksi” tiettyjä kir-

kollisia toimituksia koskien, eikä se näin ole varsinainen väestötilasto. 

Kirkollisten lähteiden rinnalla on syytä käsitellä myös väkiluku- ja väes-

tönmuutostaulukot, jotka -luvun puolivälistä lähtien muodosta-

vat keskeisen, yhtenäisen väestöaineiston. Vaikka väestötaulukot olivat 

maallisen hallinnon keskushallinnon käyttöön suunnittelema lähde-

sarja, jäi taulukoiden laatiminen papiston tehtäväksi. Keskeisesti väes-

tötaulukoiden laatimiseen liittyi ns. taulukkolaitoksen perustaminen 

vuonna , mikä merkitsi maailman ensimmäisen systemaattisen ja 

koko maan kattavan väestötilaston syntyä Ruotsissa. 

Väkiluku- ja väestönmuutostaulujen laatiminen sälytettiin siis seura-

kuntien papistolle, jonka ylläpitämien kirkonkirjojen katsottiin sopivan 

väestötilaston perustaksi. Aluksi jokavuotiseksi tarkoitetun väkiluku-

taulukon laatiminen oli ilmeisen työlästä, sillä vuodesta  alkaen 

väkilukutauluja laadittiin harvemmin: joka kolmas vuosi. Vuodesta  

alkaen papiston työtä helpotettiin jatkamalla väliaika viideksi vuodek-

si. Vuodesta  eteenpäin väkilukutaulut tehtiin kymmenen vuoden 

välein, jolloin ryhdyttiin puhumaan ns. kymmenvuotistauluista. 

Väkilukutauluihin kirkkoherrat merkitsivät muun muassa tiedot seura-

kuntalaisten syntymävuodesta, säädystä ja elinkeinosta. Tauluihin mer-

kittävät tiedot monipuolistuivat vuosien saatossa, mikä paransi väkilu-

kutaulujen informatiivisuutta. -luvun kuluessa väkilukutauluihin 

lisättiin tietoja väestön lukutaidosta ja sivistystasosta, kotitalouksien 

koosta sekä väestön syntymäpaikasta. Vaikka muutokset yleensä paran-

sivat väkilukutaulujen käyttöä, vaikeuttivat ne toisaalta eri ajoilta saatu-

jen tietojen vertailua tietojenkeruun kriteerien muuttuessa.  

Väkilukutauluihin liittyvät väestönmuutostaulut laadittiin alun alkaen 

joka vuosi. Keskeisiä väestönmuutostauluihin merkittäviä tietoja väes-

töstä olivat tarkasteltavan vuoden aikana syntyneet, kuolleet ja avioi-

tuneet. Kaikki kyseiset väestötapahtumat ilmoitettiin kuukausittain, 

minkä lisäksi tauluista kävivät ilmi muun muassa avioliiton ulkopuo-

lella syntyneet, lastensynnyttäjät iän mukaan, kuolleet ikäryhmittäin, 

kuolinsyyt sekä avioituneet iän mukaan.
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Puhtaasti maallisen vallan luoma väestöhistoriallinen aineisto ovat henki-

kirjat. - ja -lukujen väestöntutkimuksessa henkikirjoilla on huo-

mattavasti kirkollisia lähteitä pienempi merkitys, sillä tuolloin henkikirjat 

oli tehty ensisijaisesti verotuksellisia tarkoituksia varten. Aluksi henkikir-

jaan merkittiin vain henkirahaa maksavat, toisin sanoen pääasiassa  –  

-vuotiaat henkilöt. Esimerkiksi kaikki alaikäiset, aatelisto, köyhät ja vai-

vaiset oli vapautettu henkirahasta eivätkä näin tulleet merkityiksi henki-

kirjaan. Vuodesta  lähtien henkikirjaan pyrittiin merkitsemään myös 

henkirahaa maksamattomat – lähinnä siis alaikäiset – mutta tästä huoli-

matta kirjat olivat epätäydellisiä. Vuonna  annetun asetuksen perus-

teella henkikirjoista vasta tuli todellinen väestörekisteri, sillä tuolloin ase-

tettiin tavoitteeksi, ettei ketään jätettäisi henkikirjan ulkopuolelle.1  

Väestöhistorian lähteet ja Pohjois-Karjala

Tietyn alueen, kuten Pohjois-Karjalan maakunnan, kokonaisväkimää-

rän kehitystä on - ja -lukujen osalta mahdollista tarkastella 

kirkollisen väestökirjanpidon – väkilukutaulujen ja väestönmuutostau-

lujen – sekä henkikirjojen perusteella. Tässä yhteydessä paneudutaan 

tarkemmin näiden kahden lähteen käyttöön Pohjois-Karjalan väkiluvun 

määrittämisessä -luvun alkupuolelta -luvun puoleenväliin. 

Väkiluvun laskeminen väkiluku- ja väestönmuutostaulujen perusteella 

on menetelmänä sinänsä yksinkertainen. Joka viides vuosi laadittujen 

väkilukutaulujen osoittamaan väkilukuun lisätään tai siitä vähennetään 

vuosittaiset väestömuutokset – seurakunnassa syntyneet ja kuolleet toi-

sin sanoen. Menetelmän arvoa laskee tosin se, että tällä tavoin lasket-

tu väkiluku on jo lähtökohtaisesti väärä, sillä väestönmuutostauluissa 

ei huomioitu ollenkaan seurakuntaan ja sieltä pois muuttaneita ennen 

vuotta . Näin väestönmuutostaulujen ulkopuolelle jäi miltei koko 

-luvun ajan jatkuvasti kasvava joukko ihmisiä.

Pohjois-Karjalan osalta väkilukutaulut tarjoavat hajanaisia tietoja muut-

taneista, tosin eivät kaikkien seurakuntien osalta. Tämä ei valitettavasti 

helpota väkiluvun laskemista tai tee saatua tulosta luotettavammaksi. 

Vaikka syntyneiden ja kuolleiden lisäksi väestönmuutoksissa huomi-

oitaisiin seurakuntiin ja niistä pois muuttaneet, on niiden perusteella 

saatu väkiluku usein luvattoman kaukana seuraavan väkilukutaulukon 

1 Väestöhistorian lähteiden kehityksestä ja historiasta ks. Pitkänen , -. 

osoittamasta väkiluvusta – joskus poikkeama on jopa suurempi kuin 

jos muuttaneet jätettäisiin kokonaan huomioimatta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että väkilukutaulujen ja väestönmuutostaulujen mukaan 

laskettu väkiluku sisältää pelkästään tilastollisia lasku- tai nousukausia, 

jotka johtuvat näiden kahden lähteen välisistä ristiriidoista.  

Vaikka kirkollisten tilastojen perusteella laskettu väkiluku sisältää huo-

mattaviakin epätäsmällisyyksiä, on se aina -luvulle saakka luotet-

tavampi kuin henkikirjojen antama väkimäärä. Henkikirjat palveli-

vat pääasiassa maallisen vallan verotustarkoitusta, ja niistä jäi etenkin 

-luvun alkupuolella pois jonkin verran henkirahasta vapautettuja 

henkilöitä, mistä syystä henkikirjojen väkiluku on todellista alhaisempi. 

Henkikirjat tarjoavat kuitenkin vertailukohdan kirkolliselle väestökir-

janpidolle -luvun jälkeen.2 

Pohjois-Karjalassa henkikirjojen ja kirkonkirjojen ilmoittaman väki-

luvun välinen ero -luvun aikana oli huomattavan suuri. Lisäksi 

henkikirjoitetun väestön määrä vaihteli vuosittain epäilyttävän paljon. 

Vuosisadan alussa henkikirjoihin merkitty väkiluku oli viidenneksen 

pienempi kuin kirkonkirjoihin luettu väestö. -luvulla henkikirjoi-

tettu väkiluku puolestaan ylitti kirkonkirjojen ilmoittaman asukaslu-

vun, mutta laski 1840-luvulle tultaessa jyrkästi ja oli -luvulle saakka 

miltei % kirkonkirjojen väkilukua pienempi.  

Jo väestötaulukoinnista aikanaan huolehtineet kirkkoherrat havaitsivat 

kirkonkirjojen ja henkikirjojen antamat ristiriitaiset väestötiedot. Syiksi 

henkikirjojen kirkonkirjoja alhaisempaan väkilukuun useat kirkkoher-

rat mainitsivat esimerkiksi sen, että henkikirjoitus ja väkilukutaulujen 

laatiminen tapahtuivat eri aikaan vuodesta. Henkikirjoissa väestön määrä 

ilmoitettiin tammikuun ensimmäisenä päivänä ja väkilukutauluissa 

joulukuun viimeisenä päivänä kutakin vuotta. Erilaisiin lukuihin joh-

taneen syyn papisto löysi myös siitä, ettei etenkin Liperin ja Ilomantsin 

pitäjien ortodoksinen väestö ollut luterilaisten pappien tiedossa ja tuli 

siitä syystä merkityksi eri tavoin kirkonkirjoihin ja henkikirjaan.3 

Vuoden  jälkeen henkikirjojen merkitys väestön määrää kuvaavina 

lähteinä kasvoi oleellisesti. Tuolloin henkikirjoihin määrättiin merkit-

2  Pitkänen 1976, 21-26, 153-155.

3  Kuopion lääninhallitus, konttori, henkikirja 1831, Hb 23, JoMA.
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täväksi koko väestö varallisuuteen tai ikään katsomatta. Tämän uudis-

tuksen myötä henkikirjojen luotettavuus väestön määrää kuvaavana 

lähteenä parani kirkonkirjoihin verrattuna. Kirkolliset lähteet sisälsivät 

-luvun lopulle saakka yhä kasvavan joukon irtainta väkeä, jonka 

todellinen asuinpaikka oli usein toinen kuin kirkonkirjoihin merkitty. 

Tällä perusteella voi olettaa, että vuoden  jälkeen henkikirjat kuva-

sivat kirkonkirjoja tarkemmin läsnä olevan väestön määrää. 

Pohjois-Karjalassa henkikirjoitetun väestön määrä oli -luvulla noin 

- % pienempi kuin kirkonkirjojen ilmoittama väkiluku. Lähteiden 

välinen ero kuitenkin pieneni siten, että -luvulta lähtien kirkon-

kirjoihin ja henkikirjoihin merkitty väestö oli miltei samansuurui-

nen. Henkikirjojen informatiivisuus parani vielä vuonna , jolloin 

annetun asetuksen mukaan henkikirjoista oli vuosittain poistettava ne 

henkilöt, jotka olivat muuttaneet ulkomaille tai joiden olinpaikasta ei 

viiteen vuoteen ollut saatu uutta tietoa. 

Kuitenkin henkikirjojen luotettavuus kärsii toisin paikoin tavasta, jolla 

niitä ylläpidettiin. Henkikirjoittajalla ei välttämättä ollut mahdollisuut-

ta tarkastaa kaikkea kertynyttä tietoa, ja monesti tietojen puuttuessa oli 

turvauduttava kirkonkirjoihin, josta mahdolliset puutteet sitten siirtyi-

vät henkikirjaan. Ongelma oli ilmeinen etenkin suurimmissa kaupun-

geissa, mutta myös sellaisissa maalaiskunnissa, joissa irtolaisten määrä 

(ja siten myös siirtolaisuus) oli suurta.

Kirkollisen väestökirjanpidon osalta tilannetta paransi hieman seura-

kuntien väestön jakaminen läsnäolevaan ja poissaolevaan väestöön 

vuodesta  alkaen. Poissaolevaan väestöön merkittiin ne henkilöt 

tai heidän lapsensa, jotka eivät olleet vähintään viiteen vuoteen käyneet 

kotipaikkakunnallaan, tai joista oli jo pitkään puuttunut tietoja. Silti 

tämä jako jäi vain likimääräiseksi, sillä ainakaan suuremmissa seura-

kunnissa papiston väestön tuntemus ei voinut olla täysin tarkkaa. 

Kuopion läänissä ja siten myös Pohjois-Karjalassa mainittu ongelma oli 

hieman pienempi muuhun maahan verrattuna. Poissaolevien suhteelli-

nen ja absoluuttinen määrä Suomessa oli suurimmillaan vuonna , 

mutta Kuopion läänin maaseutukunnissa heidän määränsä oli koko 

maan pienin ja kaupungeissakin toiseksi pienin; molemmat alle puolet 

maan keskiarvosta. Pienissä maaseutukunnissa seurakuntalaisten seu-

ranta yleensäkin oli tiiviimpää, ja näin läsnäolevan väestön määrästä 

annetut luvut ovat hieman luotettavimpia.4 Pohjois-Karjalassa pois-

saolevan väestön määrä oli vuonna  hieman alle kolme prosenttia 

kokonaisväkiluvusta. Poissaolevan väestönosan määrä kasvoi hitaasti 

siten, että vuonna  noin neljä prosenttia maakunnan väestöstä luet-

tiin poissaoleviksi.  

Edellisen valossa näyttää siltä, että vuodesta  eteenpäin väkiluku-

taulujen läsnäolevan väestön sekä henkikirjojen antamat luvut ovat jo 

melko luotettavia väestön määrää tutkittaessa. Lähteiden antamat väki-

lukutiedot ovat lähellä toisiaan, minkä lisäksi ne osoittavat samankal-

taisia muutoksia väestön määrässä eri ajanjaksoina. Kirkolliseen aineis-

toon pohjautuva väestökirjanpito ja henkikirjat sisälsivät jatkossakin 

pieniä eroavaisuuksia, mutta erot pienenivät edelleen väestörekisteröin-

nin kehittyessä. Vuonna  Suomessa suoritettiin ensimmäinen koko 

maan laajuinen välitön väestönlaskenta, mikä osaltaan paransi tilasto-

jen luotettavuutta.

Ortodoksit Pohjois-Karjalan erityispiirteenä

Pohjois-Karjalan osalta mainittujen lähteiden keskinäistä vertailua kui-

tenkin vaikeuttaa se, etteivät kirkonkirjojen (seurakunta) ja henkikir-

jojen (kunta) käsittämät alueet aina vastaa toisiaan. Yleensä evankelis-

luterilaisten seurakuntien rajat noudattivat kuntarajoja. Ortodoksiset 

seurakunnat sen sijaan käsittivät usein useiden kuntien alueen, kuten 

myös Pohjois-Karjalassa. 

-luvun alussa maakunnan ortodoksit kuuluivat Ilomantsin ja 

Liperin (Taipaleen) ortodoksisiin seurakuntiin. Väestökirjanpito orto-

doksiseurakunnissa ei ollut aivan yhtä huolellista kuin luterilaisissa 

seurakunnissa, ja molempien maakuntien ortodoksiseurakuntien tie-

toja puuttuukin vuosisadan alkupuolelta. Koska henkikirjat eivät tuolta 

ajalta tarjoa likimainkaan luotettavaa tietoa, on ortodoksien määrän 

kehittymistä vuosina – osin arvioitava väestönmuutostaulujen 

perusteella. Vuodesta  eteenpäin ortodoksiseurakunnista löytyvät 

samat väkilukutiedot kuin luterilaisista seurakunnista. 

Kahteen seurakuntaan kuuluneiden ortodoksien jakautuminen usean 

4 Hämynen 1993, 33-34; Lento 1951, 14-16; Suomen Virallinen Tilasto 6, 
Väestötilastoa 45, Suomen väkiluku 31. pnä joulukuuta 1910 (Seurakuntakirjojen 
mukaan), 18.
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pitäjän alueelle vaikeuttaa pitäjittäisen väkiluvun laskemista. Pohjois-

Karjalassa oli pitäjiä, joissa ei ollut yhtään ortodoksia, mutta useimmis-

sa pitäjissä oli pieni ortodoksinen vähemmistö. Mikäli haluttaisiin las-

kea ortodoksien sijoittuminen eri pitäjiin, tulisi maakunnan ortodoksit 

laskea yksitellen seurakuntien pääkirjoista. Menetelmä olisi epäilemättä 

työläs, eikä siihen ole aineiston joka tapauksessa sisältämien puutteiden 

vuoksi syytä ryhtyä. 

Liperin ortodoksien osalta ensimmäiset tilastot seurakunnan jäsenten 

jakautumisesta eri pitäjien kesken löytyvät -luvun puolelta, mistä 

lähtien pitäjittäisen ja myöhemmin kunnittaisen väkiluvun laskeminen 

onnistuu. Suurin osa Liperin seurakunnan ortodokseista asui Liperin 

suurpitäjässä ja siitä irrotetuissa kunnissa: Kontiolahdella, Kuusjärvellä 

ja Polvijärvellä. Vastaavia tietoja Ilomantsin seurakunnan jäsenten sijoit-

tumista eri kuntiin löytyy hieman myöhemmin. Ilomantsin ortodoksit 

tosin asuivat miltei poikkeuksetta Ilomantsissa, minkä ohella Enossa ja 

Kiihtelysvaarassa asui muutamia kymmeniä Ilomantsin ortodoksiseu-

rakunnan jäseniä. 

Tultaessa -luvulle Pohjois-Karjalan ortodoksiseurakunnissa teh-

tiin muutamia muutoksia. Vuonna  perustettiin Joensuun orto-

doksinen seurakunta, johon kuuluivat joensuulaisten ortodoksien 

lisäksi Kesälahden, Kiteen, Kontiolahden, Pälkjärven ja Rääkkylän, 

sekä vuodesta  myös Kiihtelysvaaran ja Tohmajärven kuntien orto-

doksit. Ilomantsin seurakuntaan kuului myös Enon ja Tuupovaaran 

ortodoksinen väestö, ja Taipaleen seurakunnan jäsenistö asui Liperin, 

Kuusjärven/Outokummun ja Polvijärven kunnissa.    

Kun tarkastellaan Pohjois-Karjalan maakuntaa kokonaisuutena, ei 

ortodoksien tilastoiminen erikseen luterilaisesta valtaväestöstä aiheu-

ta ongelmia. Ortodoksiseurakunnat rajautuivat kuitenkin maakunnan 

rajojen sisäpuolelle, joten maakunnan kokonaisväestön määrän laske-

minen onnistuu suuremmitta ongelmitta. Vaikeuksia muodostuukin 

vasta, kun tarkastelu ulotetaan yhä pienempiin hallinnollisiin yksiköi-

hin: kihlakuntiin ja edelleen pitäjiin ja kuntiin.

Pohjois-Karjalan maakunta ei ortodoksiväestöön liittyviä erityispiir-

teitä lukuunottamatta muodosta mitenkään erityistä aluetta sen suh-

teen, mitä tulee ottaa huomioon väestöhistorian lähteiden käytössä. 

Käytettävien lähteiden luotettavuus on punnittava vaihtoehtoiseen läh-

teeseen verrattuna, ja valittava kulloinkin käytettävä vaihtoehto. Näin 

on tehtävä siitäkin huolimatta, ettei mahdollisesti minkään käytettävän 

lähteen luotettavuus ole sataprosenttinen. Täysin absoluuttisen totuu-

den löytäminen puutteellisten tilastollisten lähteiden pohjalta ei ole 

mahdollista: usein on tyydyttävä vähiten virheellisen tiedon esiintuo-

miseen.  
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