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Jatko-opiskelijan ahdistuksesta

Professori Juha Siltalan viimevuotinen teosjärkäle Työelämän huonontumisen 
lyhyt historia sai osakseen runsaasti arvostelua. Siltalan on syytetty verran-
neen nykyhetkeä johonkin olemattomaan kulta-aikaan menneisyydessä, ja 
hänen on sanottu poimineen ne kauheimmat esimerkit uudesta kapitalis-
mista yleistyksiksi ajastamme. Ehkä syystäkin joku kriitikko kysyi, mitä 
vertauksia synkkiin maalailuihin päätynyt Siltala voisi enää käyttää tilan-
teen mahdollisesti huonontuessa. 
 Jotain hyvin perustavaa Siltalan teos silti tavoittaa. Kriitikoiden on toki 
helppo osoittaa, ettei suomalaisten elintaso ole koskaan ollut näin korkea. 
Mutta keittiössä kököttävä astianpesukone ei helpota ilmassa leijuvaa ah-
distusta, joka tuntuu laskeutuvan sankkana ainakin oman viiteryhmäni; 
jatko-opiskelijoiden, tutkijoiden ja yliopistohenkilökunnan päälle. Keskus-
telut kollegoiden kanssa kääntyvät järjestään tuskailuiksi jatko-opiskelijoi-
den tukalasta rahoitustilanteesta ja epävarmoista tulevaisuudennäkymistä. 
Yksi toisensa jälkeen väitöskirjaprojektinsa innolla aloittaneet nuoret lyö-
vät hanskat tiskiin ja huokaisevat helpotuksesta, jos löytävät itselleen jon-
kin ”oikean” työn – sellaisen, josta saa palkkaa ja jossa Siltalan termein 
”kaikki ei ole koko ajan pelissä”. Monelta voimat ovat palaneet pohjaan.
 Näin siis tapahtuu parhaassa ja luovimmassa iässään olevien nuorten 
jatko-opiskelijoiden keskuudessa. Tuntuu siltä, että ahdistuksen ankaruus 
on suorassa suhteessa kokijan sitoutumiseen tieteentekoon – usein myös 
lahjakkuuteen. Mitä paneutuneemmin jatko-opiskelija työtään tekee, sitä 
helpommin hän näyttää ajautuvan voimiensa äärirajoille. Voidaan väittää, 
että väitöskirjaprojektiin väistämättä kuuluvat vastoinkäymiset ovat luon-
nollista karsintaa, jossa tutkijanalkujen lahjakkuus ja sitoutuminen koetel-
laan. Mutta ystävääni lainaten ”survival of the fittest” ei välttämättä tarkoita 
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samaa kuin ”survival of the best”. Jatkossa kilpailun koventuessa on syytä 
heittää ilmaan epäilys, etteivät jatko-opiskelijoiden arviointia ja karsimista 
määräävät kriteerit nosta lopulta esiin tieteellisesti lahjakkainta tutkija-
kaartia, vaan että pelissä pärjäävät parhaiten kulloistenkin virtausten mu-
kaan taitavimmin luovivat yksilöt. Sitoutuminen ja syventyminen omaan 
aiheeseen ei ole valttia, mittarit suosivat nopeutta. Mitä tarkemmin suo-
malaista historiantutkimusta mitataan, standardisoidaan ja kontrolloidaan, 
sen suurempana uhkana on keskinkertaisuus.
 Uusi isku jatko-opiskelijoiden tulevaisuudentoiveille tuli tämänker-
taisen Lähteen toimitustyön ollessa kiireisimmillään; suurten ikäluokkien 
jäädessä eläkkeelle suomalaisista yliopistoista lakkautetaan 6 000 virkaa. 
Tämä osuu suoraan meihin nyt väitöskirjojamme valmisteleviin. Toisaalta, 
jos suomalaisen yliopistohenkilökunnan työmäärät entisestään kasvavat, ei 
ura hallinto- ja arviointiviidakossa enää vaikuta erityisen houkuttelevalta. 
Olisi kiinnostava kuulla historianprofessoreiden vastaukset kysymykseen, 
milloin he edellisen kerran ovat ehtineet lukea oman alansa uutta tutki-
musta kannesta kanteen kaikkien muiden työtehtävien paineessa.
 Tutkimuksen rahoitusjär- jestelmässä on jotain pahasti 
vialla, kun rahaa on pal- jon helpompi löytää mihin 
tahansa laadunvalvontahank- keeseen, tehokkuusmittarien 
virittelyyn tai innovaatio- hippaan kuin itse tutkimuk-
sen tekemiseen tai julkaise- miseen. Hallinnon tarkoitus 
ei enää näytä olevan luoda perustyön edellytyksiä, vaan 
epäluuloisesti tarkkailla ja kontrolloida työnteki-
jöiden edesottamuksia sekä luoda jatkuvasti 
lisää työtehtäviä edel- listenkin alle hukkuvil-
le yliopistoihmisille. 
 Jos jatko-opis- kelijoiden ahdistuk-
selle on löydettä- vä muutama perus-

tava syy, pitäisin 
yhtenä tärkeim-
mistä jatkuvaa 
epävarmuutta 

työn rahoituk-
sesta. Vuoden rahoitus eteenpäin 
on luksusta, ”kvartaaliapurahat” 
arkipäivää. Ehkä tätäkin suurem-
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pi ongelma on tutkimustyön mittaaminen puhtaasti määrällisenä ja ajal-
lisena suoritteena. Tällainen arviointi on suorassa ristiriidassa tutkijan 
itsensä – hänen ammatti-identiteettinsä ja työn mielekkyyden – kannalta 
ratkaisevien tekijöiden kanssa, joita ovat työn laatu ja oivaltava oppiminen 
osana jatkokoulutusprosessia. Jos laitoksia jatkossa kiinnostaa vain tutkin-
tojen nopea tuottaminen, jäävät laatu ja oppiminen yksin jatko-opiskelijan 
vastuulle. Ahdistusta aiheuttaa myös oman työn merkityksen kaikkinai-
nen kyseenalaistuminen julkisessa keskustelussa. 
Omasta mielestään tärkeää työtä tekevät huma-
nistit ovatkin vain kuluerä yhteiskunnalle 
– ”tuottamaton” rönsy, jota on karsittava, 
leikattava, supistettava, kiris-
tettävä... eliminoitava?
 Nuori tutkijapolvi on tot-
tunut tuntemaan jatkuvaa  

syyllisyyttä 
tuottamatto-

muu-
destaan 

tai 

”yh-
teiskunnan 

varoilla elämises-
tä”. Ehkä on paikallaan 
muistuttaa, että jatkuva nalkutus tehokkaam-

masta tutkimuksesta on jatkunut jo vähintään viisitoista vuotta ja että sil-
lä on ollut todellisia seurauksia yliopistomaailmaan. Meidän 1990-luvulla 
perusopintomme aloittaneiden jatko-opiskelijoiden työpanos kestää vertai-
lun sekä laadullisesti että määrällisesti. Valmistuimme suurelta osin selväs-
ti nopeammin kuin edeltävät opiskelijapolvet. Tämän päivän yhdeksässä 
kuukaudessa huhkitut gradut pärjäävät hyvin edeltäjilleen, joita väsättiin 
vuositolkulla. Uutterimpien väittelijöiden julkaisuluettelot ovat laajuu-
dessaan, ja etenkin kansainvälisyydessään, verrattavissa varttuneen polven 
professoreiden julkaisuihin. Opinnäytteiden teoreettinen viitekehys ei enää 
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rakennu kolmen pölyyntyneen klassikon varaan, vaan parhaat väitöskirjat 
käyvät keskustelua laajan, ajankohtaisen ja kansainvälisen tutkimusperin-
teen kanssa. Silti väittelyikä on alentunut. Työelämän laadun suhteen ikä-
polvemme on suostunut kompromisseihin, joiden ehdottaminenkin olisi 
saanut 1970-luvun maisterin typertymään: pätkätyöt, rajaamattomat työ-
tehtävät, jatkuva kilpailu ja tinkiminen työn resursseista ovat tulleet itses-
täänselvyyksiksi.
 Listailuni tarkoituksena ei ole rakentaa jaottelua nykypäivän työnsanka-
reihin ja edellissukupolven vapaaseen akateemiseen elämään. Haasteet vain 
ovat erilaisia eri aikoina. 1970—1980-luvuilla yliopistoihin työllistyneet 
ovat yhtä lailla pulassa kasvavien työmäärien ja tulostavoitteiden kanssa 
kuin 2000-luvun jatko-opiskelijatkin. 
 Sen sijaan viesti on, ettei meidän jatko-opiskelijoiden yleisten tulos-
ten valossa tarvitse hävetä saavutuksiamme. Kaiken kaikkiaan näytämme 
selviävän varsin hyvin suhteellisen vaikeissa olosuhteissa tehdyssä työssä. 
Onkin suotavaa silloin tällöin onnitella itseään tai jättää yksi ”pakollinen” 
seminaari väliin. Väitöskirjatyön ongelmana on, ettei kukaan tule sano-
maan jatko-opiskelijan tehneen tarpeeksi töitä ja ansainneen loman, vaan 
päätös on tehtävä itse. Tietyt tahot pitävät meitä tyhjäntoimittajahuma-
nisteina, vaikka syytäisimme julki referee-artikkelin kuukaudessa – ehkä 
siis on parempi muutaman kerran vuodessa heittäytyä avoimesti vapaalle ja 
unohtaa jatkuva olemassaolon oikeuttaminen rajattomilla työsuoritteilla.
 Toinen vapauttava kokemus voi olla kutsua jatko-opiskelua työksi. Tut-
kimuksen vaativuuden ja siihen käytetyn ajan valossa ei jatko-opiskelijoilla 
ole syytä punasteluun. Silti esimerkiksi tutkijan titteliä varjellaan musta-
sukkaisesti vain väitelleille tohtoreille, ja työstä maksetaan apurahaa eikä 
palkkaa. Joka tapauksessa jatko-opiskelijat eivät ole passiivisena oppia vas-
taanottava ryhmä tiedemaailman alokkaita, vaan aktiivisia osallistujia tut-
kijoina, seminaarien järjestäjinä, toimittajina ja keskustelijoina. Tehtävät 
ovat vastuullisia. Esimerkiksi Turussa elokuussa 2005 naishistorian VIII 
pohjoismaisessa konferenssissa jatko-opiskelijoiden osuus hienosti onnistu-
neesta järjestelytyöstä oli merkittävä. Konferenssin järjestäjillä on kaikki 
syyt olla ylpeitä hyvin tehdystä työstä – ja sama pätee jatko-opiskelijoihin 
laajemminkin!

        •
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Tämänkertaisen Lähteen teemana on olemattomuus. Sari Autio-Sarasmo 
tarkastelee tekstissään Neuvostoliiton romahdusta ja historian murrosta. 
On kiinnostavaa huomata, kuinka historian katkeaminen, tai peräti lak-
kaaminen Neuvostoliitossa ja edelleen Venäjällä, merkitsi toisaalla histo-
rian alkua. Valtiollisella tasolla Baltian maat ”saivat takaisin” historiansa, 
mutta myös muilla tasoilla historia ikään kuin alkoi uudelleen: esimerkik-
si Suomessa pulpahtivat pintaan kaikenkarvaiset kansalaisryhmät vaatien 
Karjalaa takaisin tai suojeluskuntapatsaan pystyttämistä. Veikkaan, että 
myös monen nykyisen historian jatko-opiskelijan ”historia” alkoi tuolloin 
– 1990-luvun taitteessa ilma oli tiheänä historiasta ja maailma näyttäytyi 
muuttuvana. 
 Myös muissa Lähteen olemattomuus-numeron artikkeleissa kirjoittajat 
ovat välttäneet teemaan sisältyvän sudenkuopan: olemattomuus on tieten-
kin katsojan silmässä, eikä hirviöille ja muille ”epätosille” voi lähteä hi-
hittelemään vain hullunkurisina uskomuksina, joiden todellisen luonteen 
me nyt tiedämme. Olemattoman tutkiminen on näin ”todellisuuden to-
dellisuuden” historiallista tutkimusta ja mahdollisen rajojen kartoitusta. 
Millehän omille luuloillemme sadan vuoden päästä naureskellaan? Jos näin 
ei kävisi, olisi se tosiaan ainutlaatuista historiassa.
 Lähteen ensi vuoden teemana on Kuolema. Tässäkin tapauksessa kuolema 
uudistaa, sillä Lähde muuttuu vuosikirjaksi. Harjoittelemme näin edellä 
kuuluttamaani armeliaisuutta, sillä uudessa kuosissa julkaisua on mahdol-
lista toimittaa ja kehittää pitkäjänteisemmin kuin kahden vuosinumeron 
hektisellä tahdilla. Omasta puolestani kiitos Lähteen kirjoittajille ja toi-
mituskunnalle kovasta työstä – ja eritoten kuvittaja Mats Johanssonille ja 
taittaja Allyson Greenelle, joiden ansiosta olemattomuusnumero salaliittoi-
neen ja otuksineen näyttää jälleen aivan muulta kuin harmaa tiedemassa!

      Ville Kivimäki
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Sari Autio-Sarasmo

Entä kun historia lakkaa olemasta?

Historialla on suuri merkitys kansakuntien kollektiiviselle 
muistille – historia määrittää sen, mistä tulemme ja 
vaikuttaa käsitykseemme siitä, minne kuvittelemme 
olevamme menossa. Vaikka emme suoranaisesti ajattelisikaan 
historiaa historiana, lähes kaikilla on kyky historialliseen 
ajatteluun ja käsitys menneisyydestä. Entä kun historia 
sellaisena kuin olemme sen oppineet ymmärtämään, 
käsittämään – ja jopa hyväksymään – katoaakin yhtäkkiä? 
Kuinka yhteiskunta ja siihen kuuluvat yksilöt reagoivat? 
Millaisen sukupolven tuo kokemus tuottaa ja millainen 
merkitys sukupolven havahtumisella toimintaan¹ on 
tulevaisuudelle? Sari Autio-Sarasmo käsittelee esseessään 
Neuvostoliiton historiamurrosta sukupolvikokemuksena. 
Essee perustuu R.W. Daviesin kirjoihin Soviet History in the 
Gorbachev Revolution (1989) ja Soviet History in the Yeltsin Era 
(1997)². 

Neuvostoliitto/Venäjä on hyvä esimerkki yhteiskunnasta, jossa kollektiivi-
nen muisti ja menneisyys muuttuivat kertaheitolla tuottaen tilalle kirjavan 
valikoiman toinen toistaan kriittisempiä tulkintoja menneisyydestä. Viral-

1 Viittaan tässä sosiologi Karl Mannheimin (1893—1947) sukupolviteoriaan, josta tarkemmin myöhem-
min.
2 R.W. Davies on yksi tunnetuimpia Neuvostoliiton historian asiantuntijoita ja emeritusprofessori Cent-
re for Russian and East European Studies:ssa, Birminghamin (UK) yliopistossa.
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linen menneisyys samoin kuin yhteiskuntajärjestelmä lakkasivat olemasta 
ja tilalle tuli erilaisia tulkintoja menneisyydestä ja vaihtoehtoisista tulevai-
suuksista. Tänä päivänä Venäjällä sovelletaan yhteiskuntamallia, jolla on 
kuitenkin vahvat siteet menneisyyteen.  
 Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 ja sitä edeltänyt aika ei suin-
kaan ollut ensimmäinen historian murros ja menneisyyden uudelleen-
arviointi Venäjän historiassa. Kyse lienee enemmänkin säännöstä kuin 
poikkeuksesta. Jo vuonna 1917 Venäjä koki mullistuksen, joka kyseen-
alaisti menneen ja tuotti tilalle tyystin erilaisen tulkinnan menneisyydes-
tä ja tulevaisuudesta. Vanhan vallan käytännössä kokonaan syrjäyttänyt 
bolshevikkivalta loi uuden menneisyyskuvan, jota pidettiin tiukasti yllä 
ideologian avulla. Kansakunnan kollektiivinen muisti perustettiin tämän 
uuden tulkinnan pohjalle. Neuvostoliitto ei ollut poikkeustapaus, mutta 
hyvä esimerkki vahvan ideologian järjestelmästä.
 Kun Euroopan sosialistinen leiri alkoi pikkuhiljaa murentua 1980-
luvun lopulla, jäi Neuvostoliitto bolshevismin viimeiseksi linnakkeeksi. 
Muutos oli kuitenkin alkanut ja se alkoi vääjäämättä muuttaa niin men-
neisyyttä kuin tulevaisuuttakin. Neuvostoliiton kommunistisen puolu-
een pääsihteerin Mihail Gorbatshovin lanseeraamat perestroika ja glasnost 
mahdollistivat 1980-luvun lopulla keskustelun Neuvostoliiton lähimen-
neisyydestä – ja kuten nyt tiedämme, myös tulevaisuudesta – tunnetuin 
seurauksin. Menneisyys puhuttaa edelleenkin nyky-Venäjällä. Presidentti 
Putinin politiikka suurvaltaimagon vahvistamisineen on herättänyt kes-
kustelua lähimenneisyyden opetuksista ja pelkoa menneisyyden mörköjen 
paluusta. Venäjän pelätään palaavan Putinin johdolla suljettuun ”neuvos-
tojärjestelmään”. Huoli tulevasta ei ole täysin vailla pohjaa, onhan Venä-
jän nykyjohto monessakin suhteessa jatkumoa vuonna 1991 päättyneelle 
Neuvostoliiton ajalle Putinin itse ollessa oiva esimerkki neuvostojärjestel-
män kasvatista.
 Historiassa voidaan osoittaa lukuisa määrä murroskohtia, jotka ovat toi-
mineet menneisyyden vedenjakajina. Ne ovat muuttaneet historian kulkua 
ja vaikuttaneet kansakunnan historialliseen muistiin ja siten myös tulevien 
sukupolvien menneisyyskuvaan. Riippuen tuon historian murroskohdan 
voimasta, se on voinut tuottaa samanikäisille murroskohdan eläneille yksi-
löille avainkokemuksen ja johtaa myöhemmin heidän mobilisoitumiseensa. 
On syntynyt sosiologi Karl Mannheimin kuvaama kokemuksellinen suku-
polvi, joka myöhemmin mobilisoituu ja ryhtyy muokkaamaan tulevaisuut-
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ta organisoitumalla ajamaan jotakin yhteistä, tärkeäksi koettua tavoitetta. 
Erityisen herkässä iässä ovat Mannheimin mukaan juuri aikuisuuden kyn-
nyksellä olevat nuoret. Esimerkiksi sodat ovat olleet tyypillisiä avainko-
kemuksia suurelle joukolle samanikäisiä nuoria. Suomen esimerkin kautta 
sukupolviteoriaa ja sukupolvien mobilisoitumista tutkinut sosiologi Matti 
Virtanen toteaa kuitenkin, ettei samanikäisyys itsessään luo erityistä sidet-
tä sukupolven sisällä vaan vasta yhdessä eletty avainkokemus saa aikaan 
yhteenkuuluvuuden tunteen.3 
 Entä kun sukupolven avainkokemus liittyykin historiallisen muistin 
murrokseen? Kokemus voi olla yhtä vahva kuin minkä tahansa yhteis-
kunnallisen murroksen, mutta sen seurausten analysointi tai sukupolven 
aktivoitumisen tunnistaminen juuri tuon murroksen seurauksena voi olla 
hankalaa. Neuvostoliiton/Venäjän esimerkki tarjoaa kiinnostavan ja valai-
sevan mahdollisuuden tarkastella sukupolven syntyä ja mahdollista mobili-
soitumista historiallisen muistin murroksen jälkeen.
 Neuvostoliitossa virallinen historia määritteli kansalaisten menneisyysku-
van eikä virallisesta poikkeavaa tulkintaa sallittu. Toki rinnakkaistodellisuus 
myös historiassa oli olemassa aivan samoin kuin silotellussa sosialistisen jär-
jestelmän kuvassa oli oma rinnakkaistodellisuutensa jonoineen ja epäkohti-
neen. Yhteiskunnassa historiallinen muisti on perinteisesti tukenut virallista 
järjestystä. Se on siirretty sukupolvelta toiselle luoden turvallisuutta ja jatku-
vuutta. Neuvostoliitossa sukupolvien välinen tiedon siirto ei toiminut kuten 
”vapaissa maissa”, vaan sitä muokattiin useaan otteeseen. Milloin vanhem-
pien arvomaailma leimattiin vääräksi, milloin suuri osa kansasta osoitettiin 
valtion vihollisiksi, milloin yhteiskunta irtisanoutui edellisestä omaksuen 
uudet painotukset entisten sijaan. Jokainen sukupolvi joutui omaksumaan 
uuden historiallisen menneisyyden, joka perustui kulloinkin vallalla ollee-
seen tulkintaan virallisesta ideologiasta ja yleisesti hyväksytystä totuudesta. 
 Historian monimuotoisuuden takaa se, että menneisyydestä on olemas-
sa erilaisia tulkintoja, jotka käyvät keskenään dialogia. Neuvostoliitossa 
ongelmaksi muodostui se, että vain virallinen totuus hyväksyttiin, eikä 
dialogia sen ja ei-virallisen tulkinnan välillä sallittu. Kun menneisyyden 
arviointi kenties hieman yllättäen alkoi 1980-luvun lopulla Neuvosto-
liitossa, sai ei-virallinen menneisyys äänen ja osoitti virallisen totuuden 
ohuuden ja suoranaisen vääristelyn. Alkoi menneisyyden uudelleenarvioin-

3 Virtanen 2001, 22—23.
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ti ja ankara totuuden metsästys. Vapaus keskustella menneisyydestä avasi 
vapauden ajatella myös tulevaisuutta. 
 Neuvostoliiton historiankirjoitus perustui dialektiselle selitykselle his-
torian kehityksestä: historia oli paitsi determinististä myös teleologista. 
Ennalta määrätty historiallinen jatkuvuus johti keinotekoisiin yhteyksiin 
historiallisten tapahtumien välillä ja loi illuusion historian vääjäämättö-
mästä kehityksestä. Historiasta ja menneisyydestä tuli pohja propagandalle 
ja poliittiselle koulutukselle. Historian keskeisin ja ehdottomasti tärkein 
tehtävä oli motivoida ihmiset uskomaan ennalta määrättyyn historialliseen 
kehitykseen. Huolimatta kärsimyksistä ja tavoitteiden vaatimista henki-
lökohtaisista uhrauksista, kansalaisten odotettiin työskentelevän valoi-
samman tulevaisuuden ja yhteisen hyvän eteen hyvillä mielin. Virallinen 
historiankirjoitus tuotti asianmukaisen historiallisen kehityksen mallin 
tukemaan näitä pyrkimyksiä ja päämääriä. 
 Vuoden 1987 helmikuussa kaikki kuitenkin muuttui. Mihail Gorbat-
shov ilmoitti ”ettei historiassa tai kirjallisuudessa saa enää olla valkoisia si-
vuja!”4 Tämä kannusti jo virinnyttä keskustelua neuvostomenneisyydestä 
jatkumaan entistä suuremmalla intensiteetillä. Jo perestroikan alussa 1980-
luvun puolivälissä intellektuellit olivat nostalgisina kääntyneet 1920-lu-
vun kulttuurin vapauden aikaan ja kaipasivat ”aikaan, jolloin kaikki oli vielä 
mahdollista”.5 Gorbatshovin lausunto antoi mahdollisuuden ryhtyä keskus-
telemaan siitä, mistä aiemmin ei saanut puhua. Debatti Neuvostoliiton to-
dellisesta lähimenneisyydestä käynnistyi ja sitä ylläpiti ihmisten totuuden 
nälkä ja yhteiskunnan halu päivittää kansankunnan muisti.
 Keskustelun ryöpsähtäessä käyntiin joutui virallinen selitys lähimennei-
syydestä kriittisen tarkastelun kohteeksi. Suurimman huomion saivat Stali-
nin aika ja sen vaietut salaisuudet. Jopa päivittäin ilmestyvät sanomalehdet 
alkoivat julkaista pitkiä artikkeleita Neuvostoliiton historiasta teemoinaan 
Stalin, Buharin, Trotski, kollektivismi ja vainot. Puolueen salliman kes-
kustelun tavoitteena oli oppia menneisyyden virheistä.6 Valtiovallan ensi-
sijainen pyrkimys oli selittää Stalinin aikaiset tapahtumat siten, etteivät 
ne olleet ristiriidassa virallisen ideologian kanssa. Gorbatshov oli kunnon 
kommunisti ja korosti sitä kuinka Lenin ja vallankumous olivat edelleen-
kin neuvostoyhteiskunnan perusta.7 

4 Davies 1989, 130.
5 Davies 1989, 38—39.
6 Davies 1989, 88.
7 Davies 1989, 115—121.
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 Keskustelun mahdollistaminen oli kuitenkin aloittanut vyöryn, jota oli 
hyvin vaikea padota. Puolue osallistui muiden ohella Stalinin henkilön ja 
hänen aikakautensa kriittiseen tarkasteluun. Poliitikkojen vääntäessä peistä 
lähimenneisyyden rikoksista eivät kaikki kansalaiset kuitenkaan olleet val-
miita hylkäämään vaalittua historiakuvaa. Yksi tunnetuimpia kannanot-
toja Stalinin puolesta oli Nina Andreevan kirje Sovetskaja Rossija -lehdessä 
13.3.1987. Otsikolla ”En voi luopua periaatteistani” hän puolusti Stalinia ja 
oli huolissaan perestroikan ja glasnostin haitallisesta vaikutuksesta nuorisoon. 
Andreeva epäili koko Stalin-kritiikin olevan vain lännen ammattimaisen 
anti-kommunistisen liikkeen touhuja.8 Kirje sai paljon julkisuutta ja se 
herätti luonnollisesti paljon keskustelua. Keskustelua herätti myös puo-
lueen mahdollinen rooli kirjeen taustalla. Suoranaisesta sukupolven mo-
bilisoitumisesta tuossa kannanotossa ei kuitenkaan ollut kysymys, vaikka 
epäilemättä Andreevan mielipiteen kannattajia oli muitakin.
 Kuvaavaa historiadebatissa oli se, etteivät ammattihistorioitsijat läh-
teneet siihen mukaan heti, vaan barrikadeille riensivät ensin kirjailijat ja 
toimittajat. Historioitsijoiden pitäytyessä edelleen tutuissa ja turvallisissa 
aiheissa9 analysoivat kirjailijat ja toimittajat lähimenneisyyttä lukuisissa 
televisio-ohjelmissa ja poleemisissa jutuissaan lehtien sivuilla. Roolijako 
vaikutti voimakkaasti myös debatin luonteeseen. Keskustelu lähimennei-
syydestä perustui arvioihin ja olettamuksiin, sillä arkistot olivat ja pysyivät 
kiinni.10 Vasta 1980-luvun lopussa historioitsijat alkoivat osallistua kes-
kusteluun ja esittää kriittisiä kannanottoja erityisesti bolshevikkivallan-
kumoukseen liittyen. Kiivaimmat jopa epäilivät Neuvostoliiton valtion 
olemassaolon oikeutusta. Heidän mielestään Neuvostoliitto oli valtio, joka 
”perustui massamurhiin ja rikoksiin ihmiskuntaa vastaan”. Vielä 28. puolueko-
kouksessa 1990 todettiin, että ”irtautuminen sosialismin ihanteista ja periaat-
teista 1930—1950-luvuilla toteutettiin puolueen eliitin toimesta proletariaatin 
nimissä”. Näin Gorbatshov julisti Stalinin politiikan virheelliseksi, mutta 
piti Leninin arvon korkealla.11

 Historiadebatti synnytti lukuisan määrän uusia sanoma- ja aikakausleh-
tiä (muun muassa Nezavisimaja Gazeta, Rossiskaja Gazeta). Viikkolehdet, 
kuten Argumenti i fakti, lisäsivät kahdessa vuodessa levikkiään 9 miljoonas-

8 Davies 1989, 141—142.
9 Davies 1989, 167.
10 Davies 1989, 178—179.
11 Davies 1997, 11, 20, 22. 
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ta 32 miljoonaan.12 Vuoteen 1990 mennessä käsitys siitä, että Venäjän val-
takunnan loppuaika oli suhteellisen hyvän kehityksen aikaa ja että vuoden 
1917 vallankumous traagisella tavalla katkaisi tuon myönteisen kehityk-
sen, oli hyvin laajasti levinnyt. Näin omaksuttiin käsitys siitä, että ”vuonna 
1917 Venäjä oli poikennut tieltä, jota kaikki muut sivistyneet kansakunnat seura-
sivat”13. Poliitikot käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja hyödynsivät historiaa 
sumeilematta omien valtapyrkimystensä edistämiseen. Tilaisuutta käytti 
hyväkseen myös tunnettu poliitikko Vladimir Zhirinovski, joka tuomitsi 
lokakuun vallankumouksen ”traagisena virheenä”14.
 Keskustelu lähimenneisyydestä sai ihmiset tarkastelemaan kriittisesti 
myös vallitsevaa tilannetta – olivathan vallanpitäjät tuomitun politiikan 
suoria jatkajia. Boris Jeltsin muiden muutosta ja demokratiaa ajaneiden 
poliitikkojen ohella hyödynsi tuloksellisimmin vallitsevaa mielialaa ja 
nousi valtaan elokuussa 1991. Välittömästi Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeen Jeltsin käynnisti anti-kommunistisen kampanjan: kommunistiset 
monumentit ja symbolit tuhottiin, lokakuun vallankumouksen sankarit 
kammettiin jalustoiltaan ja uudet symbolit otettiin käyttöön pikavauhtia. 
Pääosin palattiin vallankumousta edeltäneeseen symboliikkaan.15 Vanhat 
paikannimet palautettiin, joten moni lähti Leningradista, mutta palasi 
Pietariin – ja useat vielä saman päivän aikana. Hieman ironista tietenkin 
oli se, että ainoa mikä ei muuttunut, olivat uudet vallanpitäjät, jotka olivat 
entisiä Neuvostoliiton virkamiehiä ja vanhan järjestelmän kasvatteja.
 Kun Neuvostoliitto oli romahtanut, historiaa käytettiin edelleen poli-
tiikan apuvälineenä. Kun politiikka kävi entistä rajummaksi populismin 
vallattua politiikan areenat, muuttui myös retoriikka entistä räväkäm-
mäksi. Presidenttiehdokas Vladimir Zhirinovski jatkoi neuvostomennei-
syyden kritisoimista presidenttikampanjassaan. Vuonna 1995 hän vertasi 
televisio-ohjelmassa ”lokakuun 1917 vallankumousta raiskaukseksi, Stalinis-
min aikaa homoseksuaaliseksi aktiksi, Hrushtshevin aikaa itsetyydytykseksi ja 
Brezhnevin ja Gorbatshovin aikoja poliittisen impotenssin ajaksi”16. Lausunnot 
eivät auttaneet Zhirinovskia presidentiksi, mutta kuvastivat paitsi polii-
tikon suhdetta menneisyyteen myös historian käyttöä politiikan välineenä 
Venäjällä.

12 Davies 1997, 6, 49.
13 Davies 1997, 3.
14 Davies 1997, 42.
15 Davies 1997, 60, 72.
16 Davies 1997, 68.
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 Uudelleen presidentiksi vuonna 1996 valittu Boris Jeltsin käytti niin 
ikään historiaa apuvälineenään. Vuonna 1996 Jeltsin ilmoitti, että arkisto-
aineistoihin perustuva ”Venäjän valtion uusi historia” tullaan kirjoittamaan. 
Tuon historian tehtävä oli ”kertoa totuus siitä, minkä läpi ihmiset ovat elä-
neet”. Tosin ”totuuden” luonnetta Jeltsin ei missään vaiheessa määritellyt 
eikä historiaakaan Jeltsinin julistaman kaltaisena kirjoitettu.17 Sen sijaan 
ilmestyi lukuisa määrä toinen toistaan sensaatiohakuisempia tulkintoja lä-
himenneisyydestä.
 Vuosina 1987—1996 Neuvostoliiton historia kirjoitettiin monellakin 
tapaa uusiksi. Järjestelmän romahdus ja virallisen historian katoaminen ei-
vät muuttaneet pelkästään kansakunnan kollektiivista muistia vaan myös 
historian opetusta, jolla oli erittäin suuri merkitys kansalaiskasvatuksessa. 
Sen tärkeä tehtävä oli siirtää historiallinen tieto sukupolvelta toiselle halu-
tulla tavalla. Tällä oli suuri merkitys erityisesti Neuvostoliitossa, jossa his-
torian opetuksen tehtävä oli siirtää virallinen historian tulkinta aina uusille 
sukupolville ja vahvistaa siten valtion virallisen ideologian mukaista histo-
riallista muistia. Kaikissa Neuvostoliiton 15 tasavallassa seurattiin yhtä vi-
rallista opetussuunnitelmaa ja koulukirjoja samanaikaisesti.18 Vuonna 1987 
alkanut debatti lähimenneisyydestä suisti historian opetuksen murrokseen. 
Historia sellaisena, kuin se oli siirretty sukupolvelta toiselle vuosikymmeni-
en ajan, katosi. Yhtäkkiä oikeita vastauksia ei enää ollutkaan. Koulujen lop-
pukoe oli peruttava, koska oppilaat eivät enää tienneet, miten kysymyksiin 
olisi pitänyt vastata, eivätkä opettajat tienneet, mitä olisi pitänyt kysyä.19 

 Koulunsa päättävät nuoret imivät historiatietonsa television värikkäistä 
keskusteluohjelmista ja räväköistä lehtijutuista suhtautuen viralliseen his-
toriatulkintaan äärimmäisen epäluuloisesti.20 Opettajien oli seurattava oh-
jelmia ja kirjoittelua ollakseen uskottavia oppilaiden silmissä. Samalla he 
tulivat vahvistaneeksi menneisyyden uudelleenkirjoittamisen oikeutuksen 
ja tukeneeksi sitä, ettei ollut olemassa vain yhtä totuutta. Totuuden nälkä 
ja kiinnostus historiaa kohtaan laantui 1990-luvun puolivälissä ja historian 
opetus ajautui vakavaan kriisiin. Aineistojen puute ja ammatin aliarvos-
tus ajoivat historianopettajat muihin tehtäviin – kiinnostus ammattiin oli 
vähäinen.21 Innostuksen laantumisesta huolimatta koulukirjoja tuotettiin 

17 Davies 1997, 78.
18 Davies 1989, 180.
19 Davies 1989, 182—184.
20 Davies 1997, 120.
21 Davies 1997, 116.
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kuitenkin mahdollisimman nopeasti ja historian opetusta yritettiin yllä-
pitää, koska ymmärrettiin, että puutteet historian opetuksessa saattavat 
johtaa yllättäviin seurauksiin. Uudessa tilanteessa historian opetus ja kan-
salaiskasvatus olivat entistä tärkeämpiä. Siitä huolimatta vielä 1990-luvun 
alussa erikoiskouluihin jatkaneista nuorista osa oli sellaisia, jotka eivät ol-
leet koskaan lukeneet koulussa 1900-luvun historiaa – eivät omaansa eivät-
kä muiden maiden.22 

 Historian ja historian opetuksen suuresta merkityksestä myös nyky-Ve-
näjällä on oiva osoitus syksyllä 2003 alkanut koulukirjadebatti. Historian 
opetus nousi jälleen otsikoihin, kun Igor Dolutskin kirjoittama historian 
oppikirja 10. ja 11. luokille vedettiin pois markkinoilta vajaa pari vuotta 
sitten. Kommersant-lehden mukaan kirjaa syytettiin Neuvostoliiton ja Venä-
jän lähihistorian asenteellisesta ja vääristellystä kuvaamisesta. Kritiikkiin 
osallistuivat sekä akateemikot että veteraanit, joiden mukaan oppikirjassa 
oli vääristelty Suuren Isänmaallisen sodan tapahtumia ja presidentti Pu-
tinin valtakautta. Arvostelijoiden mukaan kirjassa luonnehdittiin Putinin 
kautta ”henkilövallan hallinnoksi, autoritaariseksi diktatuuriksi ja maata po-
liisivaltioksi”. Kirjaa ehdittiin käyttää koko maassa pari vuotta ennen kuin 
se poistettiin sallittujen oppikirjojen joukosta ja kirjakaupoista. Kohun 
myötä Putin vaati selvitystä koulun historiakirjojen yleisestä tilanteesta ja 
opetusministeriö määrättiin selvittämään, vastaako historian oppikirjojen 
taso valtion standardeja. Kirjan tekijä Igor Dolutski totesi kohun olevan 
seurausta siitä, että opetusministeriö vastasi poliittiseen tilaukseen. Oli 
syy mikä tahansa, käyttöön tulevien hyväksyttyjen historian oppikirjojen 
määrää suunniteltiin kohun myötä vähennettäväksi huomattavasti.23 Ta-
pahtuma antoi jälleen pontta keskustelulle Putinin politiikan päämääristä 
ylipäänsä ja siitä, millainen historiakuva nyky-Venäjällä sallitaan ja mihin 
suuntaan Putinin hallinto on kehitystä viemässä.
 Mielenkiintoiseksi keskustelun tekee se, että maailma ja venäläisten 
kokemuspiiri on tyystin erilainen kuin vaikkapa vajaa 90 vuotta sitten. 
Kuinka mobilisoituu nyt se tavallinen, ei-poliittinen sukupolvi, joka 
oli herkimmässä leimautumisiässä 1980-luvun lopulla ja joka ”yhdessä 
yössä” oppi, että asioihin voi vaikuttaa ja toimimalla saadaan suuriakin 
muutoksia aikaan? Vapaus ja ajatus demokratiasta tuntuivat epäilemät-

22 Davies 1997, 122.
23 Kommersant 2/P (12.1.2004); Kommersant no 25 (12.2.2004). Tiedot: Poimintoja Venäjän lehdistöstä 
2/2004 http://www.rusin.fi/kulttuuriuutiset/.
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tä mukavilta siinä vaiheessa, kun ne yllättäen olivatkin mahdollisia. Tuo 
80-luvun sukupolvi oppi myös sen, ettei ole olemassa monoliittista ja 
muuttumatonta historiaa vaan tulkinnallinen ja neuvoteltavissa oleva 
kuva menneisyydestä. Kuinka tämä sukupolvi suhtautuu menneisyyteen 
ja hyödyntää sitä tulevaisuudessa? Oliko vuonna 1987 alkanut ja Neu-
vostoliiton romahdukseen päättynyt vapautuminen sellainen murros, 
joka synnytti sukupolven avainkokemuksineen vuosien 1987—1991 yli-
oppilaista? Mikä sitten erottaa Putinin ja muut nykyisin korkeinta valtaa 
pitävät henkilöt tuosta sukupolvesta? Neuvostoliiton romahtaessa Putin 
ja muut nykyiset vallanpitäjät olivat osa politisoitunutta sukupolvea, 
joka oli mobilisoitunut – tai mobilisoitu – valtion palvelukseen. Jatku-
mo Jeltsinistä Putiniin oli siten vanhan vallan jatkumoa, joka hyödynsi 
nuorinta mahdollista politisoitunutta neuvostosukupolvea. Entä miten 
mahdollisen avainkokemuksen jakava ei-poliittinen 80-luvun sukupolvi 
mobilisoituu siinä vaiheessa, kun ”vanhaa valtaa” oltaisiin tosissaan pa-
lauttamassa?
 Se, että Putin rakensi toisen maailmansodan 60-vuotisjuhlallisuuksista 
neuvostospektaakkelin kunnioittaakseen sodan elossa olevia veteraaneja, 
asettaa tulevan politiikan mielenkiintoiseen valoon. Suurella Isänmaalli-
sella sodalla oli selvästi suuri merkitys Putinille, aivan samoin kuin sillä 
on ollut suuri merkitys kaikille edeltäjillekin Stalinista Jeltsiniin. Jälleen 
Neuvostoliitto nostettiin sodassa voiton taanneeksi valtioksi ja yhdeksi 
suurista. Monet näkivätkin juhlissa paluun menneisyyteen – toiset korosti-
vat juhlien palvelleen valtakunnan sisäisiä tarpeita enemmän kuin ulkopo-
liittisia pyrintöjä.24 
 Putin rakensi spektaakkelinsa veteraanisukupolven ja kunniakkaan men-
neisyyden varaan. Tulevaisuuden rakentaminen tämän ikääntyvän neu-
vostosukupolven varaan ei ole kuitenkaan vaihtoehto. Jäljelle jääkin tuo 
1980-luvun vapautunut sukupolvi, jolle Neuvostoliitto lakkasi olemasta ja 
sen jälkeen sukupolvet, joille Neuvostoliittoa ei koskaan ollutkaan. Yksi 
Dolutskin kirjan tavoitteista oli saada koululaiset itse pohtimaan histori-
aa, mutta se ei kelvannut valtaapitäville.25 Millainen standardi siis ollaan 
historiakuvaan ja opetukseen luomassa nyky-Venäjällä? Onko tavoitteena 
muokata uuden venäläisen sukupolven menneisyyskuva valtion johdon tar-

24 Ks. esim. Tiilikainen, http://www.suomenkuvalehti.fi/?id=5957.
25 Kommersant 2/P (12.1.2004); Kommersant no 25 (12.2.2004). Poimintoja Venäjän lehdistöstä 2/2004 
http://www.rusin.fi/kulttuuriuutiset/.
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peita vastaavaksi? Olennainen kysymys keskustelussa Venäjän tulevaisuu-
desta ja Putinin politiikasta lieneekin se, minkä sukupolven varaan Putin 
Venäjän tulevaisuuden aikoo rakentaa ja millaisten arvojen puolesta tuo 
1980-luvun lopun sukupolvi mobilisoituu. Vai onko sitä edes olemassa? 
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Pentti Stranius

Muistishokki ja hallittu skitsofrenia
Olemattoman kokemisesta ja tutkimisesta 
Neuvostoliitossa

Kun Neuvostoliitto vuonna 1991 hajosi, huomasin 
kuuluvani siihen suhteellisen pieneen ryhmään 
suomalaisia, jotka olivat eläneet ja opiskel-
leet tuossa ”olemattomaksi todellisuudeksi” 
muuttuneessa maassa useampia vuosia. Silti 
en ollut siihen mennessä suuremmin pohtinut 
kuutta vuottani Moskovassa ja Pietarissa: Neu-
vostoliittohan oli tuntunut ikuiselta. Nyt väitän, 
että uutta Venäjää tai venäläistä kulttuuria on 
turha yrittääkään ymmärtää irrallaan Venäjän 
historian neuvostokaudesta. Osin tästä syystä myös Neu-
vostoliitto-tutkimus ja siihen liittyvät tutkimusongelmat ovat 
hyvin ajankohtaisia.

Vuonna 1999 Tampereen Lenin-museossa pidettiin seminaari, jonka 
työnimenä oli Olemattoman kokeneet – reaalisosialismin arki ja juhla olemat-
tomassa todellisuudessa eläneiden muistoissa.1 Kokouspaikka ja teema olivat 
tarkoin harkittuja, sillä kaikki tilaisuuden osallistujat ja koollekutsujat 
– Aimo Minkkinen Tampereelta, Ilona Nykyri Oulusta ja allekirjoittanut 
Joensuusta – olivat viettäneet pitkän pätkän nuoruusvuosistaan opiskele-
malla Neuvostoliitossa tai Saksan demokraattisessa tasavallassa. Paikalle 
1 Tampere, 22.—23.4.1999.
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kerääntyi muistaakseni lähes kolmekymmentä muutakin ”olemattomassa 
todellisuudessa” vuosia viettänyttä suomalaista – historian professoreista 
suomentajiin, taiteilijoista toimittajiin.
 Seminaari oli muodoltaan puolitieteellinen ja hieman nostalginen. Tosin 
osa luennoitsijoista tai puheenvuoron käyttäjistä pyrki myös selkeästi ana-
lyyttisempaan esitystyyliin. Erääksi keskeiseksi keskustelunaiheeksi nousi 
se, kuinka kertoa nuoremmalle sukupolvelle tosiasioita ns. reaalisosialis-
min arkielämästä, siis sellaisesta todellisuudesta, jota ei voi mitenkään enää 
kokemusperäisesti toistaa. Tämä teemahan esiintyy käänteisenä Wolfgang 
Beckerin ohjaamassa humoristisessa uudessa saksalaiselokuvassa Goodbye, 
Lenin. Siinä syvästä tajuttomuudesta vuoden 1989 jälkeen heräävälle äi-
timuorille yritetään rekonstruoida DDR, jotta puolueuskollinen mieli ei 
järkkyisi muurin murtumisen seurauksena.

Reaalisosialismi ja lähdekritiikki

Itäisen Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueelle syntyneiden valtioi-
den historia- ja yhteiskuntatutkimus sai uutta vauhtia 1980-luvun lopun 
myllerryksen ja nimenomaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Arkistot 
avautuivat – sulkeutuakseen noin kymmenen vuoden päästä uudelleen – ja 
esimerkiksi sosiologian perinteiset haastattelumenetelmät otettiin laajalti 
käyttöön idässäkin. Uudet arkisto- ja tutkimusaineistot suorastaan vyö-
ryivät kielitaitoisen länsimaisenkin tutkijan ulottuville. Ihmiset alkoivat 
kertoa vapaasti kokemuksistaan, purkaa historian ja biografisen muistinsa 
mustia aukkoja.
 Olemattoman kokeneet -seminaarissa pohdittiin myös reaalisosialismin tut-
kimista lähdekriittisesti. Professori Seppo Hentilä piti alustuksen omista 
kokemuksistaan, opiskelijaelämästään DDR:ssä. Hänen puheenvuorossaan 
– Minä Harppi-Saksan haarukassa – tarkasteltiin myös lähteiden käyttöä 
tutkittaessa totalitarististen tai autoritaaristen yhteiskuntien lähihistoriaa. 
Hieman pelkistäen Hentilän johtopäätös oli se, että totalitarismi jättää vi-
rallisiin arkistodokumentteihin omanlaisen, järjestelmän ideologisoituihin 
totuuksiin kiinninaulatun ja olemassa olevaa todellisuutta vastaamattoman 
jäljen. Näin viralliset arkistolähteet voivat viedä tutkijaa pahasti harhaan, 
yksiviivaiseen tai hyvin mustavalkoiseen arjen ilmiöiden tulkintaan. Jälki-
käteen ja ulkoapäin entisiin sosialistisiin yhteiskuntiin sisälle pääsy, saati 
niiden tutkiminen, vaatii epätavallisen suurta vaivannäköä ja kompetens-
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sia. Siksi erilaisten tutkimusmenetelmien yhdistäminen ja esimerkiksi 
elämäkerta-, henkilö- ja teemahaastattelujen käyttö voi tuoda ilmi aivan 
uusia näkökulmia tutkimuskohteesta. Hentilän mielestä ”olemattoman to-
dellisuuden” kokeneilla, Neuvostoliitossa ja DDR:ssä opiskelleilla tai siellä 
muuten eläneillä suomalaisilla on ollut niin harvinainen näköalapaikka ro-
mahtaneeseen reaalisosialismiin, että sen hyödyntäminen myös tutkimus-
tarkoituksiin on äärettömän tärkeää.
 Myös Venäjän Karjalan uudempaan historiaan erikoistunut dosentti 
Antti Laine ja Neuvosto-Karjalan 1920—1930-lukujen itsehallinnosta 
väitellyt Markku Kangaspuro ovat huomanneet Venäjän arkistoissa työs-
kennellessään sen, kuinka lähteiden yksiviivaisuus ja puoluesidonnaisuus 
korostuu sitä mukaa, mitä ylemmän tason dokumentista on kyse. Pienten 
paikallisarkistojen aineisto saattaa olla Venäjän Karjalassakin paljon moni-
puolisempaa ja lähempänä arkipäivää ja todellisia ”kansalaiskeskusteluja” 
kuin keskusarkistojen siivottu lähdeaineisto.
 1980—1990-lukujen vaihteen yhteiskunnallinen murros toi päivänvaloon 
ennen näkemättömiä, olemattomia lähteitä. Esimerkistä käy hyvin Neuvos-
toliitossa sensuroitu elokuva. Muistan, kuinka olin järjestämässä Suomen 
elokuva-arkistossa vuonna 1989 suomalais-neuvostoliittolaista elokuvatutki-
jaseminaaria ja elokuvaviikkoa. Oli ollut järisyttävää nähdä Moskovassa jo 
Mihail Gorbatshovin kauden (1985—1991) ensi vuosina 1950—1970-lu-
vuilla sensuroituja filmejä – ja kuulla sitten elokuva-arkiston seminaarissa 
aitoa, kriittistä puhetta venäläiseltä elokuvatutkijalta Valeri Fominilta. Hän 
kun oli päässyt ensi kertaa käsiksi myös KGB:n arkistojen kiellettyjä eloku-
vaprojekteja käsitteleviin mappirivistöihin. Fominista tuli sittemmin minul-
le äärettömän tärkeä kontakti omien elokuvatutkimusteni edetessä.2

 Uudelle idäntutkimukselle todellinen onnenpotku oli ilman muuta ar-
kistojen avautuminen. Mahdollisuus syöksyä historian mustiin aukkoihin 
– kaivaa oletusten ja väitteiden tueksi aikaisemmin salaiseksi luokiteltuja 
pölyisiä paperiarkkeja – innoitti monia nuoria ensikertalaisia idäntutkijoik-
si. Ilmaantui myös erilaisia lieveilmiöitä: yhden dokumentin dosentteja, 
historian monivivahteisten polkujen oikojia ja KGB:n agenttien leppy-
mättömiä paljastajia. Hieman Seppo Hentilän tavoin pitkän linjan Venä-
jä-tutkija Osmo Jussila ehti jo Tieteen päivillä vuonna 1995 varoittaa ns. 
pikahistorian vaaroista, mitkä hänen mielestään saattoivat uhata liian inno-
kasta arkistojen hyödyntäjää. 
2 Ks. Fomin 1991 ja 1996.
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 Toinen keskeinen seikka, joka vauhditti 1990-luvulla suosittua empii-
ristä sosiaalitutkimusta Venäjällä ja Itä-Euroopassa, oli aivan ilmeisesti ih-
misten avautuminen. Elettiin murrosvaihetta, eräänlaista yhteiskunnallista 
”avioeroa”, minkä johdosta Itä-Euroopasta löytyi varsin puheliasta poruk-
kaa erilaisiin haastattelututkimuksiin. Joskus tässä avioerossa tai puhe-
liaisuudessa oli toki tutkijan kannalta koira haudattuna: syntyi vino pino 
liioiteltuja sankaritarinoita ja myyttisiä kertomuksia todellisuudesta, jossa 
toisinajattelija-dissidentit ja sensuroitu kulttuuriväki olivat joutuneet tais-
telemaan sananvapaudesta vankileirien saariston uhan alla.
 Kun esimerkiksi haastattelin 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa venäläi-
siä elokuvaohjaajia, kuulin parilta kolmeltakin sankaritarinan siitä, kuinka 
he olivat onnistuneesti piilotelleet vuosikausia kielletyn elokuvansa aino-
kaista kopiota sänkynsä alla. Kaikki muu materiaali oli heidän mukaansa 
tarkoituksellisesti tuhottu Goskino-elokuvaministeriön, KGB:n tai puolu-
een määräyksestä. Kun sitten vierailin Moskovan lähellä sijaitsevassa elo-

kuva-arkistossa, Gosfilmofondissa, löysin sieltä varsin helposti juuri noiden 
samojen ohjaajien kiellettyjen elokuvien kopiot sekä useimpien muiden 
sensuroitujen filmien originaalinegatiivit. Puoluevaltion byrokraatit ja 
arkistoviranomaiset eivät edes Leonid Brezhnevin kauden (1964—1982) 
stagnaatiovuosina hävittäneet kiellettyjä kulttuurituotteita aivan niin sys-
temaattisesti kuin lännessä joskus otaksutaan.
 Haastattelu- ja laajemminkin yhteiskuntatutkimuksen yhteydessä kan-
nattaa mainita vielä pari tärkeää seikkaa, joilla on ollut merkitystä Venäjä- 
ja Itä-Eurooppa-tutkimuksessa. Ensinnäkin, angloamerikkalainen diskurssi 
ja englannin kieli ovat olleet monesti niin vallitsevia tutkimuksellisia 
lähtökohtia myös metodologisesti, että kaikki itäinen aloitteellisuus, 
omaperäisyys ja jopa hyvät, tutkimukselliset arkitraditiot ovat joutuneet 
romukoppaan. Englantia taitamaton vanha tutkijakaarti on usein nollattu 
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perusteettomasti ideologisista syistä. Toiseksi, edellä mainittuja sankarita-
rinoita viljelevä Itä-Euroopan intelligentsija ja monet muutkin vainotut 
ihmiset ovat olleet, usein hyvin inhimillisistä syistä, valmiit muistelemaan 
menneitä sellaisten muistisuodattimien läpi, joiden he tietävät miellyttä-
vän läntisiä hypoteeseja ja näkökulmia käyttäviä ulkomaalaisia tutkijoita. 
Lähdekritiikki on siksikin hyvä pitää kirkkaana mielessä oudolla maaperäl-
lä liikuttaessa. Palaan muisti-kysymykseen vielä myöhemmin.

Toisen yhteiskunnan piilopaikat Neuvostoliitossa

Olen Neuvostoliitossa vuosia asuneena ja opiskelleena vakuuttunut siitä, 
että arkistojen avauduttuakin neuvostokauden salaiset ja viralliset doku-
mentit antavat aivan liian kalpean ja yksiviivaisen kuvan paitsi ihmisten 
arkielämästä myös niistä ns. ”toisen yhteiskunnan” eri kerroksista, joissa 
kulttuuriväki joutui sukkuloimaan. Venäjällä tämä toisen yhteiskunnan 
käsite (vtoroje obshtshestvo) saattaa osoittautua vielä paljon laajemmaksi kuin 
mitä monet ajattelijat tai tutkijat ovat tähän saakka esittäneet.3

 Toinen yhteiskunta, toinen todellisuus (vtoroja realnost) ja parallee-
liyhteiskunta (parallelnoje obshtshestvo) ovat termejä, joihin törmää usein 
puhuttaessa entisen Neuvostoliiton tai Itä-Euroopan maiden toisin-
ajattelija-intelligenteistä ja heidän arkielämänsä sfääreistä. Puolalainen 
toisinajattelija ja kirjailija Czeslaw Milosz käytti jo 1950-luvulla kir-
joittamassaan Vangitussa mielessä niin sanottua ketman-ilmiötä oivallisena 
esimerkkinä kuvaamaan intellektuellien hengissä selviytymisen eri muo-
toja ja vallan hännystelyä stalinilaisessa totalitarismissa4. Unkarilaisen 
Elemer Hankissin venäläistutkimuksissa paljon lainattu The Second Society 
-artikkeli keskittyy pääosin sosialistisen järjestelmän sisällä vaikuttanee-
seen ”laittomaan markkinatalouteen”5. Venäläistutkija Alena Ledenevan 
käyttämä käsitepari neformalnaja sfera i blat tarkoittaa niin ikään neu-
vostotalouden sisällä toimivaa varjotaloutta – erityisesti epävirallisten 
ihmissuhdeverkostojen merkitystä vaikeasti saatavilla olleiden hyödyk-
keiden jakelussa tai vastavuoroisten palvelujen tuottamisessa6. Viktor 
Voronkovin ja Jelena Tshikadzen paralleeliyhteiskunta ja yksityinen jul-

3 Ks. esim. Milosz 1983; Hankiss 1988; Voronkov 1996; Voronkov & Tshikadze 1997; Ledeneva 1997; 
Pursiainen 1999.
4 Milosz 1983.
5 Hankiss 1988.
6 Ledeneva 1997.
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kinen sfääri (privatno-publitshnaja sfera) ovat jo selvästi laajempia käsitteitä, 
jotka ulottuvat yhteiskunnan eri sektoreille7.
 Tähän venäläiseen toiseen yhteiskuntaan – kansalaisyhteiskunta-dis-
kurssiin tiiviisti liittyvään käsitteeseen  kiinnittää huomiota myös tutkija 
Christer Pursiainen kirjassaan Venäjän idea, utopia ja missio. Sekä Pursi-
aisen käyttämä ilmaus, ”vaihtoehtoinen julkinen alue, johon valtiokontrolli ei 
ylettynyt”8 että Voronkovin ja Tshikadzen yksityinen julkinen sfääri anta-
vat tilaa omaperäisimmille ja laajemmille pohdinnoille venäläisestä kansa-
laisyhteiskunnasta, ainakin sen elementeistä, pelkäksi komentotaloudeksi 
tai puoluevaltioksi usein nimetyn Neuvostoliiton sisällä. 
 Olen itsekin esittänyt laajempaa tulkintaa venäläisen arkielämän toi-
seudesta pohdiskellessani intelligentsijan selviytymisstrategioita kulttuu-
rielämässä – virallisen ja ”toisen todellisuuden” rajamailla9. Todettakoon 
heti: Venäjän murroksen ja Neuvostoliiton arkielämän toiseuden ymmärtä-
misyritykseni liittyy aivan olennaisesti omaan kokemukseeni asumisesta ja 
opiskeluelämästä 1970-luvun Neuvostoliitossa10 ja erityisesti 1990-luvul-
la aloittamaani haastattelututkimukseen. Seppo Hentilän tavoin uskallan 
väittää, että myös neuvostointelligentsijan problematiikkaan pureutu-
minen vaatii sekä monitieteistä tutkimusotetta että erilaisten metodien 
käyttöä. Virallisiin KGB- ja puoluelähteisiin painottuva tutkimus saattaa 
muuten typistää koko neuvostokauden perin mustavalkoiseksi: paha no-
menklatuura punoo juoniaan Kremlin muurien suojissa ja toisinajattelevat 
älymystösankarit viruvat vankiloissa. Venäläisintelligentsijan ”kaksois-
käyttäytymistä” ja erilaisia rooleja neuvostokautena ovat tarkastelleet niin 
venäläistutkijat kuin toisinajattelijat itsekin.11

 Neuvostoliitto oli 1970-luvulla monien todellisuuksien maa. Niissä 
sukkuloidessa piti hallita erilaisia selviytymiskeinoja, jotka opettivat so-
siaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja kasvattivat erilaisuuden sietokykyä. Osal-
taan kyse oli myös ns. hallitun skitsofrenian käyttäytymismallista, jonka 
perusajatus esiintyy paljaimmillaan edellä mainitussa, Czeslaw Miloszin 
tärkeässä, mutta vähemmän luetussa teoksessa Vangittu mieli. Juuri neuvos-
tokauden stagnaatiovaiheessa opittu vaistonvarainen ja luonteva siirtymi-

7 Voronkov 1993; Voronkov & Tshikadze 1997.
8 Pursiainen 1999.
9 Stranius 1996a, 1996b ja 1997.
10 Ks. esim. Stranius 2003.
11 Ks. esim. Kormer 1969 ja 1989; Sinyavsky 1997; Solzhenitsyn 1991; Voronkov 1996.
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nen yksityisen ihmisen roolista julkiseen ja viralliseen rooliin tai sfääriin 
– sekä päinvastoin – oli tuota hallittua skitsofreniaa 1970-luvulla.
 Pelkkä jako yksityiseen ja julkiseen sfääriin yhteiskuntaelämässä oli 
paljon monitahoisempi juttu idässä kuin ”postmodernissa” lännessä. Län-
nessähän yksityisyys alkoi juuri tuohon aikaan, 1970-luvulla, saada lähes 
neuroottisia piirteitä. Individualistista yksityisyyttä, ihmisten vapaaehtois-
ta toisistaan eristäytymistä piti alkaa varjella, turvata ja suojata mitä eris-
kummallisimmalla lainsäädännöllä. Yksityisyys alkoi hallita elämää, sen 
paljous ja puute jakaa yhteiskuntaa menestyjiin ja häviäjiin. Paradoksaali-
sesti elämme taas aikaa, jolloin liika yksityisyys on häviämässä ns. tietoyh-
teiskunnan uumenissa kehittyvän orwellilaisen valvonnan myötä. Ja jälleen 
kaikki tapahtuu vapaaehtoisuuden nimissä – siis lännessä. 
 Leninin ja Stalinin kausilla 1917—1953 Neuvostoliitto oli pääpiirteit-
tään totalitaristinen maa. Primitiivisen ja totalitaristisen yhteiskunnan 
yhdistävä piirre on se, että elämän tulee olla julkista ja esillä, yhteisön 
kontrollissa syntymästä kuolemaan, käymälän käytöstä seksuaalisen kans-
sakäymisen muotoihin. Tähän ei ylletty Hitlerin Saksassa eikä Neuvos-
toliitossa edes Stalinin kaudella, saati myöhemmin. Maa oli liian laaja, 
valvontakoneisto tehoton, lihamylly sattumanvaraisesti jauhava ja alamai-
set anarkistisen kurittomia, kuten historioitsija Timo Vihavainen on osu-
vasti todennut12. Mutta pääosin yhteiskuntaelämä oli julkista, läpeensä 
valtiollistettua ja yksityisyyden sfääri pikkuporvarillisessa paitsiossa ellei 
puoluevaltion kontrollissa. 
 Toisaalta myös sellaiset sosiologiset käsitteet tai alueet kuten ulkoinen ja 
sisäinen elämänhallinta13 menettivät totalitarismin vuosina läntisen merki-
tyksensä. Kansalaisen kannalta keskeiseksi nousi sisäisen elämänhallinnan 
piiri. Puoluevaltio huolehti sen verran tehokkaasti ulkoisesta elämänhal-
linnasta, koulutuksesta, urasta, asumisesta ja paljolti vapaa-ajastakin, että 
vain sisäisellä hallinnalla oli merkitystä yksilön realisoidessa todellista it-
seään. Tähän yksilön sisäiseen elämänhallintaan kiinnittyi Neuvostoliitossa 
useimmiten niin paljon dramatiikkaa – myös peittelyä, selittelyä ja näytte-
lyä – että sen hallitseminen vaati yksilötasolla melkoisen työpanoksen. 
 Suunnilleen vuosien 1956—1991 välisenä ajanjaksona Neuvostoliittoa 
voi pitää enää korkeintaan autoritäärisenä valtiona, jossa auktoriteetit tip-
puivat yhä kiihtyvällä nopeudella – Mihail Gorbatshovin käynnistämän 

12 Ks. Vihavainen 1998. 
13 Ks. Roos 1987.
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glasnost ja perestroika -politiikan hajottaessa sittemmin koko imperiumin. 
Elämän yksityistyminen alkoi lisääntyä 1960-luvulla esimerkiksi valta-
van kaupunkilaistumisen siivellä kommunalka-asumisen vaihtuessa betoni-
lähiöiden yksityishuoneistoihin. Myös tieteellis-tekninen vallankumous 
muutti työympäristöjä ja ihmissuhteita yksityisempään suuntaan ja loi 
öisin ajattelevat opiskelijakampukset, joilla kukkivat kaikenkarvaiset in-
dividualistiset ajatusrakennelmat. Julkinen valvonta ja kontrolli kävivät 
vaikeammiksi eikä yksityisyyttä kaventavan totaalijulkisuuden, ”neuvosto-
yhteisöllisyyden” periaate enää toteutunut valtiollisena aatteena.
 Toisaalta Neuvostoliitto oli 1960—1970-luvuilla maa, jonne julki-
suuden ja yksityisyyden välimaastoon mahtui myös selkeä kolmas ulot-
tuvuus, ns. yksityinen julkisuus. Esimerkiksi Leningradin Leijonasilta; 
epävirallinen, mutta kaikkien tiedossa oleva asunnonvälitys, edusti opis-
keluvuosinani parhaimmillaan tällaista yksityistä julkisuutta. Leijonasilta 
oli omankin pienperheeni keino siirtyä asuntolasta kommunalka-huoneen 
yksityiseen sfääriin.
 Opiskelija-asuntoloissa oli äärimmäisen ahdasta, 5—6 henkeä saat-
toi asua samassa huoneessa. Perhehuoneita oli niukasti ja niitä sai usein 
vain lahjuksia antamalla. Vuokra-asunnon hankkimista varten piti siir-
tyä reaalisosialismin ja neuvostotoiseuden yleisesti tunnettuihin arkisfää-
reihin, esimerkiksi juuri Gribojedovin kanavan varrelle, Leijonasillalle. 
Toisella puolella siltaa parveili viikonloppuisin kourallinen ylimääräisen 
asuntopinta-alan haltijoita. He vaihtuivat tuhkatiheään. Aurinkoiselle 
puolelle, sillan korvaan, kerääntyi aina suurempi, satapäinen joukko neli-
öitä janoavia asunnontarvitsijoita. He tulivat yhä uudestaan ja uudestaan: 
opiskelijat, kesälomalaiset, ilman lupaa eli propiskaa Leningradissa piiles-
kelevät onnenonkijat, alamaailman pikkurikolliset, ilolinnut ja trokarit. 
 Asunnontarvitsijoita riitti. Epävirallisia, siis kirjoilla olemattomia Le-
ningradin asukkaita, arveltiin olevan 1970-luvulla kymmenisen prosenttia 
kaupungin väestä. Puolimiljoonainen joukko kuolleita sieluja, joita Ve-
näjällä pakkautuu milloin maaseudulle ja leireille, milloin kaupunkeihin, 
viemäreihin, aroille tai asuntolasaarekkeisiin. Tämän ”olemattoman” asun-
to- tai asunnottomuuskysymyksen tutkiminen virallisiin dokumentteihin 
nojaten olisi mahdotonta.
 Yhtä vaikea tutkimuskohde ovat monet Leningradin 1960—1980-lu-
kujen alakulttuurit ”öisin ajattelun”, rock-musiikin ja taiteen aloilla. Näitä 
ihmisten yksityisen julkisuuden piiriin kuluvia tiloja, toimintoja ja tapah-
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tumia oli joka puolella virallisen julkisuuden liepeillä, joskus limittäin. 
Nimittäisin tätä toimintakenttää ja tällaista kansalaisaktivismia lähinnä 
latentiksi, uinuvaksi kansalaisyhteiskunnaksi, joka toimi myös neuvosto-
järjestelmän sisällä. 
 Leningradissa latentti kansalaisyhteiskunta toimi kansalaisten epävi-
rallisina kokouksina, ”keittiöseminaareina”, tansseina, illanviettoina ja 
yöllisinä keskusteluina kommunalkojen keittiöissä tai asuntoloissa. Myös 
kulttuuri oli latentin kansalaisyhteiskunnan ja -aktivismin tärkeä sfääri. 
Iltaöisin saatettiin pitää ”huoneistonäyttelyitä” kielletyn taiteen sfääreis-
sä. Niitä järjesti esimerkiksi taiteilijaryhmä Mitki, joka vastusti neuvosto-
järjestelmää juopotellen ja raitistui Neuvostoliiton tai/ja maksan hajottua. 
Alakulttuurien kokoontumistiloissa, kuten kahvila Saigonissa, kävivät kii-
vaita keskusteluja erilaiset toisinajattelijaryhmät. Suosittuja paikkoja olivat 
myös dostojevskiläiset kellariloukot ja yksityisasunnot, joissa asui joukko 
samanmielisiä öisinajattelijoita – esimerkiksi kirjailija Viktor Krivulin ja 
hänen luotsaamansa kulttuurikerho Klub 81.
 Oma lukunsa oli varjotalous ja edellä mainittu blat-käytäntö tavaroiden 
ja palvelujen vaihdossa, muun muassa trokaus Sadkon ja Evropeiskajan kul-
milla. Mutta 1970-luvun Leningradissa saattoi törmätä myös puolijulki-
seen kansalaisyhteiskuntaan, nimenomaan epävirallisissa asuntolajuhlissa 
ja konserteissa. Esimerkiksi bardi-laulajat Vladimir Vysotski ja Aleksandr 
Galitsh esiintyivät usein epävirallisesti. Kansalaisten protestimielialat ka-
navoituivat myös huumorin kautta. Olutkioskeilla ja appelsiinijonoissa 
kuuli parhaat yhteiskunnalliset anekdootit, ja monet pitävät tällaista neu-
vostotodellisuuden karnevalisointia tärkeänä kansalaisvastarinnan muoto-
na. 1970-luvulla Brezhnev-kaskut kohosivat sellaisiin mittoihin, etteivät 
niiden kertojat olisi enää mahtuneet millekään leirille. Yhteiskunnallinen 
anekdootti alkoi olla miltei jokamiehen oikeus.
 Näitä edellä mainittuja tiloja ja toimintoja voidaan katsoa em. hallitun 
skitsofrenian näkökulmasta. Se on sisäistettyä ja hallittua roolipeliä, jota 
pelataan tietyssä mitassa kaikissa yhteiskunnissa. Totalitarismissa ja autori-
taarisissa yhteiskunnissa se vain on sosiaalisen selviytymisen, joskus hengis-
sä pysymisenkin perusehto.14 Moni oppi suhteellisen nopeasti ”puhumaan 
yhtä, ajattelemaan toista ja tekemään kolmatta”15.  Tämä auttoi virallisten 
tilaisuuksien, totuuksien ja dogmien viidakoissa ja niiden karnevalisoimi-

14 Ks. Stranius 2003.
15 Solzhenitsyn 1991.
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sessa toisaalla. ”Yhtä puhuminen” oli loppujen lopuksi aika harvinaista, 
enemmän elämää oli toisaalla, arkisfääreissä. Toisaalta marxismi-leninismin 
ideologian, joka oli vahvasti mukana 1970-luvun maailmankäsityksessäni, 
osasi pitää syrjässä arkipäivän eli reaalisosialismin kolhuilta. Sitä vaalittiin 
omissa suomalaispiireissä, niin Neuvostoliiton kuin Suomenkin käytän-
nöistä irrallaan. ”Neuvostososialismin teoria ja käytäntö” saivat silti välillä 
huutia juuri tyypillisissä asuntolaillanvietoissa tai keittiöseminaareissa.
 Opiskelua tai vaatimatonta tieteentekoa, diplomin kirjoittamista, ei oma 
hallittu skitsofrenia suuremmin häirinnyt. Pahempi este olivat sensuuri ja 
kielletyt arkistot. Seminaariesitelmiin ja puheenvuoroihin piti sijoittaa tai 
päälle liimata Marxia ja Leniniä, mutta tutkimus sinänsä ei läheskään aina 
vilissyt pelkkiä fraaseja. Sitä paitsi monen esitelmän tai kurssityön tulkin-
nat sisäpiireissä olivat mielenkiintoista kuultavaa. Vähäinenkin virallisista 
kaavoista poikkeava tutkimustulos kyllä noteerattiin epävirallisesti yksi-
tyisessä julkisuudessa. Eri tiloissa ja tilaisuuksissa oppi nopeasti kaivamaan 
esiin sopivat fraasit. Oli aivan eri asia esiintyä tiedekunnan juhlaseminaa-
rissa virallisena puhujana kuin työseminaarissa provosoivana opponentti-
na, provosoituna opiskelijana – tai illalla keittiöseminaarissa puhua suunsa 
puhtaaksi. Vapaasti puhumisen eri asteet riippuivat usein siitä, oliko semi-
naarin vetäjä puolueuskollinen puoluehistorioitsija vai nuori, asiasta ja eri 
näkökulmista innostunut dosentti.16

 Skitsofrenia oli monella ulkomaalaisellakin viimeisinä opiskeluvuosina 
jo hyvin hallinnassa. Ja onhan siitä myöhemmin ollut melkoista hyötyä 
Suomenkin tiede-elämän eri saarekkeilla – niiden arkisto- ja tutkimus-
laitosten liepeillä, joissa olen viivähtänyt. Olen ollut jopa havaitsevinani 
hallitun skitsofreenisen käyttäytymismallin lisääntymistä EU-eurostoliit-
tolaisiin käytäntöihin vihkiytyvien suomalaisyliopistojen kampuksilla.

Olemattoman kokemisesta ja muistin monikerroksisuudes-
ta: muistishokki

Ihminen muistaa mitä haluaa, mutta useimmiten myös sen, minkä halu-
aa ehdottomasti unohtaa. Sitä hän ei tosin välttämättä kerro kenellekään 
tai kertoo vain poikkeustilanteessa joko ventovieraalle tai hyvin läheisel-
le. Aktiiviseen, usein ikävien tapahtumien unohtamiseen pyrkivä voi tie-
tysti joskus tavoitteessaan onnistuakin. Toinen vaihtoehto on, että muisti 
16 Stranius 2003.
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muokkaa ikävästä menneestä mieleisen ja tuo kaikki mahdolliset valoisat 
puolet pintaan.
 Kulttuurishokki on laajasti lanseerattu käsite, jolla selitetään eri kieli- ja 
kulttuurialueilta tulevien sopeutumisen tai kotiutumisen vaiheita esimer-
kiksi Suomeen. Muistishokki-käsitteeseen en ole törmännyt, mutta saattaa-
han sellainen jo vilahdella jossakin muistikirjallisuudessa. Muistishokilla 
voisi mielestäni olla samanlainen eri vaiheiden logiikka kuin kulttuurisho-
killa. Kuvitellaan kaksi minulle tuttua aihepiiriä – Neuvostoliiton hajoa-
minen ja avioero – taustaksi sille, mitä kirjoitan jatkossa. Ensimmäinen 
teema kuuluu keskeisesti Venäjä-tutkimustyöhöni, toinen on ollut osa yk-
sityiselämääni.
 Jos muistishokkia verrataan kulttuurishokkiin, senkin saa aikaan järisyt-
tävä ja perinpohjainen mullistus yhteiskunta- tai ihmiselämässä. Tuota 
mullistusta voidaan muistella niin kollektiivisella kuin yksilöllisellä tasol-
la. Ensimmäinen erikoisuus tässä prosessissa liittyy siihen, että muisti saa 
meidät joskus reagoimaan menneeseen, mullistusta edeltävään aikaan, erit-
täin mustavalkoisesti. Kun kriisi on vielä ajallisesti lähellä ja olemme sen 
keskiössä, näemme siinä vain hyvää tai pahaa, mutta olemme kykenemät-
tömiä monipuolisempaan analyysiin. Muisti suojelee ja auttaa meitä sel-
viytymään aivan kuin valehdellen: se sopeuttaa ihmismielen ja sielun vaihe 
vaiheelta todelliseen muutokseen. Nimenomaan suojellen, ei liian äkkiä. 
Muisti on jälkiviisas; eräällä tavalla järkeä viisaampi. Järkevä ihminen voisi 
tietysti irrottautua menneestä hetkestä järkiperäisesti. Ja hän sepittäisi sii-
tä vain yhden tason tarinan. 
 Muistin toinen erikoisuus onkin, että tarinamme menneestä muuttuu 
ajan kanssa. Muisti varioi yhteiskunnallista tai yksityistä mullistusta seu-
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raavina vuosikymmeninä yhdestä subjektiivisesta kertoja-minästä monta 
tarinankertoja-minää, joten muistin minän-rakennus suhteessa tapahtu-
neeseen on pitkällinen prosessi. Osittain tällainen minän-rakennus voi olla 
myös ihmisen selviytymistarina, jossa muistin logiikalla on suurempi mer-
kitys kuin tajuammekaan. Ihminen voi siis yhtä hyvin muistaa kuin unoh-
taakin ”olemattoman todellisuuden”, jonka on taakseen jättänyt.
 Tässä muistishokki-prosessissa on mielestäni ainakin seuraavia mah-
dollisia vaiheita. Aluksi mullistuksen jälkeinen pikakuva menneestä, 
tuosta yksilön kokemasta perinpohjaisesta järkytyksestä, luodaan usein 
mustavalkomuistelulla. Siitä voi seurata asian tietoinen tai tiedostamaton 
unohtaminen. Toki voi olla niinkin, että uudelleenmuistelu alkaa jo tässä 
vaiheessa, välittömästi, eikä unohtamisesta ole tietoakaan. Unohtamisella-
kin on tietysti eri rooleja. Muisti voi armahtaa ihmismielen suomalla sen 
haltijalle unohduksen tai aktiivinen unohtaminen voi olla yhtä hyvin on-
nistunut itsepetos. Ja vielä: eihän kukaan halua unohtaa onnen huuman 
huimia korkeuksia? Paitsi jos niistä on seurannut alakulon ja masennuksen 
pohjattomia hissikuiluja.
 Tapahtumien uudelleenkäsittely on eräänlainen avain toisinmuistami-
seen, jossa muisti ei toimikaan enää mustavalkoisesti, vaan joskus hyvinkin 
nostalgisesti. Ikävistäkin asioista löytyy ajan kanssa valoisia puolia. Kun 
muisteluketjuja alkaa olla useampia kerroksia, voidaan puhua muistelun 
uusmuistamisesta, jossa ihminen tekee jo monipuolisempaa, siis syvempää 
analyysia menneestä, vaikkapa järisyttävästä yksilötason kokemuksestaan. 
Saattaa olla, että muisti toimii myös niin, että muistelija on tämän jälkeen 
kypsä oikeasti unohtamaan ja ihminen muistoineen valmis eheytymään. 
Muisteluketju voi mennä esimerkiksi seuraavasti:

1. mustavalkomuistelu (= ”valhe”, väärinmuistaminen)
2. unohtaminen (= itsepetos)
3. uudelleenkäsittely (= ”totuus”, toisinmuistaminen)
4. muistelun uusmuistaminen  (= analyysi, tulkinta)
5. unohtaminen (= irrottautuminen, eheytyminen?) 

 Kansakunnan menneisyys ja sen erilaiset tulkinnat ovat aina läsnä ih-
misten kollektiivisessa tajunnassa, erityisesti silloin, kun yhteiskunnassa 
eletään suurten murrosten aikaa tai etsitään vaikka uusia poliittisia linjauk-
sia. Lähes jokaisella sukupolvella on taipumus kirjoittaa historiansa uusik-
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si. Muistellaanpa vaikka aikoja, jolloin ”presidentit olivat vielä kekkosia”. 
Menneen mustavalkomuistelu tai unohtaminen ja sen tuomat keskenään 
ristiriitaiset muistikuvat ovat yllättävän tavallisia eri sukupolvien parissa, 
esimerkiksi juuri Urho Kaleva Kekkosen elämäntyön kohdalla. Mielestä-
ni suomalaisten suhtautuminen omaan ”Kekkoslovakiaamme” määrittyy 
pitkälti juuri sukupolvinäkökulmasta siten, että heti sodan jälkeen synty-
neet ns. suuret ikäluokat, 1960- ja 1970-luvut hyvin muistava sukupolvi, 
suhtautuu ex-presidenttimme toimiin ja pitkään valtakauteen pääosin suh-
teellisen myönteisesti. Oman lukunsa muodostavat suurista ikäluokistakin  
äärioikeisto ja Kekkoselta kriittisiä ns. myllynkirjeitä saaneet journalistit, 
kulttuurihenkilöt, poliitikot tai talousmiehet.
 Muisti ja muistaminen, ”olemattomankin” menneisyyden näkyvä mu-
kanaolo murrospolitiikassa, on entisten sosialistimaiden tutkimuksen kan-
nalta aivan keskeinen kohta. Juuri näissä maissahan taistelu menneisyyden 
hallinnasta ja historian mustien aukkojen täyttämisestä nousi 1980—1990-
lukujen taitteessa kaiken muun arkielämän ja päivänpolitiikan yläpuolelle. 
Poliittisen kulttuurin uudelleenrakentuminenkin oli suurelta osin seurausta 
tästä menneisyyden uudenlaisesta haltuunotosta, eikä niinkään tulevaisuu-
den yhteiskuntamuotojen tai markkinatalouden kysymysten pohdiskelusta.
 Vakavan yhteiskuntatutkijan tai historioitsijan ei sovi unohtaa usein 
vaikeasti lähestyttävää ”olematonta ” ja näkymätöntä todellisuutta. Hänen 
on mielestäni sekä analysoitava muistamisen logiikkaa että käytävä jatku-
vaa kamppailua tietoista unohtamista vastaan. Ainakin on yritettävä estää 
historian karmeimpien virheiden farssimainen toistuminen – tai historian 
loppuminen, siis yksiulotteinen selittäminen. On myös pyrittävä analysoi-
maan uusmuistamisen tarkoitusperät. Ihmiskunnan kollektiivisen muistin 
tuottamisessa historiankirjoilla ja tutkimuksilla on siksi ensiarvoinen rooli. 
Myös mitä erilaisimmat historialliset lähteet, siinä sivussa ihminen muis-
toineen, ansaitsevat tulla analysoiduiksi ja hyödynnetyiksi.
 Me muistamme mitä haluamme ja senkin, minkä haluaisimme unohtaa. 
Elämän eri vaiheissa ihminen yksinkertaisesti painottaa ja tulkitsee tari-
naansa eri tavalla. Elämäkertakin on liikkeessä – vaikka se olisi jo kirjoi-
tettu – hamaan kuolemaan saakka. Sen kulloisetkin korostukset riippuvat 
monista ehdoista; esimerkiksi iästä, sukupuolesta, ajasta ja paikasta – tai 
vaikkapa muistishokin eri vaiheista. 
 Eikä menneisyys ole historioitsijan yksinoikeus. Jokaisella kansalaisella 
on oma monopolinsa, omista henkilökohtaisista kokemuksista kumpuava 
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”elämäkerrallinen” oikeutensa määrittää suhteensa historiaan. Menneisyys- 
ja muistamiskysymykset ovat paitsi poliittisia, myös mitä suurimmassa 
määrin eettisiä ja moraalisia. Siksi meillä ei ole varaa unohtaa ”olematonta 
todellisuuttakaan”.

Kirjallisuus

—Fomin, Valeri 1991: ’Hyllytysten estetiikka.’ Filmihullu 2/1991, 42—47.

—Fomin, Valeri 1996: Kino i vlast. Sovetskoje kino: 1965—1985 gody. Materik: Mos-

kva.

—Hankiss, E. 1988: ’The ”Second Society”: Is There an Alternative Social Model 

Emerging in Contemporary Hungary?’ Social Research 55/1988.

—Kormer, Vladimir 1989: ’Dvoinoje soznanije intelligentsii i psevdokultura.’ 

Voprosy Filosofii 9/1989. (Artikkeli kirjoitettu vuonna 1969.)

—Ledeneva, Alena 1997: ’Neformalnaja sfera i blat: grazhdanskoje obshtshestvo ili 

(post)sovetskaja korporativnost?’ Pro et contra, osen 1997, 113—124.

—Milosz, Czeslaw 1980: Vangittu mieli. WSOY: Porvoo, Helsinki, Juva.

—Roos, J. P. 1987: Suomalainen elämä. Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäker-

roista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 454. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura: Helsinki.

—Sinyavsky, Andrei 1997: The Russian Intelligentsia. Columbia University Press: 

New York.

—Solzhenitsyn, Aleksandr 1991: ’Na vozvrate dyhanija i soznanija.’ Novyi Mir 

5/1991.

—Stranius, Pentti 1996a: ’Intelligentsija v Rossii: rol i drama v period peremen 

/ The Role and Drama of the Russian Intelligentsia.’ Teoksessa Heikkinen, Kaija 

& Zdravomyslova, Jelena (toim.): Grazhdanskoje obshtshestvo na Evropeiskom Severe / 

Civil Society in the European North. Tsentr nezavisimyh sotsialnyh issledovanii, 71–75 / 

150–154.Sankt-Peterburg,

—Stranius, Pentti 1996b: ’Intelligentsijan kuolema? Älymystön omakuva Pietaris-

sa ja Petroskoissa.’ Teoksessa Liikanen, Ilkka & Stranius, Pentti (toim.): Matkalla 

kansalaisyhteiskuntaan? Liikettä ja liikkeitä Luoteis-Venäjällä, 151—161.  Karjalan 

tutkimuslaitoksen julkaisuja: Joensuu.

—Stranius, Pentti 1997: ’The Problem of ”Talking Heads” and the Russian Intelli-

gentsia.’ Idäntutkimus 1/1997, 55—58.

—Stranius, Pentti 2003: ’Elämää toisaalla.’ Teoksessa Kahla, Elina & Pesonen, Pek-

ka (toim.): Minun Pietarini, 53—69. Pietari-seura: Helsinki.



Olemattomuus | 41

—Stranius, Pentti 2005: ’Muistishokki – mitä milloinkin muistan ja unohdan...’ 

Elämäntarina 2/2005, 6—8.

—Vihavainen, Timo 1998:’Svaboodasoltusta stahanovilaiseksi. Sosialismin etujou-

kon muuttuva hahmo 1920—1930-luvulla.’ Teoksessa Selovuori, Jorma (toim.): 

Vaikka voissa paistais? Venäjän rooli Suomessa, 296—321. Osmo Jussilan juhlakirja. 

WSOY: Porvoo, 

—Voronkov, Viktor 1993: ’Aktivisty dvizhenija soprotivlenija rezhimu. V 1956—

1986 gg.: popitka analiza.’ Teoksessa Aleksejev, A. N. & Kostjushev, V. V. & 

Temkina, A. A. (toim.): Sotsiologija obshtshestvennyh dvizhenij, Knizhka 2, 103—109.

—Voronkov, Viktor 1996: ’Dissidenttien rooli kansalaisyhteiskunnan muotou-

tumisessa.’ Teoksessa Liikanen, Ilkka & Stranius, Pentti (toim.): Matkalla kan-

salaisyhteiskuntaan? Liikettä ja liikkeitä Luoteis-Venäjällä, 143—149. Karjalan 

tutkimuslaitoksen julkaisuja: Joensuu.

—Voronkov, Viktor & Tshikadze, Jelena 1997: ’Leningradskije jevrei: etnitshnost 

i kontekst.’ Teoksessa Voronkov, Viktor & Zdravomyslova, Jelena (toim.): Biograf-

itsheskij metod v izutshenii postsotsialistitsheskih obshtshestv. Materialy mezhdunarodnogo 

seminara. CISR: Sankt-Peterburg.



PIILOTETTU, 

KUVITELTU,

TEESKENNELTY







Olemattomuus | 45

Miikka Tamminen

Hirviöiden kulta-aikaa
Hirviömäiset rodut ja Presbyteeri Johannes 
ristiretki-ideologiassa

Miikka Tamminen käsittelee artikkelissaan keskiajan hirviömäis-
ten rotujen ja tarunhohtoisen Presbyteeri Johanneksen 
merkitystä ristiretki-ideologiassa. Hirviömäiset rodut edustivat 
keskiajalla erilaisuutta, vierasta maailmaa. Rodut poikkesivat 
fyysisesti tai sosiaalisesti normaaleista ihmisistä. Ristiretkiaikana 
hirviöt saivat myös jaloja ominaisuuksia. Yhdessä Presbyteeri 
Johanneksen kanssa ne olivat osa keskiajan todellisuutta, joiden 
olemusta ja edesottamuksia pohdittiin vakavasti.

Hirviöt osana keskiajan kosmosta

Hirviömäisten rotujen historia on kuin panotiin korva – pitkä, eriskum-
mallinen ja mutkia täynnä. Tarinat idän hirviökansoista juontavat antiikin 
aikoihin asti. Helleeninen mytologia synnytti kirjavan joukon ihmeellisiä 
rotuja, jotka säilyttivät elinvoimansa myös keskiajan kristillisessä maailmas-
sa. Tunnetuimpia hirviöistä lienevät Odysseuksen harharetkellään kohtaamat 
kykloopit ja Aleksanteri Suuren tapaamat amatsonit. Antiikin hirviöiden en-
simmäisinä asiantuntijoina voidaan pitää kreikkalaisia Ktesiasta ja Megasthe-
nesta, jotka kuvasivat teoksissaan kaukaisen Intian ihmeitä.1 Keskiaikainen 

1 Knidoksen Ktesias kirjoitti Persiassa 400-luvulla eKr. Hänen kokoelmansa idän ihmeistä ei ole säilynyt, 
mutta teos tunnetaan muun muassa Lukianoksen lainausten kautta. Joonialainen Megasthenes (n.340—
282 eKr.) toimi idässä lähettiläänä ja kirjoitti niin ikään teoksen Intian epätavallisista olennoista. 
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tietämys hirviömäisistä 
roduista perustui lähin-
nä Plinius vanhemman 
tietoihin. Pliniuksen 
Naturalis historia oli tun-
nettu ja usein lainattu 
teos keskiajalla.2 

 Antiikin ja keskiajan 
hirviömäisillä roduilla oli usein yksi tai useampi epänormaali fyysinen 
ominaispiirre. Tämä epänormaalius teki roduista hirviömäisiä. Albanit 
olivat hirviömäisiä, sillä ne syntyivät harmaahipiäisinä ja pöllönsilmäisinä 
nähden yöllä paremmin kuin päivällä. Astomit taas olivat suuttomia ja py-
syivät elossa vain haistelemalla omenoita. Libyan aavikolla asuvat blemmyaet 
olivat siitä erikoisia, että niiden kasvot sijaitsivat rintakehällä, eivätkä ne 
näin ollen tarvinneet lainkaan kaulaa tai päätä. Amyctyraet olivat nimensä 
mukaisesti epäsosiaalisia ja ujoja, mutta pystyivät venyttämään alahuu-
lensa päivänvarjoksi suojaamaan auringonsäteiltä. Hirviömäisiin rotuihin 
kuuluivat myös fyysisesti tavanomaiset kansat, jotka poikkesivat ”normaa-
lista” epätavallisilla elintavoillaan. Tällaisia rotuja olivat muun muassa 
bragmannit3 ja gymnosofistit. Usein rotujen hirviömäisyyttä korosti niiden 
käyttämä ruokavalio. Raa’an lihan ja kalan, juurien, käärmeiden ja omien 
vanhempien syönti sekä veren, hevosen- ja koiranmaidon juonti alleviiva-
sivat eri kansojen hirviömäisyyttä. Hirviöiden ruokailutottumukset toivat 

← Panotii-rodun jäsenillä lon-

keromaiset korvat ulottuivat 

keskiaikaisen uskomuksen 

mukaan maahan asti. Korvat 

toimivat myös tarvittaessa 

peitteenä suojaten kehoa. 

Rodun yksilöt olivat hyvin 

ujoja: kohdatessaan vieraita 

ne käärivät korvansa auki ja 

lensivät tiehensä. London, 

British Library MS Cotton Ti-

berius B.V, fol.83v.

2 Friedman 2000, 5—8. Plinius esittelee hirviömäiset rodut luonnonhistoriassaan vakuuttavasti ja yksi-
tyiskohtaisesti. Monet tutkijat puhuvatkin ”pliniaanisista roduista” hirviöitä käsitellessään.
3 Bragmannit tai brachmanosit olivat Intian viisaita mutta alastomia miehiä, jotka asuivat luolissa. Rodun 
nimi viittaa hindulaisiin brahmaaneihin. 
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ilmi rotujen epäpuhtauden. Hirviörotujen nimet viittasivat usein epänor-
maaleihin piirteisiin. Kynokefalien nimi johtui koirankuonoista, hippopodi-
en hevosenjaloista ja troglodytien asuinkoloista. Rodut oleskelivat antiikin 
kreikkalaisessa kulttuurissa aina kaukana. Niiden merkitys olikin lähinnä 
maantieteellinen. Keskiajalla maantieteelliset rodut saivat myös uskonnol-
lisen merkityksen. 
 Kirkkoisä Augustinus muokkasi antiikin hirviömytologiaa kristinus-
kon maailmankatsomuksen mukaiseksi. Hirviörodut laskettiin luoma-
kunnan jäseniksi, ajatteleviksi olennoiksi, joilla oli sielu. Rodut siis eivät 
edustaneet eläinkuntaa, vaan paremminkin ihmiskuntaa. Niinpä hirviöt 
oli tarkoitus saattaa Jumalan armon piiriin, kuten kaikki ihmiskunnan jä-
senet. Hirviöiden mahdollisesta käännytyksestä tulikin keskiajalla kuuma 
puheenaihe.4 Kristilliset ajattelijat yhdistivät hirviömäiset rodut Kainin 
sukulinjaan. Kain tulkittiin hirviökansojen kantaisäksi, kun taas Aabel 
omistautui Jumalalle kuten kristityt.5 Hirviökansojen hirviömäisyys oli 
seurausta kantaisän synnistä. Jälkipolvet saivat kärsiä Jumalan Kainille an-
tamasta kirouksesta. Siksi Jumalan luomat hirviörodut eivät olleet enää hä-
nen kuvansa, kuten kristityt Aatamin ja Aabelin jälkeläisinä, vaan kirottuja 
ja degeneroituneita olentoja. Hirviöitä pidettiin varoittavana esimerkkinä 
suuresta synnistä, ylpeydestä ja Jumalan vastaisesta niskoittelusta. Toisaal-
ta hirviömäiset rodut hyväksyttiin usein Jumalan luomiksi. Hirviöt eivät 
olleet luomahetkellä sattunut vahinko, vaan osa Jumalan suunnitelmaa. Ne 
olivat osa luonnollista maailmaa, kuten kaikki muukin Jumalan luoma. 
Positiivisesti hirviökansoihin suhtautuvat kristilliset kirjoittajat korostivat 
rotujen ihmeellisyyttä. Hirviömäiset rodut olivat pitävä todiste Jumalan 
ihmetöistä ja luomisvoimasta.6 
 Hirviömäisten rotujen olemassaoloon uskottiin keskiajalla varsin ylei-
sesti. Jopa niin, että kaukomatkailijaa saatettiin epäillä huijariksi, ellei hän 
kertonut nähneensä idässä hirviöitä. Kaiken kaikkiaan hirviömäiset rodut 
olivat tärkeä osa keskiaikaista käsitystä kosmoksesta. Hirviölegendoissa oli 
olennaista niiden kiinteä yhteys manalan ja maanpäällisen paratiisin tee-

4 Wittkower 1942, 167—169, 176, 182.
5 Pyhä Ambrosius, teoksessaan De Cain et Abel, selitti veljesten edustavan ihmisen tietoisuuden kahta 
vastakkaista puolta. Kain symbolisoi ihmistä ja ihmisyyttä korostavaa puolta, Aabel Jumalaa ja hänen te-
kojaan. Friedman 2000, 30—31.  
6 Friedman 2000, 87—107. Keskiajalla vaikutti myös nk. rabbiininen traditio, jonka mukaan Kain ei 
ollut Aatamin siittämä, vaan käärmeen, joka vietteli Eevan. Näin Kain ja kaikki hänestä seurannut maan-
päällinen paha, myös hirviöt, olivat peräisin käärmeestä eli Saatanasta. Tradition mukaan Aabel sen sijaan 
oli Aatamin siittämä, ja näin Jumalasta.
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maan. Orientin metsissä esiintyvät lukuisat demoniset rodut saivat olet-
tamaan, että helvetin sisäänkäynti kätkeytyi itään. Myös maanpäällisen 
paratiisin uskottiin sijaitsevan jossain Intiassa, kolmen päivämatkan päässä 
nuoruuden lähteestä.7

Presbyteeri Johanneksen jäljillä

Ristiretkiaikana läntisen kristikunnan mielenkiinto painottui itään: Py-
hälle maalle, Egyptiin ja vähitellen yhä kauemmas Intioihin.8 Menes-
tyksekkään ensimmäisen ristiretken (1096—1102) jälkeen Palestiinan 
rantakaistaleelle perustettiin Jerusalemin kuningaskunta, Antiokian ruh-
tinaskunta sekä Edessan ja Tripolin kreivikunnat. Latinalaisten kapea val-
tapiiri idässä rajoittui islaminuskoisen vihollisen valtavaan, aggressiivisesti 
laajenevaan maailmaan. Saraseenien tai hagareenien maiden takana, kaukana 
idässä, asui keskiaikaisen uskomuksen mukaan kristitty pappiskuningas 
Johannes. Pappiskuninkaan valtakunnan läpi virtasi Fison-joki, joka sai 
alkunsa maanpäällisestä paratiisista. Johanneksen tiedettiin olevan erään-
lainen ”hirviöiden hallitsija”. Hänen alaisuudessaan elivät nestoriolaiset ja 
apostoli Tuomaksen kääntämät hirviöt. Piispa Otto Freisingilaisen maail-
manhistoria on varhaisin lähde, joka tuntee tarunhohtoisen Johanneksen.9 
 ”Hän [Djebelen piispa Hugo] kertoi, että muutamia vuosia sitten eräs Johan-
nes, kuningas ja pappi, joka asuu Persian ja Armenian takana kaukaisimmassa 
idässä, yhdessä kansansa kanssa, joka koostuu kristityistä mutta nestoriolaisista, 
soti Persian ja Medeksen veljeskuninkaita vastaan [...]. Presbyteeri Johannes, ni-
mittäin sillä nimellä hänet tunnetaan, aiheutti karmeaa tuhoa, ajoi persialaiset 
tiehensä ja voitti viimein taistelun.”10

 Otto Freisingilainen kehuu historiassaan vuolaasti pappiskuningasta: 
hän on nöyrä ja vaatimaton mies, harras kristitty, joka ei kaipaa ulkoisia ar-
vonmerkkejä, kuten valtikkaa. Presbyteeri Johannes on joukkoineen myös 
erityisen voimakas. Hän onkin kuin taivaanlahja vaikeuksiin joutuneille 

7 Bahtin 1995, 304—307.
8 Keskiajalla tunnettiin kolme eri Intiaa. Suunnilleen nyky-Intian tienoilla sijaitsi keskiaikainen Suur-
Intia, Kauko-Aasiassa eli kaukaisimmassa idässä sijaitsi Pien-Intia ja Aasian ja Afrikan välissä oli Vähä-In-
tia, joka yhdistettiin usein keskiaikaiseen Etiopiaan. Jansson & Ruotsala 2003, 55 n53.  
9 Otto Freisingilainen (n.1112—1158) oli Fredrik I Barbarossan sukulainen ja tukija, sekä yksi keskiajan 
maineikkaimmista historiankirjoittajista, joka kuului sisterssiläisiin. Hän kokosi historiansa, Ottonis Epis-
copi Frisingensis Chronica sive Historia De Duabus Civitatibus, vuosien 1143—47 välisenä aikana, ja päivitti 
teoksensa vuonna 1157.
10 Otto Freisingilainen, The Two Cities, VII. 33. (Evans & Knapp 2002, 443.)
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ristiretkeläisille. Piispan mukaan Johannes aikoi siirtää voittoisan armei-
jansa Jerusalemin avuksi saraseeneja vastaan, muttei monien vuosien etsin-
nän jälkeen löytänyt sopivaa reittiä Pyhälle maalle.11 
 Presbyteeri Johanneksesta muodostui nopeasti ristiretkipropagandan 
väline. Tietoa vahvasta ja avuliaasta pappiskuninkaasta levitettiin latina-
laisen kristikunnan joka kolkkaan. Samalla pyrittiin innostamaan kansaa 
uusiin ristiretkiin. Johannesta pidettiin vahvana liittolaisena idässä, jonka 
apu saattaisi osoittautua arvokkaaksi. Pian fiktiivinen Presbyteeri itsekin 
otti osaa keskusteluun. Vuonna 1163 Bysantin keisari Manuel Komnenos 
ja Fredrik Barbarossa saivat kumpikin kirjeen Johannekselta. Tämän Pres-
byteeri Johanneksen kirjeen epäillään olevan jonkun ristiretkivaltioissa eläneen 
kristityn aikaansaannos. Kirjeessä ”pappiskuningas” kertoo rikkaasta valta-
kunnastaan ja sen merkillisistä asukkaista. 
 ” [...] maassamme on myös erilaisia miehiä, joilla on kaviolliset jalat, kuten 
hevosilla, ja kantojensa päässä heillä on neljä vahvaa ja terävää kynttä, joilla he 
taistelevat niin, ettei yksikään haarniska kestä iskuja, ja silti he ovat kunnon kris-
tittyjä [...]. Miehet ovat täällä pieniä kuin seitsenvuotiset lapset, ja heidän hevosen-
sa ovat pieniä kuin lampaat, ja silti he ovat hyviä kristittyjä ja työntekijöitä.”12

 Presbyteerin kirje saavutti keskiajalla suurta suosiota. Kirje käännettiin 
usealle kielelle, eikä sen todenperäisyyttä juurikaan kyseenalaistettu. Paavi 
Aleksanteri III jopa lähetti oman vastauksensa mielikuvitukselliselle Pres-
byteerille vuonna 1177. Paavi pyrki värväämään Johanneksen ristiretkiar-
meijoiden tueksi Pyhälle maalle sotaan uskottomia vastaan.  
 Saladinin voittojen ja Jerusalemin menetyksen jälkeen pappiskuninkaan 
merkitys kasvoi yhä. Lännessä Jerusalemin menetys vuonna 1187 koettiin 
musertavana tappiona. Häviön käsitteleminen ei ollut yksinkertaista tai 
yksiselitteistä. Tappio herätti useita kysymyksiä: oliko Jumala hylännyt 
kristityt, olivatko muslimit hänelle mieluisampia ja ristiretket tuhoon tuo-
mittuja? Miksi Jumala antoi Pyhän kaupunkinsa epäpuhtaiden uskottomi-
en haltuun? Yleinen käsitys oli, etteivät kristityt, etenkään ristiretkeläiset, 
ansainneet kaupunkia syntiensä tähden. Jerusalemin menetys johtui Juma-
lan oikeutetusta ärtymyksestä ja Saatanan metkuista. 1100-luvun lopul-

11 Otto Freisingilainen, The Two Cities, VII. 33. (Evans & Knapp 2002, 443—444.)”[...] voiton jälkeen 
Johannes aikoi siirtää armeijansa Jerusalemin kirkon avuksi, mutta hän ei kyennyt ylittämään joukkoineen Tigris-
jokea, ja joutui kääntymään pohjoiseen. Hän oli kuullut joen olevan pohjoisessa talven kylmyydestä jäässä. Vuosien 
taivalluksen jälkeen, menetettyään useita sotilaistaan, [...] hän joutui pettyneenä palaamaan kotiinsa, sillä ylitys-
paikkaa ei löytynyt.”
12 Friedman 2000, 60.



50 | Olemattomuus  

la yleistyivät apokalyptiset visiot lopunajasta. Taistelu Pyhästä maasta oli 
Jumalan joukkojen, kristittyjen, ja Antikristuksen seuraajien, muslimien, 
mittelöä maailmanlopun aattona. Tappio Saatanan joukoille tarkoitti vii-
meisen suuren taistelun lähestymistä, Antikristuksen lyhyttä valtakautta ja 
Kristuksen toista tulemista. Presbyteeri Johannes yhdistettiin näihin kris-
tillisiin apokalyptisiin visioihin. Johanneksen kuningaskunnassa, tai sen 
välittömässä läheisyydessä, katsottiin asuvan Ilmestyskirjasta tutut Gogin 
ja Magogin kansat. Profetioiden mukaan nämä kansat lähtisivät kylvämään 
tuhoa lopunaikana. Kristilliseen apokalyptiseen traditioon kuului myös 
myytti kahdesta kuninkaasta. Apokalypsit toistivat teemaa viimeisestä 
taistelusta, johon ottaisivat osaa kaksi messiaanista kuningasta. 1200-lu-
vun alussa Presbyteeri Johannes tulkittiin toiseksi näistä kuninkaista. Toi-
sena pidettiin saksalais-roomalaisen keisarikunnan Fredrik II:ta.13  
 Viidennen ristiretken (1217—1221) yhteydessä Johannesta koskevat 
apokalyptiset toiveet ja odotukset saavuttivat murheellisen lakipisteensä. 
Ristiretkiarmeija valtasi vuonna 1219 Damiettan kaupungin saraseeneilta. 
Keisari Fredrik II:n apujoukot viipyivät kuitenkin lännessä, eikä armeija 
kyennyt etenemään Egyptissä ilman uusia joukkoja. Ristiretkeläiset jäivät 
loukkuun valloittamaansa kaupunkiin. Samanaikaisesti idästä kantautui 
ilahduttavia uutisia: tuntematon, voimakas armeija oli kaukaisessa idässä 
nujertanut saraseenit. Armeijan kerrottiin olevan enää kymmenen mars-
sipäivän päässä Bagdadista. Tuntematon armeija tulkittiin Johannes Pres-
byteerin joukoiksi, jotka siis viimein saapuivat hirviöiden mailta lännen 
avuksi. Todellisuudessa joukot kuuluivat Tšingis-kaanille.14 Viidennen 
ristiretken johtohahmot katsoivat lopunajan näin alkaneen. Pappiskunin-
gas Johanneksen voitot idässä olivat todiste islaminvallan romahtamisesta, 
kuten paavi Innocentius III juuri oli arvioinut.15 Ristiretkeläiset tutkivat 
Damiettassa apokryfikirjallisuutta, ja huomasivat, että Presbyteeri Johan-
nes oli ainoastaan rahvaankielinen nimitys idän kristitystä kuninkaasta. 
13 Annala 1991, 170—175; Emmerson 1981, 48—49, 87.
14 Turkkilais-mongolisten heimojen suurkaaniksi noussut Tšingis-kaani (n.1167—1227) alisti nopeasti 
valtaansa joukon Keski-Aasian kansoja sekä Pohjois-Kiinan. Valloitusten jälkeen mongoliarmeija kulki län-
teen, jossa vuonna 1218 kukistuivat Kara-Kitain ja Khw-razmin valtakunnat, vuonna 1220 Samarkandin 
kaupunki. Eurooppaan mongolit hyökkäsivät vuosina 1241—1242. Annala 1991, 164—169. 
15 Viidennen ristiretken isä, Innocentius III, yhdisti Egyptin sotaretken apokalyptisiin tulevaisuuden-
näkymiinsä. Kehottaessaan kristittyjä ristiretkelle vuonna 1213 paavi totesi ajan olevan vihdoin kypsä. 
Innocentius tukeutui Joakim Fiorelaisen historiateologiseen teoriaan. Hän liitti saraseenit Johanneksen Il-
mestyskirjan seitsenpäiseen petoon. Paavi ynnäsi päivät ja vuodet Muhammedin vallan alusta nykypäivään 
ja tulkitsi vuosien lukumääräksi 666. Pedon päivät olivat täten luetut, kuten Ilmestyskirja ennusti. Paavin 
kirje Quia maior nunc, PL (Patrologiae latinae) 216:181; Annala 1991, 91—92. 
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Tosiasiassa kuningas oli nimeltään Daavid, joka oli kuuluisan Presbyteerin 
poika tai veljenpoika. Ristiretkeen osallistuneet Jacques de Vitry ja Oli-
ver Paderbornilainen tulkitsivat tämän ”Jumalan vasaran” jo aloittaneen 
viimeisen taistelun idässä.16 Viidennen ristiretken johto teki sotasuunni-
telmansa apokalyptisten ennustusten ja Daavidin voittojen innoittamana. 
Ristiretkeläiset lähtivät Damiettasta hyökkäykseen ilman apujoukkoja 
epäsuotuisana ajankohtana, ja kärsivät murskatappion saraseeneille vuonna 
1221.17 
 Tappiosta huolimatta ristiretkiaate pysyi yhä hengissä, kuten myös le-
genda Presbyteeristä. Vähitellen ristiretkeläiset oppivat erottamaan idästä 
saapuneet mongolit pappiskuninkaan kansasta.  Ludvig IX Pyhän ensim-
mäisen ristiretken (1248—1254) ikuistanut Jean de Joinville18 pyrki histo-
riassaan selittämään Presbyteeri Johanneksen ja mongolien välistä suhdetta. 
De Joinville kertoo Presbyteerin hävinneen taistelussa tartareille eli mongo-
leille.19 Hänen kertomuksessaan mongolit ovat Johanneksen alistamia ja 
halveksumia kansalaisia, jotka nousevat sortajaansa vastaan. 
 ”Seuraavana päivänä he [tartarit] hyökkäsivät vihollistensa kimppuun, ja koska 
se miellytti Jumalaa, tuhosivat heidät täysin. He surmasivat kaikki, jotka kantoivat 
aseita ja jotka pystyivät puolustamaan itseään, mutta ne jotka olivat pukeutuneet 
uskonnollisiin asuihin, kuten papit ja muut uskonharjoittajat, he säästivät. Loput 
Presbyteeri Johanneksen kansasta [...] he alistivat täydellisesti valtaansa.”20

 Jean de Joinvillen tarinaan lienee vaikuttanut Ludvig Pyhän ja mongoli-
en suunnittelema sotilasliitto saraseeneja vastaan.21 Myötämielinen suhtau-
tuminen mongoleihin tarkoitti pappiskuninkaan väistymistä taustalle. De 
Joinville ei sanallakaan mainitse Johanneksen kristillisiä sukujuuria, eikä 
nestoriolaisia tai hirviömäisiä alamaisia. Ainoa viittaus Presbyteerin uskon-
toon on positiivinen huomautus mongolien suvaitsevaisesta suhtautumisesta 

16 Oliver Paderbornilainen, Historia Damiatana, 55—56. (Peters 1971, 112—114.); Jacques de Vitry, 
Lettres, VII, 202—569. (Huygens 1960, 141—153.) Kölnin kaniikki Oliver Paderbornilainen (k.1227) 
ja Akkon piispa Jacques de Vitry (1160/70—1240) olivat Pariisissa opiskelleita ristiretkisaarnaajia, histori-
oitsijoita ja vaikutusvaltaisia viidennen ristiretken jäseniä. 
17 Annala 1991, 180—182, 192—200.
18 Champagnen senesalkki Jean de Joinville (1225—1317) oli Ludvig Pyhän henkilökohtainen ystävä ja 
neuvonantaja kuninkaan ensimmäisellä ristiretkellä. Hän kirjoitti Ranskan pyhimyskuninkaan elämäker-
ran Histoire de Saint Louis.
19 Monia kristittyjä askarrutti presbyteerin kohtalo mongolien käsissä. Simon Saint-Quentinlainen katsoi 
niin ikään pappiskuninkaan [Daavidin] hävinneen taistelussa mongoleille. Jackson 2001, 99.
20 Jean de Joinville, Saint Louis. X. (Hutton 1910, 137.)
21 Ludvig Pyhä tapasi Kyproksella ennen ristiretkeään Egyptiin, vuonna 1243, mongolilähetystön. Jean 
de Joinville, Saint Louis. III. (Hutton 1910, 29.) 
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kukistetun kansan pappeihin ja uskonmiehiin.  Samoihin aikoihin mongo-
lien luona Aasiassa vieraillut Johannes de Plano Carpini22 kertoo myös his-
toriassaan tartarien ja Presbyteeri Johanneksen välienselvittelystä. Carpinin 
tarinassa pappiskuningas on kuitenkin voittoisa. Presbyteeri ajaa mongolit 
tiehensä kreikkalaista tulta hyväksi käyttäen, eivätkä nämä uskalla koskaan 
palata hänen valtakuntaansa. Carpinin mukaan mongolit törmäsivät kau-
kaisessa idässä myös hirviöihin. Mongolit kohtasivat epäonnekseen rodun, 
jonka ”naisilla on ihmisen muoto, kun taas miehillä on koiran hahmo.”23

 ”Tartarien viipyessä tuossa maassa pidempään koirat kerääntyivät yhteen joen 
toisella rannalla. Oli ankara talvi ja koirat heittäytyivät kaikki veteen, minkä 
jälkeen ne heti kierivät tomussa, jolloin tomu sekoittui veteen ja jäätyi niihin kiin-
ni. Ne toistivat tämän monta kertaa, kunnes peittyivät paksuun jäähän, minkä 
jälkeen ne rynnistivät joukolla tartarien kimppuun. Tartarien ampuessa nuolet 
kimposivat koirista takaisin ikään kuin olisivat ampuneet niitä kiviä päin.”24

 Mongolien aseet eivät tehonneet hirviökoiriin. Koirat sen sijaan tappoi-
vat ja haavoittivat monia mongoleista ajaen lopulta kaikki pois mailtaan. 
Johannes de Plano Carpinin tarinassa väkivahvat mongolit kohtasivat siis 
kahdesti voittajansa. Carpini ei ollut valmis hylkäämään idän voimakasta 
kristittyä liittolaista. Hän esittää mongolit vahvana, muttei voittamatto-
mana kansana. Tarina luo uskoa kristittyjen mahdollisuuksiin vastustaa 
mongolijoukkoja sodan mahdollisesti syttyessä.         
 Presbyteeri Johanneksen teot, luonteenpiirteet ja asuinpaikan sijainti 
vaihtelivat siis suuresti ristiretkiaikana vaihtelevien olosuhteiden mukai-
sesti. Pappiskuningas tunnettiin milloin Johanneksena tai Daavidina, mil-
loin messiaanisena kuninkaana tai hirviöiden kesyttäjänä, jopa kansansa 
sortajana. Hänen katsottiin olevan kotoisin kaukaisesta Intiasta, paratiisin 
porteilta, Nubiasta ja Etiopiasta, Friisistä tai Kaspian vuorten juurelta. 
Useimmissa tarinoissa pappiskuningas peri valtakuntansa Raamatun mus-
taihoiselta tietäjältä, Kasparilta, jonka jälkeläinen hän oli suoraan alene-
vassa polvessa. Toisaalta myös skandinaavisen sankarin Ogier Tanskalaisen 
tiedettiin lahjoittaneen valloittamansa maat juuri Johannekselle.25 Kauno-
kirjallinen hahmo olikin täysin kirjoittajiensa armoilla, kukin lisäsi oman 
mausteensa vuosisataiseen soppaan. Silti Presbyteerin näkeminen pelkkänä 

22 Italialainen fransiskaani Johannes de Plano Carpini (n.1190—1252) teki matkan paavin lähettiläänä 
1240-luvulla Mongolien alueelle. Hän kirjoitti matkastaan teoksen Historia Mongalorum.
23 Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia. 5.12—13. (Jansson & Ruotsala 2003, 55—56.)
24 Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia. 5.13. (Jansson & Ruotsala 2003, 56.)
25 Friedman 2000, 173—174; Nowell 1953, 435—445; Møller Jensen 2005, 174.
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fiktiivisenä hahmona ei kerro koko totuutta. Idän pappiskuningas vaikutti 
keskiajan maailmanpolitiikkaan. Hän oli poliittisesti todellinen. Presby-
teeri oli potentiaalinen saraseenien vastainen liittolainen, jonka toivottiin 
tasapainottavan voimasuhteita Pyhällä maalla.   Näin hänestä muodostui 
tärkeä osa länsimaista maailmanpolitiikan strategiaa. Presbyteeri huomioi-
tiin ”todellisena voimana” sotasuunnitelmissa, kuten viidennen ristiretken 
viimeisessä hyökkäysvaiheessa.26 Ristiretkipropagandassa Presbyteerin vai-
kutus oli huomattava läpi keskiajan. Johannesta pyrittiin myös aktiivisesti 
tavoittamaan idästä tai löytämään todisteita hänen valtakuntansa olemassa-
olosta. Pappiskuninkaan jäljillä ei kuljettu ainoastaan ristiretkiaikana, vaan 
vielä vuosisatoja ristiretkien jälkeen aina uuden ajan kynnykselle asti.27        

Jaloja rotuja ja kauniita hirviöitä

Sydänkeskiajan latinalaisella kristikunnalla ei ollut pulaa vihollisista. 
Kerettiläiset, juutalaiset, homoseksuaalit ja spitaaliset olivat vainottuja 
vähemmistöjä lännessä. Kristikunnan rajojen ulkopuolella luonnollisia vi-
hollisia olivat islaminuskoiset, pakanat ja skismaattiset kristityt. Maallinen 
ja kirkollinen valta pyrkivät 1100—1200-luvuilla vahvistamaan otettaan 
yhteiskunnasta. Tämä näkyi lainsäädännössä, inkvisitiossa ja teologian sys-
tematisoinnissa. Ristiretkiaatteen katsotaan lietsoneen vihaa myös muita 
kuin islaminuskoisia kohtaan. Erityisesti juutalaiset saivat kärsiä järjestel-
mällisistä vainoista ristiretkien yhteydessä. Ristiretkiaikana antisemitismi 
ja ksenofobia yleistyivätkin kaikkialla läntisessä Euroopassa.28 
 Samaan aikaan, kun latinalainen kristikunta suhtautui yhä vihamielisem-
min vierauteen ja erilaisuuteen niin oman yhteisön sisä- kuin ulkopuolella-
kin, muuttui suhtautuminen hirviömäisiin rotuihin suvaitsevaisemmaksi. 
Läntinen kaupankäynti kasvoi ristiretkiaikana idässä, käännytystyö sai 
alkunsa kerjäläisveljestöjen toimesta ja kaukomatkat yleistyivät. Nämä 
yhdessä ristiretkien kanssa vaikuttivat muutokseen: hirviörodut eivät näyt-
täytyneet enää vain pelottavina, epänormaaleina tai vihattavina olentoi-
na, vaan erilaisina, jopa ”jaloina idän kansoina”.29 Monet ristiretkiaatteen 
kannattajat ja ristiretkipropagandistit suhtautuivat hirviömäisiin rotuihin 

26 Annala 1991, 180—182, n56.
27 Jansson & Ruotsala 2003, 56 n55. Henrik Purjehtija (1394—1460) tahtoi muun muassa kartoittaa 
Afrikan, jotta Presbyteerin valtakunta löydettäisiin.
28 Moore 1987, passim; Nirenberg 1996, 62—63; Ruotsala 2001, 54—55.
29 Friedman 2000, 163—164.
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poikkeuksellisen avarakatseisesti. Akkon piispa Jacques de Vitry oli yksi 
1200-luvun vaikutusvaltaisimmista ristiretki-ideologeista. Hänen kirjoit-
tamansa historiallinen teos Historia Hierosolimitana Abbreviata käsittelee 
hirviöitä silkkihansikkain.30

 Jacques de Vitry pyrkii ristiretkihistoriassaan määrittelemään yksityis-
kohtaisesti kaikki idässä lymyilevät viholliset. Hän tuomitsee teoksessaan 
kärkevin sanankääntein saraseenit, juutalaiset, kreikkalaiset, syyrialaiset ja 
kerettiläiset. Ankarana moralistina piispa ei anna armoa edes idässä syn-
tyneille ristiretkeläisten jälkeläisille. Hänen mukaansa latinalaiset pullanit 
veljeilevät uskottomien kanssa ja harjoittavat monenlaista syntiä ristiretki-
valtioissa.31 Hirviöt sen sijaan saavat Jacques de Vitryltä ymmärrystä osak-
seen. Akkon piispa seuraa historiassaan Plinius vanhemman kertomusta 
idän hirviöistä, mutta eroaa huomattavasti antiikin auktorista painotukses-
saan. Plinius muun muassa kauhistelee erikoisten gymnosofistien tapaa seistä 
kaiket päivät tulessa ja tuijottaa aurinkoa. Jacques de Vitry sen sijaan ko-
rostaa tämän hirviömäisen rodun syvää nöyryyttä ja hurskautta. De Vitryn 
tulkinnan mukaan gymnosofistit elävät ”alastomina ja köyhinä halveksuen 
maallisen maailman harhaanjohtavia ja katoavaisia arvoja”.32 Piispan gym-
nosofistit toteuttavatkin yllättäen elintavoissaan kristillisen erakon hyvei-
tä. Jacques de Vitry pyrkii teoksessaan opastamaan kristittyjä hirviöiden 
erilaisuuden hyväksymiseen.
 ”Kyklooppeja, jotka ovat kaikki yksisilmäisiä, ei saisi vähempää ihailla, kuin 
niitä joilla on silmiä kaksi tai kolme. Ja kuten me pidämme pygmejä kääpiöinä, 
pitävät he meitä jättiläisinä [...]. Ja jättiläisten maassa, jotka ovat meitä suurem-
pia, olisimme kääpiöitä. Me pidämme mustia etiopialaisia rumina, mutta he pitävät 
mustinta joukostaan kaikkein kauneimpana.”33

 Miksi piispa ristiretkihistoriassaan puntaroi näin poikkeuksellisesti hir-
viöitä ja kauneuden käsitteen suhteellisuutta? Vastaus paljastuu amatsoneja 
koskevan tarinan kautta. Jacques de Vitry keskittyy historiassaan kuvaa-

30 Jacques de Vitry muistetaan erityisesti ristiretkisaarnoistaan, jotka tekivät hänestä kuuluisan jo kes-
kiajalla. Hänen kirjoittamansa Historia Hierosolymitana Abbreviata on kaksiosainen teos, koottu luultavas-
ti vuosien 1219—1221 välisenä aikana. Ensimmäinen osa nk. Historia Orientalis käsittelee Pyhän maan 
historiaa lähinnä ristiretkien näkökulmasta. Toisessa osassa, Historia Occidentalisissa, de Vitry kuvaa omaa 
aikaansa; läntistä maailmaa ja erilaisia uskonnollisia liikkeitä.
31 Jacques de Vitry, Historia Orientalis, V, LXXII, LXXIV, LXXV, LXXXI. (Bongars 1611, 1053, 1089, 
1091, 1096.)
32 Jacques de Vitry, Historia Orientalis. XC. (Bongars 1611, 1108.)
33 Jacques de Vitry, Historia Orientalis. XCI. (Bongars 1611, 1112.)”Cyclopes enim qui omnes monoculi sunt, 
non minus forsan hos qui duos habent oculos admirantur, quam nos, ipsos vel alios qui tres oculos haberent, admi-
raremur. Sicut autem pygmaeos pro nanis habemus, ita ipsi nos gigantes reputarent, si ex nostris aliquem inter ipsos 
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maan erityisesti ihmeellistä naisrotua, amatsoneja. Hänen mukaansa amat-
sonit ovat esimerkillinen rotu, aina taisteluvalmis. Amatsonit ovat egregiae 
in armis, eteviä aseidenkäyttäjiä ja voimakkaita sotureita. De Vitry ei löydä 
moitteen sijaa edes naisten seksuaalisesta käyttäytymisestä. Taistelutahtoa 
uhkuvat amatsonit pidättäytyvät parittelusta pitkiksi ajanjaksoiksi. Piispan 
mukaan tämä itsekuriin perustuva selibaatti lisää amatsonien kestävyyttä 
ja vahvuutta sotatantereella.34 Lopulta Jacques de Vitry rinnastaa historias-
saan amatsonit suorasukaisesti georgialaisiin, ristiretkeläisten kristittyihin 
liittolaisiin Kaukasuksella. De Vitryn tarinan sanoma on sangen selvä. Ak-
kon piispa toivoo hirviöroduilta apua taistelussa saraseeneja vastaan. Eräät 
roduista, kuten amatsonit, voisivat toimia kaivattuina täydennysjoukkoina 
ja tukea ristiretkeläisten pyrkimyksiä Pyhällä maalla. Sotaisat amatsonit 
saattaisivat ottaa mielihyvin osaa taisteluihin, mikäli heidät vain jostain 
tavoitettaisiin. Jacques de Vitryä, vaikutusvaltaista ristiretki-ideologia, ei 
tunnu juuri haittaavan amatsonien ei-kristillisyys tai hirviömäisyys. Piispa 
on valmis ottamaan hirviömäiset rodut aatteensa siipien suojaan. 

Hirviörodut ristiretki-ideologiassa

Ristiretkiaate perustui ajatukseen pyhästä, Jumalan oikeuttamasta sodas-
ta. Ensimmäisen ristiretken isä, paavi Urbanus II, sai lännessä aikaiseksi 
kansanliikkeenomaisen innostuksen retkeen Pyhälle maalle. Ensimmäisen 
ristiretken ihmeellisten tapahtumien ympärille rakentui – ja rakennettiin 
– seuranneina vuosikymmeninä ja vuosisatoina ristiretkiaate. Ristiret-
ket liittyivät erottamattomasti keskiajan pyhimyskulttiin. Retket olivat 
eräänlaisia kirkon valjastamia ”aseellisia pyhiinvaelluksia”. Rooman kirkko 
muokkasi ristiretkistä hetkellisesti hyvin suositun tavan suorittaa pyhiinva-
ellus.35 Retkistä muodostui latinalaisessa kulttuuripiirissä merkittävä kei-
no osoittaa katumusta ja sovittaa syntejä. Ristiretkeläiset kokivat olevansa 
Jumalan asialla, kollektiivisella pyhiinvaelluksella, josta he olivat tehneet 
henkilökohtaisen sopimuksen kirkon ja Jumalan kanssa. Retkeläiset kat-

 aspicerent. In terra autem gigantum qui maior est inter nos, nanus reputaretur ab ipsis. Nos autem nigros Aethiopes 
turpes reputamus: inter ipsos autem qui nigrior est, pulchrior ab ipsis iudicatur.” 
34 Jacques de Vitry, Historia Orientalis. XC. (Bongars 1611, 1107—1108.)
35 Pyhiinvaellukset olivat tärkeä osa pyhimyskulttia. Pyhiinvaellusten ensisijaisena tarkoituksena oli 
käynti pyhäinjäännösten, reliikkien, äärellä. Pyhimyksiltä saatettiin hakea apua, parannusta, suojelusta, 
neuvoa tai anteeksiantoa. Tärkeimmiksi pyhiinvaelluskohteiksi vakiintuivat keskiajalla Pyhä maa, Jerusa-
lem ja Rooma. Krötzl 1996, 35, 40—42.



56 | Olemattomuus  

soivat suorittavansa rakkauden tekoa kristityille veljilleen ja Jumalalleen. 
Vastineeksi epäitsekkäästä teostaan he odottivat samoja etuja ja palkintoja 
kuin tavanomaiset pyhiinvaeltajat, erityisesti synninpäästöä.36

 Pyhä maa oli keskiajan kristityille suunnattoman arvokas pyhäinjään-
nös: Kristuksen perintömaa, Jumalan kristityille lupaama ja luovuttama, 
konkreettisesti ”pyhä” maa. Tärkein pyhiinvaelluskohteista oli Jerusalem 
ja siellä Pyhä hauta. Ristiretkeläiset olivat ennen kaikkea Pyhän haudan 
puolustajia, haudan uskollisia vartijoita.37 Ristiretkipropagandassa koros-
tettiin Pyhän maan ja erityisesti Pyhän haudan turvattomuutta islamin-
uskoisten käsissä. Saraseenien väitettiin häiritsevän Pyhän haudan rauhaa. 
Vääräuskoiset ryöstivät kristityiltä heidän perintömaansa, loukkasivat 
Jumalaa läsnäolollaan ja häpäisivät Pyhän haudan epäpuhtaudellaan. Ris-
tiretkeläisten tehtävä oli kaitsea Pyhän maan pyhyyttä ja vapauttaa maa 
saraseenien ikeestä. 
 Hirviömäiset rodut eivät asettuneet poikkiteloin ristiretki-ideologian 
perusteesien kanssa. Hirviöt eivät uhanneet Pyhää maata. Ne pysyivät 
kaukana, teillä tietämättömillä, eivätkä loukanneet Kristuksen haudan 
rauhaa. Jumala oli itse ripotellut hirviöt kauas maailman ääriin, eikä ro-
duista näin ollen ollut suoranaista vaaraa Pyhälle maalle. Hirviörodut eivät 
myöskään aiheuttaneet välitöntä uhkaa kristinuskolle. Hirviöiden merkil-
liset tavat ja uskomukset eivät kilpailleet Kristuksen oppien kanssa, toisin 
kuin Islam ja Muhammedin lait. Hirviöt eivät vähätelleet Kristusta, kuten 
juutalaiset, tai väittäneet tietävänsä ainoan, oikeaoppisen tavan harjoittaa 
kristinuskoa, kuten skismaattiset tai kerettiläiset. Hirviöt olivat parem-
minkin harmittomia uskomuksissaan. Roduilla saattoi olla jopa moraa-
lisesti kadehdittavia tapoja sekä jaloja luonteenpiirteitä. Pappiskuningas 
Johanneksen vuosisatainen erityisasema ristiretki-ideologiassa mahdol-
lisena liittolaisena lienee vaikuttanut yleisemmin ”hirviömyönteiseen” 
asenteeseen aatteen piirissä. Presbyteeri hallitsi menestyksekkäästi hirvi-
öitään. Hänen valtakunnassaan fyysisesti epänormaalit olennot olivat hir-
viömäisyydestään huolimatta ”hyviä kristittyjä”. Johanneksen armeija oli 
myös erityisen voimakas juuri hirviöiden epätavallisten kykyjen ansiosta. 
Ristiretki-ideologiassa hirviömäiset rodut rinnastuivat tavallisiin pakana-

36 Riley-Smith 1995, 75—77; Riley-Smith 1977, 54—62. 
37 Ensimmäisten ristiretkeläisten valloitettua Jerusalem retken sankari Gottfrid Bouillonilainen ei suos-
tunut voitetun alueen kuninkaaksi. Gottfrid tahtoi itseään kutsuttavan ”Pyhän haudan suojelijaksi”. Muu-
ta arvonimeä hän ei huolinut.
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kansoihin. Pakanoiden kristillistäminen oli tehnyt aiemmin barbaarisista 
kansoista vahvoja kristittyjä liittolaisia. Myös hirviöiden kristillistäminen 
toteutuisi rotujen vihdoin löytyessä.
 Akkon piispa Jacques de Vitry vei ristiretki-ideologian eskatologisen 
ajatuksen saraseenien ja Saatanan välisestä liitosta johdonmukaiseen lop-
pupäätelmäänsä. Mikäli saraseenit toimivat maailman vastaisesti, kuten 
he ihmiskunnan vihollisen kumppaneina varmasti toimivat, oli luontevaa 
etsiä heille vastustajia kaikkialta maailmasta. Näin saraseeneista muodos-
tui piispan ajattelussa myös hirviöiden luonnollisia vihollisia. Tämä aja-
tus mahdollisimman laajasta saraseenien vastaisesta liitosta sai kannatusta 
ristiretki-ideologien parissa. Jacques de Vitryn ristiretkihistoria saavutti 
suuren suosion keskiajalla. Teosta käytettiin vuosisatoja eräänlaisena ris-
tiretkioppaana. Monet myöhemmät ristiretki-ideologit omaksuivat de 
Vitryn ristiretkisuunnitelmat lähes sellaisenaan ja seurasivat yksityiskoh-
taisesti hänen antamiaan esimerkkejä.38 Muun muassa Tuomas Cantimpré-
lainen vakuuttui niin perinpohjaisesti de Vitryn hirviötarinoista, että hän 
väitti teoksessaan De naturis rerum amatsonien olevan jo ristiretkeläisten 
liittolaisia, saraseenien verivihollisia ja vieläpä kristittyjä.39 
 Hirviömäisten rotujen pitkässä historiassa ristiretkiaika oli suvaitsevai-
nen kausi: lyhyt tuokio optimistista odotusta ja rotujen uusien, jalojen piir-
teiden paljastumista – hirviöiden näkökulmasta siis todellista kulta-aikaa.      
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Jukka Jouhki

Utopia: paikka ei missään, parhaan 
maailman puolesta

Utopia on paikka ei-missään, mutta silti se on ihmiskunnan 
historiassa sijainnut suurina visioina, toiveikkaina haaveina, 
kaukaisilla saarilla, maailmanlopussa tai aikojen alussa. Sen on 
toivottu tulevan todeksi vapaustaistelijoiden, uskonnollisten joh-
tajien ja jumalien toimesta. Monet ovat sitä yrittäneet rakentaa 
ja useimmat epäonnistuneet. Silti utopia on aina sijainnut yhteis-
kuntien menneisyyden myyteissä ja tulevaisuuden toiveissa. 

Paikka ei-missään

Sir Thomas Moren Utopia vuodelta 1516 antoi nimen eräälle tavalle 
haaveilla. Puhekielessä sanaa ”utopistinen” käytetään useimmiten osoit-
tamaan jonkin ideologian, ajatuksen tai pyrkimyksen naiiviutta, mahdot-
tomuutta tai epärealistisuutta. Nykysuomen sanakirjan mukaan utopia on 
haaveellinen kuvitelma tai maailmanparannussuunnitelma ja utopistilla 
on ”taipumusta haihatteluihin”. Haihattelu on tietenkin makuasia, mutta 
maailmanparantaminen on oleellinen osa utopismia. Utopia (u = ei, to-
pos = paikka) on määritelmällisesti paikka ei-missään, saavuttamaton tila, 
mutta silti se on ollut ja on yhä jossain, ihanteina, suurina ideologioina 
ja inspiroivina haaveina. Katsaus utopia-ajattelun, utopismin, historiaan 
osoittaa, että utopia on ollut vuosisatojen ajan vakavan tieteellisen, tai-
teellisen ja uskonnollisen pohdinnan aiheena. Tässä artikkelissa käsittelen 
utopian historiaa, filosofiaa, myyttisyyttä ja käytäntöä. Pyrin selvittämään, 
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mikä utopismin funktio on, ja kuinka sitä on yritetty toteuttaa. Pohdin 
myös utopian paradoksaalisuutta, sen mahdottomuuden ja mahdollisuu-
den, olemattomuuden ja olevaisuuden suhteita, sekä tragediaa, joka sen 
saavuttamiseen sisältyy.
 Thomas Moren Utopia on mertentakaisen saaren nimi. Saaren kansa elää 
ihanteellisessa yhteiskunnassa, jossa ei tunneta yksityisomaisuutta, ja päi-
vittäinen työaikakin on rajoitettu kuuteen tuntiin. Asukkaille jää runsaasti 
vapaata aikaa itsensä kehittämiseen ja harrastuksiin. Saarella vallitsee rauha 
ja yltäkylläisyys, kun jokainen toimii yhteiseksi parhaaksi. More väittää 
teoksessaan kuulleensa Utopiasta paljon maailman meriä kierrelleeltä por-
tugalilaiselta merimieheltä, Hythlodaeukselta (suom.: Hölynpöly). Teok-
sen ensimmäinen osa sisältää englantilaista yhteiskuntaa kohtaan osoitettua 
purevaa kritiikkiä, jota Hythlodaeus paljon maailmaa nähneenä osaa terä-
västi harjoittaa. More itse esiintyy kirjassa varovaisesti vain kuulijana, te-
kee sovinnaisia välihuomautuksia ja ilmaisee lopussa varsin varauksellisen 
kantansa siihen, mitä oli merimieheltä kuullut. Moren Utopiassa kaikki on 
yhteistä ja tasapuolisuuden nimissä ihmiset jopa vaihtavat kotejaan kerran 
kymmenessä vuodessa. Yhteiskunnassa vallitsee uskonnonvapaus, mutta 
uskonkiihkoilu on jyrkästi kielletty – tosin niin on ateismikin. Sotaan uto-
pialaiset ryhtyvät vain äärimmäisissä tapauksissa puolustaakseen rajojaan 
tai auttaakseen ystäväkansojaan. Sotaa varten hankitaan palkkasotureita ul-
komailta. Ihmisen itsekkyys juontaa juurensa rahasta, mutta kun kukaan ei 
omista mitään, toimivat kaikki yhteiseksi parhaaksi, julistaa More Hyth-
lodaeuksen suulla.1

 Utopioiden sisällöt vaihtelevat eri aikakausien, ideologioiden ja ihmisten 
myötä. Sosiologi Krishan Kumarin mukaan utopian erottaa ideologiasta tai 
unelmasta vakaumus siitä, että ihmisyys on täydellistettävissä: ihminen, 
luonto ja yhteiskunta eivät voi estää toteuttamasta ihmiskunnan materiaa-
lisen runsauden, sosiaalisen harmonian ja yksilöllisen täyttymyksen tilaa.2 

Utopia eroaa tavanomaisista yhteiskunnan parannusehdotuksista siten, 
että sen toteuttaminen vaikuttaa olosuhteisiin nähden epärealistiselta. Monet 
nyky-yhteiskunnan arkipäiväisyyksistä ovatkin olleet aikoinaan elementte-
jä tieteiskirjallisuuden historian utopioissa. Utopia viittaa täydellisyyteen, 
mutta mikä tahansa ei utopiassa ole mahdollista, sillä utopian täytyy olla 
ainakin periaatteessa toteutettavissa. Ihminen voi olla onnellinen, mutta 

1 More 1984.
2 Kumar 1991b, 29.



62 | Olemattomuus  

lehmät eivät voi lentää utopiassa. Mahdotonta utopiaa tulisikin mieluum-
min kutsua fantasiaksi. 
 Utopistit, jotka ryhtyvät toteuttamaan suunnitelmiaan, muodostavat 
usein utopiayhteisön, jonka tarkoituksena on yleensä jonain päivänä olla glo-
baalin utopian prototyyppi. Utopian tai utopiayhteisön käsitteet saattavat 
kuitenkin monesti olla konnotaatioiltaan liian vahvoja kuvaamaan yhteisöjä 
tai visioita, joiden tavoitteet eivät ole äärimmäisen korkealla. Semanttinen 
rajanveto  vaihtoehto-, kokeilu-, ihanne- ja utopiayhteisöjen välillä onkin 
vaikeaa. Teuvo Peltoniemen mukaan utopistit haluavat täydellistä3, mut-
ta sosiaalitieteissä utopiayhteisöjen määrittely on kuitenkin yleensä ollut 
maltillisempaa: utopistit pyrkivät tietoisesti huomattavasti parempaan kuin 
mitä konventionaalinen yhteiskunta pystyy heille tarjoamaan.
 Utopiakirjallisuuden historia on värikäs. Glenn Negleyn ja J. Max Pat-
rickin mukaan se eroaa muusta kirjallisuudesta siten, että se on fiktiivis-
tä ja kuvailee yksittäisen yhteisön tai valtion ja sen poliittisen rakenteen4. 
Tällaiset utopian rajat ovat vielä vaatimattomat. Karl Mannheim laajentaa 
utopiaa toteamalla sen olevan suuri ideologia. Mannheim jakaa utopismin 
perinteen neljään lajiin. Jumalallisen valtakunnan utopia tulee todeksi, kun 
jonkinlainen jumaluusvoima konkretisoituu maan päälle ja luo ihanteel-
lisen yhteiskunnan. Liberaalis-humanitaarinen utopia korostaa vapautta ja 
yksilöllisyyttä sekä uskoo ajatuksen, kasvatuksen ja informatiivisen proses-
sin voimaan. Kommunistisissa utopioissa luokkajako ja yksityisomistus on 
poistettu, jolloin hyvinvointi jakaantuu tasaisesti yhteisön jäsenten kesken. 
Mannheim erottaa vielä konservatismin utopian, joka on tavallaan vastautopia 
kolmelle muulle utopialajille ja painottaa uskoa menneisyyteen ja nykyi-
syyteen sekä tradition arvoon5. Ernst Bloch taas erottaa lukuisia utopialaje-
ja, muun muassa lääketieteellisiä, sosiaalisia, teknologisia, arkkitehtonisia 
ja maantieteellisiä utopioita6. 
 Sisällöltään utopiat ja utopiayhteisöt voivat olla jopa toisilleen vastak-
kaisia. Jotkut utopiat sallivat promiskuiteetin, kun taas toiset pysyvät tiu-
kasti monogamiassa.  Toisissa utopioissa ihanteena on asketismi ja toisissa 
ylenpalttinen kulutus7. On rationalistisia, hedonistisia, askeettis-hengelli-
siä, agraarisia, mekanisoituja, paratiisi-, hyve-, käsityö- ja leikkiutopioita, 

3 Peltoniemi 1985, 9.
4 Negley & Patrick 1962, 2—3.
5 Mannheim 1976, 177, 190—222.
6 Bloch 1986.
7 Vrt. Ricoeur 1986, 16.
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luettelee filosofi George Kateb8. Mikäli halutaan löytää utopian ykseys, on 
sitä etsittävä utopian funktiosta. Lewis Mumfordin mielestä on vain paon 
ja jälleenrakentamisen utopioita9. Robert Nozickin mielestä ainoa oikea 
utopia on metautopia, eräänlainen utopioiden salliva viitekehys, jossa erilai-
set ihmiset voisivat kokeilla erilaisia utopioita ja hakeutua itselleen sopi-
van ihanneyhteisön pariin10. 
 Vaikka utopismi näyttäisi katsovan tulevaisuuteen, nostalgia on kaut-
ta aikojen ollut tärkeä utopian käyttövoima ja useat utopiayhteisöt ko-
kevatkin olevansa silta menneisyyden ja tulevaisuuden välillä, yhdistäen 
innovatiivisesti vanhaa ja arvokasta uusiin ja innovatiivisiin visioihin11. 
Utopistinen Kultainen aika esiintyy jossain muodossa lukuisissa yhteis-
kunnissa. Arkkityyppi ”oikeasta” ajasta ihmiskunnan alkutaipaleella ku-
vailee riittoisan ja yksinkertaisen maailman. Luonnon ja ihmisen välillä 
on ollut harmonia. Ihmisen tarpeet ovat olleet vähäiset ja hän on tuntenut 
olevansa lähellä jumalia. Antiikin kreikkalaisten ja roomalaisten runoi-
lijoiden teoksissa muistellaan kaihoisasti mennyttä ilon ja onnellisuuden 
aikaa. Hesiodos kuvittelee paratiisinsa Kronoksen aikoihin, jolloin juma-
lat hallitsivat ihmisiä ja maailmaa, kun taas Vergilius sijoittaa oman on-
nelansa ajassa ja paikassa lähemmäksi Peloponnesoksen Arkadiaa. Myös 
juutalais-kristillinen Paratiisi, Eedenin puutarha, edustaa menneisyyden 
utopiaa, yksinkertaista, mutta riittoisaa ja huoletonta elämää. Australian 
aboriginaaleilla puolestaan on Uniaika, Kiinan taolaisilla Täydellisen hy-
veen aika ja hindulaisilla Krita Yuga, Ensimmäinen ja täydellinen aika. 
Paratiisi on usein kuviteltu kaukaisen meren, vuoren tai autiomaan taak-
se. Roomalaisilla oli Elysionin kentät, jonne sankarien ruumiit päätyivät 
elämään huoletonta ja ylhäistä elämää. Tiibetiläisten Shambala oli mys-
tinen kuningaskunta, joka sijaitsi Himalajan kaukaisessa laaksossa, jossa 
puhdas buddhalaisuus ja valaistuneisuus vallitsivat. Kristittyjen ja juuta-
laisten Paratiisi ei jäänyt ainoastaan menneisyyteen, vaan sitä on odotettu 
myös tulevaksi aikojen lopussa, mutta ainoastaan Jumalan kelpuuttamille 
ihmisille. Vielä 1500-luvulle asti Paratiisin ajateltiin yhä olevan olemassa 
fyysisesti maan päällä, jossain kaukaisessa maan kolkassa pysyen ihmisiltä 
salattuna.12

8 Kateb 1963, 5.
9 Ricoeur 1986, 16.
10 Nozick 1979, 312
11 Jouhki 2002.
12 Kumar 1991b, 4—5.
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 Keskiajalta peräisin oleva Cokaygne-utopia on utopian leikillinen ja 
kansanomainen muoto. Brittein saarilla ja myöhemmin Pohjois-Amerikas-
sa laulujen ja runojen kohde, Cokaygnen maa, on yltäkylläisyyden, ilon ja 
levon paikka. Cokaygne-teema esiintyy vieläkin lukuisissa kansanlauluissa, 
joissa esimerkiksi asutaan karamellivuorten ympäröimän olutjärven rannal-
la ja syödään laiskotellen puissa kasvavia kinkkuja ja kananmunia. Cokayg-
ne on siis melko hedonistinen paikka hyvin nautinnolliseen Paratiisiinkin 
verrattuna. Maallisista iloista haaveilleet lauluniekat vertasivatkin omaa 
ihannepaikkaansa kristilliseen utopiaan ja melko satiiriseen tapaan kritisoi-
vat Paratiisia siitä, että siellä on vain vettä ja hedelmiä nautittavaksi, kun 
taas Cokaygnessä joet virtaavat maitoa, hunajaa ja viiniä. Köyhän miehen 
unelmamaassa myös valmiiksi paistetut linnut lentävät suoraan suuhun 
eikä juomalaskuaan tarvitse maksaa.13

 Cokaygne-teemaa on käytetty kristillisen utopian vastautopiana, tosin 
kannattajilleen hyvinkin ihanteellisena olotilana. Hyveellisyyden, siveel-
lisyyden ja synnittömyyden sijaan harjoitetaan ujostelematta hedonistisia 
nautintoja maassa, jossa promiskuiteetti eli sukupuolten vapaa yhteiselämä 
on laki. Toisin kuin Cokaygne, monien kristittyjen odottama Kristuksen 
toinen tuleminen ei keskity arkipäiväisiin iloihin, vaan mullistaa synti-
sen maailman ja synnyttää Uuden Paratiisin, jossa konkreettinen yhteys 
Jumalaan vihdoin saadaan takaisin. Kristittyjen utopiassa miekat taotaan 
auroiksi eikä yksikään kansa sodi enää toista vastaan. Utopian syntyessä 
tapahtuu jumalallisia ihmeitä: sokeat alkavat nähdä, kuurot kuulla, raajari-
kot kävellä ja mykän kieli laulaa14. Monet kristillistä utopiaa ennustaneet 
uskovaiset ovat uuden maailman toivossa muodostaneet paratiisinodotus-
yhteisöjä, tarkoituksenaan olla lopulta ensimmäisiä tai ainoita sopivia uu-
teen maailmanjärjestykseen pääseviä Jumalan tahdon seuraajia15.

Utopiayhteisöt

Tällä hetkellä maailmassa on erään määritelmän mukaan yli 1 200 toimivaa 
utopiayhteisöä16. Peltoniemen mukaan maalliset utopiayhteisöt pyrkivät 
muuttamaan maailmaa, kun taas uskonnollisten utopiayhteisöjen edustajat 

13 Kumar 1991b, 7—9.
14 Jesaja 2:4 ; 35:5—6.
15 Mannheim 1976, 190—197.
16 Intentional Communities 2005.
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yrittävät muuttaa itseään. Ihanneyhteiskunta pyrkii usein joko irtautumaan 
menneisyydestä tai eristäytymään tulevaisuudesta. Monet uskonnolliset ihan-
neyhteisöt ovatkin halunneet jättäytyä vuosisatoja vanhaan elämäntyyliin, 
joka vieroksuu uusia vaikutteita, sillä näiden yhteisöjen hyve on – ainakin 
ulkopuolisen näkökulmasta – konservatiivisuus.17 Näin esimerkiksi Pohjois-
Amerikan amishien ja hutteriittien tapauksessa, joita alkukristittyjen tiivis 
yhteisöllisyys on innoittanut jo yli neljäsataa vuotta. Nykyään molemmat 
lahkot elävät erittäin paljon yhteiskunnan valtavirrasta poikkeavaa elämää 
ja yrittävät säilyttää kulttuurisen perintönsä mahdollisimman muuttumat-
tomana.18 Peltoniemen esittämä jako on kuitenkin melko karkea, sillä on 
olemassa lukuisia maallisia utopiayhteisöjä, joille ulkopuolinen maailma on 
toisarvoinen ja toisaalta on olemassa monia uskonnollisia ihanneyhteisöjä, 
jotka toivovat elämäntapansa leviävän koko ihmiskuntaan. 
 Suomalaisetkin ovat perustaneet ihannesiirtokuntia ympäri maailmaa. 
Yhteisöjen aatteellinen perusta on vaihdellut huomattavasti sisältäen muun 
muassa sosialismia, nationalismia, uskonnollisuutta ja pasifismia. Monesti 
eri tekijät ovat esiintyneet samassa yhteisössäkin. Maailmalle on lähdetty, 
koska ihanteita ei ole kyetty saavuttamaan kotimaassa. On haluttu paeta 
ahdistavista oloista ja samalla protestoida niitä. Vaikka utopiayhteisöihin 

17 Peltoniemi 1985, 217—231.
18 Vesterinen 1992, 15—106; Hostetler 1983.
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on liitytty kurjan maailman työntämänä, myös seikkailuhenki itsessään on 
kiehtonut monia kaukana kotimaasta sijaitsevan utopiayhteisön rakentajia. 
Yhteisöjen utopistisuuden asteet ovat vaihdelleet paljon. Toisin kuin amis-
hien ja hutteriittien yhteisöt, suomalaiset siirtokunnat ovat olleet hyvin 
lyhytikäisiä – utopiayhteisöt ovat joko hajonneet tai menettäneet utopis-
tisuutensa. Monesti yhteisöt on perustettu liian eristyksiin, mutta myös 
ympäröivän yhteiskunnan läheisyys on saattanut olla ongelma. Vaikeissa 
olosuhteissa myös yhteisön jäsenten suhteet ovat joutuneet kohtalokkaas-
ti koetukselle. Kanadaan perustetussa Sointulassa ja Brasiliaan perustetussa 
Penedossa epäonnistunut maanviljely sai suomalaisten utopiainnon tyrehty-
mään. Kalevan Kansa -yhteisö Australiassa puolestaan kärsi muun muassa 
siirtolaisviranomaisten epäluulosta ja toimeentulon kannalta välttämättö-
män palkkatyön raskaudesta. Georgian osuusfarmilla, Kanadan Sointulas-
sa ja Israeliin perustetussa Jad Hashmonassa yhteisön jäsenten kapinamieli 
vaikutti merkittävästi yhteisöjen hajoamiseen.19

 Utopiayhteisöt ovat olleet yrityksiä siirtyä unelmasta todellisuuteen, 
utopiasta eutopiaan, ei-mistään johonkin hyvään20. Joissain ihanneyhtei-
söissä harmoniaan on pyritty demokratialla, joissain ihanteena on ollut 
lempeä diktatuuri. Ihanneyhteiskuntien sisäinen järjestys näyttää hei-
jastelevan kaikkea, mitä maailmassa on kokeiltu valtioidenkin tasolla. Jo 
Platon yritti perustaa ideaalista yhteiskuntaansa Italiaan, mutta Syracusan 
nuoren tyrannin opettaminen filosofikuninkaaksi epäonnistui. Kautta his-
torian utopistit ovat perustaneet joko muutaman hengen ryhmiä tai sitten 
suuret poliittiset johtajat ovat tavoitelleet koko valtion – ja jopa maail-
man kattavaa utopiaa. Monet uskonnollis-aatteelliset suunnat ovat perusta-
neet utopiayhteisöjään (maltillisena esimerkkinä kibbutsit) ja esimerkiksi 
1960—70 monet hippiliikkeen edustajat liittyivät vapaiksi suurperheiksi, 
pieniksi ihanneyhteisöiksi. Sosialistinen tasa-arvo on ollut tärkeä utopioi-
den synnyttäjä, ja sen vaikutus näkyy lukuisissa utopiayhteisöissä. Länsi-
mainen taloudellinen valtanäkemyskään ei ole kaukana utopia-ajattelusta: 
kapitalismin haavekuva on jatkuva elintason kasvu, ”joka lähenee parasta hy-
vää, kuten kylmyys absoluuttista nollapistettä”, kertoo Peltoniemi.21

 Kapitalismin unelma, Amerikan Yhdysvallat, on ollut myös pienten, 
monesti sosialismiin taipuvaisten, uskonnollisten, ekologisten ja muiden 

19 Peltoniemi 1985.
20 Kumar 1991b, 77.
21 Peltoniemi 1985.
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samankaltaisten utopiayhteisöjen luvattu maa. Uudisraivaajien aikana 
Yhdysvaltoihin olikin helppo perustaa ihanneyhteisöjä. Maata oli helpos-
ti saatavilla, uskonnollinen suvaitsevaisuus oli suhteellisen suurta ja yh-
teiskunnan säätelevät instituutiot vielä heikkoja. Protestanttinen etiikka 
kannatti kokeilua ja yritteliäisyyttä.22 Amerikka itsessään on ollut monille 
kuva utopiasta, jossa yritteliäät saavuttavat ennen näkemättömiä rikkauk-
sia ja nauttivat rajattomista mahdollisuuksista23. Tosin nykyään Amerik-
kaa, johon yhdistetään yltiöpäinen kulutus, normiton individualismi ja so-
taisuus, pidetään usein myös utopian vastakohtana. 
 Amerikkalaisia utopiayhteisöjä tutkineen Rosabeth Kanterin mukaan 
utopiayhteisössä toteutetaan yleensä kolmea tärkeää periaatetta. Ensim-
mäinen periaate on ihmisen mahdollisuus täydellistymiseen. Kanterin 
tutkimat utopistit uskovat ihmisen epätäydellisyyksien johtuvan väärästä 
ympäristöstä. Rousseaun tapaan he ajattelevat, että ihminen on perustal-
taan hyvä, mutta yhteiskunta tekee hänestä pahan. Tämä periaate on joh-
tanut eristettyjen, pienten utopiayhteisöjen syntyyn. Näissä yhteisöissä 
ympäristö koetaan hallittavaksi ja sosiaalinen elämä muotoiltavaksi kohti 
täydellistä yhteisöä. Toinen periaate on järjestys. Utopistit näkevät vallit-
sevan yhteiskunnan kaoottisena ja tarkoituksettomana. Tästä seuraa kon-
flikteja, luonnon tasapainon järkkymistä ja päämäärättömyyttä. Järjestys, 
joka vallitsee utopiayhteisössä, saadaan aikaan syventymällä suunnitteluun 
ja hallintaan. Näin jokaisen yhteisön jäsenen hyvinvointi on turvattu eikä 
pelkoa epävarmasta tulevaisuudesta ole, koska kontrolloidun suunnittelun 
avulla epävarmuus ja ei-toivotut seuraukset saadaan eliminoitua.24

 Veljeys on Kanterin mukaan kolmas utopiayhteisöissä toteutettava pe-
riaate. Utopian rakentajat uskovat, että ihmisten on mahdollista saavuttaa 
keskinäinen harmonia. Tätä veljeyttä ilmentävät muun muassa yhteisomis-
tus, läheiset ihmissuhteet ja joskus jopa moniavioisuus. Tärkeää on myös 
jakaa tasaisesti yhteisön työtehtävät, aivan kuten Moren Utopiassa, jossa 
ihmiset työskentelivät vuorovuosittain viljelyksillä. Arvokasta veljeyttä 
uusinnetaan yhteisillä rituaaleilla.25 Käytännössä useiden utopiayhteisöjen 
sisäisen kontrollin täytyy olla vahva, eikä arvojen kyseenalaistamista juuri 
suvaita. Mitä radikaalimpi utopia on ympäröivään yhteiskuntaan verrattu-

22 Peltoniemi 227—228.
23 Kumar 1991b, 82—83.
24 Kanter 1972, 33—39.
25 Kanter 1972, 43—47.
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na, sitä tärkeämpää on, että yhteisön jäsenet ajattelevat yhdenmukaisesti. 
Yhdenmukaisen ajattelun politiikkaa tukee yksilönvapauksien mini-
moiminen. Näin on esimerkiksi monissa uskonnollisissa kulttiyhteisöissä 
sekä – suuremmassa mittakaavassa – edesmenneessä Neuvostoliitossa.
 Kumarin mukaan yritys toteuttaa utopioita on täynnä vaaroja. Parhaim-
millaankin yritys saa todennäköisesti aikaan yhteisön (tai yhteiskunnan), 
joka muistuttaa vain vähän alkuperäistä utopiaa.26 Pahimmillaan yritys luo 
utopian vastakohdan, autoritaarisesti vahvistetun orwellilaisen antiutopian. 
Perustetuista yhteisöistä suurin osa kaatuukin omaan mahdottomuuteen-
sa ensimmäisten vuosien aikana.27 Toimivia utopiayhteisöjä on kuitenkin 
valtava määrä, mutta kuinka menestyksekkäitä ne ovat, riippuu yhteisön 
päämäärästä ja utopian määrittelystä.

Utopiafilosofiasta

Yleensä utopia rajoittuu lähinnä yksittäisen utopistisen yhteisön tai yhteis-
kunnan hallintotavan kuvailemiseen. Utopiafilosofia taas pyrkii teoreetti-
semmin pohtimaan itse utopian käsitettä ja ominaisuuksia. Utopiafilosofian 
eurooppalaiset alkujuuret löytyvät antiikin demokratia-ajattelusta28. Po-
lis oli Aristoteleen käsitys ideaaliyhteiskunnasta. Ihannekaupunki voitiin 
myös käsittää jumalaisesti säädellyn makrokosmisen järjestyksen mikrokos-
misena reflektiona. Aristoteleen mielestä kaupunki oli ainoa paikka, jossa 
ihminen voisi elää hyvää elämää.29 Tunnetun länsimaisen utopiakirjallisuu-
den alkuaikoina ideaaliyhteisö ei ylittänytkään saaren tai kaupungin mitta-
kaavaa30. Länsimaisen kirjallisuuden ehkä ensimmäinen merkittävä utopia 
oli Platonin Valtio. Kumarin mukaan viimeisten kahden ja puolen vuositu-
hannen aikana kirjoitetut utopiat ovat olleet Valtion muunnelmia, utopian 
arkkityypin hienosäädettyjä seuraajia31. Karl Popper pitää Platonin valti-
oideaalia, jossa valtio on itsetarkoitus, nykyajan totalitaaristen valtiokäsi-
tysten edeltäjänä32. Monissa klassisissa utopiateorioissa arvioidaankin, että 
yhteiskunnallisen pahoinvoinnin poistaminen vaatii yhdenvertaisuuden ja 
varsinkin yksilönvapauksien uhraamista, jolloin tiukan hierarkkisen yh-
26 Kumar 1991b, 95.
27 Vesterinen 1992, 99.
28 Vesterinen 1992, 226.
29 Kumar 1991b, 12.
30 Bloch 1986, 491.
31 Kumar 1991a, 2.
32 Kateb 1963, 70.
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teiskuntasysteemin tuoma vakaa tila kompensoi menetystä. Negatiivisen 
vapauden33 rajoittaminen – jopa uhraaminen – on ollut utopiahistoriassa 
välttämätöntä, mutta useimmissa nykypäivän visioissa tasa-arvo ja vapaus 
ovat utopian kulmakiviä.
 Vapaus, veljeys ja tasa-arvo ihmisyyden perusvaatimuksina ovat pohja-
na myös Jean-Jacques Rousseaun teoksessa Yhteiskuntasopimuksesta vuodelta 
1762. Rousseau uskoo, että muinaisessa luonnontilassa ihminen oli vapaa 
ja seurasi ainoastaan itsesäilytysvaistoaan. Hän oli viaton kuin eläin ja pyr-
ki vain tyydyttämään tarpeensa. Ihminen ei voinut rikkoa sääntöjä, koska 
niitä ei ollut. Vahingoksi koitui kuitenkin aistimukseen liitetty harkinta, 
jolloin järki otti vaiston vangikseen. Tulevia tarpeitaan ajatellen ihminen 
alkoi jaotella esineitä käsittein ”sinun” ja ”minun”, jolloin syntyi luonnol-
lisen tasa-arvon alistava, omaisuuteen, voimaan ja julmuuteen perustuva 

33 Negatiivinen vapaus, joka on klassisen liberalismin määritelmä vapaudesta, tarkoittaa vapautta jostakin, 
esimerkiksi valtiovallasta. Hobbes, Locke ja Mill uskoivat negatiiviseen vapauteen. Positiivinen vapaus, 
joka on muun muassa sosialismin määritelmä vapaudesta, tarkoittaa vapautta johonkin, esimerkiksi yleises-
ti arvokkaina pidettyihin asioihin. Positiivisen vapauden kannattajina on pidetty muun muassa Hegeliä, 
Rousseauta, Marxia ja Herderiä. Ks. Berlin 1958, joka lanseerasi em. käsitteet. 
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eriarvoisuus. Näin syntyi myös etuoikeuksia. Rousseaun ihanteena on siis 
luontoon palaaminen, mutta ei sentään ihmisapinan asteelle, sillä kaiken 
yhteiskunnallisen hylkääminen merkitsisi ihmiselle onnettomuutta. Rous-
seau ei pidä yhteiskuntaa läpeensä mätänä, vaan arvostaa esimerkiksi yh-
teiskunnan mahdollistamaa ajatusten avartumista.34 Rousseaun utopia 
onkin konkreettisen yhteisön, kaupungin tai valtion asemesta vapaa yhtei-
söllisyys: ihminen on vapautunut yhteiskunnan epäkohdista, mutta säilyt-
tää sivilisaation myönteiset puolet35.
 Alkukristittyjen utopistinen yhteisö keskittyi Jeesuksen ympärille, 
mutta ajan kuluessa idea liukui yhä enemmän sisäiseen transsendentti-
suuteen. Maailman radikaalin muuttamisen sijaan utopia-ajatus synnytti 
kirkkoinstituution, jonka tehtävänä oli pyrkiä kohti kristillistä utopiayh-
teisöä, joskin instituutio ei voinut välttää itsetarkoituksellisuuttakaan.36 
Tieteen vallankumous 1700-luvulla esitteli myös oman utopiansa. Teol-
listumisen ajan teknotopia, usko teknologian ylivertaisuuteen ja kykyyn 
luoda ihanneyhteiskunta, alkoi saada yhä enemmän kannatusta37. Tho-
mas Moren ajasta Ranskan vallankumoukseen muodissa olivat ilon ja 
onnellisuuden utopiat, joille tyypillistä oli institutionaalinen järjestys, 
sosiaalinen harmonia ja iloiset kokemukset. Näissä utopioissa uskonto 
varmisti utopististen ihanteiden ykseyden. Yhteiskunnan urbanisoitumi-
nen ja teollistuminen heijastuivat tasavertaisuuden ja tieteen ihannoimi-
sena 1700-luvun lopun ja 1800-luvun utopioissa. Suurin osa utopioista 
puolusti sosialismin erilaisia versioita sekä painotti ykseyden ja yhteis-
työn merkitystä.38 Kumar väittää, että 1800-luvulla demokratia, vapa-
us, järki, tiede jne. eivät tulleet vain utopioiden sisällöksi, vaan itsessään 
utopioiksi39. 
 Edelleen 1900-luvun utopiat, joita Nils Wiklander kutsuu eupsychioiksi, 
korostivat tieteen ja mielen tutkimisen yhä kiihtyvämpää edistystä. Psyko-
logia, biologia ja sosiaalitieteet valjastettiin utopian suunnitteluun. Wik-
lander käsittelee psykologi B. F. Skinnerin suunnittelemaa ihanneyhteisöä, 
jossa yhteiskunnan jäsenet ehdollistetaan kokemaan elämänsä mielekkääk-
si.40 Väistämättä mieleen tulee Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma41, jossa 

34 Rousseau 1997.
35 Lehtonen 1997.
36 Bloch 1986, 502—503.
37 Kumar 1991b, 11.
38 Wiklander 1984, 157—158.
39 Kumar 1991b, 61.
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vastaavanlaista ehdollistamista – tosin paljon voimakkaampaa ja jo sikiö-
ajasta alkavaa – kutsuttiin ”olouttamiseksi”, jota vahvistettiin mielialaa 
säätelevien lääkkeiden avulla. Näyttääkin siltä, että hallinnasta aivopesuun 
on yhtä lyhyt matka kuin utopiasta antiutopiaan.
 Ääriesimerkkinä utopian kontekstissa voidaan pohtia Adolf Hitlerin yh-
teiskunnallisia ajatuksia: hyväksytäänkö Mein Kampf42 utopiakirjallisuuden 
edustajaksi? Hitlerin utopia oli yksi käsitys jollain tavalla paremmasta maa-
ilmasta, mutta ilmeisesti utopia-ajattelu ei ole kuitenkaan niin relativistista, 
että Mein Kampf voitaisiin hyväksyä sen piiriin. Vision paremmasta maail-
masta täytyy koskea kaikkia yhteisön ihmisiä, ei vain tiettyä ihmisryhmää. 
Toisaalta, jos Hitlerin utopia ei olekaan utopia, niin utopioiden kentästä 
tulee jättää pois myös lukuisat uskonnolliset utopiat, joissa on jako taivaal-
lisen utopian arvoisiin ja siitä poisjääviin ihmisluokkiin. Herääkin kysymys, 
mitä pääsyvaatimuksia utopiaan saa olla. Rettelöitsijöitä ja eriarvoisuutta ei 
nykyään utopismissa juuri suvaita. Pasifismi, luokaton yhteiskunta ja voitto 
rahan vallasta eivät olekaan yllättäviä teemoja utopiakirjallisuudessa43. Ne, 
jotka saavat vähiten nauttia maallisista eduista, janoavat muutosta. Intia-
lainen sanonta kertoo uskonnon olevan tarpeeton hyvin syöneelle miehelle. 
Myös utopismi on monesti tarpeetonta niille, joiden ei tarvitse kokea niuk-
kuutta tai turvattomuutta elämässään. Monien mielestä itse länsimainen 
yhteiskuntajärjestys onkin jo toteutunut utopia44. 

Antiutopismi

Utopismi on edustanut uskoa yhteiskunnan kehitykseen, mutta siihen ei 
kuitenkaan suhtauduta pelkästään positiivisesti. Kriitikoiden mukaan uto-
pia on mahdotonta unelmointia.45 Utopiakritiikin yksi kulmakivi on hy-
vän määritelmä. Nozick syyttää utopisteja ylioptimistisuudesta ja ihmisen 
yksilöllisyyden unohtamisesta. Monet utopistit olettavat, että siitä mikä 
on hyvää, on olemassa ilmiselviä periaatteita, jotka kaikki ihmiset omak-
suvat yksimielisesti. Poliittisen koneiston toiminta on kuitenkin yllättävän 
monimutkaista, ja yksimielisyys on vaikeasti saavutettavissa. Liian usein 

40 Wiklander 1984, 157—158.
41 Huxley 2002.
42 Hitler 1936.
43 Negley & Patrick 1962.
44 Ks. esim. Fukuyama 1992.
45 Kumar 1991a, 423.
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oletetaan, että sosiaaliset mekanismit toimivat ongelmitta ja että nyky-yh-
teiskunnasta hyötyvät luopuvat vapaaehtoisesti eduistaan muiden hyväksi. 
Utopistit haluavat perustaa detaljoidun suunnitelmayhteiskunnan, joka on 
formuloitu etukäteen ja jota ei ole ennen kokeiltu, jolloin utopia oletetaan 
staattiseksi eikä huomioida kehityksen mahdollisuutta. Utopiassa(kin) 
askel eteenpäin on myös askel sivulle, sillä yhteisöllinen elämä on liian 
monimutkaista emmekä tiedä syy- ja seuraussuhteista tarpeeksi saavut-
taaksemme suunnittelemiamme sosiaalisia muutoksia.46 

 Popperin mukaan utopiaa ei voida puolustaa tieteellisesti, joten 
on käytettävä väkivaltaa ja kukistettava kaikki kilpailevat visiot47. 
Kateb antaa jyrkemmän tuomion: utopia alkaa hyväntekeväisyy-
destä ja loppuu terroriin. Jos utopiaan oletettaisiin toimiva poliit-
tinen systeemi, olisi se Katebin mukaan paradoksaalista. 
Jos poliittinen systeemi on olemassa, täytyy yhteis-
kuntaa koskevia mielipide-erojakin olla ja täten 
myös yleistä tyytymättömyyttä, joka 
olisi omituista utopialle. Silloin kun 
politiikka on päästetty utopiaan, on 
käärme laskettu paratiisiin. Jos ole-
tetaan, ettei poliittista systeemiä tarvita ja ihmiset 
ymmärtävät toteuttaa täydellistä elämää automaat-
tisesti, olisi utopia kuolematon – ja eloton. Mitään 
suunnittelematonta ja odottamatonta ei tapahtuisi: ei 
yllätyksiä, ei spontaanisuutta, ei harmonian rikkomista. 
Yksi antiutopismin suurista peloista onkin, että utopias-
sa samanlaiset ihmiset eläisivät identtistä elämää toisistaan 
erottumattomissa ympäristöissä, joissa he lopulta muistut-
taisivat koneen vaihdettavia osia. Toisaalta Kateb pohtii ny-
kyihmisten ja antiutopistien arvoja. Miksi utopian harmonia 
tuntuu vastenmieliseltä? Pidämmekö epäkohtia ja kärsimystä 
luonnollisina, ihmisyyteen oleellisesti kuuluvina asioina?48

 Kateb on kiteyttänyt antiutopismin premissit kolmeen kohtaan: 
Ensiksi todellisesta maailmasta ei ole tietä utopiaan, vaikka utopismi 
onkin sinänsä ihailtavaa. Jos olisi, niin se olisi väkivallan tie, joka on lii-

46 Nozick 1979, 297—330.
47 Kumar 1991, 90.
48 Kateb 1963, 23 & 118—122.



Olemattomuus | 73

an kallis tai epävarma. Toiseksi utopian ylläpito ei ole mahdollista ilman 
alistavaa poliittista hallitusjärjestelmää. Kolmanneksi utopistinen visio 
koostuu ihanteista, jotka ovat ehkä abstraktisti hyväksyttävissä, mutta 
käytännössä ne ovat tuhoisia toisille, ehkä arvokkaammille ihanteille. 
Katebin mukaan johdonmukainen utopia-ajattelija ei voi tehdä indivi-
dualismista pääambitiotaan. Vanhin utopiakritiikki koskeekin juuri ta-
sapäistämisen ongelmaa: heterogeenisuus ja individualismi johtavat eri 
näkökantoihin, jolloin suuri utopiasuunnitelma voi kaatua soraääniin. 
Poliittiselle kilpailulle ei ole tilaa, ja auktoriteetin poistaminen on toi-
voton uni. Niin kauan kuin yhteisö tai yhteiskunta muuttuu, tarvitaan 
hallintoa/hallintaa sitä ohjaamaan. Päätöksenteon tarve vaatii jonkinlai-
sen assimilaatiomekanismin. ”Voimme ehkä muuttaa yhden asian kerrallaan, 
mutta emme mitään kovin suurta asiaa millään kerralla eikä varmasti kaikkea 
kerralla”, kiteyttää Kateb.49

 Kanter pohtii käytännön utopiayhteisön ongelmia ja pitää suurimpana 
ongelmana sitä, kuinka varmistaa voiman ja solidaarisuuden jatkuvuus 
utopiassa. Lisäksi on ongelmallista, kuinka työt voidaan jakaa ihmisille 
niin, että yhteisö säilyy elinvoimaisena sekä kuinka yhteisö puolestaan pys-
tyy tyydyttämään jäseniään ja säilyttämään heidän motivaationsa pitkälle 
tulevaisuuteen. Lisäksi utopistiset ihanteet täytyy ottaa mukaan arkito-
dellisuuden ongelmiin. ”Kuka vie roskat ulos utopiassa?”, kysyy Kanter ja 
listaa perään useita muita tärkeitä kysymyksiä: Kuinka hoitaa työt ilman 
pakottamista? Kuinka varmistaa päätöksenteon toimivuus ja jokaisen tyy-
tyväisyys päätöksiin? Kuinka rakentaa läheisiä ja tyydyttäviä ihmissuhteita 
ilman poissulkemista? Kuinka valita ja sosialisoida uusia jäseniä? Kuinka 
suvaita autonomiaa, yksilöllisyyttä ja poikkeavuutta? Kuinka varmistaa yk-
simielisyys ja jaettu näkemys suhteessa yhteisön toimintaan ja arvoihin?50

Monien utopiayhteisöjen kohdalla teoreettinen antiutopismi tuntuu melko 
ankaralta. Harva yhteisö olettaa toteuttavansa nyt tai tulevaisuudessa sata-
prosenttisen täydellisen yhteiskunnan. 
 Utopiayhteisöissä kysymys onkin lopulta yhteiskunnan radikaalista pa-
rantamisesta, ei niinkään täydellistämisestä, jos ei oteta huomioon uskon-
nollisia utopioita. Vaikka antiutopismin kritiikki on tarkoitettu lähinnä 
utopian teoreettiseen käsittelyyn, on se myös omiaan tasoittamaan vil-
leimpiä utopiatunteita. Jäljelle jää kuitenkin kysymys: onko utopistinen 

49 Kateb 1963.
50 Kanter 1972, 64.
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ajattelu realistista? Kuinka on mahdollista väistää utopismin sudenkuopat, 
ärsyttävät paradoksit ja uhkakuvat isoveljen valvomista kivettyneistä tai 
steriileistä yhteisöistä? Antiutopismille on ominaista kritiikin kohdista-
minen utopian teoreettisen päätepisteeseen. Aivan kuten kuolemanjälkei-
seen Taivaaseen uskova voi kysyä, mitä sitten tapahtuu, kun ihmisen kaikki 
päivät ovat sunnuntaipäiviä, utopismin kriitikot voivat kysyä, mitä utopi-
an saavuttamisen jälkeen tapahtuu: missä elämän haasteet ja mistä elämän 
mielekkyys? Useimmat utopiayhteisöt eivät pidä oleellisena pohtia pää-
tepisteen jälkeistä aikaa. Ehkä ongelma onkin semanttinen. Tarkoittaako 
utopia sataprosenttisen täydellistä maailmaa, sillä kaikkeen absoluuttiseen 
(esimerkiksi kaikkivoipaisuus, äärettömyys, tyhjyys) liittyy omat paradok-
sinsa? Absoluuttisen utopian teoreettinen pohtiminen voikin näyttää epä-
oleelliselta, kun useiden utopiayhteisöjen kohdalla tavoitteena on parempi 
maailma, joka ei välttämättä ole täydellinen.

Utopian merkitys

Utopia on aikansa lapsi. Platonin aikaan peloponnesolaissodat olivat kylvä-
neet pelkoa kreikkalaisten keskuudessa. Luokkajako syveni ja kolmenkym-
menen tyrannin valta oli aloittanut salajuonien ja häikäilemättömyyden 
ajan.51 Sota, köyhyys ja riisto kukoistivat myös Moren ja luonnontilaa 
ylistäneen Rousseaun aikoina. Lisäksi Moren utopiaa ruokkivat eksootti-
set löytöretket ja humanismin nousu. Myös liberaalimpia arvokäsityksiä 
alettiin omaksua.52 Rousseau taas oli kyllästynyt ylhäisön turhamaisuu-
teen ja valtaapitävien ahneuteen ja mielivaltaan sekä omaan köyhyyteen-
sä53. Utopiayhteisöt ovat yhteiskuntapakoisia tapoja uudistaa maailmaa. 
Utopiayhteisöt voidaan tulkita pakona ja protestina sille, ettei tosiasiassa 
ole mahdollista saavuttaa ihanteita, joihin oma yhteiskunta pyrkii. Monet 
ihanneyhteiskuntien jäsenet pakenevat omaa turvattomuuttaan. Samalla 
vanhaan maailmaan jääville halutaan antaa malli, jota seurata. Vähimmil-
läänkin utopiayhteisöt auttavat meitä ymmärtämään paremmin itseämme 
ja yhteiskuntaa. Ne ovat kokeiluja, joissa testataan erilaisen yhteiskunnan 
mahdollisuutta. Joskus yksityiskohdat, joita utopistit esittävät, osoittavat 
fantasian ja toteutettavan välisen rajan hämärtyneen, ja usein utopismista 

51 Negley & Patrick 1962, 252.
52 Itkonen-Kaila 1984.
53 Lehtonen 1997, 7.
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voi tulla harhaista onnen etsimistä, jolla paetaan omaa sisäistä rikkinäisyyt-
tä. Toiset hakevat ihanneyhteisöistä vain oman onnensa täyttymystä, mu-
kavampaa elämää ja nautintoja itselleen.54 Joskus käytännön utopia onkin 
niin kaukana ajatuksesta, että se näyttää pilkkaavan sitä55.
 Ricoeur antaa utopioille – kaikessa epärealistisuudessaankin – suur-
ta arvoa. Utopian perusfunktio on uusien, vaihtoehtoisten perspektiivien 
kehittäminen. Utopistinen mielikuvitus auttaa meitä ajattelemaan uudel-
leen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen elämämme luonnetta. ”Utopistinen 
hyppy” konventionaalisten yhteisökäsitteiden ulkopuolelle on tapa, jolla 
radikaalisti ajatellaan uudestaan mitä on perhe, kulutus, auktoriteetti, us-
konto jne. Utopia voi olla pakopaikka, mutta myös kritiikin käsi.56 Leo-
nidas Donskis väittää, että olisi mahdotonta sovittaa tosiasiat arvoihin, 
jos utopiaa kulttuurisen ja moraalisen mielikuvituksen sisäisenä lähteenä 
ei olisi57. Utopiayhteisöt ovat yhteiskuntaunelmia. Ne heijastavat ihmi-
syyden mahdollisuuksien romanttisia ja optimistisia visioita sekä uskovat 
parempaa ihmisestä. Utopiakokeilujen kaatumiset eivät johdu siitä, että 
pahuus nousee utopiasta sinänsä, vaan siitä, että utopia yritetään toteuttaa 
kirjaimellisesti59. 
 Utopiaa on käsitelty paljon elokuvissa ja proosassa, mutta lähes aina uto-
pia onkin lopulta näennäinen ja valheellinen onnellisuuden tila, jota varjos-
taa totalitarismi ja sorto. Kertooko tämä enemmän yleisön dramaturgisista 
vaatimuksista vai siitä, että ihmisen katsotaan olevan luontaisesti liian it-
sekäs, että ihanneyhteisö voisi toteutua? Kertomusten ihanneyhteisössä on 
yleensä ollut koira haudattuna. Saduissa ja myyteissäkin poikkeava onnel-
lisuuden tila johtaa usein pettymykseen: Hannun ja Kertun makea utopia 
päättyi kehnosti, eikä iloista elämää koko hedelmävalikoimasta nauttien 
voitu elää Paratiisissakaan. Huono kohtalo on ollut niillä, jotka ovat julis-
taneet ihmisen pystyvän parempaan: Sokrates teloitettiin nuorison turme-
lemisesta, Nasaretilainen naulattiin puuhun, kun hän kehotti rakastamaan 
lähimmäistä, lukuisat keskiajan utopiafilosofit karkotettiin kotimaastaan 
tai teloitettiin, pois kiusaantuneita ruhtinaita häiritsemästä. King, Gand-
hi ja Guevarakin saivat kuolla utopioidensa vuoksi. Toisaalta – ja onneksi 

54 Peltoniemi 1985, 214—225.
55 Kumar 1991, 72.
56 Ricoeur 1986, 273.
57 Donskis 1999, 7.
58 Kanter 1972, 237.
59 Donskis 1999, 9.
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– Hitlerinkin utopia jäi toteutumatta. Oscar Wilde on sanonut, että maa-
ilmankartta, joka ei sisällä Utopiaa, ei ole vilkaisun arvoinen. Ei-missään 
voi olla jossain ja ihmiskunta voi ehkä halutessaan muuttua paremmaksi 
ja elää hyvin ja rauhanomaisesti. Toiset odottavat muutoksen tulevan itses-
tään, jotkut yrittävät vaikuttaa äänestämällä, mutta vain harvat näyttävät 
esimerkkiä. Utopian tärkein funktio ei lienekään sen lopullinen toteutetta-
vuus ja realistisuus, vaan sen rohkaiseva esimerkki. 
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Pauliina Pekkarinen

Machiavellin dissimulazione
Historioitsija, valta ja totuuspyrkimys

Pauliina Pekkarinen tarkastelee artikkelissaan, kuinka 
käsite dissimulazione eli teeskentely, jonkin olemassa olevan 
ominaisuuden kätkeminen, toimii osana Niccolò Machiavellin 
poliittiseen tilanteeseen ja moraalijärjestelmään kohdistamaa 
kritiikkiä. Machiavellin mukaan historioitsijan tuli tarkastella 
asioiden taustalla vaikuttavia totuuksia, ja huomiot ihmisluon-
teesta oli otettava poliittisen toiminnan lähtökohdaksi. 
Machiavellin ajatusta teeskentelystä vallan välineenä onkin 
mahdollista lähestyä aikalaisnäkökulmasta vastauksena 
1500-luvun alun Italian poliittiselle hajanaisuudelle ja 
ruhtinaskuntien heikkoudelle. 

Käsitepari dissimulazione (t. dissimulatio) ja simulazione (t. simulatio) on ollut 
moraalifilosofiassa tunnettu antiikista lähtien. Cicerolla simulatio tarkoitti 
teeskentelyä ja huijausta; käytöstä, joka oli vastakohta hyveelle (virtus) ja 
ystävyydelle (amicitia). Lähikäsite dissimulazione merkitsi Cicerolle miltei 
samaa kuin ironia (eironeia), koska kummassakin puhujan katsottiin sano-
van toista kuin todellisuudessa ajatteli1. Vasta myöhemmin keskiajalla ja 
uuden ajan alussa käsitteet erotettiin selvemmin toisistaan. Italialainen 
kirjailija ja aatelismies Lodovico Ariosto (1474—1533) liitti termin simu-
latio hovin kontekstissa tapahtuvaan teeskentelyyn tai mielistelyyn2. 

1 Myös Quintilianus vertasi tätä termiä ironiaan.
2 Ludovico Ariosto, Orlando Furioso (Ferrara 1516)
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 Machiavellille ja hänen aikalaisilleen käsitepari dissimulatio/simulatio 
viittasi poliittiseen, käytännölliseen moraaliin. Käsite sopi hyvin hänen 
ajatuksiinsa hallitsijan suhtautumisesta alamaisiinsa – ja ystäviinsä. Mac-
hiavellin näkemyksen mukaan dissimulatio, teeskentely, oli hyväksyttävää 
käytöstä silloin, kun kyse oli käytännöllisestä moraalista (prudentia), joka 
takaisi valtion menestyksen. Pohtiessaan Ruhtinaassa sitä, mitkä ominai-
suudet tuottavat ihmisille ja erityisesti ruhtinaalle kiitosta ja häpeää, hän 
kirjoitti itsekin olevansa hyvin tietoinen siitä, että hänen mielipiteensä ih-
misten hyveellisyydestä poikkesivat monien edeltäjien käsityskannasta.3 
 Tämän muutoksen syitä on etsitty firenzeläisen 1500-luvun alun histo-
riankirjoituksen käytännönläheisestä poliittisesta teoriasta.4 Humanistiseen 
historiankirjoitukseen nähden Machiavelli edellytti entistä realistisempaa 
näkemystä todellisuudesta, vallasta ja historioitsijan tehtävistä. Kirjoituk-
sessani pyrin huomiomaan Machiavellin käytännössä hyvin ongelmallisen 
suhteen humanistiseen historiankirjoitukseen ja sitä ohjanneeseen antii-
kin historianteoriaan. Firenzen valtiosihteerinä Machiavelli toimi samois-
sa humanistipiireissä, joihin aikaisemmin olivat kuuluneet muun muassa 
Coluccio Salutati ja Leonardo Bruni. Humanistisen koulutuksen johdosta 
Machiavellikin tutustui latinalaisiin auktoreihin, kuten Liviukseen, Taci-
tukseen, Ciceroon, Suetoniukseen tai runoilija Vergiliukseen, Ovidiukseen 
ja Catullukseen, ja ajatteli, että historiankirjoituksen tehtävänä oli opet-
taa ja tarjota esimerkkejä poliittiselle toiminnalle.5 Toisaalta Machiavellin 
määritteleminen humanismin perilliseksi tai puhtaaksi edustajaksi ei anna 
riittävää kuvaa hänen ajattelustaan. Seuraan siksi myös Brendan Dooleyn 
ajatusta, jonka mukaan uuden ajan alussa, erityisesti 1600-luvulta lähtien, 
italialaisessa historiateoriassa oli vaikutteita luonnontieteistä. Historiankir-
joituksen tavoitteista käydyissä keskusteluissa kysymys menneisyyden to-
tuudenmukaisesta esittämisestä yhdistyikin empiirisyyden vaatimukseen: 
historian olisi keskityttävä todellisten kokemusten kuvaamiseen mieliku-
vituksen sijaan.6 
 1500-luvun alun näkökulmasta katsottuna Machiavellin moraali näyt-
tää vähemmän armottomalta kuin millaiseksi häntä tavallisesti kuvataan: 

3 Machiavelli, Ruhtinas XV 1969, 60.
4 On puhuttu firenzeläisen historiankirjoituksen toisesta koulukunnasta, jonka edustajia olivat Machia-
velli, Francesco Guicciardini, vastakohtana edeltäville Leonardo Brunille ja Poggio Bracciolinille, ks. Hay 
1981, 119.
5 Esim. Borsellino 1976, 40—42.
6 Dooley 1999, 489; ks. myös Tunturi 2002, 293.
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Machiavellilla ei ollut harhaluuloja poliittisen tiedon luotettavuuden suh-
teen. Denys Hayn sanoin Machiavellista tuskin olisi tullut historioitsijaa, 
mikäli Medicit eivät olisi syrjäyttäneet häntä valtiosihteerin virasta: tällöin 
Machiavellille tarjoutui tilaisuus tarkastella maailmaa marginaalien takana 
teoksissaan Principe (Ruhtinas), Discorsi (Valtiollisia mietelmiä) ja Storie fioren-
tine (Firenzen historia).7 

”Tosi todellisuus” historiankirjoituksen lähtökohtana

Machiavellin on usein sanottu luoneen ensimmäisenä teorian, jossa tees-
kentely (dissimulazione) viittaa hallitsijan julkisuuskuvan rakentamiseen. 
Koko ajatusrakennelma perustui ”olemisen” (essere) ja ”näyttämisen” (ap-
parire) välisen suhteen merkityksen tiedostamiseen vallan saavuttamisessa 
ja säilyttämisessä. Yhtäältä oli mahdollista ”teeskennellä olevansa jotain 
mitä ei ole” (tähän viittaa termi simulatio). Toisaalta dissimulatio tarkoit-
ti, että joku teeskentelee, että ei ole jotakin, mitä todella on tai sitten 
peittelee heikkouksiaan tai jotakin ominaisuuttaan.8 Tällainen olemisen 
ja olemattomuuden tai teeskentelyn välinen jännite ei ollut Machiavellille 
pelkkää retoriikkaa, vaan paljon enemmän, osa hänen pyrkimystään tar-
kastella asioiden todellista laitaa. 
 Machiavellin historiankirjoituksen ja sitä ohjanneen historian teorian 
onkin usein sanottu perustuneen ajatukseen ns. todesta todellisuudesta (ve-
rità effettuale). Ruhtinas-teoksessa hän kirjoitti: 
 ”Koska pyrin kirjoittamaan sellaista, mikä olisi ymmärtäväiselle lukijalle hyö-
dyksi, katson että on tarkoituksenmukaisempaa esittää totista totta kuin kuviteltua 
totuutta. Monet ovat haaveilleet sellaisista tasavalloista ja ruhtinaskunnista, jol-
laisia todellisessa elämässä ei ole koskaan tunnettu. Mutta elämä on niin etäällä 
ihanteista, että se, joka pyrkii todellisuuden ohittaen pelkästään ihanteisiin, päätyy 
pikemminkin perikatoon kuin päämääräänsä. Jos ihminen pyrkii aina tekemään 
oikein, hän jää väärintekijöiden sankassa joukossa väkisinkin tappiolle.”9

 Giorgio Bárberi Squarottin mukaan ajatus ”todesta todellisuudesta” tar-
koitti Machiavellille asioiden taustalla vaikuttavien totuuksien tarkkailua 
ja nostamista huomion keskipisteeksi sekä poliittisen toiminnan lähtökoh-
daksi. Machiavelli viittasi sillä sekä yksityiseen että julkiseen, toisin sanoen 
7 Hay 1981, 120.
8 Capata, Simulazione e dissimulazione [http://www.italica.rai.it/]. Machiavellin ajatus teeskentelystä tulee 
esille erityisesti Ruhtinas-teoksen luvuissa XV ja XVIII.
9 Machiavelli, Ruhtinas XV, 1969, 60.
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sekä ihmisluonnon tarkkailuun että asioiden tarkastelemiseen valtiollisten 
päämäärien näkökulmasta.10 
 Brendan Dooley pitääkin paradoksina sitä, että myöhempi 1600-luvun 
historiankirjoitus otti etäisyyttä renessanssihistorioitsijoihin nimenomaan 
siksi, että nämä olivat vääristelleet totuutta. Väärä tieto poliittisena stra-
tegiana katsottiin Machiavellin historiankirjoituksen tunnuspiirteeksi.11 
Tämä myöhempi firenzeläisen historiankirjoituksen kritiikki kärjistyi 
Francesco Patrizissa (1529—1597), 1500-luvun lopulla vaikuttanees-
sa Padovan yliopiston professorissa. Patrizi oli itse skeptikko, joka suh-
tautui erittäin kriittisesti edeltävän humanistisen historiankirjoituksen 
retorisuuteen, jonka johdosta historian totuuspyrkimys jäi taka-alalle. 
Artikkelissaan retoriikan ja objektiivisuuden kamppailusta uuden ajan 
alun historiankirjoituksessa Janne Tunturi huomauttaa, että Patrizi kuu-
luu siihen italialainen historiankirjoituksen suuntaukseen, jossa kysymys 
menneisyyden totuudenmukaisesta esittämisestä yhdistyi luonnontieteissä 
käytyyn keskusteluun. Patrizin tapauksessa historian tulkinnan innoittaji-
na olivat siten luonnontieteellinen ja hermeettinen ajattelu.12 Machiavellin 
historiakirjoitus tavallaan siis sijoittuu näiden kahden ääripään, humanisti-
sen historiankirjoituksen ja Patrizin edellyttämän empiirisyyden välimaas-
toon.
 Luonnontieteellisten vaikutteiden ja niistä käydyn keskustelun kan-
nalta Machiavellille oli yhä ominaista renessanssi-ihmiseen usein liitetty 
taikauskoinen ajattelu. Tämä siitä huolimatta, että hän painotti töissään 
pyrkimystä totuuteen. Esikuvansa Titus Liviuksen tavoin Machiavelli jou-
tui toteamaan, että koska hänellä ei ollut tarjota järjellistä selitystä, syi-
tä tapahtumille tuli hakea yliluonnollisesta. Valtiollisissa mietelmissään hän 
kirjoitti: ”Jokainen tietää, miten munkki Girolamo Savonarola ennusti Ranskan 
kuninkaan Kaarle VIII:n retken ja miten sitä paitsi koko Toskanassa kerrottiin 
Arezzon yläpuolella ilmassa nähdyn ja kuullun sotilaiden taistelevan keske-
nään.”13

 Kyvyttömyys tarkastella objektiivisesti Italian historian suurta käänne-
kohtaa, Kaarle VIII:n invaasiota Italiaan vuonna 1494 (ns. calamità d’Italia), 
vaivasi historioitsija Eric Cochranen mielestä yleisemminkin 1500-luvun 

10 Bárberi Squarotti 1973, 113.
11 Tällä perusteella esimerkiksi historioitsija Giovanni Battista Leoni kritisoi muun muassa Francesco 
Guicciardinia, ja Benedetto Varchi hyökkäsi Paolo Gioviota vastaan. Dooley 1999, 489.
12 Tunturi 2002, 293. 
13 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä I: 56. ss. 137—138.
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alun historiankirjoitusta.  Historian vakiintumattomuus opinalana ja an-
tiikin kirjallisuuden vahva vaikutus johtivat siihen, että humanistinen his-
toriankirjoitus oli ajautumassa kriisiin. Historioitsijan tehtävänä nimittäin 
pidettiin ennemmin tyylitellyn kertomuksen tuottamista kuin todenmu-
kaisen kuvan tarjoamista tapahtumista. Tärkeitä oman ajan tapahtumia ei 
osattu erottaa epäolennaisesta – tai niille ei annettu yhtä suurta merkitystä 
kuin antiikin esikuville. Siten historioitsijan ensisijaisena tehtävänä ei hu-
manistien katsannossa ollut maailmanselittäminen – sitä vartenhan oli ole-
massa filosofeja ja kirkonmiehiä. Historiaa kirjoittavat humanistit toimivat 
ja asettivat tavoitteensa ennen kaikkea kaupunkivaltion palveluksessa. Yksi 
harvoista humanistihistorioitsijoista, jotka tunnustivat vuoden 1494 tapah-
tumien merkityksen, oli humanisti Alessandro Benedetti (n.1450—1512). 
Benedettin mukaan hänen aikansa ongelmana oli, että maailmanselittäjän 
asemassa olivat suuret uskonnolliset saarnaajat, astrologit ja filosofit – ei-
vätkä historioitsijat.14 

 Machiavellia on joskus väitetty historiankirjoituksessa realismin uran-
uurtajaksi. On kuitenkin muistettava, että Machiavellinkin historiankir-
joitukseen sekoittuivat vielä pitkälti 1500-luvun arvot, uskomukset ja 
taikausko. Historioitsijalla ei ollut yksinoikeutta ympäröivän todellisuu-
den ja historiallisten tapahtumien tulkitsemiseen, mikä näkyi Machiavel-
lin kirjoittaessa: ”Syyn tähän pitäisi mielestäni luonnolliset ja yliluonnolliset 
asiat tuntevan ihmisen esittää ja selittää, tuota tuntemusta ei meillä ole.”15 Tässä 
yhteydessä Machiavelli tyytyi viittaamaan antiikin filosofiin – jonka nimeä 
hän ei mainitse – ja lisäsi, että mahdollisesti kyse oli henkiolennoista, ”jot-
ka luonnollisen kykynsä perusteella näkevät ja tuntevat asiat ja säälistä ihmistä 
kohtaan varoittavat heitä tuollaisilla merkeillä, jotta he voisivat valmistautua 
torjumaan tällaiset vaarat.”16 Historioitsija Joseph Kraft totesikin, että Mac-
hiavellin leimaaminen realistiksi vain siksi, että hänen julkilausuttuna pyr-
kimyksenään oli tarkastella asioiden todellista tilaa (verità effettuale), olisi 
väärin, koska ”there are remarks that clearly indicate that Machiavelli’s daylight 
world was by no means ghostless and that Machiavelli was a rather extravagant 
with the method of Galileo Darwin Einstein.”17

 Näyttää siltä, että Machiavelli pyrki nostamaan historian statusta verrat-
tuna muihin tieteenaloihin ja siten osoittamaan historialle paikan maail-
14 Cochrane 1981, 163, 165—166.
15 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä I: 56. s.138.
16 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä I: 56. s.138.
17 Kraft 1951, 110.
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manselittäjänä. Jotakin Machiavellin totuuspyrkimyksistä historioitsijana 
kertoo se, että Ruhtinas-teoksessa hän kehottaa hallitsijaa kaiken kirjaviisau-
den joukosta lukemaan nimenomaan historiaa, joka opettaa ymmärtämään 
ihmisten tekoja ja niiden syitä.18 Valtiollisissa mietelmissään Machiavelli itse 
asiassa arvosteli edeltäviä humanistihistorioitsijoita, joiden näkemys antii-
kin kulta-ajasta johti siihen, että oman ajan tarkastelu unohtui.19 Firenzen 
historian alkusanoissa Machiavelli erityisesti nimesi edeltäjistään Poggion 
ja Brunin, joiden katsoi kuvanneen teoksissaan tunnontarkasti Firenzen ul-
kopolitiikkaa ja sotahistoriaa.  Nämä olivat kuitenkin sivuuttaneet kerron-
nassaan kaupunkikansalaisten väliset erimielisyydet ja vihanpidon, minkä 
puutteen hän itse aikoi teoksellaan korjata. Näin suurille historioitsijoil-
le unohdus oli Machiavellin mielestä anteeksiantamatonta, oli syynä sit-
ten hienotunteisuus vallanpitäjiä kohtaan tai se, etteivät he ymmärtäneet 
korruption merkitystä.20 Felix Gilbertin mukaan Firenzen historia -teos oli 
Firenzen yliopiston rehtorin, kardinaali Giulio de’ Medicin tilaama työ, 
ja Machiavellin motiivina oli irtaantua humanistien kahlitsevista kirjalli-
sista konventioista.21  Machiavelli siis esitti, että kaupunkivaltion toimin-
taa oli selitettävä ihmisluonnosta käsin. Tälle Machiavellin pyrkimykselle 
on annettu erilaisia laatuleimoja eri aikojen tulkinnoissa. Esimerkiksi ge-
novalainen poliittinen filosofi Paolo Mattia Doria kiittikin myöhemmin 
1700-luvulla Machiavellia pyrkimyksestä totuudenmukaiseen historiankir-
joitukseen, vaikka muuten katsoi, että tämä ajattelussaan poliittisesta varo-
vaisuudesta (prudentia) edelleen nojasi liikaa antiikin kirjallisiin esikuviin. 
Järkeä korostavana valistuksen ajan filosofina Doria nimittäin katsoi, että 
kansalaisyhteiskunnan toiminnan ymmärtämiseksi olisi pureuduttava ih-
misluonnolle tyypillisiin piirteisiin, kuten itserakkauteen, kunnianhimoon, 
nautinnonhaluun ja totuudentavoitteluun. Sen sijaan Doria piti tuloksetto-
mana tutkia, miten ihmiset olivat historian kuluessa käyttäytyneet.22 

 Machiavellin ajattelun tulkintaa vaikeuttaa se, ettei hän kirjoittanut 
historiateoreettisia tutkielmia, kuten eivät humanistit yleensäkään. Gil-
bert kysyykin aiheellisesti, johtuiko se siitä, että humanistien ihailemassa 
antiikin kirjallisuudessa ei ollut erityisiä historian teoriaa ja metodia kä-

18 Machiavelli, Ruhtinas XIV, 59.
19 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä, II, johdanto.
20 Machiavelli, Opere 1963. Gilbertin mukaan oman mielipiteen ilmaisemisen pelko rajoitti silti Machia-
vellinkin kerrontaa. (Gilbert 1970, 205) 
21 Gilbert 1970, 203.
22 Dooley 1999, 499.
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sitteleviä systemaattisia esityksiä.23 On muistettava, että historioitsijana 
Machiavelli toimi aikansa ehdoilla ja edellytyksillä: Patrizin edustama aja-
tus empiirisestä, havaintoihin perustuvasta historiankirjoituksesta24 nousi 
vasta 1500-luvulla ja sai kannatusta sitäkin myöhemmin. 1500-luvun alun 
oppineisuuden kentässä historia sijoittui lähemmäs retoriikkaa ja kirjal-
lisia aineita, eikä arkikielessä tunnettu termiä ”objektiivinen tieteenala”. 
Aikalaiset siis mielsivät historian ennemmin retoriikan taitojen joukkoon: 
tämän ajattelun lähtökohtana olivat ennen kaikkea Aristoteleen Runousoppi 
ja eräät Ciceron tekstinkohdat, joiden innoittamina humanistit määrittivät 
historian suhteessa runouteen ja valitsivat tarkastelujensa kohteiksi sodat ja 
maantieteelliset kuvaukset.25 Machiavellin teosten italialainen toimittaja 
Mario Bonfantini toteaa, että Machiavellin pyrkimys kuvata todellisuutta 
sellaisena kuin se on (esimerkiksi Ruhtinas XV) kyllä teki hänet kriittisek-
si muun muassa Platonia, Aristotelesta, keskiajan kirkkoisiä, Dantea ym. 
maineikkaita ja aikalaisten arvostamia auktoreita kohtaan.26 Näyttää siltä, 
että Machiavellin suhde antiikin esikuviin oli ristiriitainen: yhtäältä hän 
edellytti muutosta ja aikansa poliittisten tapahtumien huomioimista; toi-
saalta hän haki perustelunsa historiankirjoituksen muutosvaatimuksilleen 
pitkälti juuri antiikin auktoreilta. 
 Edustaako Machiavelli murrosta uuden ajan alun historiakäsityksessä? 
Machiavellin ns. realismin voi kenties hahmottaa parhaiten tarkastelemalla 
häntä suhteessa 1400- ja 1500-luvun taitteessa sattuneisiin useisiin muu-
toksiin. Tuolloin kirjapainotaito ja sen mukanaan tuoma antiikin aukto-
reiden – antiikin historioitsijoiden – lisääntyvä tuntemus rikastuttivat 
aikalaisten ajattelua. Lisäksi humanistisen tekstikritiikin kehittyminen, 
kreikan kielen tuntemus ja yksilön korostaminen loivat uudenlaista poh-
jaa ajattelulle. Luonnonfilosofian, luonnonhistorian ja antikvaarisen tut-
kimuksen kehitys edistivät ajatusta siitä, ettei menneisyyden tutkimusta 
tehdä ainoastaan teoriassa antiikin teksteistä totuutta etsimällä, vaan myös 
käytännössä havainnoiden. Siksi 1500-luvun luonnontieteen kohdalla pu-
hutaankin hiipivästä empirismistä. Uusi mahdollisuus empiiriseen todis-
tusaineistoon näytti vahvistavan ideaa, että menneisyyden tutkimuskin voi 
olla todistettavissa olevan totuuden tiede.27 

23 Gilbert 1970, 177.
24 Dooley 1999, 499.
25 Gilbert 1970, 177.
26 Ks. Machiavelli, Opere 1963, 50, n.1.
27 Mikkeli & Joutsivuo 2000, erit. Luku IX.
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Hallitsijan julkisuuskuvaa luomassa

Machiavellin ajatus teeskentelystä vallan välineenä kehittyi vastaukseksi 
1500-luvun alun Italian poliittiselle hajanaisuudelle ja ruhtinaskuntien 
heikkoudelle, joiden johdosta Italiaa uhkasivat ulkomaiset valloittajat. 
Hahmotellessaan Ruhtinas-teoksessa suuntaviivoja hallitsijalle Machia-
velli kiinnitti erityistä huomiota käyttäytymiseen siitä riippuen, miten 
hallitsija on päässyt valtaan. Mitä tulee asevoimien rooliin, hän totesi, 
että ”ruhtinaalla ei saa olla mitään muita ajattelun ja toiminnan kohteita tai 
mieliharrastuksia kuin sodankäynti ja sen lakien ja sääntöjen oppiminen”.28 
Machiavellin perusteluna ei ollut pelkästään saavutetun valta-aseman säi-
lyttäminen, koska ”[m]uun pahan ohella sodankäynnin vieroksuminen saa ai-
kaan myös sen, että sinua aletaan halveksia, ja tämä on yksi niitä häpeätahroja, 
joita ruhtinaan tulee varoa.”29 Koska Machiavellin mukaan eletään kuitenkin 
epätäydellisessä maailmassa, tämä ei riittänyt, vaan ”[ruhtinaan] on oltava 
suuri teeskentelijä ja näyttelijä. Ihmiset ovat kyllä siksi yksinkertaisia ja siinä 
määrin kulloisenkin tilanteen orjia, että petollisesti toimiva löytää aina jonkun, 
joka on petettävissä.”30

 Samassa luvussa Machiavelli painotti hyveen (virtù) sotilaallista puolta 
tai merkitystä. Machiavelli käytti sitä kuvatakseen maskuliinista ja aggres-
siivista käytöstä, jota tarvitaan vaarallisessa ja epävarmassa tilanteessa. Jos 
todellista vahvuutta ei kuitenkaan ollut, ruhtinaan täytyi jäljitellä sitä. Oli 
luotava mielikuva tahdonvoimasta ja sisäisestä vahvuudesta, jonka avulla 
niskoittelevimmatkin vastustajat voitetaan. Machiavellin hyveeseen sisäl-
tyvien ominaisuuksien joukossa olivat rohkeus, itsekuri ja päättäväisyys: 
 ”Ruhtinaalle on siis hyödyksi näytellä armeliasta, uskollista, lempeää, vilpi-
töntä ja hurskasta, mutta hänen tulee olla siinä määrin itsensä herra, että hän 
tarpeen tullen voi ja osaa menetellä myös päinvastoin.”31

 Perusteluja tälle käsitykselle löytyy Valtiollisista mietelmistä. Machiavel-
lin kannanotto aikansa arvoihin ja uskomuksiin tulee ilmi hänen pohties-
saan vapauden merkitystä Rooman valtakunnan laajenemiselle. Machiavelli 
kirjoitti:
 ”Harkitessani mistä johtuu, että vanhalla ajalla kansat rakastivat enemmän 
vapautta kuin nyt, luulen sen johtuvan samasta syystä, joka nykyään tekee ihmiset 
28 Machiavelli, Ruhtinas XIV, 1969, 57.
29 Machiavelli, Ruhtinas XIV, 1969, 58.
30 Machiavelli, Ruhtinas XVIII, 1969, 67. 
31 Machiavelli, Ruhtinas XVIII, 67.
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voimattomammiksi. Uskon sen olevan meidän vanhan ajan kasvatuksesta eroavan 
kasvatuksemme, mikä eroavaisuus taas perustuu uskontomme erilaisuuteen. Sillä 
kun meidän uskontomme on osoittanut totuuden ja oikean tien, annetaan maailman 
kunnialle sen johdosta vähemmän arvoa. Pakanat sen sijaan antaen maailman 
kunnialle suuren arvon ja pitäen sitä korkeimpana hyvänä olivat toiminnassaan 
rohkeampia [...] Meidän uskontomme on julistanut autuaiksi enemmän nöyriä 
ja mietiskelyyn vaipuneita ihmisiä kuin toimivia. Se on asettanut korkeimmaksi 
hyväksi nöyryyden, luopumisen ja kaiken inhimillisen halveksumisen. Tuo toinen 
asetti korkeimmalle mielen ylevyyden, ruumiillisen voiman ja kaiken muun, mikä 
on omiaan tekemään ihmisistä urhoollisia. Ja jos meidän uskontomme vaatii si-
nulta voimaa, tarkoittaa se sitä, että pysyt enemmän kärsimään kuin toimimaan 
voimakkaasti. Tämä näyttää tehneen maailman heikoksi [...]”32

 Pohtimalla, millaisen tien tai strategian hallitsijan tulisi valita, Ma-
chiavelli puuttui myös kysymykseen totuuden olemuksesta: perustuuko se 
kokemustietoon ja/tai uskon auktoriteettiin. Fontana on selventänyt tätä 
Machiavellin lukua huomauttamalla, että sanat ”totuus” ja ”tosi tie” voivat 
vain viitata Jeesus Kristukseen, joka sanoi ”minä olen tie, totuus ja elämä. Jo-
kainen, joka uskoo minuun elää, vaikka olisi kuollut.” Vertailu yhtäältä ”meidän 
uskontomme” ja ”muinaisen uskonnon” välillä sekä toisaalta ”totuuden ja 
todellisen tien” sekä ”maallisen kunnian” välillä on Machiavellille tyypil-
linen. Samalla tavoin Machiavelli asetti Ruhtinaan luvussa XV vastakkain 
toden todellisuuden (verità effettuale 
della cosa) ja kuvitellun todellisuuden 
(immaginazione di essa).33 Fontana 
tähdentää, että asettamalla ne vas-
takkain Machiavelli viittaa tarkoi-
tuksen (intention) ja toiminnan 
sekä toiminnan ja seurauksen 
väliseen ristiriitaiseen suhtee-
seen. Toisin sanoen Machiavellin 
ajattelussa kristinuskon viitoit-
taman totuuden ja ”todellisen 
tien” seuraaminen ei suinkaan joh-
da elämään vaan kuolemaan ja tuhoon:
32 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä II: 2, 161—162.
33 Fontana 1999, 648—649. Saman huomion teki aikaisem-
min Machiavellin teosten toimittaja Mario Bonfantini Ruhtinaan XV 
luvun kohdalla, ks. Machivelli, Opere 1963, 50.
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 ”Elämä on niin etäällä ihanteista, että se, joka pyrkii todellisuuden ohittaen 
pelkästään ihanteisiin, päätyy pikemminkin perikatoon kuin päämääräänsä. Jos 
ihminen pyrkii aina tekemään oikein, hän jää väärintekijöiden sankassa joukossa 
väkisinkin tappiolle. Mikäli ruhtinas siis haluaa säilyttää asemansa, hänen [on 
opittava olemaan ei-hyvä ja käytettävä tätä taitoa tarpeen mukaan].”34

 Machiavellin toteamus on innoittanut monenlaisia tulkintoja hänen mo-
raalistaan, ja tätäkin sitaattia on käytetty todisteena hänen raadollisuudes-
taan silloin, kun hänet on tulkittu moraalittomaksi ja jopa kristinuskon 
vastaiseksi. Historiallisesta yhteydestään irti tempaistuna sanat voidaan-
kin tulkita toisin kuin tekijä itse aikoi. Jos kuitenkin sijoitamme hänen 
sanansa 1500-luvun alun levottomaan poliittiseen tilanteeseen, merkitys 
muuttuu. Italialaisen laitoksen toimittaja, Mario Bonfantini toteaa osu-
vasti, ettei Machiavelli suinkaan neuvo tekemään vääryyttä keinolla millä 
hyvänsä, ”koska tarkoitus pyhittää keinot”, kuten usein Machiavellia tulki-
taan – esimerkiksi Huhtalan suomennos vuodelta 1969 antaisi ymmärtää 
näin. Päinvastoin Machiavelli kehottaa hallitsijaa toimimaan tilanteen ja 
ympäröivien (pahojen) ihmisten edellyttämällä tavalla.35 Hyvänä esimerk-
kinä tällaisesta poliittisesti viisaasti käyttäytyvästä aikalaisesta, joka sekä 
osasi tarttua tilaisuuteen että teeskennellä tarvittaessa, Machiavelli mainit-
see paavi Aleksanteri VI:n.36

 Näyttää siltä, että Machiavellin ajattelun mukaan tieto siitä, mikä ei 
ole hyvää – toisin sanoen ”väärä tie tai väärä totuus” – on välttämätön-
tä, mutta ei vielä riitä, jotta ihmisen voisi elää tässä maailmassa. Täytyy 
myös ”voida olla olematta hyvä”. Kuten Fontana toteaa, Machiavellin 
käsitys on epätavallinen aikaansa nähden. Se näyttää antavan ymmärtää, 
että ”olla hyvä” ei vaadi mitään tavallisesta poikkeavaa voimanponnis-
tusta. Siksi hyvyys on ainoastaan heikkouden naamiointia. Yhtäältä ”olla 
hyvä” näyttäisi tarkoittavan, että siltä joka on hyvä, puuttuu valta ”olla 
olematta hyvä”. Toisaalta ”olla olematta hyvä” edellyttää määrätietoi-

34 Teksti hakasuluissa on oma käännökseni. Aarre Huhtalan suomennoksessa (Ruhtinas XV, 1969) ruhti-
naan on opeteltava ”tekemään vääryyttä”, kun taas italiankielisessä versiossa lukee, että ruhtinaan on ”opit-
tava, että hän olisi ’ei-hyvä’ ja opittava käyttämään tätä taitoa tai olla käyttämättä aina tarpeen mukaan”: 
”Perchè egli è tanto discosto da come si vive a come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che 
si dovrebbe fare, impara più tosto la ruina che la perseverazione sua: perché uno uomo che voglia fare in tutte le parte 
professione di buono, conviene ruini infra tanti che non sono buoni. Onde è necessario a uno principe, volendosi mantenere, 
imparare a potere essere non buono, e usarlo e non l’usare secondo la necessità.” (Machiavelli, Opere, 50) 
35 Bonfantinin tulkinnasta ks. Machiavelli, Opere, 50.
36 Machiavelli, Ruhtinas XVIII.
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suutta – siis tietoista ponnistelua ja pyrkimystä val-
lankäyttöön. Joka tapauksessa se totuus, joka johtaa 
elämään tai kuolemaan, ei Machiavellin mielestä ole 
sitä, miltä se näyttää.37 
 Näitä sanoja ymmärtääkseen on muistettava myös 
Machiavellin ristiriitainen suhde humanismiin. Juuri hu-
manistien moraalikeskusteluissa oli tärkeää ”olla hyvä”. 
Hyveiden ja paheiden, samoin kuin hyveiden (virtù) ja 
kohtalon (fortuna) pohdiskelu oli keskeinen osa reto-
riikkaa, jolla humanistit käytös- ja kasvatusoppaissaan 
keskustelivat ihmisluonteesta. Näyttää siltä, että Machia-
vellin kritiikkiä oman aikansa moraalijärjestelmää koh-
taan voidaan lukea myös edellä mainitusta Ruhtinas-teoksen 
sitaatista. Toisin sanoen Machiavelli siis hyökkäsi humanistireto-
riikkaa vastaan humanistien omilla keinoilla. Tarkastellessaan renessanssin 
kirjallisuuden narratiivisia strategioita Salvatore Di Maria onkin esittänyt, 
että Machiavellin näkemys Firenzen historiasta oli ironinen. Machiavelli ku-
vaili suuria historiallisia hahmoja retoriikan keinoin: koomisin, romanttisin, 
satiirisin tai traagisin äänenpainoin.38 

 Mutta miksi Machiavelli hyökkäsi näin? Luultavasti hän koki edeltä-
jiensä humanistiretoriikan kyvyttömäksi muuttamaan aikansa poliittista 
kulttuuria. Voi myös ajatella, että Machiavellin näkökulmasta edeltävi-
en 1400-luvun humanistien moraalikirjoitukset universaaleine ihmis-
ihanteineen liikkuivat liian yleisellä tasolla tarjotakseen konkreettisia 
vastauksia valtiolliseen elämään. Uuden ajan alun poliittista ajattelua 
tutkineen James Hankinkin mukaan Machiavellin erityislaatuisuus tulee 
esiin juuri suhteessa humanisteihin: edeltävät humanistit eivät pyrkineet 
poliittisessa ajattelussaan valtioteoriaan, vaan keskustelun painopiste oli 
yksilötasolla. Machiavelli sitä vastoin pyrki retoriikan uuteen tulkintaan, 
jonka mukaan retoriikan tulee ennen kaikkea vaikuttaa. Koska politiikka 
oli julkisivujen maailma, aatteiden ja persoonien temmellyskenttä, jossa 
totuus alistetaan valtapyrkimyksille, teeskentelykin oli sallittua. Vallan 
säilyttämiseksi oli luvallista tarvittaessa turvautua valheisiin ja totuuden 
kätkemiseen.39 

37 Fontana 1999, 648—649.
38 Di Maria 1992.
39 Hankins 2003, 134.
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Kristilliset ja pakanalliset metaforat – kunniallista teesken-
telyä?

Miten Machiavelli sitten perusteli hallitsijan käytöstä? Machiavellin erikoi-
suus näkyy siinä, että hän käytti apunaan sekä kristillisiä että pakanallisia 
vertauskuvia: kerronnassa kulkevat rinnakkain Mooses ja kentauri, kettu ja 
leijona. Machiavelli tunnusti uskonnon mahdin valtiossa.40 Uskonnolla oli 
keskeinen rooli vallankäytössä, joten siihen viittaaminen teki kerronnasta 
vakuuttavampaa. Uskonto ei silti merkinnyt Machiavellille vain poliittista 
tekniikkaa, jolla hallitaan suuria yleisöjä.41 Se näkyy muun muassa siinä, 
että Machiavelli keskustelee uskonnon eri muodoista. Kristinuskon eri vai-
heiden, kuten varhaisen, keskiaikaisen tai paavien kristinuskon lisäksi hän 
huomioi muinaisen juutalaisuuden, pakanuuden ja islaminuskon.42 Mitä 
tulee hyveisiin, joita hallitsijan tulee osoittaa tai ainakin esittää omaavansa, 
kaikista tärkein on uskonto.43 
 Machiavelli myös tarkasteli historiallisina hahmoina sellaisia henkilöitä, 
joita aikalaiset kunnioittivat suurina hengellisinä johtajina. Tällainen hen-
gellinen auktoriteetti oli esimerkiksi Mooses, joka oli valittu kelvolliseksi 
puhumaan Jumalan kanssa. Koska hänen kaltaistensa hengellisten ruhti-
naiden valta oli peräisin Jumalalta, heistä keskustellessaan ihminen toimisi 
julkeasti ja uhkarohkeasti.44 Siitä huolimatta Machiavelli kuitenkin totesi, 
että ”en pidä enkä ole koskaan pitänyt puutteena puolustaa mitään mielipidettä 
järkiperustein turvautumatta auktoriteettien voimaan.”45

 Siten Machiavelli lähti tarkastelemaan Mooseksen kaltaista suurta hen-
gellistä auktoriteettia valtiomiehen mallina. Luvussa VI hän tarkastelee 
Mooseksen kaltaisten huomattavien opettajien toimia, kun taas luvussa 
XI hän yrittää selittää, miksi kirkko on nyt saavuttanut sellaisen vahvuu-
den maallisissa asioissa. Mooses oli käyttänyt hyväkseen Jumalan auktori-
teettia lakien ja määräysten luomisessa. Paavit Aleksanteri VI ja Julius II 
olivat esimerkillisiä ruhtinaita, koska he, kuten Ranskan Kaarle, Espanjan 
Ferdinand tai Venetsian dogekin, olivat saavuttaneet valta-asemansa oman 

40 Lauri Huovisen sanoin kyse oli moraalin autonomiasta: Machiavellin ajattelussa moraali, valta ja val-
tion tasapaino eivät olleet alkuperältään Jumalasta, vaan ennemminkin ihmisten aikaansaannosta. Huovi-
nen myös jäljitti Machiavellin uskontokäsityksen Marsilius Padovalaiseen. Ks. Huovinen 1970, 29
41 Machiavelli, Ruhtinas 1969, XI.
42 Fontana 1999, 639.
43 Machiavelli, Ruhtinas 1969, XVIII
44 Machiavelli, Ruhtinas 1969, VI ja XI.
45 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä 1: 58.
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kyvykkyytensä ansiosta ”ketun ja leijonan menetelmillä.46 Samasta syystä 
Machiavelli ylisti Cesare Borgiaa luvussa VII tämän pyrkimyksestä saattaa 
Romagnan alue keskushallinnon valvonnan alle.47 
 Kaikkien näiden oman aikansa hengenmiesten ja malliruhtinaiden me-
nestystä valtiossa Machiavelli selitti sillä, että heidän menetelmänsä olivat 
peräisin Moosekselta, Theseukselta ja Romulukselta – siis sekä kristilli-
siltä että pakanallisilta oppimestareilta. Ruhtinas-teoksessa Machiavelli 
ylistää Moosesta – olihan hänellä Jumala oppimestarinaan. Tälle rinnas-
teinen on kohta, jossa Machiavelli esittelee Kheiron nimisen kentaurin48, 
joka oli antiikin hallitsijoiden oppimestari.49 Molemmat opettivat Mac-
hiavellin mukaan samanlaisia asioita: miten saavuttaa ja säilyttää val-
ta sekä miten perustaa kestävä valtio. Näin kummatkin ruhtinastyypit 
– hengellinen ja maallinen – seurasivat samanlaisia menetelmiä ja ohjei-
ta. Kun kristityt pitävät Kristusta opettajana ja ihanteena, Machiavelli 
puhui samaan tapaan kentauri Kheironista oppimestarin vertauskuvana. 
Vertauskuva merkitsi tietysti sitä, että ruhtinaan on osattava käyttäytyä 
sekä eläimen että ihmisen tavoin ja että toinen näistä tavoista ei yksistään 
riitä. Se näkyy ainakin luvussa VI, jossa Machiavellin oppimestari ei ole 
”Kristus, ihmiskunnan Vapahtaja”, vaan Mooseksen Jumala, Israelin kan-
san vapauttaja.50 
 Valtiollisissa mietelmissä Machiavelli kuitenkin – puhuessaan roomalais-
ten uskonnosta – nostaa Numa Pompiliuksen, Rooman toisen kuninkaan, 
Mooseksen tasoisten lainsäätäjien joukkoon. Rinnastus Moosekseen on sel-
vä, koska Numa arvellessaan, ettei hänen oma arvovaltansa riittänyt, tur-
vautui uskonnon voimaan. Niinpä ”hän teeskenteli tavanneensa nymfin, joka 
hänelle oli sanellut ne säädökset, jotka hänen oli esitettävä kansalle.”51Itse asias-
sa ilman Numaa, roomalaisen uskonnon perustajaa, Rooma ei olisi voinut 
koskaan kasvaa mahtivallaksi. Juuri Numaa Machiavelli kuvaa avoimesti 
ja suoraan termeillä valehtelija ja petkuttaja. Toisaalta oli Mooses, juuta-
laisuuden perustaja ja kristinuskon isoisä, jota hän kuvaa kunnioituksella, 
koska hänet oli valittu puhumaan Jumalan kanssa. Monet viisaat ja varovai-

46 Machiavelli, Ruhtinas 1969, XVIII. 
47 Ks. Machiavelli, Ruhtinas 1969, VI, VII ja XI; myös Valtiollisia mietelmiä 1: 23.
48 Machiavelli näyttää tässä hyödyntävän pakanallista vertauskuvaa sen monessa eri merkityksessä. 
Kheiron oli kreikkalaisen mytologian kuuluisin kentauri, eli puoliksi ihmisen, puoliksi eläimen kaltainen 
myyttinen hahmo.
49 Ks. Viite 47.
50 Machiavelli, Ruhtinas 1969, VI.
51 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä I: 11.



Olemattomuus | 91

set hallitsijat, kuten Lycurgus, Solon ja Numa, turvautuivat uskontoon ja 
ainakin teeskentelivät puhuvansa Jumalan kanssa. Valtiollisissa mietelmissä 
Machiavelli perustelee, että uskonto auttoi sotajoukon kurin lujittamisessa, 
kansan innostamisessa, ihmisten säilyttämissä hyvinä ja pahetta kammok-
suvina.52 Uskonnon huomioiminen oli erityisen hyödyllinen valtataiste-
luissa ja puolueiden välisissä erimielisyyksissä, missä osapuolet vetosivat 
uskonnollisiin vakaumuksiin ja ihmisten pelkoihin.53 
 Machiavelli myönsi, että on hyvin helppoa tehdä vaikutus ja johtaa op-
pimatonta rahvasta, mutta oppineiden kaupunkikansalaisten kohdalla kyse 
oli taitolajista. Dominikaanimunkki Savonarola onnistui suostuttelemaan 
monia firenzeläisiä oppineita, sillä ”hän puhui Jumalan kanssa”. Machia-
vellia ei ensisijaisesti kiinnostanut se, puhuiko Savonarola totuutta vai 
teeskentelikö tämä. Tärkeintä on se, että hallitsija ymmärtää ainesta, jota 
hän yrittää muotoilla eli ihmisiä, joita hän yrittää puheellaan vakuuttaa.54

 Machiavelli perusteli teeskentelyn välttämättömyyttä sillä, että se on 
myös puolustuskeino tilanteessa, jossa vastustaja on muuten liian ylivoimai-
nen. Esimerkiksi sotilaallisen ylivoiman edessä teeskentely oli Machiavellin 
mukaan hyväksyttävää, ja se osoitti hallitsijan rohkeutta ja neuvokkuutta 
vaikeassa tilanteessa. Historioitsija Francesco Guicciardini sitä vastoin ei 
nähnyt teeskentelyssä mitään kunniakasta tai valtion etua tukevaa. Guic-
ciardinin kautta tiedetään, mihin perustui 1500-luvun alun mahtimiesten, 
paavi Aleksanterin ja Valentinon julkisuuskuva: heidän metkunsa olivat 
Rooman hovissa niin tunnettuja, että oli syntynyt sanonta, jonka mukaan 
paavi ei koskaan tehnyt sitä, mitä sanoi tekevänsä, ja Valentino ei koskaan 
sanonut sitä, mitä oli todella tekemässä.55 Ricordi-teoksessaan Guicciardi-
nin liitti teeskentelyn sitä vastoin yksilön intresseihin ja eduntavoitteluun 
ja asettui puolustamaan kirkkoa Machiavellin moraalilta.56

 Guicciardinin kritiikistä huolimatta Machiavellin huoli hallitsijan jul-
kisuuskuvasta ja sitä tukevasta käyttäytymisestä kuitenkin monin tavoin 
heijastaa aikaansa, 1500-luvun alkua. Aiheenvalinnassaan, lähteissään ja 
niille esitetyissä kysymyksissä Machiavelli käytännössä noudatti pitkälti 
oman aikansa tapaa ja käytäntöjä. Näin siitäkin huolimatta, että hän arvos-
teli edeltäjiensä liiallista sitoutumista antiikin klassikkoihin. Machiavellia 

52 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä I:11.
53 Machiavelli, Valtiollisia mietelmiä I: 12.
54 Fontana 1999, 646.
55 Borsellino 1976, 100.
56 Capata, Simulazione e dissimulazione [http://www.italica.rai.it/]
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ennen 1400-luvun humanistit olivat ahkerasti keskustelleet hyveen, kun-
nian ja vapauden käsitteistä.57 Machiavelli puolestaan pyrki antamaan näil-
le käsitteille 1500-luvun alun epävarmuuteen ja poliittiseen kuohuntaan 
vastaavaa sisältöä. Aikalaisnäkökulmasta katsottuna Machiavellin ajatus 
teeskentelystä ei ollut mitenkään erityisen poikkeuksellista. Machiavelli ei 
nimittäin kehottanut ruhtinasta tekemään vääryyttä hinnalla millä hyvän-
sä, vaan toimimaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla. 
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Pälvi Rantala

Muistettu, vaiettu
Kansanrunoilija ja kylähullu kertomuksissa

Kalkkimaan papiksi kutsuttu kansanrunoilija ja kiertolainen 
vaelsi kylillä 1800-luvun Tornionjokilaaksossa. Hän on yhä 
seudulla tunnettu hahmo – mutta mitä ja miksi Kalkkimaan 
papista kerrotaan? Millaisia muistoja yhteisössä pidetään 
kertomisen arvoisina, mistä taas vaietaan? Miten lähestyä sitä, 
mitä ei sanota; mistä kertoo olematon?

Älä unhoita kuulustella, olisiko Kalkkimaan pappi tavatta-
vissa

”Jos lukijani, joskus maailmassa siirryt Tornion tienoille, niin älä unhoita kuu-
lustella, olisiko Kalkkimaan pappi tavattavissa. Uhraa huoleti sitä varten päivä-
nen, se kyllä maksaa vaivan. – –” 
 ”Mutta kuka on Kalkkimaan pappi? Hän on merkillinen mies Suomen osuudes-
sa Länsipohjaa, vieläpä kappaletta ulompanakin.” 
 ”Edempätä nähden voisit häntä luulla Torniossa asuvaksi Venäjän papiksi, 
pitkine väljine kaapuineen, tuuheine tukkineen, partoineen. Mutta kun astut lä-
hemmäs, niin huomaat, että tämä ”pappi” käyttää varsin omituista virkapukua. 
Hänellä on näet yllänsä kaksi hametta, toinen kiinnitetty kupeille, toinen kau-
laan. Kesäisin hän on enimmiten lakitta ja kengittä. Kantaa usein kainalossa 
raamattua, postillaa tahi muuta kirjaa. Näitä kirjallisia kumppaleitansa hän 
väliin vetää perässänsä, milloin kelkassa, milloin nuoran päässä.” 
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 ”Tämmöinen outo ilmiö herättää luonnollisesti huomiota, missä hän kuljeksii. 
Mutta yhtä harvinaista laatua, kuin hänen ulkoihmisensä, ovat ne rikkaat lahjat, 
joilla luonto – turhaan – on hänet varustanut.”1

 Näin kirjoitti Tornionlaakson tunnetuimman kiertolaisen ja pilkka-
runoilijan, Kalkkimaan pappina tunnetun Pietari Herajärven aikalainen 
1880-luvulla. Kalkkimaan papin nimi muistetaan yhä vielä, mutta moni-
kaan tuskin tietää, kuka oikeastaan oli tämä kulkija, joka vaelsi 1800-luvun 
keskivaiheilla eri paikkakunnilla pohjoisessa Suomessa tehden pilkkarunoja 
ja -saarnoja. Kertomukset Kalkkimaan papista ovat siirtyneet suullisena 
perinteenä sukupolvelta toiselle muokkautuen ja säilyttäen oleelliset piir-
teensä. Samalla kertomukset ovat kiteytyneet ja imeneet itseensä piirteitä 
muusta perinteestä, ja vähitellen Kalkkimaan papista on tullut yhdistelmä 
paikallissankaria, antisankaria ja ”koijaria”, jonka henkilökohtaiset piirteet 
jo kauan sitten ovat unohtuneet. Näin historiallinen henkilö on muuttunut 
tarinoiden henkilöksi ja lopulta legendaksi. 
 Tässä artikkelissa tarkastelen Kalkkimaan papista kerrottuja tarinoita 
muistetun ja vaietun näkökulmasta2. Mitä ja miksi Kalkkimaan papis-
ta kerrotaan? Toinen kertomuksiin oleellisesti liittyvä seikka on vaikene-
minen. Mutta miten etsiä kertomuksista sellaista, mitä niissä ei sanota? 
Kertooko vaikeneminen tietoisesta sensuurista, kertomusten yleisestä luon-
teesta vai siitä, ettei kyseistä asiaa ole ollut olemassakaan yhteisössä, tai että 
sille ei ole olemassa sanallista muotoa? 
 Kertomisen ja vaikenemisen teemojen lisäksi kerron, kuka oli Kalkki-
maan pappi, millaisista oloista hän oli lähtöisin ja pohdin sitä, miksi Kalk-
kimaan pappi edelleen herättää halun kertoa, kirjoittaa ja tutkia.

Pietari Herajärvi: köyhästä pojasta kulkijaksi 

Pietari Aapo (Petter Abram) Herajärvi syntyi Alatorniolla, Ruottalan kylässä 
Kalkkimaalla syyskuussa 1830. Äiti Madlena Herajärvi oli jo ennen Pietaria 
synnyttänyt aviottoman pojan, joka kuoli pienenä, eikä Pietarinkaan isäs-
tä ole tietoa. Hänen jälkeensä Madlenalle eli ”Kalkkimaan Mallulle” syntyi 

1 Tornionlaakson vuosikirja 1990, 298. Kertoja on nimimerkillä Linnanen kirjoittanut Carl Alarik 
Castrén, joka kuului Alatorniolla vuosikymmenet vaikuttaneeseen pappissukuun. Kirjoitus on julkaistu 
Elias Lönnrotin 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi kootussa albumissa vuonna 1882.
2 Teen Lapin yliopistossa kulttuurihistorian väitöskirjaa kylähulluudesta työnimellä Kylähullu: siedetty, 
muistettu ja tarvittu. Tutkimukseni keskushenkilönä on Kalkkimaan pappi Pietari Aapo Herajärvi. Työssä 
tarkastelen mikrohistoriallisesti kylähullun merkitystä yhteisölleen.
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vielä viisi aviotonta lasta.3 Avioliiton ulkopuo-
lella syntyneiden lasten osuus vuonna 1830 syn-
tyneistä oli Alatorniolla 13 prosenttia, mikä oli 
hyvin korkea luku koko maan vertailuissa. Tämä 
johtunee ainakin osittain siitä, että Alatornio 
oli Suomen sodan jälkeen vuosina 1809—1810 
jaettu kahden valtakunnan kesken, ja rajaseutu 
oli Pietari Herajärven syntymän aikaan edelleen 

levotonta aluetta4. 1800-luvun alussa myös alle yksivuotiaiden kuollei-
suus oli korkea, ja Pietarin sisaruksistakin kaksi menehtyi pian synty-
mänsä jälkeen. Syynä korkeaan kuolleisuuteen oli etenkin nälänhätä, joka 
1830-luvulla Pohjois-Suomessa oli jopa pahempi kuin lähes koko Suomea 
koetellut suuri nälänhätä 1860-luvulla.5 Imeväiskuolleisuuteen vaikutti 
myös Alatorniolla käytetty epähygieeninen sarviruokinta6. Pietari Hera-
järven lapsuus ei olosuhteiltaan varmaankaan poikennut tuon ajan köyhis-
tä oloista kovin paljon: 1830-luvun katovuosien aikana arvioitiin pitäjässä 
liikkuneen nelisensataa köyhää7, joista suuri osa lapsia.  Pietarin äiti kulki 
talon töissä8 eikä ehtinyt tai voinut pitää pojasta huolta. Niinpä tämä jo 
pienenä joutui huolehtimaan itsestään.9 Lapissa ei ollut 1800-luvulla vai-

← Kalkkimaan pappi Johan 

Björkmanin kuvaamana 

1880-luvun alussa. Kat-

seen haastavaa intensii-

visyyttä eivät vuosikym-

menet ole haalistaneet. 

Tornionlaakson maakun-

tamuseon (TLMM) kuva-

arkisto.

3 Suomen kirkonarkistojen mikrofilmit, Alatornio, IK 204—208, 210—211. Magdalena Herajärvestä 
käytettiin myös nimiä Madlena, Malin ja Maalina. Pietarin sisarukset olivat Johan Petter, s. ja k. 1824, 
Johan s. 1837, Carl Gustav s. 1838, Maria Madlena s. 1841, Nils s. ja k. 1842 ja Brita Carolina s.1844. 
Madlenan muuttokirjassa v. 1838 mainitaan myös Elsa Caisa s. 1825, mutta syntymä- tai kuolintietoja 
tästä ei löydy Alatornion tai Karungin syntyneiden joukosta.  
4 Alatorniolaisten mukaan rajaseudun erikoisolot olivat houkutelleet niin mies- kuin naispuolisiakin ir-
tolaisia pitäjään ja rikollisuus, irstaus ja laiskuus olivat lisääntyneet paikkakunnalla. Lähteenmäki 2004, 
235; myös Rantatupa 1988.
5 Ks. Lähteenmäki 2004. Nälänhädän aikana taudit kulkivat kerjäläisten mukana, ja suurin kuolinsyy 
varsinaisen nälän lisäksi olivatkin kulkutaudit. Ks. Häkkinen et al. 1991. Pietarin äiti ja veli kuolivat 
nälkävuosina 1864 ja 1865, jolloin elinolosuhteilla on saattanut olla vaikutusta etenkin veljen varhaiseen 
kuolemaan 28-vuotiaana.
6 Lähteenmäki 2004, 258.  Imetyssarvea käytettiin etenkin Pohjanmaalla, mutta myös Alatorniolla. Syy-
nä sen käyttöön oli yleensä se, että äidin oli kuljettava töissä, ja imetyssarven käyttö mahdollisti lapsen 
jättämisen esimerkiksi sisarusten hoidettavaksi. Lithell 1983, 68.
7 Vuonna 1830 Alatornion väkiluku oli 4027. Rantatupa 1988, 97.
8 Kirkon asiakirjoissa Madlenasta käytetään nimityksiä pigan (piika), dejan (karjakko; aikaisemmin tar-
koitti myös aviottoman lapsen äitiä, kuten ilmeisesti Madlenan kohdalla), inhysesqvinnan (itsellinen; loisasu-
ja; omassa mökissään asuva yhteiskunnan huollettava), lösa kvinnan (irtolainen). Ks. Solanterä 2002; Sointula 
2003.
9 Pietarista ei löydy merkintöjä 1830—1840-luvun köyhäinhoidon asiakirjoista, joten ruotulaisena hän 
ilmeisesti ei ole ollut. On myös mahdollista, että osa asiakirjoista on kadonnut. Hänen pikkusiskonsa ovat 
sen sijaan olleet sijoitettuna taloihin ainakin 1850-luvulla, ja hänen äidilleen ja isoisälleen Antille on mak-
settu köyhäinhoidon tukea ainakin 1850-luvulla. OMA, NI: 7—11. 
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vaishoitolaitoksia, joten köyhäinhoito oli sukulaisten vastuulla tai sitten 
köyhiä kierrätettiin ruodussa.10

 Aikalaisen kertoman mukaan Pietari jo pienenä mieluummin ”istui yk-
sinänsä, ihaillen aurinkoa, kuuta, luontoa, taikka kuunteli kansan kertomuksia 
menneistä oloista ja tapauksista.”11Näin kertoja antaa ymmärtää, että Pietari 
jo lapsena oli erikoinen ja muista köyhien lapsista poikkeava, ja korostaa 
intellektuaalisuutta, jonka vuoksi tämä kohoaa muun rahvaan yläpuolelle. 
Mirjam Kälkäjän novellissa Kalkkipappi Pietarin alistettu asema muiden 
nuorten keskuudessa johtuu hänen asemastaan huutolaispoikana, joka ei 
käyttäydy riittävän nöyrästi ja kunnollisesti.
 Pietarin Herajärven lapsuudessa ei Alatorniolla ollut kouluja. Kiertokou-
lu ja kansakoulu alkoivat toimia vasta 1875, ja siihen saakka vanhemmat 
huolehtivat lasten opetuksesta.12 Pietari oppi itsekseen lukemaan 13-vuoti-
aana ja etsi sen jälkeen käsiinsä kaikki mahdolliset kirjat. Erityisesti hän oli 
kiinnostunut historiallisista ja maantieteen kirjoista sekä Yrjö-Koskisen Suo-
men historian teoksista, joita hän luki muun muassa Niilo Liakan talossa.13 
Vaikka 1700-luvulla kansan sisälukutaito yleistyi kaikkialla, myös Lapissa, 
pitkät etäisyydet ja opettajien heikko saatavuus heikensivät alueen tilannet-
ta. Lukutaito oli kuitenkin 1800-luvun alkuun tultaessa ”aivan koneellista, 
määrättyyn kirkolliseen tarkoitukseen sovitettua.” Kirjoitustaitoisia oli harvassa, 
ja muiden kuin sivistyneistön tiedonvälitys olikin lähinnä suullista.14 
 Pietari Herajärven nuoruudesta ei ole paljonkaan tietoja saatavissa, mut-
ta kerrotaan hänen kyllästyneen työntekoon 16-vuotiaana ja ”jolleki sen ajan 
ihmiselle se oli sanonu itsestään että hän on niin laiskaa lihhaa että hän ei viitti 
tehä työtä, että näin hän ellää kaikkiin helpoimmalla.”15 Hän alkoi käyttää ver-
baalisia lahjojaan ja muistiaan hyväkseen elättääkseen itsensä. Näin Kalk-
ki-Pekkana tunnetusta Pietari Herajärvestä vähitellen tuli pilkkarunoilija, 
saarnaaja ja kiertolainen, joka alettiin tuntea Kalkkimaan pappina. Kalkki-
maan papin julkinen persoona syntyi vähitellen toisten ihmisten puheissa 
ja niiden kautta samalla kun henkilökohtaiset piirteet karsiutuivat. Tämä 
liittyy etenkin kertomusten luonteeseen ja ajan kulumiseen. Kun kerto-
muksia toistetaan ja kerrotaan edelleen, unohtuu alkuperäinen aines yhä 

10 Rantatupa 1988, 276—280.
11 Tornionlaakson vuosikirja 1990, 298.
12 Lähteenmäki 2004, 212—219; Rantatupa 1988, 345—346.
13 TLMM, äänite 280.
14 Lähteenmäki 2004, 218—219.
15 SKS, KRA, KRK 243, 80, 1935. Otto Hammasjärvi.
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enemmän ja kertomus menettää yksilöllisyyttään ja ainutlaatuisuuttaan.16 
Pietari Herajärvi tuskin olisi jäänyt kenenkään mieleen, mutta Kalkkimaan 
pappina hän elää paikallisten ihmisten muistoissa yhä edelleen.

Mitä ja miksi Kalkkimaan papista kerrotaan? 

Kertomusaineisto koostuu pääosin SKS:n kansanrunousarkistoon tallen-
netusta materiaalista, perinnehaastatteluista ja kirjallisista muisteluista. 
Lisäksi mukana on yksi esitelmä ja yksi aikalaiskirjoitus.17 Yhteensä kerto-
muksia on 28. Ajallisesti aineisto jakautuu seuraavasti:

aineisto 1880-luku 1930-luku 1950-luku 1960-luku 1970-luku

SKS KRA, 

käsikirjoitukset

5 1

SKS KRA, 

äänitteet

7 1 10

Tornionlaakson 

maakuntamuseon äänitteet

1 218

Elias Lönnrotin 

80-vuotisjuhlan kunniaksi 

julkaistu albumi (Suomen 

ylioppilaskunta)

1

Useimmissa kertomuksissa mainitaan, kuka Kalkkimaan pappi oli ja mis-
tä hän oli kotoisin. Hänen kummallinen pukeutumisensa ja ulkonäkönsä, 
erityisesti naisten hameisiin, ”saarnapukuun”, sonnustautuminen ovat ker-
tojien mieleen jääneitä seikkoja. 
 ”Sillä oli hamhet päällä, se oli toinen täsä vyötäryksellä ja toinen oli kaulassa 
kiinni. – – Mutta mie olin aika pieni, että mul on jääny se hänen vaatetus niin 
miehlen, ku se oli vähän kummempi kun siihen aikaan muilla miehillä oli.”19 

16 Siikala 1984, 20; julkisen persoonan muovautumisesta ks. Leskelä-Kärki 2001 ja Mazzarella 1997.
17 Väitöskirjassani käytän lähteinä kertomusaineiston lisäksi aikalaismateriaalia, asiakirjoja, kaunokirjal-
lisuutta, julkaistuja kirjoituksia Kalkkimaan papista sekä tämän omia runoja.
18 Tornionlaakson Maakuntamuseon äänitteiden ajoitusta en ole saanut selville. Luultavasti yksi nauhoi-
tus sijoittuu 1950-luvulle ja kaksi 1960- tai 1970-luvulle. 
19 SKSÄ A 823, 1958.
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 Myös Kalkkimaan papin tekemistä kujeista ja kolttosista kerrotaan usei-
ta versioita. Seuraava kertomus sijoittuu oikeussaliin ja kohteena on tuo-
mari, mutta kertomuksen eri versioissa pyllistelyn kohteena on usein pappi 
tai pappilan neidit: 
 ”Oikeuteen mennessään hän oli lyönyt vetoa, että hän pyllistää takapuolensa 
tuomarille ja pieraisee. Hän oli ollut tuomarin edessä todistamassa. Lähtiessään 
hän pudotti povestaan leipäpalan lattialle, kumartui sitten ottamaan sitä ja pyl-
listi tuomariin päin, pieraisten samalla voimakkaasti. No tuomari oli tietenkin 
heti moittinut, että tehän olette häpeämätön, kun pierette oikeudessa. Edellä oli juu-
ri ollut puhe siitä, ettei kuulopuheen perusteella voi todistaa, pitää nähdä. Kalk-
kimaan pappi kysyi heti lautamiehiltä: ’Kuas näki?’ Eihän sitä kukaan sanonut 
nähneensä. ’No ei kuulupuheishiin voi luottaa nähjä se pittää!’ ”20

 Ehdottomasti useimmin kertomuksissa kuitenkin mainitaan se, että 
Kalkkimaan pappi teki pilkkalauluja ja -runoja ja kulki kylillä saarnaten, 
aluksi toistaen pappien saarnat sanasta sanaan ja myöhemmin keksien 
myös omia pilkkaavia ja teräväsanaisia saarnojaan. Pilkkarunoja hän teki 
etenkin silloin kun sai talossa huonoa kohtelua. Pilkan kohteena olivat 
erityisesti papit ja muu vallasväki, mutta niitä syntyi myös köyhissä ta-
loissa. Runojen ja laulujen hallitsevuus21aineistossa johtunee osittain sen 
keruuintressistä: Kalkkimaan pappia muistellaan SKS:n haastatteluissa 
lähinnä paikallisena runoilijana ja kuuluisuutena. Joissain yhteyksissä 
haastattelija kysymyksillään johdattaa haastateltavaa tiettyyn lauluun tai 
kertomukseen: ”No olettekos kuulleet laulua sellasista Nälkähäistä?” 22 tai: 
”Oottekos semmosta kuulleet, että se veti Raamattua perässään?” 23 Osa kerto-
muksista onkin samoja teemoja toistelevia, mutta mukana on hyvinkin 
runsaita ja vaihtelevia kuvauksia ja jopa arvioita Kalkkimaan papin elä-
mästä. Moni kertoo siitä, miten Kalkkimaan pappia on pidetty viisaana, 
hulluna tai molempina, ja kertoja myös itse arvioi tämän luonnetta ja 
elämää.

20 SKS, KRA, PK Arvola Oiva TK 8:4, 1961.
21 Pilkkarunoilusta kerrotaan 19 kertomuksessa, saarnaamisesta 15:ssä, ja lisäksi kertomuksista löytyy 39 
mainintaa eri runoista, saarnoista ja lauluista. 
22 Nälkähäät on Kalkkimaan papin kenties tunnetuin runo, jonka hänen sanotaan tehneen, kun häntä 
ei häätalossa päästetty vihkimään paria ja muutenkin kohdeltiin huonosti. Useimmat kertojat muistavat 
runon alun: Eikä siellä nälkähäissä ollu ku viisi kuusi leipää, ja niistäki oli jäljellä vaan keskipaikka reikää. 
Kokonaisuudessaan runon eräs versio on luettavissa Tornion kirjasto sivulla http://www.tornio.fi/kirjasto/
torkok/kalkkipappi/runot/nalkahaat.htm.
23 Kalkkimaan papin kerrotaan vetäneen Raamattua perässään narun päässä tai kelkassa, ja muiden tätä 
paheksuessa todenneen, että ”sitä Herrakin kurittaa, jota hän rakastaa.” 
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24 SKS, KRA Paulaharju, Samuli 33378, 1937. Kolmessa 
kertomuksessa mainitaan Kalkkimaan papilla olleen ”kahdet ai-
vot”, ja että tämän pääkallo olisi kuoleman jälkeen viety 
Helsinkiin tutkittavaksi. Ruumiinavauspöytäkirjoista 
ei löydy merkintää siitä, että Pietari Herajärvelle oli-
si tehty ruumiinavausta ainakaan Torniossa. OMA, 
Tornion piirin piirilääkärin 
arkisto Ca:1.
25 SKS, KRA Hammas-
järvi, Otto 243: 80, 1935.
26 SKSÄ 33, 1973.
27 TLMM äänite 280.
28 Vrt. Siikala 1984, 82: kertoja 
pohtii kertomusten ja tosiasioitten eroa, 
ja ”tarina kertoo” -ilmaus osoittaa mitkä asi-
at saattavat olla ihmisten puheita vailla varmaa 
perää.
29 TLMM äänite 526.
30 Ukkonen 2000a; ks. myös Saarinen 2005, 65.

 ”Ja se oli viisas. Sillä oli kahet aivot, kun tohtori oli sen raajonut. Ei sille pär-
jänny papit.”24

 ”Siitä on paljon puhuttu ja arvosteltu onko se ollu hullu vai viisas mutta enim-
mäkseen, että se on ollu tavallista ihmistä viisaampi ja lahjakkaampi, että jos se 
olis saanu koulu oppia niin se olisi ollut kuuluisa mies, Runoilija ja n. e. p.”25

 ”Ja sitten se teki semmosta muuten hyvinkin ilkivaltasta – –. Kyllä se oli pa-
hemmin semmosta  niinku huonoa,  et ei se mitään semmosta hyvvää edistäny.”26

 ”Tämä poikariepu, Pekka Aapo Herajärvi, renttu, puolihullu, ja kuitenkin 
täynnä mitä herkimpiä sielunelämän värähdyksiä. Mutta mies joka oli ajettu pois 
omasta minästään, valhekuoren sisään vain elämään valhe-elämää.”27

 Kertojista suurin osa on kuullut juttuja vanhemmilta ihmisiltä, ja osa on 
myös lapsena nähnyt Kalkkimaan papin. Useimmiten kertomukset alkavat 
kommentilla ”kerrotaan, että...” tai ”olen kuullut...”. Jotkut mainitsevat, mistä 
ovat jutun kuulleet ja kommentoivat sen paikkansa pitävyyttä28: ”Tästä ny on 
monia kertomuksia, mutta mie luulen, että minun kertomus on lähinnä tottuutta. Se 
on löyetty niitten ihmisten sanoman mukkaan, jotk’on olleet jo täysiässä.”29Vaikka 
kertojat sijoittaisivatkin kertomuksensa aikaan ennen omaa syntymäänsä, 
he usein kertovat ikään kuin olisivat olleet tapahtumahetkellä läsnä. Taina 
Ukkonen puhuu tällaisesta kokemuskertomuksena: kertomuksessa esitetty 
kokemus on voinut olla myös jonkun muun kuin itse kertojan30. Kertojat 
saattavat identifioitua yhteisölle tärkeisiin tapahtumiin jopa niin, että 
he ”muistavat” sellaista, jota eivät ole itse oikeasti ko-
keneet. Kerronta sisältää myös tapahtumalle anne-
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tun merkityksen arvioinnin31. Tapausten todenperäisyyden ja Kalkkimaan 
papin luonteen ja elämän lisäksi kertojat arvioivat myös runojen alkuperää: 
”Samalla kun se [Jalmari Puoskari, paikallinen kotiseutumies] sanomalehen 
kautta niitä keräs [1930-luvulla], niin ne saattoivat muittenkin laulamia laulu-
ja hälle tuua, jotka ei olleetkaan sen Kalkkipekan lauluja.”32

 Kertomukset Kalkkimaan papista ovat yhteisön jaettua, kollektiivista 
muistamista. Yksilöllisinä muistajina olemme riippuvaisia yhteisöstämme: 
yhteisö, jossa elämme ja toimimme, määrittelee muistamisen arvoiset asi-
at.33 Kalkkimaan papin hahmossa on ollut jotain sellaista, mitä on pidet-
ty tärkeänä ja muistamisen arvoisena, ja niin kertomukset ovat siirtyneet 
suullisena perinteenä sukupolvelta toiselle. Outi Lehtipuron mukaan kan-
sanperinne on ajattelun, oivaltamisen ja sanomisen taitoa, joka on monin 
sitein kiinni ympäristössään ja sen elämänmuodossa, uskonnossa, histori-
assa ja sosiaalisissa suhteissa34. Paikallinen perinne toimii myös yhteisön 
identiteetin luomisen välineenä: yhteisesti jaetut kertomukset ja mennei-
syyden tapahtumat, merkkihenkilöt ja muistettavat hetket kiteyttävät yh-
teisen menneisyyden hallittavaan muotoon35. 
 Kerronta on myös sosiaalinen tapahtuma. Kertoja antaa kuulijoilleen hu-
via ja tietoja, ja kuulijat tarjoavat vastikkeeksi tarkkaavaisuuttaan, arvos-
tusta ja omat juttunsa.36 Aineistoni kertomukset ovat pääosin syntyneet 
”epäluonnollisessa” kertomistilanteessa, haastattelussa. Ainoastaan yhdessä 
tapauksessa suullinen perinne on yhteisesti jaettua: paikallinen kansanpe-
rinteen kerääjä Jalmari Puoskari piti esitelmiä Kalkkimaan papista 1950-lu-
vulla paikkakunnan yhteisissä tilaisuuksissa. Vaikka nauhoitetun esitelmän 
tarkasta ajankohdasta ja tapahtuman luonteesta ei ole tarkkaa tietoa (ilmei-
sesti kyseessä on äitienpäivä, toisessa esitelmässä syntymäpäivä), esiin tulee 
kuitenkin se, mitä yleisö odottaa ja mitä kertoja haluaa tuoda esiin. Puoskari 
lopettaa esitelmänsä dramaattisiin sanoihin siitä, miten elämän lopun lähes-
tyessä Kalkkimaan papin mielessä syntyi katumus siitä, että hänelle anne-
tut, synnyinlahjana saadut lahjat oli hukkaan heitetty. Hetken hiljaisuuden 
jälkeen tilaisuuden juontaja pyytää Puoskaria kertomaan Kalkkimaan papin 

31 Saarinen 2005, 65; ks. myös Anttonen 2004, 98—99.
32 SKSÄ 33: 4—10.1973.
33 Ukkonen 2000a; myös Saarinen 2005, 65.
34 Lehtipuro 2003, 19. 
35 Perinnelajityyppinä kertomukset voisi luokitella lähinnä paikallistarinoihin (Siikala 1984, 131), historial-
lisiin tarinoihin, kronikaatteihin (Lehtipuro 1982, 45—47; Siikala 1984, 131), ja kaskuihin (Knuuttila 1982, 
114—117).
36 Roberts 1978, 78. 
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kujeista, että saadaan yleisö hyvälle tuulelle. Oletuksena oli, että suurin osa 
kuulijoista tuntee tarinat jo ennestään ja tietää ne hauskoiksi37. Oleellinen 
osa perinteen käyttöä on siis sen viihdyttävyys, joka suurelta osin perustuu 
traagisuuden ja hauskuuden kiehtovaan ristiriitaan.

Ei niitä kaikkia kertoa viitsi
 

Kertomuksissa Kalkkimaan papista toistuvat tietyt piirteet, tapahtumat ja 
runot, ja toisaalta monia teemoja jää käsittelemättä. Johtuuko tämä tee-
mojen olemattomuus aineistossa sitten kertojien tietoisesta sensuroinnis-
ta, muistitiedon kapeudesta näiltä osin vai eikö joidenkin asioiden katsota 
kuuluvan tämän tyyppisiin kertomuksiin? 
 Osin kyse on aineiston luonteesta; kertojien mielestä kertomuksiin kuu-
luvat tietyt asiat, eikä esimerkiksi Kalkkimaan papin elämäntavoista, ih-
missuhteista tai seksuaalisuudesta näissä yhteyksissä sen vuoksi kerrota. 
Vain jotkut nostavat esiin sen, miten lapsuuden ja nuoruuden olosuhteet 
ja ihmissuhteet ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että Pietarista tuli kulkija, 
työn välttelijä ja alkoholin suurkuluttaja. Äiti Madlena mainitaan yleensä 
vain naisena, joka hylkäsi poikansa38, ja sisaruksista kerrotaan vain Britasta 
eli Pirkosta, joka oli ”kaiken maailman ihminen”. Pietarin mahdollisista 
ystävyys- tai seurustelusuhteista ei näissä kertomuksissa ole mainintoja. 
Tällaisten asioiden puuttuminen kertomuksista ei kuitenkaan välttämättä 
kerro tietoisesta sensuurista, vaan pikemminkin kertomusten lajityypistä.
 Perinteen sensuuri noudattelee vallitsevia arvo- ja normijärjestelmiä. Se, 
mikä yhdessä kulttuurissa voidaan ongelmitta hyväksyä, voi olla ongelma 
toisessa kulttuurissa. Tällaiset ainekset lähtevät normaalisti muuttumaan 
nimenomaan uuden kuulijakunnan ehdoilla.39 Aineistossani kertojien sen-
suuri liittyy useimmin tiettyihin, ”räikeiksi” luokiteltuihin runoihin, joissa 
mainitaan ihmisiä, sukuja tai taloja ja joita ei ainakaan julkisesti haluta ää-

37 Ks. Siikala 1989, 101: Samalla kun kulttuurissa kasvaessaan ihmiset oppivat tuntemaan sen muut odotuk-
senmukaiset struktuurit, he oppivat tuntemaan myös kulttuurissa tavalliset kertomukset ja kertomisen tavat. 
He tietävät, millainen kertomus on ja mitä erilaisiin kertomuksiin kuuluu. Tämä mahdollistaa kertomuksen 
ymmärtämisen, tulkinnan, mieleen painamisen sekä uusien kertomusten esittämisen.
38 Teen parhaillaan kulttuurihistorian laudaturtyötä, jossa paneudun aviottoman äidin elämisen mahdol-
lisuuksiin ja Madlenan elämään 1800-luvulla. Kiinnostuksen teemaan herätti juuri se, miten Madlenasta 
kertomuksissa puhutaan ja toisaalta esim. Kirsi Pohjola-Vilkunan (1995) tutkimus, jossa todetaan, ettei 
palvelusväen naisilla juuri ollut oikeutta ja mahdollisuutta päättää asioistaan eikä oikeutta omaan ruumii-
seensa. Tästä näkökulmasta asettuvat uuteen valoon myös viittaukset Madlenan löyhään moraaliin.
39 Honko 1979, 66—67.
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neen sanoa.40 Usein runo kuitenkin lausutaan pienen houkuttelun jälkeen. 
Esimerkiksi seuraavassa kertoja lopulta esittää runon hyvinkin halukkaasti:

[Haastateltava]: ”Sillä on... mutta ne on sellaisia. On mulla [niitä runoja] aika 
lailla. Mutta niit ei viitti tuota... Ne koskee...” 
[Haastattelija]: ”Nii mutta nämä menee niinku arkistoon että ei niitä tänne jää, 
menee Helsinkiin ja Tukholmaan, tieteellisiin ihan siis ei ne –” 
[Haastateltava]: ”No jos mie nyt yhen annan herrainpäivämiehestä tästä kyläs-
täki.”41.

Sensuroidut runot eivät välttämättä minun korviini kuulosta kovinkaan ra-
juilta, mutta tässä luultavasti onkin kyse vallitsevan arvojärjestelmän muu-
toksesta. Toisaalta myös runoissa käsitellyt henkilöt ovat kuolleet jo aikaa 
sitten, toisaalta taas itse ulkopuolisena en huomaa kaikkia viittauksia, joita 
paikallinen yhä edelleen saattaa pitää sopimattomina.42 Toisten runojen 
poissaoloa selitetään kaskunomaisesti, kuvaten samalla myös Kalkkimaan 
papin tapaa ansaita elantonsa:
 ”Kurtti oli kieltäny Pekkaa sitä viisuamasta, antanu sille viis kultamarkkaa 
ni että kun ei hän koskaan sitä viisua.”43

 ”Mutta herrat sitten maksoivat Kalkkimaalle aika paljon, ettei se laulanu sitä 
enempää. No, senhän teki kunnia.”44

 Joissakin tapauksissa kieltäytyminen runon lausumisesta liittyy kertojan 
omaan arvomaailmaan, näin etenkin jumalanpilkaksi tulkittavien runojen 
kohdalla. 

40 ”Sananalaiseksi joutumisesta” ks. Apo 1989, 121: Yhteisön kannalta juorut ja henkilötarinat toimi-
vat sosiaalisen kontrollin välineenä – ne muistuttavat, että oli syytä esim. noudattaa viidettä tai kuudetta 
käskyä, muussa tapauksessa joutui julkisuuteen, sananalaiseksi. Häpäisevien kertomusten tehoa lisäsi se, 
että ne saatettiin kiteyttää runomittaiseksi lauluksi. Jos tämä kiteyttäminen oli onnistunut, se lisäsi ker-
tomuksen mahdollisuuksia päästä kollektiivitraditioon, tulla yhteisön uusien jäsenten muistiinpanemaksi 
ja esittämäksi.
41 SKSÄ 31, 1973. Anna-Leena Siikala (1984, 79) kuvaa omista haastatteluistaan samantyyppisiä keskus-
teluja. Tutkimuseettinen kysymys on se, missä määrin haastateltavalle on kerrottu siitä, mitä aineistolla 
tehdään ja mihin sitä käytetään. Siikala päätyi omassa tutkimuksessaan käyttämään peitenimiä haastatel-
tavista. Itse olen kertojista tuonut esiin iän ja sukupuolen, jos nämä ovat tiedossa, en nimiä, vaikka nekin 
toki ovat lähdeviitteiden perusteella kiinnostuneiden löydettävissä.  Jos kertoja on olettanut, ettei aineistoa 
käytetä julkisesti, ei ongelmaa mielestäni poista se, että haastattelu on tehty 1970-luvulla. Voi tietysti 
myös miettiä, mitkä voisivat olla sellaisia asioita, jotka loukkaavat ja sen vuoksi pitäisi jättää kertomatta. 
Tarvitseeko tutkijankaan tuoda julki kaikkea tietämäänsä?
42 Olen itse kotoisin Etelä-Suomesta, ja Tornionlaakson kulttuuriin olen tutustunut vasta viime vuosina. 
Edelleenkään en asu alueella vaan yliopistokaupungissa Rovaniemellä.
43 SKSÄ 31, 1973.
44 SKSÄ 244, 1973.
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 ”Mul ei ole ollu oikeastaan innostusta koskaan tuommossiin, jotka ovat tuomosta 
rummaa ja muuta, ni mie en ole – olen aina tahtonu niinku vähän suuni pitää 
pikkuse... Mutta joskus [oon] sattunu kuulemaan niitä.”45

 Kertomusten luonne voi selittää joidenkin teemojen poissaolon. Seikat, 
joista yhdessä suullisen perinteen lajissa vaietaan, voivat olla näkyvästi esil-
lä toisessa46. 
 Vaikka kertomukset vaikenisivatkin joistain teemoista, ei kyse välttä-
mättä ole siitä, ettei niitä Kalkkimaan papin ajan yhteisössä ja kulttuurissa 
olisi ollut olemassa. Esimerkiksi erilaisille poikkeavuuksille ei välttämättä 
ollut sanoja. Seksuaalinen poikkeavuus, vammaisuus, autismi tai psyykki-
nen poikkeavuus saattavat olla seikkoja, jotka tulevat kertomuksissa esiin 
kiertoilmaisuin tai putkahtavat esiin arkistojen kätköistä47. Seppo Knuut-
tila pohtii, missä määrin merkityksellisinä voi pitää niitä seikkoja, joista 
tekstit vaikenevat tai miten voi tietää, mistä ne vaikenevat. Mahdollisia 
vaiettavia asioitahan on useita, samoin syitä tähän vaikenemiseen. Merki-
tykselliseksi vaikeneminen tulee silloin, kun se aineistoa analysoidessa tun-
tuu toistuvan samankaltaisena.48 Esimerkiksi se, ettei Kalkkimaan papin 
seksuaalisuudesta tai sukupuolisuudesta kerrota, tulee ymmärrettäväksi 
tarkasteltaessa laajempaa aineistoa: tämänkaltaiset miespuoliset kylähul-
lut ja erikoiset eläjät esitetään kertomuksissa useimmiten epäseksuaalisina 
ja lähes sukupuolettomina. Kyseessä näin ollen on tuskin vain kertomisen 
tapa, vaan pikemminkin se tapa, jolla heidät yhteisössään mielletään, tai 
jollaisina heidät halutaan nähdä ja esittää.49

Kertomusten vaikeneminen joistain teemoista saattaa johtua myös siitä, 
että monet asiat ovat niin itsestään selviä ja epäkiinnostavan tuntuisia, et-
tei niistä kerrota. Näihin kuuluu esimerkiksi se, miten Kalkkimaan pappi 
kulki paikasta toiseen, missä hän nukkui yönsä ja kenen kanssa seuruste-
li jokapäiväisessä elämässään. Koska Kalkkimaan pappi on kiinnostava ja 
muistamisen arvoinen nimenomaan kertomusten sankarina (tai antisanka-
rina), ei tämäntyyppisessä aineistossa juurikaan paneuduta konkreettisen 
henkilön elämäntapojen kuvailuun ja sosiaalihistoriaan. Muun aikalaisma-

45 SKSÄ 33, 1973.
46 Ks. Knuuttila 2002, 128. 
47 Ks. Löfström 1999; myös Eskola 1990. Pietari Herajärven kohdalle on pappi kirjoittanut rippikirjaan 
merkinnän mindrevetande?. Hänkään ei siis ole ollut varma tämän määrittelyn oikeellisuudesta. 
48 Knuuttila 2002, 128. Teoksen nimi on kuvaavasti Puuttuvat viestit ja se käsittelee nonkommunikaatio-
ta.
49 Ks. esim. Rantala 2003. 
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teriaalin avulla voi kuitenkin tehdä päätelmiä ajasta ja ympäristöstä, josta 
kertomuksissa on mukana vain viitteitä.
 Jotkin teemat saattavat puuttua aineistosta myös siitä yksinkertaisesta 
syystä, että ne ovat olleet kyseiselle kulttuurille ja yhteisölle vieraita. Toi-
saalta kertojat eri aikoina lisäävät kertomuksiinsa teemoja ja yksityiskoh-
tia omasta ajastaan ja ympäristöstään, tai siitä, millaista olettavat elämisen 
olleen Kalkkimaan papin aikaan50. En siis voi tehdä johtopäätöksiä asioi-
den olemisesta tai olemattomuudesta sen perusteella, mitä omaan aikaani 
tai elämänpiiriini sisältyy tai on sisältymättä. Kuitenkin myös itse toimin 
kertojana ja teen valintaa nostamalla esiin joitain teemoja ja jättämällä 
toiset vähemmälle käsittelylle. Näin osaltani uusinnan ja muokkaan pe-
rinnettä.
 Kertomukset Kalkkimaan papista antavat kuvan paitsi kohteestaan 
myös kertojista itsestään ja heidän arvoistaan, kulttuuristaan ja ajastaan. 
Muisteluaineiston kohdalla ei kuvausta menneestä voida koskaan irrottaa 
muistelijasta. Aineisto ei koskaan ole sillä tavalla objektiivista, että sitä 
voitaisiin käyttää lähteenä pohtimatta koko ajan, kuka tässä puhuu, ke-
nestä ja missä tarkoituksessa.51 Sama toki koskee kaikkia lähteitä. Taina 
Ukkosen mukaan muistitietoa ja muistelua on tarkasteltava ensisijaisesti 
todellisuuden tulkintana ja pohdittava esimerkiksi sitä, mitä ja minkä-
laisia asioita pidetään muistamisen ja kertomisen arvoisena sekä miten 
niitä muistetaan ja tulkitaan52. Kalkkimaan papista kerrottaessa tulee sel-
västi esiin se ajallinen muutos, joka tapahtuu 1880-luvulta 1900-luvun 
loppuun tultaessa. 1930-luvulla esimerkiksi häntä pidettiin väärinym-
märrettynä nerona, ja hänelle pystytettiin muistopatsas Alatornion kir-
kon viereen. Myös hänen elämäänsä, esimerkiksi alkoholismia tai yleensä 
hänen ainutlaatuisuuttaan, muisteltiin. 1970-luvulla tuli esiin runojen ja 
pilkkalaulujen ilkeys, ja samalla henkilökohtaiset piirteet vähitellen kato-
sivat. 1980-luvulla Mirjam Kälkäjän novelli ja näytelmä palauttivat Pieta-
rin elämään fiktion keinoin: äidin hylkäämä poikariepu herättää sympatiat 
ja tekee ymmärrettäviksi tämän elämässään tekemänsä ratkaisut. Näin yh-
teisö, joka ei enää ole elänyt kertomuksen kohteen kanssa samassa ajassa, 
kertoo myös itsestään ja omista arvoistaan.

50 Esim. kerrotaan, että Pietari Herajärvi olisi myyty huutolaisena, vaikka ensimmäisen tiedot Alatorniolla 
pidetystä ihmishuutokaupasta löytyvät Rantatuvan (1988) mukaan vasta vuodelta 1853, jolloin Pietari oli 
jo 23-vuotias.
51 Pöysä 1997, 50—51.
52 Ukkonen 2000b.
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Kalkkimaan pappi houkuttaa kirjoittamaan 

Kalkkimaan pappi on suullisen perinteen lisäksi inspiroinut kirjoittamaan. 
Hänestä on kirjoitettu lukuisia artikkeleita ja myös kaunokirjallisuudessa 
hän on saanut paikkansa. Kirjailija Mirjam Kälkäjä kirjoittaa Kalkkipappi 
-näytelmän käsiohjelmassa:
 ”Vuosikausia on Kalkkipappi kiusannut mieltäni, tullut uniin, pannut kirjoit-
tamaan. Tein romaanin muusta aiheesta, monta romaania, ja aina Petter viisui-
neen oli taustalla, ärsytti.”53

 Tässä paikallisen kansanperinteen suosikkihahmossa on siis jotain, joka 
saa kirjoittamaan ja kertomaan – ja myös tutkimaan. Useimmat kirjoituk-
set perustuvat olemassa oleviin tarinoihin, erityisesti Pietarin aikalaisen ni-
mimerkki Linnasen kirjoitukseen, joka on julkaistu useissa eri lähteissä, ja 
kansanperinteen kerääjien Jalmari Puoskarin ja Arvid Oukan kokoamaan 
materiaaliin. Jokainen kertoja ja kirjoittaja tuo oman lisänsä kertomuk-
siin ja korostaa eri asioita. Näin perinne elää edelleen ja muokkautuu ajan 
tarpeiden mukaan. Kalkkimaan pappia muistellaan milloin nostalgian 
sävyttämin tuntein, romantisoiden ja ihaillen, milloin väärinymmärret-
tynä nerona tai ilkeänä juoppona. Hänen herravihaansa ja toisinsanojan 
asemaansa korostetaan joissain teksteissä54, toisissa taas kommentoidaan 
sitä, miten hän levitti valheita ja vielä kiristi rahaa, ettei olisi rivoja runo-
jaan julkisesti lausunut55. Kalkkimaan papissa on kenties jotain yleisinhi-
millistä, tunteita herättävää ja kertomaan pakottavaa, tai sellaisena hänet 
ainakin halutaan nähdä. Kaikki ristiriitaiset tuntemukset ja oudot koke-
mukset, joita häneen liitetään, osaltaan vahvistavat myyttistä kuvaa. Oma 
tutkimuksellinen ”missioni” on kylähulluus-ilmiön tarkastelun lisäksi 
luoda mahdollinen konteksti ja elämäntarina, jonka avulla tämän merkki-
henkilön elämää voisi paremmin ymmärtää. Näin osallistun kertomuksen 
uudistamiseen omalta osaltani.

Kalkkimaan pappi aikansa tulkkina

Kertojien mielissä Kalkkimaan papilla on jo tietty status paikallisena 
merkkihenkilönä. Kertomuksissa korostuvat etenkin viihdyttävät piirteet, 

53 Kalkkipappi-näytelmän käsiohjelma, Rovaniemen Teatteri/Lapin alueteatteri 1988.
54 Ks. esim. Lehtola 1992.
55 SKSÄ 244, 1973; TLMM äänite 280. 
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kun taas inhimilliseen, konkreettiseen henkilöön ja elämään liittyvät sei-
kat jäävät usein varjoon. Pietari Herajärvi, Kalkkimaan pappi, on toiminut 
kertomusten virittäjänä, mutta niiden pohjalta ei voi tehdä oletuksia hänen 
todellisesta elämästään ja olemuksestaan. Näin hän on kertomuksissa ihmi-
senä samalla sekä läsnä että poissa. Kulttuurihistoriallinen tosiasia kuiten-
kin on se, että kertomukset Kalkkimaan papista ovat olemassa ja kertovat 
siitä yhteisöstä ja niistä ihmisistä, jotka niitä ovat kertoneet.
 Tutkimuksessaan 1700-luvun hurmosliikkeen aloittajaksi kuvatusta Liisa 
Eerikintyttärestä Irma Sulkunen pohtii, oliko Liisa todellinen henkilö vai 
yhteisölleen tarpeellinen myytti56. Anna Kortelainen taas etsii arkistoista 
merkkejä Albert Edelfeltin rakastajattareksi mainitusta, Virginieksi kutsu-
tusta mallista57. Oma urakkani tuntuu helpommalta: onhan Pietari Hera-
järvestä kuitenkin olemassa huomattavasti enemmän arkistoaineistoa kuin 
Liisasta tai Virginiestä, ja ainakin tiedän hänen olleen myyttisestä ja mysti-
sestä roolistaan huolimatta oikea, kerran elänyt ihminen. Vai tiedänkö? Va-
lokuva työhuoneeni seinällä esittää kuvatekstin mukaan Kalkki-Pekkaa58, 
mutta mistä tiedän, ettei kyseessä olekin joku toinen kulkuri? Kenties 
paikallistarinat ja kronikat, joiden sanotaan kertovan Kalkkimaan papista, 
ovatkin yhdistelleet piirteitä eri henkilöistä ja tapauksista? Näin varmasti 
onkin. Menneisyyteen ei ole paluuta, enkä koskaan tule löytämään ”todellis-
ta” Pietari Herajärveä. Kertomuksissa hän kuitenkin elää edelleen, välittäen 
jotakin oleellista ajastaan ja elämästään myös omassa ajassamme eläville.

Arkistolähteet 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto, käsikirjoitukset (SKS, 

KRA), Helsinki

Hammasjärvi, Otto KRK (Kalevalan riemuvuoden kilpakeräys) 243: 80. 

1935. Kertoja mies, s.1875 Tervola.

Paulaharju, Samuli 33123—33518: 33378. 1937. Kertoja mies, s.1858 Sär-

kimukka.

Arvola, Oiva, PK (pitäjäkortisto) 1961. Ylitornio, TK 8:4. Kertoja mies, s. 

1918.

56 Sulkunen 1999, 27—38. 
57 Kortelainen 2002.
58 TLMM  valokuvakokoelma, kuvateksti.



Olemattomuus | 109

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Kansanrunousarkiston äänitearkisto 

(SKSÄ), Helsinki 

31: 2—9, 11. 1973. Haastattelija Aarre Nyman, haastateltava mies, s. 1898 

Kantojärvi, Alatornio.

33: 4—10.1973. Haastattelija Aarre Nyman, haastateltava mies, s. 1894 

Ala-Kaakamo, Alatornio.

244: 8—16.1973. Haastattelijat Ilkka Kolehmainen ja Aarre Nyman, haas-

tateltava mies, s. 1885 Alatornio. Mukana myös mies, s. 1898 Kantojärvi, 

Alatornio.

A 823, 1958.  Haastattelija Elli-Kaija Köngäs, haastateltava nainen, s. 1879 

Tervolassa.

Tornionlaakson maakuntamuseo (TLMM)

Äänitteet: Nauhat 31, 261, 280, 478, 483, 495 (katkelmia). Jalmari Puoska-

rin esitelmä. Nauhoittamisen ajankohdasta ei tietoa.

Valokuvakokoelma: Kalkki-Pappi, kuvaaja Johan Björkman. Kuvateksti.

Oulun maakunta-arkisto (OMA)

Tornion piirin piirilääkärin arkisto: Ca:1, ruumiinavauspöytäkirjat 1838—1890. 

Alatornion seurakunta: 

III: 4—5, saapuneet muuttokirjat

NI: 7—11, köyhäinhoidon asiakirjoja

Suomen kirkonarkistojen mikrofilmit

Alatornio:  

IK 210, syntyneet

IK 211, kuolleet, rippilapset

IK 204—208, rippikirjat

Populaarijulkaisut ja historiikit

—Kalkkipappi-näytelmä käsiohjelma, Rovaniemen Teatteri/Lapin alueteatteri 1988.

—Lehtola, Veli-Pekka 1992: ’Kalkkimaan pappi. Pilkkakirves vuosisadan takaa.’ 

Julkaisussa Uusi Kansanmusiikki 4/1992.

—Rantatupa, Heikki 1988: Alatornion historia. Tornion kaupunki.

—Tornion kaupunginkirjaston Tornio-kokoelma: ’Kalkkimaan pappi.’ http://www.tor-

nio.fi/kirjasto/torkok/kalkkipappi/default.htm, luettu 22.7.2005.

—Korteniemi Ossi (toim.) Tornionlaakson vuosikirja 1990. Tornionlaakson kotiseu-

tutoimikunta: Tornio.



110 | Olemattomuus  

Tutkimuskirjallisuus

—Anttonen, Pertti 2004: ’Piispa Henrikin surma viimeaikaisen suomalaisen histo-

riankirjoituksen valossa.’ Teoksessa Louekari, Sami & Sipilä, Anna (toim.): Histori-

oita ja historiallisia keskusteluja, 95—131. Historia Mirabilis 2. Turun historiallinen 

yhdistys: Turku

—Apo, Satu 1989: ’Suullisten kertomusten merkitykset: esimerkkejä suomalais-

karjalaisesta kansanperinteestä.’ Teoksessa Hoikkala, Tommi (toim.): Kieli, kertomus, 

kulttuuri, 118—133. Gaudeamus: Helsinki.

—Eskola, Antti 1990: ’Kyläoriginelli sosiologin silmin.’ Teoksessa Laaksonen, Pek-

ka & Piela, Ulla & Lahti, Pirkko (toim.): Hullun kirjoissa. Näkökulmia suomalaiseen 

kylähulluuteen, 55—58. SKS: Helsinki. 

—Honko, Lauri 1979: ’Perinteen sopeutuvuudesta.’ Julkaisussa Sananjalka 21, 

57—76. Suomen Kielen Seuran vuosikirja. Suomen Kielen Seura: Turku.

—Häkkinen, Antti & Lepistö, Varpu & Soikkanen, Hannu (toim.): Kun halla nälän 

tuskan toi: miten suomalaiset kokivat 1860-luvun nälkävuodet. WSOY: Porvoo, Helsin-

ki, Juva.

—Knuuttila, Seppo 1984: ’Kaskut ja vitsit.’ Teoksessa Järvinen, Irma-Riitta & 

Knuuttila, Seppo (toim.): Kertomusperinne. Kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutki-

muksesta, 106—125. SKS: Helsinki.

—Knuuttila, Seppo 2002: ’Vaitiolo, salaisuudet, ilmaisukiellot. Nonkommunikaa-

tion kontekstuaalisia merkityksiä.’ Teoksessa Ketola, Kimmo & Knuuttila, Seppo 

& Mattila, Antti & Vesala Kari Mikko (toim.): Puuttuvat viestit. Nonkommunikaatio 

inhimillisessä vuorovaikutuksessa, 119—154. Gaudeamus: Helsinki.

—Kortelainen, Anna 2002: Virginie! Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina. Tammi: 

Helsinki.

—Lehtipuro, Outi 1982: ’Historialliset tarinat.’ Teoksessa Järvinen, Irma-Riitta & 

Knuuttila, Seppo (toim.): Kertomusperinne. Kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutki-

muksesta, 44—55. SKS: Helsinki.

—Lehtipuro, Outi 2003: ’Voiko perinnettä kerätä?’ Teoksessa Laaksonen, Pekka & 

Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Tutkijat kentällä, 13—33. SKS: Helsinki.

—Leskelä-Kärki, Maarit 2001: ’Kerrottu elämä.’ Teoksessa Kalela, Jorma & Lind-

roos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia, 99—120. SKS: Helsinki. 

—Lithell, Ulla-Britt 1983: ’Bröstet eller dihornet? Mödrars och spädbarns livs-

villkor i 1800-talets Finland.’ Teoksessa Norman, Hans (toim.): Den utsatta famil-

jen. Liv, arbete och samlevnad i olika nordiska miljöer under de senaste tvåhundra åren, 

65—73. LTs förlag: Stockholm.



Olemattomuus | 111

—Lähteenmäki, Maria 2004: Kalotin kansaa. Rajankäynnit ja vuorovaikutus Pohjois-

kalotilla 1809—1889. SKS: Helsinki.

—Löfström, Jan 1999: Sukupuoliero agraarikulttuurissa.”Se nyt vaan on semmonen.” 

SKS: Helsinki.

—Mazzarella, Merete 1997: ’Oman elämän kirjoittamisesta – ja muiden.’  Teokses-

sa Eskola, Katarina & Peltonen, Eeva (toim.): Aina uusi muisto, 25—36. Jyväskylän 

yliopiston Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 54: Jyväskylä.

—Pohjola-Vilkuna Kirsi 1995: Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisa-

dan vaihteessa. SKS: Helsinki.

—Pöysä, Jyrki 1997: Jätkän synty: tutkimus sosiaalisen kategorian muotoutumisesta suo-

malaisessa kulttuurissa ja itäsuomalaisessa metsätyöperinteessä. SKS: Helsinki. 

—Rantala, Pälvi 2003: Kylähullut kertomuksissa. Mikrohistoriallinen näkökulmaa 

1800—1900 -luvun vaihteen kylien erikoispersooniin. Lapin yliopiston yhteiskuntatie-

teellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 45. Lapin ylipisto: Rovaniemi. 

—Roberts, Fredrik M. 1978: ’Kenttätutkimus hämäläisestä kylästä.’ Julkaisussa 

Suomen Antropologi 2/1978, 65—79.

—Saarinen, Satu 2005: On sovelias ikeeni ja keveä on kuormani. Naispastoreiden koke-

muksia pappeudestaan Oulun hiippakunnassa 1980-luvulta 2000-luvun alkuun. Kustan-

nus-Puntsi: Inari.

—Siikala, Anna-Leena 1984: Tarina ja tulkinta. Tutkimus kansankertojista. SKS: 

Helsinki.

—Siikala, Anna-Leena 1989: ’Kertomus, kerronta, kulttuuri.’ Teoksessa Hoikkala, 

Tommi (toim.): Kieli, kertomus, kulttuuri, 98—117. Gaudeamus: Helsinki.

—Soikkanen, Hannu 1991: ’Miekalla, nälällä ja rutolla. Kriisit historiassa.’ Teok-

sessa Häkkinen, Antti & Lepistö, Varpu & Soikkanen, Hannu (toim.): Kun halla 

nälän tuskan toi: miten suomalaiset kokivat 1860-luvun nälkävuodet, 11—35. WSOY: 

Porvoo, Helsinki, Juva.

—Sointula, Väinö 2003: Sanasto sukututkijoille. Sukututkijoiden keskusliitto: Hel-

sinki.

—Solanterä, Lasse 2002: Sukututkimussanasto. Omakustanne: Kotka.

—Sulkunen, Irma 1999: Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700—1800-luvulla. 

Gaudeamus: Helsinki. 

—Ukkonen, Taina 2000a: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman histo-

rian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. SKS: Helsinki.

—Ukkonen, Taina 2000b: ’Muistitieto tutkimuksen kohteena ja aineistona.’ 

Verkkojulkaisussa Elore 2/2000. Suomen Kansantietouden Tutkijain seura: Joen-

suu.  http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_00/ukk200.html (luettu 22.5.2004)



112 | Olemattomuus  

Minna Tiainen

Isänmaalliset miehet 
taistelussa olematonta vastaan
Asekätkijöiden uhkakuvat, 
vaikeneminen ja unohtaminen

Asekätkentä suoritettiin syksyllä 1944 
Neuvostoliiton miehitysuhkaa vastaan päämajan 
upseerien johtamana toimenpiteenä. Asekätkennän tar-
koituksena oli vastata miehitykseen sissisodalla. Tuhannet 
miehet ympäri Suomen osallistuivat toimintaan, joka oli 
tarkoitettu salaiseksi. Toiminta ei kuitenkaan pysynyt salassa, 
vaan asekätkijät joutuivat vastaamaan teoistaan taannehtivan 
lain edessä.  Minna Tiainen tarkastelee artikkelissaan 
asekätkennän ja ”olemattomuuden” yhteyttä miehityksen uhan, 
kätkijöiden vaikenemisen ja vuosien 1944—1948 historiankirjoi-
tuksen näkökulmista. 

Pelko olemattomasta miehityksestä kalvaa suomalaisten 
mieliä

Eräs kiistellyimmistä asekätkentää koskevista teemoista on se, oliko mie-
hitystä lainkaan tulossa vai taistelivatko asekätkijät omien ennakkoluu-
lojensa takia olemattomia tuulimyllyjä vastaan. Tutkijat ovat esittäneet 
asiasta eriäviä mielipiteitä. Suomen historian tutkimusta vaivasi monia 
vuosikymmeniä ns. vaaran vuosi -syndrooma, jonka Lauri Hyvämäen 
vuonna 1957 ilmestynyt teos Vaaran vuodet 1944—48 sai aikaan. Teoksen 



Olemattomuus | 113

mukaan Neuvostoliitto suunnitteli Suomen valtaamista, mutta epäonnis-
tui siinä useiden eri syiden takia.1

 Nykytutkimus kallistuu sille suunnalle, ettei Neuvostoliitolla ollut tar-
koitusta tai edes halua miehittää Suomea. Tähän on löydetty monia syitä. 
Osmo Jussilan mukaan Suomi ei Stalinin silmissä ollut samassa asemassa 
kuin esimerkiksi Baltian maat. Suomi oli ollut Venäjän alaisuudessa auto-
nominen tasavalta, kun taas Baltian maat olivat olleet kiinteä osa Venäjää. 
Stalinin mukaan Suomi oli ollut jo Venäjän vallan aikana lähes itsenäinen 
valtio. Lisäksi Stalinille oli tärkeää irrottaa Suomi sodasta vuoden 1940 
rauhan ehdoin, jotta Neuvostoliitto pystyisi keskittymään alueiden valtaa-
miseen Keski- ja Itä-Euroopasta. Neuvostoliitto tarvitsi tälle sektorille kii-
reesti turvavyöhykkeen länttä vastaan.2

 Tätä taustaa vasten Neuvostoliiton suorittama suurhyökkäys Karjalan 
Kannaksella kesäkuussa 1944 on järjetön; tätä voimaa olisi tarvittu muu-
alla Euroopassa. Hyökkäys on nähty Stalinin viimeiseksi yritykseksi val-
lata alaa Pohjoismaista. Sen avulla Stalinin oli tarkoitus taivutella Suomi 
erillisrauhaan. Ellei tämä onnistuisi, puna-armeija miehittäisi Suomen. 
Stalinille oli ikävä yllätys, että Suomi pystyi pysäyttämään hyökkäyksen 
eikä taipunut erillisrauhaan. Talvisota oli opettanut Stalinin arvostamaan 
suomalaista sodankäyntitaitoa, ja hän arveli, ettei pystyisi miehittämään 
Suomea ilman ankaraa taistelua. Lisäksi kilpajuoksu Berliiniin oli kiihty-
mässä ja siksi Kannakselle ei voitu haaskata enempää joukkoja. Näin ollen 
Stalin alistui siihen, että Suomi taipuisi sisäistä kautta kansandemokratian 
tielle. Zdanov tiedottikin vuonna 1945 Stalinille Suomen demokratisoin-
nin olevan hyvällä mallilla.3

 Matti Lukkarin mukaan päämajan upseereille miehitysvaara oli aikanaan 
todellinen. Suomelle pelättiin käyvän samoin kuin Romanialle; Neuvos-
toliiton joukot jatkoivat aselevosta huolimatta etenemistä maassa miehit-
täen sen. Neuvostoliiton halukkuudesta miehittää Suomi kieli myös se, 
että Neuvostoliitto tulitti Suomea yli vuorokauden aselevon solmimisen 
jälkeen. Ossian Lavolan mukaan Neuvostoliiton toimet olivat selviä provo-
kaatioyrityksiä: jos suomalaiset olisivat vastanneet tulitukseen, Neuvosto-
liitto olisi pitänyt sitä aselevon loukkauksena. Lukkarin ja Lavolan mielestä 
miehityksen puolesta puhui myös se, että vielä syyskuun 16. päivänä neu-

1 Hyvämäki 1957, passim.
2 Jussila 1990, 25—26.
3 Jussila 1990, 31—33, 81; Hietanen 1992, 208.
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vostoliittolaisia partioita liikkui Suomen maaperällä. Lisäksi Neuvostoliitto 
vaati Suomen armeijalta monin paikoin sovittua nopeampaa vetäytymistä 
asemistaan. Liittoutuneiden valvontakomission mukaan kykenemättömyys 
nopeampaan vetäytymiseen kariuttaisi muutkin rauhanehdot. Upseerien 
silmissä Neuvostoliitto haki syytä Suomen miehittämiseen. Ulkopoliitti-
sesti miehitys olisi ollut helppo, sillä kansainvälinen mielenkiinto oli koh-
distunut Saksan voittamiseen. Suomelle ei Saksan liittolaisena olisi herunut 
myötätuntoa länsimailta.4

4 Lukkari 1992, 23—26; O. Lavolan muistiinpanot. Asekätkentäasiat 1945—51 P-K:ssa. Mappi 18. 
P-K:n sl:n ek. Ossian Lavola oli Pohjois-Karjalan asekätkennän kakkosmies, joka kuitenkin käytännössä 
hoiti asekätkentäorganisaation muodostamisen alueella. Hänen kokoamansa muistiinpanot asekätkennästä 
sisältävät Lavolan omia merkintöjä, kirjeitä asekätkijöiden välillä, lähes kaikkien pohjoiskarjalaisten kuu-
lustelupöytäkirjat Lavolan omilla huomioilla, lehtileikkeitä, sotaylioikeuden materiaalia ja Lavolan piirrok-
sia asekätkennästä.
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 Välirauhansopimuksen ehdot oli päämajan upseerien mielestä tähdätty 
miehityksen helpottamiseksi. Lapin sodan lopputulosta pidettiin äärim-
mäisen epävarmana ja pelättiin Neuvostoliiton miehittävän Suomen sillä 
perusteella, etteivät suomalaiset olleet kyenneet karkottamaan saksalaisia 
maasta. Välirauhansopimuksen katsottiin käytännössä riisuvan Suomen 
aseista, sillä armeijan kokoa pienennettiin radikaalisti niin sotilaiden kuin 
aseistuksenkin puolesta. Jäljelle jäänet aseet tuli koota keskusvarastoihin, 
jotka sijaitsivat kaukana toisistaan. Nämä varastot olisi ollut helppo vallata 
esimerkiksi suomalaisen äärivasemmiston avulla miehityksen alkaessa. Li-
säpelkoa aiheutti armeijan valmiusreservin, suojeluskunnan, lakkauttami-
nen. Suojeluskunnan ollessa toimintakyvytön Suomen armeijalta puuttui 
kokonaan liikekannallepanoon tarvittava miehistö.5

 Miehityksen pelkoa lisäsi valvontakomissi-
on ja varsinkin sen johtajan, Andrei Zdanovin 
saapuminen maahan. Zdanovia pidettiin yhtenä 
Stalinin mahdollisena seuraajana, joka tarvitsi an-
sioita päästäkseen kalifiksi kalifin paikalle. Meriit-
tejä Zdanovilla toki riitti: olihan hän suunnitellut 
ja toteuttanut Viron liittämisen osaksi Neuvosto-
liittoa vuonna 1940. Yleisesti ajateltiin, ettei Stalin 
lähettäisi Suomeen näin tärkeää miestä, ellei maan 

valtaamista suunniteltaisi. Pelko Zdanovin aikeista lisääntyi pitkin syksyä 
1944, sillä valvontakomissio teki useita operatiivisia tiedusteluja Suomes-
sa. Sitä kiinnostivat erityisesti rauta- ja maantieyhteydet, majoitusmah-
dollisuudet, puhelinyhteydet sekä satamien vastaanotto- ja kuormauskyky. 
Nämä tiedot olisivat päämajan mielestä olleet oleellisia maan nopeaa mie-
hittämistä silmällä pitäen.6

 Neuvostoliiton ja valvontakomission vaatimukset osoittavat varautu-
mista jonkinlaiseen miehitykseen. Toisaalta on täysin mahdollista, että 
operatiiviset tiedustelut ja rauhansopimukseen kuulumattomat toimet 
olivat pelottelua olemattomalla uhalla. Suomalaiset pelkäsivät miehitys-
tä ja tekivät kaikkensa estääkseen sen. Neuvostoliitonkin oli pakko tietää 
tämä tosiasia. Siksipä pieni pelottelu ei ole poissuljettu mahdollisuus, sillä 
Neuvostoliiton etujen mukaista oli pitää suomalaiset varpaillaan. Pääma-
jan upseerit ottivat miehityksen uhan todesta, mikä on tilanteen huomioon 

← Asekätkijät työssään.

Kapt. Ossian Lavolanpiir-

roksia tutkintavankeu-

dessa vuonna 1945—

1946 (asekätkentäjutun 

johdosta) Kuopion lää-

ninvankilassa ja Helsin-

gin keskusvankilassa. 

Asekätkentä. Mappi 20. 

P-K:n sl:n ek.

5 O. Lavolan muistiinpanot. Asekätkentäasiat 1945—51 P-K:ssa. Mappi 18. P-K:n sl:n ek.
6 Lukkari 1992, 299; Käkönen 1970, 147—148.
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ottaen ainoa järkevä vaihtoehto, ja jatkoivat salaisen asekätkennän toteut-
tamista ympäri Suomea.7

 Neuvostoliitto onnistui pelottelussaan varsin hyvin, sillä monien, var-
sinkin oikeistolaisten suomalaisten mielissä miehityksen pelko ei ollut ole-
maton. Näin huolimatta siitä, ettei heillä ollut mitään konkreettista tietoa 
Neuvostoliiton toimista. Toisaalta epäluottamus vanhaa vihollista vastaan 
on aivan luonnollinen reaktio: käydyt sodat ja ennen sotia vallalla ollut 
kommunismin pelko eivät olleet omiaan nostamaan luottamusta suurta 
naapuria kohtaan. Neuvostoliittoon tai sen solmiman rauhan kestävyyteen 
ei uskottu. Monet pelkäsivät miehitystä ja sen seurauksia suomalaisille. 
Vanha ”ryssäviha” oli voimissaan ja Neuvostoliittoa haluttiin vastustaa 
hinnalla millä hyvänsä. Asekätkijöistä löytyy ”vapaussodan” kasvatteja, 
jotka olivat jo äidinmaidossaan imeneet vihan ”ryssää” kohtaan. Heidän 
maailmassaan miehitysuhka oli varmasti todellinen. 8 
 Tämän vuoksi jotkut maakunnissa olevat miehet ryhtyivät varaamaan 
aseita pahimman varalle ilman tietoakaan varsinaisesta asekätkennästä. 
Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirissä toimintaa oli jo odotettu, ja piirin 
huoltopäällikkö Ossian Lavola oli pelkästään huojentunut piiriin määrä-
tyn 2. yleisesikuntaupseerin (2. ye-upseerin) 9, Yrjö Keinosen, tuodessa 
hänelle käskyn toiminnan aloittamisesta. Lavola oli odottanut tätä, sillä 
hän näki rauhan vain silmänlumeena.10 Voidaankin sanoa, että rauha oli 
näille miehille olematon, sillä sen ei katsottu kestävän. Vaikka nykytut-
kimus antaa useita syitä sille, miksi Stalin ei halunnut miehittää Suomea, 
on kuitenkin muistettava se tosiasia, ettei aikalaisilla ollut sitä tietoa, 
mitä meillä on nykyään. Asekätkijät toimivat omien mielipiteidensä 
ja arvomaailmansa mukaan. Tämän arvomaailman perusteella miehitys 
ei ollut olematon uhka. Asekätkentää tutkittaessa onkin kiinnitettävä 
enemmän huomiota asekätkijöiden ajatuksiin kuin nykytietoon miehi-
tyksen todellisuudesta.   

7 Jussila 1990, 80—81.
8 Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 14.7.2003; Inkeri Pitkäsen ja Leena Sinkkosen haastattelu 
24.6.2003; Pentti Hyvärisen haastattelu 26.6.2003; O. Lavolan muistiinpanot. Asekätkentäasiat 1945—
51 P-K:ssa. Mappi 18. P-K:n sl:n ek.
9 Jokaiseen Suomen suojeluskuntapiiriin lähetettiin 2. yleisesikuntaupseeri suorittamaan asekätkentää. 
”Kakkosten” tehtävänä oli luoda piiriin kunnan- ja piirinsolu, jotka pystyivät suorittamaan käytännön ase-
kätkennän.
10 Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 14.7.2003; Y. Keinosen kpk 23.3.1946.
Keinonen Y. I., kansio 221. SMTE. KA; O. Lavolan muistiinpanot. Asekätkentäasiat 1945—51 P-K:ssa. 
Mappi 18. P-K:n sl:n ek.
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 Välirauhansopimuksen pitävyys ei ollut ainoa kiistanalainen tekijä 
jatkosodan jälkeisessä keskustelussa Suomessa. Epäselvyyttä oli myös sii-
tä, hävittiinkö vai voitettiinko sota. Muualla Euroopassa tämänkaltaista 
keskustelua ei käyty, sillä voittajat ja häviäjät olivat ilman muuta selviä. 
Suomi sen sijaan oli erikoistapaus. Usein sanotaan Suomen voittaneen so-
dan, mutta hävinneen rauhan. Toisin sanoen Suomi joutui taipumaan pa-
kon edessä rauhaan, mutta ei hävinnyt sotaa. Tämä käsitys johtunee siitä, 
että puna-armeijaa pidettiin voittamattomana koneena, joka jyräsi alleen 
kansan kuin kansan. Suomalaiset pystyivät kuitenkin pysäyttämään ko-
neen ja Neuvostoliitto ei päässyt miehittämään Suomea. Käsitys olemat-
tomasta voitosta perustuu monelle eri harhalle.  Ensiksi Neuvostoliitto 
käytännössä saneli rauhanehdot suomalaisille. Toiseksi suomalaiset eivät 
taistelleet jatkosodan ratkaisevia taisteluita yksin, vaan saksalaisten anta-
ma tuki oli ratkaisevassa osassa. Kolmanneksi käsitys voitosta perustuu 
sille tosiasialle, ettei Suomea, toisin kuin muita maita, miehitetty toisen 
maailmansodan jälkeen. Syynä tuodaan esille muun muassa Neuvosto-
liiton pelko suomalaista sotilasta kohtaan. Toisin sanoen miehittämät-
tömyydestä on tullut osa voittomyyttiä: miehityksen tapahtuessa Suomi 
olisi tietenkin hävinnyt sodan.

Asekätkentä – Suomen pelastaja vai uhkaaja?

Miehityksen uhkaa käsiteltäessä on otettava huomioon asekätkennän osuus 
miehityksen estäjänä. Arvo ”Poika” Tuominen otti 1950-luvun alkupuolella 
yhteyden Valo Nihtilään, jolle kertoi varmoihin tietolähteisiin tukeutuen, 
että Neuvostoliitto oli aikonut miehittää Suomen jatkosodan jälkeen, mut-
ta suunnitelman oli estänyt asekätkennän paljastuminen. Tuomisen mukaan 
punaisen Valpon ja sisäministeriön tutkintaelimen (SMTE) suorittamat 
mielivaltaiset pidätykset ja muu asekätkijöihin kohdistunut huono kohtelu 
nostivat mediakohun, joka aiheutti osaltaan SKP:n radikaalisiiven jäämisen 
puolueen oppositioon. Miehitystä ei voitu suunnitella ilman sisäistä tukea. 
Lisäksi Neuvostoliitto ei tiennyt, kuinka paljon aseita oli vielä piilossa, sillä 
eri sotilaspiireistä löydetyt asemäärät vaihtelivat huomattavasti. Tuomisen 
mukaan asekätkentä pelasti Suomen. Myös Zdanov on pitänyt asekätkentää 
yhtenä Suomen pelastajana: itse toiminta ja sen laajuus osoitti Neuvostolii-
tolle sen, ettei Suomi olisi tullut antautumaan ilman vastarintaa.11

11 Lukkari 1992, 301, 251; Jussila 1990, 81.
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 Tämänkaltainen ajatus olisi asekätkijätutkijan unelma: oma tutkimus-
kohde olisi juuri se seikka, joka on vaikuttanut ratkaisevasti Suomen his-
toriaan. Ennen liiallista innostumista on valitettavasti otettava huomioon 
joitain tosiasioita ja pohdittava sitä, oliko asekätkennän osuus miehityk-
sen estäjänä olematon. Huomioitava seikka on esimerkiksi se, että asekät-
kentä paljastui vasta keväällä 1945, jolloin päämajankin mielestä suurin 
miehityksen uhka oli poistunut.12 Stalin ei siis voinut tätä ennen pistää 
miehityssuunnitelmia jäihin asekätkentään vedoten, sillä Neuvostoliitto ei 
tiennyt toiminnasta. Kevään 1945 jälkeen miehitys olisi ollut riskialtista, 
sillä Neuvostoliiton ja lännen välit olivat huononemassa; länsivallat eivät 
välttämättä olisi hyväksyneet Suomen miehitystä.  
 Mikäli Neuvostoliitto todella suunnitteli Suomen miehittämistä ke-
väällä 1945, asekätkennän paljastuminen olisi sotkenut suunnitelmat. 
Miehityksen toteuttaminen sissisodan keskellä olisi ollut huomattavas-
ti työläämpää kuin mihin Neuvostoliitto oli mahdollisesti varautunut.13 

Neuvostoliitto olisi toisaalta voinut ajatella tekevänsä Suomesta kansan-
demokratian muun Itä-Euroopan tavalla. Asekätkentä olisi saattanut vai-
keuttaa näitä suunnitelmia, sillä vaikka aseet oli tarkoitettu ulkoista uhkaa 
varten, myös kommunistien tekemä vallankumous olisi epäilemättä saanut 
”maakunnan miehet” kaivamaan aseet kätköistään ja lähtemään puolusta-
maan omaa mielikuvaansa siitä, millainen suomalaisen yhteiskunnan hei-
dän mielestään tuli olla.
 Vaikka asekätkentä oli tarkoitettu toimeksi, joka takaisi Suomen puo-
lustuksen vaikeinakin aikoina, kääntyi toiminta paljastuttuaan päälaelleen. 
Ironista on, että miehityksen uhan voi sanoa kasvaneen toimesta, jon-
ka tehtävänä oli estää miehitys. Hälvän mukaan Suomen puolustaminen 
vaikeutui asekätkennän takia, sillä kaikki liikekannallepanosuunnitelmat 
olivat jäissä YYA-sopimuksen solmimiseen vuoteen 1948 asti.14 Suomen 
armeijan katsottiin tehneen laittoman toimen suorittaessaan asekätkentää, 
joten maan ei voitu antaa valmistella puolustustaan ennen kuin suhteet 
Neuvostoliittoon oli varmistettu. Vasta tämän jälkeen voitiin armeijan pii-
rissä siirtyä normaaliin ajanjaksoon rauhanajan puolustussuunnitelmissa. 
Lisäksi asekätkennän paljastuminen olisi ollut omiaan antamaan Neuvosto-
liitolle syyn miehittää Suomi. Toiminta oli selvästi välirauhansopimuksen 

12 Hietanen 1992, 208.
13 Tiainen 2002, 95.
14 Hälvä 1990, 126.
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vastaista, sillä sopimus kielsi Suomelta varautumisen sotatilaan. Ahtokarin 
mukaan ainoastaan valvontakomission luottamukselliset suhteet Suomen 
johtoon ja varmuus niiden jatkumisesta estivät miehityksen.15

Valtion langettama tuomio ja asekätkijöiden reaktiot

Asekätkennän paljastuttua toimintaan osallistuneet joutuivat pidätetyiksi 
ja lopulta taannehtivan lain kautta tuomituiksi. Suurin osa asekätkijöistä 
piti taannehtivaa lakia epäoikeudenmukaisena ja yleistä oikeustajua louk-
kaavana. Asekätkijät puolustivat toimintaansa sotilaallisin perustein, sil-
lä toteuttaessaan asekätkentäkäskyä kätkijät olivat suorittaneet normaalin 
sotilastoimen sotilaallisesta käskystä. Jotkut asekätkijöistä aavistivat, ettei 
toiminta täyttäisi rauhansopimuksen henkeä. Silti myös nämä henkilöt 
osallistuivat innokkaasti toimintaan, sillä he katsoivat miehityksen uhan 
niin suureksi, että olivat valmiita rikkomaan rauhansopimusta.16

 Perustelut sotilaallisesta käskysuhteesta eivät menneet läpi oikeudes-
sa, vaan sotaylioikeus 
kallistui syyttäjän kan-
nalle, jonka mukaan 
asekätkentä oli laiton. 
Syyttäjän mukaan jo-
kaisen toimintaan osal-
listuvan olisi tullut 
ymmärtää, ettei toimi 

→ Pidätetty päiväkävelyllä. 

Kapt. Ossian Lavolan piir-

roksia tutkintavankeudes-

sa vuonna 1945—1946 

(asekätkentäjutun johdosta) 

Kuopion lääninvankilassa ja 

Helsingin keskusvankilassa. 

Asekätkentä. Mappi 20. P-

K:n sl:n ek.

15 Ahtokari 1969, 168—171.
16 O. Lavolan muistiinpanot. 
Asekätkentäasiat 1945—51 P-
K:ssa. Mappi 18. P-K:n sl:n 
ek; Seppo Leppäsen haastattelu 
7.1.1999.
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missään suhteessa voinut olla välirauhansopimuksen mukainen. Asekätki-
jät tuomittiin, mutta vain murto-osa heistä joutui vankilaan tuomion saa-
tuaan, sillä suurimman osan pidätysaika oli huomattavasti pidempi kuin 
saatu rangaistus. Lisäksi tuomiot annettiin suurimmaksi osaksi ehdollise-
na.17

 Tuomioiden tultua julki virallinen Suomi halusi unohtaa asekätkennän ja 
itse asekätkijät. Kätkentää pidettiin valtion taholta vahingollisena tekona. 
Tämä herätti monissa asekätkijöissä vihantunteita. Vuonna 1992 he saivat 
kunnianpalautuksen puolustusministeri Elisabeth Rehnin antaessa toimin-
taan osallistuneille tunnustuksen Suomen itsenäisyyden pelastamisesta. Sa-
malla asetettiin hallituksen toimesta työryhmä tutkimaan asekätkentälain 
säätämistä. Asekätkijöitä lämmitti tämänkaltainen julkinen anteeksipyyn-
tö, vaikka monille kiitos tuli liian myöhään. Toisaalta asekätkijät itse tun-
sivat tehneensä oikeutetun teon. He olivat jo saaneet tunnustuksen omilta 
tovereiltaan.18 On järjetöntä ajatella, että henkilöille voi palauttaa jotain, 
mitä he eivät ole menettäneet. 
 Haastattelujen ja Ossian Lavolan muistiinpanojen mukaan tuomituksi 
tuleminen oli asekätkijöille kova paikka, vaikka asekätkijät itse tunsivat 
toimensa oikeutetuksi. Monet asekätkijöistä katkeroituivat valtion heille 
osoittamasta kohtelusta, vaikkakin heidän oma yhteisönsä kohteli asekät-
kijöitä lähes sankareina. Osittain henkilöiden katkeruutta valtiota kohtaan 
lisäsi se, että asekätkentään osallistuminen ja siitä tuomion saaminen vai-
keutti joidenkin asiaan sekaantuneiden työnsaantia. Työttömänä ja kat-
keroituneena jotkut asekätkijöistä turvautuivat alkoholiin. Ainakin eräs 
pohjoiskarjalainen asekätkijä pettyi tuomion saatuaan niin suuresti, että 
menetti uskonsa oikeudenmukaisuuteen.19 
 Lavolan ja Elovaaran sekä haastateltujen mukaan monet pitivät erityi-
sesti kommunistien toimintaa häpeällisenä. Asekätkijöiden mukaan heidän 
tuomitsemisensa takana oli äärivasemmiston salajuoni, johon kykenemät-
tömät porvarilliset poliitikot lähtivät mukaan. Asekätkijät kokivat kirpai-
sevana sen, että heidät tuomittiin mielestään toistaitoisten tutkijoiden eli 
punaisen Valpon ja SMTE:n tutkimusten perusteella. Erityistä katkeruutta, 
ainakin Lavolan puolelta, aiheuttivat punaisen Valpon vankilassa asekät-
kijöihin kohdistamat oikeudenloukkaukset. Lisäksi monet kokivat tutki-
17 K.O. Kolehmaisen vastine SOY:lle 6.10.1948. Asekätkentäasiat 1945—51 Mappi 18. P-K:n sl:n ek; 
Lukkari 1992, 275.
18 Lukkari 1992, 10: Tiainen 2002, 99.
19 Inkeri Pitkäsen ja Leena Sinkkosen haastattelu 24.6.2003; Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 



Olemattomuus | 121

joiden manipuloineen todisteita helppojen tuomioiden toivossa. Tuomion 
saaminen olemattomien todisteiden takia lisäsi inhoa äärivasemmistoa koh-
taan. Merkillepantavaa on se, ettei kukaan tuomituista katunut toimintaan 
osallistumista, vaan he pitivät itseään täysin syyttöminä saamiinsa tuomi-
oihin. Tuomiosta syytettiin ainoastaan äärivasemmistoa. Asekätkentään 
osallistumisesta oltiin ylpeitä, mutta tuomio haluttiin unohtaa.20

 Samalla kun osa asekätkijöistä tunsi itsensä petetyksi valtiovallan puo-
lelta, osaan osallistuminen asekätkentään tai siitä tuomion saaminen ei 
vaikuttanut juuri mitenkään. Haastateltujen mukaan asekätkentä ei pyyh-
kiytynyt pohjoiskarjalaisten asekätkijöiden mielistä olemattomiin, mutta 
tuomiota ei jääty surkuttelemaan. Esimerkiksi Seppo Leppänen tiesi tule-
vansa tuomituksi oikeudessa, joten hän pystyi ajattelemaan elämäänsä tuo-
mion saaneena henkilönä. Tuomiolla ei ollut niin väliä, sillä hän itse tiesi 
tehneensä sen mitä piti. Oma osansa lienee myös yhteisön hyväksynnällä. 
Lukkarin mukaan henkilöt, joihin osallisuus asekätkentään ja mahdollinen 
tuomio eivät juuri näytä vaikuttaneen vaivaavasti, olivat lähinnä maan-
viljelijöitä – ammattikuntaa joka oli suurin asekätkijöiden keskuudessa. 
Maanviljelijät pystyivät elättämään itsensä, joten heidän ei tarvinnut miet-
tiä esimerkiksi työnsaantiongelmia, joita asekätkentä olisi tuonut esiin. 
Lisäksi näillä henkilöillä ei ollut kovin vahvoja poliittisia mielipiteitä ää-
rivasemmistoa kohtaan. Toki äärivasemmistoa vastustettiin, mutta heidän 
kanssaan tultiin toimeen.21

Vaikenevat miehet ja häpeilevä asekätkijä

Asekätkijöiden suhtautumisessa saamiinsa tuomioihin on eroja. Haastattelu-
jen pohjalta löytyy kuitenkin yksi yhteneväinen piirre kätkijöiden myöhem-
mässä käytöksessä: juuri kukaan ei julkisesti puhunut asekätkennästä muuta 
kuin sen, mikä oli yleisesti tiedossa. Kysyttäessä asekätkennästä mukana 
olleet myönsivät osallisuutensa, mutta asiasta ei liikoja kerrottu. Asekät-
kentää ei haluttu karkottaa olemattomiin omasta henkilöhistoriasta, mutta 

20 Inkeri Pitkäsen ja Leena Sinkkosen haastattelu 24.6.2003; Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 
14.7.2003; O. Lavolan vastine SOY:lle 24.2.1948. Asekätkentäasiat 1945—51. Mappi 18. P-K:n sl:n ek; 
T. Jänkävaaran vastine SOY:lle (päiväämätön). Asekätkentä. Mappi 20. P-K:n sl:n ek; E. Elovaaran vastine 
SOY:lle 24.2.1948. Kuulustelupöytäkirjoja P-K:n maakunnasta. Mappi 18. P-K:n sl:n ek.
21 Seppo Leppäsen haastattelu 7.1.1999; Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 14.7.2003; Inkeri Pitkäsen 
ja Leena Sinkkosen haastattelu 24.6.2003; Olavi Partasen haastattelu 25.6.2003; Osmo Hirvosen haastattelu 
4.7.2003; Lukkari 1992, 81.
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asiasta ei haluttu julkisesti keskustella siitä tietämättömien kanssa. Tämä 
sama pätee niin maakunnan miehiin kuin päämajan upseereihin. Puhumat-
tomuus ei käsittääkseni johtunut häpeästä: haastattelemistani henkilöistä 
yksikään ei kertonut asekätkentään osallistuneiden häpeilleen toimintaansa. 
Päinvastoin; tietyissä samankaltaisesti ajattelevissa piireissä tuomio asekät-
kennästä oli jopa meriitti.22 Ylpeyttä toiminnasta kuvaavat monet kirjeet, 
joita asekätkennän varsinainen johtaja Pohjois-Karjalassa, Ossian Lavola, sai 
kohtalotovereiltaan useiden vuosien ajan. Joissakin kirjeissä Lavolaa jopa 
kiitellään siitä, että kirjoittaja on saanut ottaa osaa asekätkentään ja seisoa 
kerrankin miesten rivissä. Kukaan ei kerro katuneensa toimintaa.23

 Asekätkijät jakautuvat kahteen ryhmään: niihin, jotka jäivät kiinni ja 
niihin, jotka eivät. Haastattelemieni, kiinnijäämättömien kätkijöiden pu-
humattomuus voidaan osaltaan liittää haluun pysyä irti asekätkentätoimin-
nasta ja kätkeä oma osuus tuomion pelossa. On kuitenkin sanottava, että 
Valpon kourat välttäneidenkin kätkijöiden osuus toiminnassa oli ennem-
min julkinen salaisuus kuin visusti salassa pidettävä asia. Joillakin näistä 
vapaalla jalalla olevista asekätkijöistä oli kuitenkin vielä omat kätkönsä 
paikallaan, joten tämän takia asiasta ei voinut pahemmin kylillä huudel-
la. Asia oli parempi taikoa julkisuudelta olemattomiin. Kävipä eräänkin 
kiinni jäämiseltä säästyneen asekätkijän ovella vielä 1970-luvulla poliisi 
kolkuttelemassa. Silläkään kertaa asekätköä ei tosin löytynyt.24

 Mielestäni suurin syy asekätkijöiden puhumattomuuteen oli se, että oli-
vat he missä tahansa asemassa kätkentäorganisaatiossa, he olivat antaneet 
toisilleen salassapitolupauksen toiminnan alkaessa syksyllä 1944. Kunnia-
sanan syöminen olisi ollut monelle liian suuri koettelemus. Toiset asiasta 
puhuivatkin, mutta usein samanhenkisten tai perheen piirissä. Tällöinkin 
vannotettiin kuulijoita, ettei asiasta saa puhua koskaan eteenpäin. Julkises-
ti ei haluttu kertoa, ketkä olivat asekätkennässä mukana.25 Tämä on tut-
kijan kannalta erittäin harmillista, sillä useat tarinat asekätkennästä ovat 
menneet kätkijöiden mukana hautaan. Vaikka asekätkennästä on kulunut 
jo yli 60 vuotta, toiset asiasta tietävät henkilöt eivät halua siitä kertoa. Yhä 

22 Seppo Leppäsen haastattelu 7.1.1999; Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 14.7.2003; Inkeri Pitkäsen 
ja Leena Sinkkosen haastattelu 24.6.2003; Olavi Partasen haastattelu 25.6.2003; Osmo Hirvosen haastat-
telu 4.7.2003.
23 O. Lavolan muistiinpanot. Asekätkentäasiat 1945—51 P-K:ssa. Mappi 18. P-K:n sl:n ek.
24 Pentti Hyvärisen haastattelu 26.6.2003.
25 Seppo Leppäsen haastattelu 7.1.1999; Kirjeenvaihto Seppo Suhosen kanssa 14.7.2003; Inkeri Pitkäsen 
ja Leena Sinkkosen haastattelu 24.6.2003; Olavi Partasen haastattelu 25.6.2003; Osmo Hirvosen haastatte-
lu 4.7.2003; Pentti Hyvärisen haastattelu 26.6.2003.
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edelleen esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on piirejä, jotka haluavat pitää 
asekätkennän salassa. Puhumattomuutta perustellaan sillä, etteivät kaikki 
henkilöt ole jääneet asekätkennästä vielä kiinni ja ei ole muiden asia tuoda 
heidän osuuttaan ilmi. 
 Asekätkennästä on muodostunut tabu, josta ei mielellään ulkopuoli-
sille puhuta. Puhumattomuus saattaa mielestäni johtua myös siitä, että 
asiasta on tullut eräänlainen myytti. Jos myyttiä ryhdyttäisiin puhumalla 
rikkomaan, asianomaiset eivät ehkä vaikuttaisi niin sankarillisilta ja epä-
itsekkäiltä. Myyttiä tuettiin puhumattomuudella, jolloin omaa osuutta ei 
kokonaisuudessaan tarvitse tuoda esille. Toiset asekätkijät halusivat ehkä 
esittää suurempaa kuin olivatkaan. Myös se, että kyläläiset todellisuudessa 
tiesivät kuka aseita oli paikkakunnalla kätkenyt, antoi yhden syyn myytin 
muodostumiseen. Vaikenemalla myyttiä pystyttiin paisuttamaan ja saa-
maan oman pään päälle isänmaallinen sädekehä. Puhumattomuus oli toki 
myös keino luoda koko asekätkennästä suurempi ja mahtavampi kuva kuin 
mitä toiminta todellisuudessa oli. Pelottelu löytämättömillä aseilla saattoi 
olla tehokas keino pitää esimerkiksi vasemmisto kurissa.
 Vaikka suurin osa asekätkijöistä kantoi osuutensa asekätkennässä rin-
ta rottingilla, osa yritti tavalla tai toisella kieltää ja vähätellä osuuttaan 
toiminnassa. Yllättäen eräs tällainen henkilö on Pohjois-Karjalan suoje-
luskuntapiirin 2. ye-upseeri Yrjö Keinonen, josta myöhemmin tuli puo-
lustusvoimain komentaja. Valpon ja SMTE:n tekemissä kuulusteluissa 
vuosina 1945—1946, ja myöhemmin omissa muistelmissaan, Keinonen 
esitti asekätkennän olleen hänelle erittäin epämiellyttävä tehtävä.
 Keinonen antaa toiminnasta varsin erilaisen käsityksen kuin kukaan 
muu asekätkentään osallistuneista. Ensimmäinen seikka, joka Keinosta ei 
tehtävässä miellyttänyt, oli se, että toiminnan johtajat halusivat lähettää 
hänet huolto- ja esikuntatehtäviin suojeluskuntapiiriin. Tämä oli Keinosen 
mielestä selvä arvonalennus pätevälle rintamamiehelle, joka olisi halunnut 
lähteä taistelemaan Lapin sotaan. Lisäksi Keinonen oli varma asekätken-
nän laittomuudesta ja hyödyttömyydestä. Tuhansien ihmisten organisaatio 
ei hänen mukaansa voinut pysyä salassa. Valvontakomissio tulisi varmasti 
saamaan asian selville. Tällöin Keinosen mukaan vaarassa olisivat niin Suo-
men itsenäisyys kuin hänen oma tulevaisuutensakin. Vastahakoisella Kei-
nosella oli kaksi syytä lähteä toimintaan mukaan: sotilaallinen käsky sekä 
se tosiasia, että kieltäytyminen olisi päättänyt hänen upseerinuransa. Kei-
nosen mielestä oli valitettavaa, ettei toiminnan alkuunpanija, everstiluut-



124 | Olemattomuus  

nantti Usko Sakari Haahti, ollut ottanut upseereja valitessaan huomioon 
näiden poliittista suuntautumista vaan pelkästään ansiot rintamalta.26

 Keinosen myöhemmin osoittama kielteinen suhtautuminen herättää 
kummeksuntaa. Etenkin kun samaan aikaan varsinaisen asekätkennän 
kanssa ja vielä vuosia sen jälkeenkin hän toimi toisessa organisaatiossa, joka 
suoritti asekätkentää miehitystä silmällä pitäen. Järjestön tekemä kätkentä 
ei koskaan paljastunut, mutta Keinosella oli organisaation yhteydessä yhte-
ysmiehet ainakin Joensuussa, Liperissä ja Tuusniemellä. Järjestö purki ase-
kätkönsä vasta 1950-luvulla.27 Julkisuudessa ei ole tietoa siitä, mikä tämä 
organisaatio oli. On todennäköistä, että päämaja tiesi tämän asekätkentä-
organisaation olemassaolosta ja siksi oli luonnollista pyytää Keinosta mu-
kaan toimintaan, sillä hänellä oli jo valmiina mahdolliset kätkijät ainakin 
osassa Pohjois-Karjalaa. Päämajassa asetettiin 2. ye-upseereille erittäin tar-
kat pätevyysvaatimukset, ja on todennäköistä, ettei joukkoon olisi haluttu 
henkilöä, joka olisi ollut toiminnalle haitaksi. Näin ollen Keinosta olisi 
tuskin pyydetty toimintaan mukaan, jos tämä olisi mielletty toiminnalle 
vaaralliseksi. Lisäksi Keinonen olisi aina voinut kieltäytyä toiminnasta, jos 
kyseinen tehtävä ei olisi häntä miellyttänyt. 
 Syyt siihen, miksi Keinonen jälkikäteen kertoi toimineensa tehtävässään 
vastenmielisesti, ovat muualla. Asekätkentään osallistuneet upseerit eivät 
päässeet ylenemään armeijan viroissa ennen vuotta 1950. Onkin luultavaa, 
että poliittisista syistä Yrjö Keinonen teki julkisuudessa tehtävästä itsel-
leen vastenmielisen.28 Keinosesta välittyy myös kuva tietynlaisena perfek-
tionistina; voi olla, että tuomio oli hänelle kovempi paikka kuin muille, 
sillä se antoi tahran hänen maineeseensa.

Yksi Suomen historian unohdetuista

”Vaaran vuodet” 1944—1948 ovat yksi Suomen historian tutkituimpia 
ajanjaksoja. Nuo vuodet nähdään eräänlaisena käännekohtana itsenäisyy-
den historiassa. Tutkijoita ovat kiinnostaneet niin miehitysuhka, SKP:
n toiminta, vallankaappaushuhut, punaisen Valpon toiminta kuin muut-
kin kyseisen ajankohdan tapahtumat. Tuntuu oudolta, että asekätkentä on 
melko unohdettu toimi kyseiseltä ajanjaksolta. Edellä olen käsitellyt ase-
26 Keinonen 1971, 209—210; Keinonen 1977, 20—21; Y. Keinosen kpk 31.8.—1.9. 1945 (liite A2). 
Yleinen osa ja liitteet A1—D2. SMTE. KA.
27 Lappi & Lappi 1997, 62—63; Lappalainen 1997, 94.
28 Tiainen 2002, 28; Lukkari 1992, 286.
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kätkennän ulkopoliittisia vaikutuksia, mutta asekätkentä heijasteli myös 
aikansa sisäpolitiikkaan useilla eri tavoilla. Ensiksikin asekätkentä vaikutti 
suomalaisen äärivasemmiston toimiin. Asekätkentä antoi vasemmistolle 
mahdollisuuden näyttää voimiaan lukuisilla mielivaltaisilla pidätyksillä. 
Se ei ollut kuitenkaan mikään onnenpotku äärivasemmistolle, sillä asekät-
kentätutkimuksissa tehdyt oikeudenloukkaukset olivat yksi syy punaisen 
Valpon saamaan kuoliniskuun. Toiseksi asekätkentä aiheutti lehdistösodan, 
joka koski lehdistön sananvapautta. Kolmanneksi asekätkentä sai aikaan 
oikeudenkäynnin, joka oli yksi aikansa seuratuimpia. Tämä oikeudenkäyn-
ti on yhä Pohjoismaiden suurin.29

 Huolimatta asekätkennän moniulotteisuudesta tutkijat eivät kuitenkaan 
ole tarttuneet siihen. Syitä tähän on vaikea hahmottaa. Asekätkentä oli toki 
muutama vuosikymmen sitten poliittisesti epäkorrekti aihe. Toisaalta monet 
paljon tutkitut aiheet vuosilta 1944—1948 voidaan arvioida samoin kritee-
rein. Asekätkentää ei voida kategorisoida mihinkään yksittäiseen historian 
alasarakkeeseen. Se ei ole puhdasta sotahistoriaa, vaan siihen voidaan liittää 
myös muita historian osa-alueita poliittisesta historiasta sosiaalihistoriaan.
 Reijo Ahtokari ja Matti Lukkari ovat lähestulkoon ainoita, joilla on ollut 
mielenkiintoa perehtyä aiheeseen. Ahtokari julkaisi jo vuonna 1969 teok-
sensa Asekätkentäjuttu, joka käsitteli lähinnä eduskunnan suhtautumista 
asekätkentään ja asekätkentäoikeudenkäyntejä. Lukkarin teos Asekätkentä 
on jokaisen asekätkentätutkijan raamattu, sillä teoksessa kuvataan jokai-
sen suojeluskuntapiirin toiminta. Erityisen ansiokas kirja on asekätken-
täorganisaation kuvaajana. Lukkarin mielenkiinnon asekätkentää kohtaan 
ymmärtää, sillä hänen isänsä osallistui päämajassa asekätkennän sisäpiiriin. 
Tämän takia kirjaa ei voida pitää erityisen kriittisenä esityksenä asekät-
kennästä. Lukkaria ja Ahtokaria lukuun ottamatta tutkijat eivät juuri tuo 
uutta esiin asekätkennästä vaaran vuosia käsittelevissä teoksissaan. Suurin 
osa tutkijoista tyytyy luottamaan näiden kahden mielipiteeseen ja valitet-
tavasti usein melko kritiikittömästi. 
 Asekätkentään osallistuneet henkilöt jatkavat puhumattomuuttaan lu-
kuisissa muistelmissaan. Niiden yhteisenä piirteenä on se, että kaikki ohit-
tavat asekätkennän lyhyesti tai jopa unohtavat sen kokonaan. Esimerkiksi 
Mannerheimia käsittelevissä kirjoissa ei missään paljasteta hänen tienneen 
ja siunanneen asekätkennän. Itse asekätkennästä on myös kirjoitettu muis-

29 Lukkari 1992, 294, 243, 275; Ahtokari 1971, 189—192; Salminen 1979, 135—144.
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telmia, mutta nämä keskittyvät pääasiallisesti pidätettyjen vankilaoloihin 
tai ulkomaille paenneiden elämän kuvaamiseen. Malliesimerkkeinä tämän 
kaltaisista teoksista voidaan pitää Eino Lassilan teosta Vuosi Valpon vieraana 
ja Paavo Kairisen kirjaa Marttisen miehet. Varsinaista asekätkennän tai ase-
kätkentäorganisaation kuvaamista kirjoissa on hyvin vähän. Toisin sanoen 
tutkijalle nämä kirjat antavat melko vähän uutta informaatiota varsinaises-
ta toiminnasta. Luultavasti upseerit eivät halunneet kertoa organisaatiosta 
tai toiminnasta liikaa, sillä jotkut asekätkijät eivät koskaan paljastuneet. 
 Asekätkennän tutkimus on pikku hiljaa viriämässä. Monissa kunnissa 
tutkitaan parhaillaan paikkakunnalla tapahtunutta asekätkentää. Liekö 
syynä se, että vaaran vuodet alkavat muuten olla jo melko tutkittuja, vai se 
että vähitellen asekätkennästä aletaan puhua, mene ja tiedä. Asekätkennän 
yltä on kuitenkin vähitellen karisemassa salaisuuden verho. 
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Mervi Parviainen 

Naisten äänioikeuden lyhyt historia
Suomalaisnaisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus val-
tiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa

Monissa maissa naiset ovat saavuttaneet äänioikeuden 
ensin paikallisella tasolla ja sen jälkeen valtiollisissa vaaleissa. 
Suomessa kehitys kulki toisin. Kun nelisäätyinen valtiopäivä-
laitos vuonna 1906 korvattiin yksikamarisella eduskunnalla, 
siirryttiin yhdellä harppauksella Euroopan vanhakantaisimmasta 
edustusjärjestelmästä maanosan kaikkein radikaaleimpaan 
järjestelmään. Äänioikeudesta tuli yleinen ja yhtäläinen. 
Suomalaiset naiset saavuttivat samoin edellytyksin kuin miehet 
äänioikeuden valtiollisissa vaaleissa ensimmäisinä Euroopassa 
ja vaalikelpoisuuden – oikeuden asettua ehdokkaaksi vaaleissa 
– ensimmäisinä maailmassa. Mervi Parviaisen artikkelissa 
kuvataan naisten äänioikeuden saavuttamista ja sitä, kuinka 
naiset ovat tätä oikeutta käyttäneet. Aihe on ajankohtainen, 
vietetäänhän ensi vuonna äänioikeuden saavuttamisen 
100-vuotisjuhlavuotta.

Moderneja demokraattisia poliittisia oikeuksia ryhdyttiin toteuttamaan 
Yhdysvaltojen ja Ranskan vallankumouksissa. Näiden vallankumouksien 
yhteydessä puhutaan yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta, vaikka todel-
lisuudessa se rajattiin vain miesten poliittiseksi oikeudeksi. Naiset olivat 
osallistuneet aktiivisesti Ranskan vallankumouksen varhaisvaiheisiin esi-
merkiksi valtaamalla Bastillen linnoitusta ja perustamalla klubeja. Kuiten-
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kin aktiivinen, poliittiset oikeudet omaava kansalainen oli vuoden 1791 
perustuslain mukaan 25 vuotta täyttänyt riippumaton mies, jolla oli tietty 
määrä omaisuutta. Seuraavana vuonna äänioikeus laajennettiin kaikkiin 21 
vuotta täyttäneisiin, itseään elättäviin miehiin. Naisilta äänioikeus sen si-
jaan evättiin täysin vedoten naisen erityiseen ”luontoon”; naisten väitettiin 
olevan luonnostaan sekä fyysisesti että psyykkisesti sopimattomia julkiseen 
poliittiseen toimintaan.1

 Vaikka pitkään katsottiinkin äänioikeuden kuuluvan vain miehille, al-
koi 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien esiintyä yhä painokkaampia mie-
lipiteitä yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden puolesta. 
Naisten oikeudet ja mahdollisuudet olivat pitkään olleet melko vähäiset. 
Kuitenkin yhteiskunta oli ollut valmis vastaanottamaan naisilta taloudelli-
sen hyödyn, esimerkiksi veronmaksun, antamatta vastineeksi yhteiskunnal-
lisia oikeuksia.2 Täysivaltaisuuden ja kansalaisuuden suhde aiheutti paljon 
keskustelua. Esimerkiksi Suomessa keskusteltiin juristipiireissä 1800-lu-
vun loppupuolella, saattoivatko aviovaimotkin saada kansalaisoikeudet, 
vaikka he olivat aviomiestensä edusmiehisyyden alaisia, vai kuuluiko ääni-
oikeus vain naimattomille, täysivaltaisille naisille.3

 Oikeuksiaan peräävät naiset alkoivat 1800-luvun puolivälissä liikehtiä 
ja järjestäytyä naisasialiikkeeksi. Ensimmäisinä liikkeelle lähtivät naiset 
Pohjois-Amerikassa ja Englannissa. Pohjois-Amerikassa naisliikkeen herät-
teinä toimivat orjuuden lakkauttamiseen liittyvät poliittiset ponnistelut. 
Naisliikkeen perustava kokous sai itse asiassa alkunsa, kun orjuutta vastus-
taneilta naisilta evättiin pääsy viralliseen orjuuden vastustamista käsitellee-
seen kokoukseen.4 Naisten äänioikeus nousi kansainvälisen naisasialiikkeen 
keskeiseksi tavoitteeksi. Pohjois-Amerikassa sai alkunsa liikehdintä, jota 
nimitetään naisten emansipatoriseksi eli vapautusliikkeeksi, koska sen kes-
keisenä päämääränä oli vapauttaa naiset miesten holhouksen alaisuudesta 
niin yksityiselämässä kuin politiikassakin.5 Suomessa naisten äänioikeu-
desta keskusteltiin, sitä kannatettiin ja vastustettiin, mutta kansainvälises-
ti vertailtuna suomalaista äänioikeustaistelua voi luonnehtia rauhalliseksi 
ja yhteistyöhakuiseksi.6

1 Nousiainen 1998, 42—44.
2 Kurki 1986, 1.
3 Kurki 1986, 11.
4 Nousiainen 1998, 36—37.
5 Chafe 1979, 26.
6 Anttonen ym. 1994, 20.
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Äänioikeus valtiollisissa vaaleissa

Monissa maissa naiset ovat saaneet äänoikeuden ensin paikallisella ta-
solla ja sen jälkeen valtiollisissa vaaleissa. Suomessa kehitys kulki toisin. 
Yksittäiset sivistyneistön naiset, jotka olivat perillä muun maailman ta-
pahtumista, aloittivat mielipiteenmuokkauksen naisten äänioikeudelle 
suopeaksi. Ensimmäisiä julkisia puheenvuoroja naisten äänioikeudesta oli 
maamme ensimmäiseksi naisasianaiseksi nimetyn Adelaide Ehrnroothin 
kirjoitus Helsingfors Dagbladetissa vuonna 1869. Koska naiset joutuivat 
noudattamaan lakeja samalla tavoin kuin miehet, oli heidän Ehrnroothin 
mielestä myös päästävä laatimaan niitä. Vuonna 1884 perustettiin ensim-
mäinen naisasiajärjestö, Suomen Naisyhdistys, jonka yhtenä tavoitteena oli 
kansalaisoikeuksien saaminen naisille. Vuonna 1892 perustettiin Unioni 
Naisasialiitto Suomessa, jonka tavoitteena niin ikään oli saada naisille ääni-
oikeus samoin perustein kuin tämä oikeus oli miehillä.7

 Naisten yhteiskunnallinen toiminta alkoi 1880-luvun alussa yhdis-
tystoiminnan vapautumisen myötä ompeluseuroissa ja hyväntekeväi-
syysjärjestöissä. Naiset toimivat aktiivisesti myös nuorisoseuroissa ja 
raittiusliikkeessä, jotka valmistivat naisia poliittiseen osallistumiseen. 
Heräävä ammattiyhdistysliike ja työväenliike tarjosivat työväestön naisille 
toimintakentän vuosisadan lopussa. Tyttöjen koulunkäynti alkoi lisääntyä 
ja naisten sivistystaso nousta. Poliittinen aktivoituminen myötäili kodin 
ulkopuolella tapahtuvan ansiotyön lisääntymistä.8

 Säätyvaltiopäivien aikaan äänioikeus kytkeytyi säätyyn ja varallisuuteen. 
Äänioikeutettujen joukko oli rajoitettu, vain noin 10 prosentilla täysi-ikäi-
sistä oli tämä oikeus. Säätyvaltiopäiville oli 1860-luvulta alkaen jätetty 
edustajien aloitteita edustuspohjan laajentamiseksi. Ensimmäisen naisten 
valtiollista äänioikeutta koskevan aloitteen teki joukko porvarissäädyn 
edustajia vuonna 1897. Aloitteessa oli kyse äänioikeuden laajentamisesta 
jonkin verran aatelittomissa säädyissä: tämän säädyn vaaleissa myös naisil-
le oli myönnettävä sama äänioikeus kuin miehillä oli. Aloitetta käsitellyt 
lakivaliokunta kannatti äänioikeuden laajentamista, mutta suhtautui sen 
sijaan kielteisesti naisten vaalikelpoisuuteen. Lakivaliokunnan mielestä oli 
”sopimatonta vetää nainen valtiolliseen elämään, varsinkin kun kokemus naisen 

7 Mustakallio 1996, 14—17.
8 Anttonen ym. 1994, 67—70; Eskola ym. 1979, 123—127.
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kunnallisen äänioikeuden käyttämisestä toistaiseksi on niin vähäinen, ettei siitä 
voida mitään varmoja johtopäätöksiä tehdä.” 9

 Lakivaliokunnan mietinnöstä esitettiin kuitenkin yksi vastalause, jonka 
esittäjät puolustivat valtiollisen äänioikeuden myöntämistä myös naisille. 
Heidän mielestään valtiollisen äänioikeuden myöntäminen naisille ei oli-
si ainoastaan oikeuden vaan myös viisauden vaatima teko, ”sillä sen kautta 
meidän valtiolliseen elämäämme tuotaisiin yhteiskuntaa varjelevaa ainesta, jos-
ta niinkin täysin valtiollisesti kypsynyt ja vanhoillinen kansa, kuin Englannin, 
on tahtonut ottaa vaarin.” Asia kuitenkin raukesi, koska sen taakse ei saatu 
säätyenemmistöä. Lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama säätyano-
mus lähetettiin hallitsijalle, ja anomusta käsiteltiin vuosien 1904—1905 
valtiopäivillä. Talonpoikaissääty hyväksyi naisten äänioikeuden, kun taas 
aatelissääty ei käsitellyt asiaa lainkaan. Porvarissääty torjui äänioikeuden 
perustellen sitä sillä, että naisten maailma on kodin ja perheen piirissä. Li-
säksi esitettiin laajemminkin ajatuksia äänioikeudesta: enemmistö sortaisi 
vähemmistöjä, mikäli miesten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettai-
siin. Naisille ei katsottu voitavan antaa edes rajoitettua äänioikeutta.10

 Keskustelua naisten äänioikeudesta käytiin pääasiassa naisasianaisten ja 
asiasta kiinnostuneiden miesten välillä. Vaikutusvaltaisia miehiä oli niin 
hanketta kannattamassa kuin vastustamassakin. Eduskunnan uudistamis-
komitean puheenjohtaja Hermanson vastusti loppuun saakka vaalioikeu-
den myöntämistä naisille. Hänen mielestään objektiiviset syyt puhuivat 
naisten vaalioikeutta vastaan. Hän uskoi muun muassa, että naisten osal-
listumisesta valtiolliseen elämään seuraisi enemmän vahinkoa kuin hyötyä, 
sillä naiset saattaisivat tunneihmisinä taipua liian jyrkkiin kannanottoi-
hin. Politiikka oli Hermansonin mukaan sellaista, että se suorastaan sotisi 
naisen olemusta vastaan. Myös J. V. Snellmannille itsenäinen nainen oli 
kauhistus. J. K. Paasikivi puolestaan arvioi, että naiset toisivat taloudellis-
ten kysymysten hoitoon malttia, jota he perheenemäntinä olivat oppineet; 
toisaalta olisi perheenemännille samalla annettava oikeus kieltäytyä edus-
tajantoimesta. Santeri Alkio totesi muun muassa ”Nyt annetaan renkipojille, 
miksi emme sitte antaisi äänioikeutta parhaille kasvattajillemme.--- Naisten si-
veellinen katsontakanta on usein paljon korkeampi kuin miesten, ei sentähden tar-
vitse peljätä, että he sitä väärin käyttäisivät.”11

9 Kurki 1986, 4—5.
10 Kurki 1986, 4—5.
11 Kurki 1986, 6; Eduskunnan historiakomitea 1958, 82—85.
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 Santeri Alkion johtama talonpoikaissääty näyttääkin suhtautuneen suo-
peimmin naisten äänioikeuteen. Aatelisäätyä edustaneen A. Aminoffin 
mielestä naisista saataisiin valtiolliseen elämään yhteiskuntaa varjelevaa 
ainesta. Eräiden mielipiteiden mukaan oli aivan luonnollista myöntää nai-
sille vaalikelpoisuus, koska Suomessa naisilla oli itsenäisempi asema kuin 
monessa muussa maassa. Naisten nähtiin jopa kärsivän yhteiskunnassam-
me paljon suurempaa kurjuutta kuin miesten, joten naisille oli myönnettä-
vä oikeus itse puhua asiansa puolesta.12

 Venäjän autonomisena osana Suomen kehitys oli ollut varsin suotuisaa, 
kun säätyjen edustajat olivat säätyvaltiopäivillä melko itsenäisesti päättä-
neet maan asioista. Helmikuun manifesti 1899 aloitti kuitenkin Suomen 
itsehallinnollisen aseman lakkauttamiseen tähtäävät sortotoimet. Venäjän 
hallituspiirien ja suomalaisten suhteet kärjistyivät äärimmilleen. Loka-
marraskuussa 1905 huipentui yleinen tyytymättömyys suurlakkoon, joka 
oli ilmapiiriltään väkivaltainen ja vaarallinen. Rauhoittaakseen tilannetta 
allekirjoitti tsaari Nikolai II marraskuun manifestin, jonka mukaan se-
naatti sai tehtäväkseen laatia ehdotuksen uudeksi valtiopäiväjärjestyk-
seksi.13 Ilman suurlakkoa koko äänioikeusreformi, naisten äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus mukaan lukien, olisi todennäköisesti jäänyt toteutumatta 
tai ainakin lykkääntynyt vuosikymmenillä. Rauhallisemmissa olosuhteissa 
valtiopäiväjärjestystä ei olisi uudistettu niin radikaalisti kuin nyt tapah-
tui.14

 Senaatti asetti komitean suunnittelemaan eduskuntauudistusta. Komi-
tean enemmistö päätti äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myöntämisestä 
niin miehille kuin naisillekin. Komitean mietintö käsiteltiin seuraavassa 
senaatissa, jossa naisten äänioikeuden yleisistä perusteista ei enää laajasti 
keskusteltu. On huomattava, että ennen suurlakkoa yleisellä ja yhtäläisellä 
äänioikeudella oli yksiselitteisesti tarkoitettu miesten äänioikeutta. Suur-
lakon aikana tämä käsite alettiin kuitenkin ymmärtää siten, että se sisälsi 
myös naisten äänioikeuden. Senaatin käsittelyssä keskustelua aiheutti ni-
menomaan naisten vaalikelpoisuus, oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleissa. 
Naisten vaalikelpoisuus oli useimmille edustajille outo asia, johon kuiten-
kin uudessa tilanteessa sopeuduttiin.15

12 Kurki 1986, 6; Eduskunnan historiakomitea 1958, 82—85.
13 Eduskunnan historiakomitea 1958, 159—160; Mustakallio 1996, 27—29.
14 Koskinen 1997, 26.
15 Kurki 1986, 8; Mustakallio 1988, 45—65.
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 Senaatin hyväksymä ehdotus lähetettiin kenraalikuvernööri Nikolai Ge-
rardille, joka senaatin asiantuntemukseen luottaen ei vastustanut naisten 
äänioikeutta. Sitä ei liioin vastustanut hallitsijalle asioita valmistellut suo-
malais-venäläinen neuvottelukunta. Sen venäläiset jäsenet pitivät asiaa täy-
sin paikallisena ja ajattelivat, ettei se koske keisarikunnan etuja. Suomen 
sisäiseksi asiaksi siis jäi, tuliko yleinen ja yhtäläinen äänioikeus koskemaan 
myös naisia. Nikolai II hyväksyi neuvottelukunnan esityksen lähes sellaise-
naan. Tämän jälkeen asia jätettiin Suomen säädyille, jotka käsittelivät sen 
toukokuussa 1906.16 Heinäkuun 20. päivänä keisari allekirjoitti eduskun-
tauudistusta koskevan eduskuntanootin, joka astui voimaan 1. lokakuuta. 
Eduskuntauudistuksemme ei tuossa vaiheessa kohdannut enää minkään-
laista vastustusta. Sisäpoliittisesti kriittisessä tilanteessa oli tärkeää, että 
Suomi pysyi rauhallisena; venäläisiä kiinnostivat vain Suomen ja Venäjän 
valtasuhteet.17

 Äänioikeudesta säädettiin uuden valtiopäiväjärjestyksen 4 ja 5 §:ssä. 
Edustajat oli valittava välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla ja kaikilla ääni-
oikeutetuilla oli yhtäläinen äänioikeus, siis yksi ääni. Valtiopäiväjärjestyk-
sen 5 §:ssä säädettiin kenellä oli äänioikeus. Sen mukaisesti edustajaa oli 
oikeutettu valitsemaan jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että nai-
nen, joka ennen vaalivuotta oli täyttänyt ”neljäkolmatta” vuotta.18

Naiset valtakunnan politiikassa

Ensimmäiset yksikamarisen eduskunnan vaalit toimitettiin maaliskuussa 
1907. Kokoonpanoltaan yksikamarinen eduskunta oli muuttunut olen-
naisesti säätyvaltiopäiviin verrattuna: ensinnäkin sosiaalidemokraattisella 
työväestöllä oli hyvin huomattava edustus ja toisekseen ensimmäistä ker-
taa oli mukana naisia. Naisedustajia oli 19 eli noin 10 prosenttia. Ensim-
mäiset naiskansanedustajat herättivät laajasti huomiota myös ulkomailla. 
Missään muualla ei aiemmin ollut nähty – ja kesti vuosikymmeniä en-
nen kuin samassa laajuudessa nähtiinkään – naisia miesten suvereenisti 
hallitsemalla alalla. Toinen huomiota herättävä seikka oli, että koskaan 
aikaisemmin eivät kaikki yhteiskuntaluokat olleet yhtä tasa-arvoisesti 
edustettuina parlamentissa. Ensimmäiset naiskansanedustajamme edus-

16 Kurki 1986, 8—9.
17 Eduskunnan historiakomitea 1958, 157.
18 Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys 1906; Suomen Suuriruhtinaanmaan Vaalilaki 1906.
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19 Sulkunen 1997a, 11.
20 Anttonen ym. 1994, 66—67.
21 Mustakallio 1998, 184—185.
22 Sulkunen 1997b, 187.

tivat kaikkia yhteiskuntaluokkia piioista ja tehtaalaisista emäntiin ja 
opettajattariin joukossaan aatelistonkin edustaja.19 Ensimmäisiin naiskan-
sanedustajiin kuuluneesta Miina Sillanpäästä tuli ensimmäinen suomalai-
nen naisministeri: hänet nimitettiin apulaissosiaaliministeriksi vuonna 
1926. Tapahtuma uutisoitiin laajalti sekä kansallisesti että kansainväli-
sesti, ja erityisesti naiset yli puoluerajojen ottivat naisministerin valinnan 
innostuneesti vastaan.20

 Naisten osuus kansanedustajina alkoi kasvaa 1960-luvulta lähtien. En-
simmäisen kerran eduskuntaan valittiin naisia yli 20 prosenttia vuoden 
1970 vaaleissa. 1980-luvulta lähtien noin kolmannes kansanedustajistam-
me on ollut naisia. Naisten määrä on laskenut 1930-luvulla laman ilma-
piirissä ja vuoden 1995 vaaleissa, jolloin naisedustajia valittiin kymmenen 
vähemmän kuin edellisvaaleissa. Ennätysmäärä naisia, kaikkiaan 77, va-
littiin vuonna 1991. Vaalitulos paljastaa, että naisehdokkaiden määrä hei-
jastuu suoraan valituiksi tulevien naisten määrään. Vuoden 1991 vaaleissa 
naispuolisia ehdokkaita oli 41,2 prosenttia, kun taas vuoden 1995 vaaleissa 
naisehdokkaita oli 39,1 prosenttia. Suomalaisten naisten kansainvälisesti 
hyvää menestystä eduskuntavaaleissa on ilmeisesti edistänyt maassamme 
käytettävä suhteellinen henkilövaalijärjestelmä. Vaaleissa äänestetään suo-
raan tiettyä henkilöä puolueiden laatimien listojen sijasta, jolloin äänestäji-
en kasvanut luottamus naisiin on voinut suoraan näkyä vaalituloksissa.21

 Miina Sillanpään jälkeen nimitettiin seuraava naisministeri hallituk-
seen vasta toisen maailmansodan jälkeen. 1950-luvun puoliväliin saakka 
hallituksiin nimitettiin kerrallaan vain yksi nainen. Vuoteen 1968 asti 
muodostettiin myös hallituksia, joihin ei kuulunut yhtään naista. Halli-
tukseen valittiin ensimmäisen kerran kolme naisministeriä 1970-luvun 
alussa, ja tuo kolme vakiintui hallituksen eräänlaiseksi epäviralliseksi 
naiskiintiöksi 1980-luvulla. Vuoden 1987 vaalien jälkeen hallituksessa 
oli ensi kerran neljä naista.22 Alkuvaiheessa ”naisten ministeriöitä” oli-
vat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetusministeriö. Vähitellen nais-
ministerien toiminta-alueet ovat laajentuneet ja naiset ovat vallanneet 
perinteisesti miehisinä pidettyjä ministeripaikkoja. Kotoiset ministeri-
valintamme ovat Miina Sillanpäänkin jälkeen herättäneet kansainvälistä 
huomiota, kuten hyvin havaittiin, kun nainen valittiin ensimmäisen ker-
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ran puolustusministeriksi.23 Ensimmäisen kerran nainen valittiin edus-
kunnan puhemiehistöön vuonna 1983, jolloin Pirkko Työläjärvestä tuli 
ensimmäinen varapuhemies. Riitta Uosukaisesta tuli ensimmäinen nais-
puolinen puhemies vuonna 1994. Vuonna 1996 koettiin eduskunnassa his-
toriallinen hetki, kun ensimmäisen kerran koko puhemiehistö oli naisia.24

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisissa vaaleissa

Kunnallinen äänioikeus perustui perinteisesti veronmaksukykyyn. Nais-
ten historiallisesta äänioikeudesta voidaan todeta, että rikkailla kauppiai-
den leskillä oli mahdollisuus äänestää kaupungeissa 1740-luvulta alkaen 
edusmiehen välityksellä. Tämä oikeus peruutettiin vuonna 1758 samalla, 
kun edusmiehen käyttö vaaleissa kiellettiin miehiltäkin. Naisten talou-
dellisen toiminnan aktivoituminen ajankohtaisti asian uudelleen 1860-lu-
vulla.25

 Naiset saivat kunnallisen äänioikeuden maaseudulla vuonna 1865 ja 
kaupungeissa vuonna 1873. Kunnallinen äänioikeus samoin edellytyksin 
kuin miehillä oli näiden asetusten mukaan naimattomilla ja eronneilla nai-
silla sekä leskillä. Vaalikelpoisuus heiltä kuitenkin puuttui. Näin äänioike-
us ei kunnallisasetusten mukaan ollut yleinen ja yhtäläinen. Äänioikeutta 
ei ollut esimerkiksi niillä, jotka eivät hallinneet itseään ja omaisuuttaan eli 
eivät olleet oikeudellisesti täysivaltaisia. Äänioikeudettomia olivat muun 
muassa naimisissa olevat naiset, jotka olivat aviomiehensä edusmiehisyy-
den alaisia ja ne, jotka olivat toisen isäntävallan alaisia, kuten kaupunkien 
tehdastyöväki. Lisäksi on huomattava, että valtuustojen valitseminen ei ol-
lut pakollista eikä niitä ollutkaan kaikissa kunnissa.26

 Venäjän vallankumous muutti koko valtiollisen aseman ja uudistusten 
mahdollisuudet Suomessakin. Vuonna 1917 säädettiin maalaiskuntien ja 
kaupunkien kunnallislait.27 Samana vuonna saatettiin voimaan yleinen ja 
yhtäläinen äänioikeus kunnallisvaaleissa. Eduskunta oli jo vuonna 1890 
hyväksynyt tämänsisältöiset kunnallislait, mutta tsaari ei ollut niitä vah-

23 Mustakallio 1998, 187—188.
24 Eduskunnan kirjasto 1996.
25 Korppi-Tommola 1996, 12.
26 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta maalla 1865, 9—11 §; Keisaril-
lisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta kaupungista 1873, 10—13 §; Kurki 1986, 
2. Keisarilliset asetukset on julkaistu Suomen suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelmassa vuodelta 1865 ja 
Asetuskokoelmassa vuodelta 1873.
27 Ståhlberg 1926, 21.
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vistanut.28 Vaaleissa kaikilla äänioikeutetuilla oli yhtäläinen äänioikeus. 
Äänioikeus säädettiin riippumattomaksi kunnallisesta veroasteikosta, joten 
äänioikeus kuului myös niille, jotka muun syyn kuin varattomuuden takia 
olivat jättäneet kunnallisveronsa maksamatta. Äänioikeus ulotettiin myös 
naisiin ja sen alaikärajaksi tuli 20 vuotta.29 Näin uudet kunnallislait mer-
kitsivät täydellistä mullistusta kunnallisvaltuustojen valinnassa yleisen ja 
yhtäläisen äänioikeuden toteutuessa ja myös naisten tullessa vaalikelpoi-
siksi. Vuoden 1917 marraskuun lakon ja seuraavan vuoden alussa alkaneen 
kapinan takia ensimmäiset kunnallisen vaalilain mukaiset kunnallisvaalit 
järjestettiin kuitenkin vasta joulu-tammikuussa 1918—1919. Tämän jäl-
keen kunnallisvaalit toimitettiin lain määräämänä aikana.30

Naiset kunnallisessa päätöksenteossa

Naisten halukkuus – ja kysyntäkin – kunnallisvaaliehdokkaiksi oli vuosi-
kymmenien ajan vähäisempää kuin miesten. Varsinkin maaseudulla tähän 
vaikuttivat asenteet, joita kuvaa hyvin seuraava kertomus: 
 ”Ja miksei ole näitä kunnallisiin luottamustehtäviin antautua naisia? – No, 
kun meidän isä sanoo, ettei siellä naisia tarvita, ei ne mitään kunnallispolitiikasta 
ymmärrä. Sitten on kokonainen naisrotu, joka on kasvatettu siinä hengessä, että 
’herroille pitää olla höylii’ niin että samahan se sitten on, onko naisia mukana voi 
ei, kun heidän tehtävänsä kuitenkin on vain sanoa jaa ja ammen, vaikka omaan 
henkiseen hirttotuomioonsa.” 31

 Toisaalta samaisessa kirjoituksessa myönnetään, että ”ollaan nykyisillä 
kunnallispäivillä valmiit miehissä ja naisissa myöntämään, että naisellistakin 
näkemystä tarvitaan, sitä pitäisi saada vaikka apteekin ylähyllyltä pehmentä-
mään kunnallispolitiikkamme maskuliinisia piirteitä, loitontamaan asemakaavo-
jen luomia vaaravyöhykkeitä asutuskeskuksista aukeille ahoille, ottamaan todesta 
lakipykälät nuorisojuopottelusta ja alkoholistihuollosta, jotka menevät usein vielä 
kunnanmiehiltä läpi käsien, soveltamaan irtolaislakia puolin ja toisin eli myös 
miehiin, jotka liikkuvat lain sallimassa ’työn haussa’ jopa alaikäisten keskuudes-
sa, ja paljoon muuhun. Naiselle nähtiin avautuvan kunnallishallinnossa tehtäviä 
ja paikkoja enemmän kuin niihin tahtoo olla tulijoita.” 32

28 Nousiainen 1989, 309; Koskinen 1983, 38.
29 Tarasti 1998, 37; Ståhlberg 1926, 21.
30 Tilastokeskus 2002.
31 Husu ym. 1995, 147—148.
32 Husu ym. 1995, 147—148.
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 Naisten osuus kunnallisvaaliehdokkaista alkoi lisääntyä 1950-luvulta 
alkaen. Vuonna 1956 ehdokkaista oli naisia 10,8 prosenttia, vuoden 1976 
vaaleissa naisten osuus ehdokkaista oli kasvanut jo 23,9 prosenttiin. Vuon-
na 2000 naisten osuus ehdokkaista oli 38,2 prosenttia. Naisia on asetet-
tu ehdolle enemmän kaupunkimaisissa kunnissa kuin taajaan asutuissa ja 
maaseutumaisissa kunnissa, tosin maaseutumaiset ja pienet kunnat ovat 
kuroneet eroa kiinni. Pienimmät naisehdokkuusosuudet ovat olleet pienil-
lä puolueilla, suurimpien puolueiden osalta naisehdokkaiden osuudet ovat 
olleet melko tasaisia. Naisehdokkaiden osuus on yleensä ollut suurempi 
eteläisissä vaalipiireissä. Naisehdokkaat ovat yleisesti ottaen olleet mieseh-
dokkaita nuorempia.33

 Kunnanvaltuustoihin valittujen naisten osuus on kasvanut vuoden 1968 
vaaleista alkaen. Ennen sitä naisten osuus valituista oli pitkään seitsemän ja 
kahdeksan prosentin paikkeilla. Vuoden 2000 vaaleissa naiset saivat 34,4 
prosenttia valtuustopaikoista, mikä on 2,9 prosenttia vuoden 1996 kun-
nallisvaaleja enemmän. Vuonna 1980 naisten vastaava paikkaosuus oli 22,2 
prosenttia. Kunnanvaltuustoihin valitaan vähemmän naisia kuin heidän 
saamansa ääni- ja ehdokasosuutensa edellyttäisivät. Esimerkiksi vuoden 
2000 vaaleissa naisten osuus koko maan ehdokkaista oli 38,2 prosenttia 
ja osuus äänistä 39,4 prosenttia, mutta naisten osuus valituiksi tulleista 
oli vain 34,4 prosenttia.34 Vuoden 2004 vaaleissa naisten osuus valituiksi 
tulleista kasvoi hieman ollen 36,4 prosenttia.35

Naisten äänioikeudesta kansainvälisesti

Suomalaisten naisten vuonna 1906 saavuttama äänioikeus ei sinänsä ollut 
uusi asia, olihan äänioikeutta erilaisin sovellutuksin kokeiltu useissa mais-
sa jo vuosikymmeniä ennen Suomea. New Jerseyssä veroa maksavat naiset 
olivat saaneet äänestää vuodesta 1787 lähtien, mutta menettäneet oikeu-
tensa vuonna 1807, jolloin miesten yleinen äänioikeus toteutui. Samaten 
Pitcairnin saarilla naiset olivat saaneet äänioikeuden jo vuonna 1838, siis 
huomattavasti ennen varsinaisen äänioikeusliikkeen syntyä.36

 Yhtenäisemmän linjan naisten äänioikeuskysymyksessä muodostivat 
Pohjois-Amerikan ja Australian siirtokuntien parlamenttiuudistukset. 
33 Tilastokeskus 2001, 28—29.
34 Tilastokeskus 2001, 31.
35 StatFin 2004.
36 Sulkunen 1997a, 11.
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Wyomingista vuonna 1870 käynnistynyt prosessi eteni 1890-luvulla Co-
loradoon, Idahoon ja Utahiin sekä Uuteen Seelantiin ja Länsi-Australiaan. 
Ensimmäisenä maailmassa täyden parlamentaarisen edustusoikeuden nai-
sille antoi Uusi Seelanti vuonna 1893. Vaali-kelpoisuutta Uuden Seelan-
nin naisille ei myönnetty ennen vuotta 1944, mutta eivät he sitä aiemmin 
tavoitelleetkaan. Amerikassa liike hidastui vauhdikkaan alkurynnistyksen 
jälkeen, mutta Australiassa naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden 
koko liittovaltion vaaleissa vuonna 1902. Australialaiset naiset eivät kui-
tenkaan käyttäneet vaalikelpoisuusoikeuttaan vuosikausiin, ja ensimmäi-
nen nainen valittiin Etelä-Australiassa parlamenttiin vasta vuonna 1959. 
Lisäksi on todettava, että alkuperäisväestö, aborginaalit, pääsivät poliitti-
sista oikeuksista osallisiksi vasta vuonna 1962.37

 Tähän naisten äänioikeuden varhain toteuttaneiden maiden joukkoon 
Suomi siis liittyi ensimmäisenä maana Euroopassa vuonna 1906, vaali-
kelpoisuuden kaikki suomalaiset naiset saivat lähes ensimmäisinä maa-
ilmassa. Norja seurasi Suomen mallia myöntämällä naisille osittaisen 
äänioikeuden vuonna 1907 ja täyden äänioikeuden vuonna 1913. Islan-
nissa ja Tanskassa naisten äänioikeus toteutui vuonna 1915 sekä Ruotsis-
sa vuonna 1920.38

 Naisten äänioikeusliike lähti liikkeelle maailman poliittisista ja aatteel-
lisista keskuksista, kuten New Yorkista ja Lontoosta. Kuitenkin liikkeen 
vaatimukset toteutuivat ensin periferiassa: huolimatta Englannin voimak-
kaasta sufragettiliikkeestä, naisten äänioikeus toteutui siellä vasta ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen asteittain vuosina 1918, 1919 ja 1928.39 

Kansallisvaltioiden tasolla uranuurtajina naisten äänioikeuden toteuttami-
sessa olivat Uusi Seelanti, Australia ja Suomi; jokainen näistä maista on 
vuorollaan korostanut omaa ensimmäisyyttään sukupuolittain tasa-arvoi-
sen kansalaisuuden toteuttamisessa. 
 Suuresta maantieteellisestä etäisyydestään huolimatta Uudella Seelan-
nilla, Australialla ja Suomella oli eräitä kulttuurisia yhtäläisyyksiä, joiden 
voidaan otaksua vaikuttaneen äänioikeuskysymyksen aktivoitumiseen ja 
naisten poliittisia oikeuksia puolustaneiden asenteiden vahvistumiseen. Jo-
kainen näistä maista oli äänioikeusuudistuksen aikaan voimakkaassa poliit-
tisessa käymistilassa: vallalla oli kansallista erillisyyttä korostava tendenssi. 

37 Sulkunen 1997a, 12—13.
38 Sulkunen 1997a, 12.
39 Kurki 1986, 2.
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Tukea tälle tendenssille tarjosi kunkin maan vahvasti agraarinen väestöpoh-
ja. Kulttuuriin oli sisäistynyt kumppanuuden malli – toimeentulon ensisi-
jaisena perusteena oli tuottava sukupuolten välinen kumppanuus. Suomen 
poliittinen rakenne sai kuitenkin ratkaisevasti erilaisen hahmon kuin Uu-
den Seelannin ja Australian brittiperinteelle pohjaava puolue- ja valtiopäi-
vämalli. Uuden Seelannin ja Australian äänioikeusrajoitukset huomioon 
ottaen voidaan oikeutetusti korostaa Suomen äänioikeuden täydellisyyttä. 
Vuoden 1906 uudistus toi mukanaan yhteiskuntaluokkien ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon lisäksi länsimaisittain katsoen poikkeuksellisen yksika-
marisen valtiopäiväjärjestelmän, jossa naiset ovat alusta alkaen käyttäneet 
täysimittaisesti sekä äänioikeuttaan että vaalikelpoisuuttaan.

Naiset äänestäjinä

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden saavuttaminen aiheutti hetkellisen 
innostuksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikkia kansalaisia vaadit-
tiin käyttämään uusia oikeuksiaan – äänestämisestä tehtiin velvollisuus. 
Kun naisten äänestysvilkkaus ensimmäisissä eduskuntavaaleissa sitten oli 
odotettua suurempi, oltiin tyytyväisiä. Naisten katsottiin ymmärtäneen 
kansalaisvelvollisuutensa ja osoittaneen, ettei äänioikeutta oltu saatu tur-
haan.40

 Eduskuntavaaleissa naiset ovat äänestäneet miehiä vilkkaammin vuo-
den 1927 vaaleista lähtien. Kunnallisvaaleissa naisten äänestysaktiivisuus 
oli miehiä alhaisempi aina vuoden 1984 vaaleihin saakka, jolloin naisten 
äänestysprosentti oli ensimmäisen kerran suurempi kuin miesten. To-
sin ero miesten hyväksi oli jo 1970-luvun vaaleissa pieni. Vuoden 2000 
vaaleissa naisten äänestysprosentti oli 57,7 – äänestysaktiivisuuden ero 
naisten hyväksi oli 3,8 prosenttiyksikköä. Syksyn 2004 vaaleissa naisten 
äänestysprosentti oli 60,7 ja miehillä 58,6 eli ero kaventui hieman. Naiset 
äänestivät vilkkaammin maaseutumaisissa kunnissa kuin kaupunkimaisis-
sa. Naiset käyttivät myös ennakkoäänestysmahdollisuutta merkittävästi 
hyväkseen.42

 Naisjärjestöt ovat perinteisesti aktiivisesti kannustaneet naisia äänestä-
mään naisia. Esimerkiksi vuoden 2000 kunnallisvaaleissa Naisjärjestöjen 

40 Anttonen ym. 1994, 66.
41 Tilastokeskus 2001, 26.
42 Tilastokeskus 2001, 26; StatFin 2004.
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Keskusliitto kampanjoi voimakkaasti asian puolesta seuraavanlaisella isku-
lauseella: ”Kun mikään muu ei auta – tee jotakin. Äänestä naista”. Koska 
vaalit ovat maassamme kuitenkin salaiset, ei ole mahdollista luotettavasti 
selvittää, kuinka paljon naiset todellisuudessa äänestävät naisia.

Oikeus – velvollisuus – itsestäänselvyys?

Naisten äänioikeuden historia on lyhyt – samoin kuin useimpien miesten 
äänioikeuden historia. Suomessa äänioikeus ei missään vaiheessa ollut sel-
keästi sukupuolikysymys: vastakkain eivät olleet äänioikeutetut miehet ja 
äänioikeudettomat naiset, vaan pienen äänioikeutetun vähemmistön vasta-
kohtana oli vailla äänioikeutta ollut enemmistö, johon naisetkin kuuluivat. 
Vaikka säätylaitos oli miesten hallinnassa, eivät kaikki miehetkään olleet 
vaalikelpoisia tai päässeet äänestämään. Säätylaitoksen aikana äänioikeuden 
ratkaisi paitsi sukupuoli myös yhteiskunnallinen asema ja varallisuus.
 Syrjäinen ja pieni Suomi, joka ei ollut vielä edes itsenäinen valtio vaan 
Venäjän autonominen osa, oli naisten poliittisten oikeuksien edelläkävijä-
maa. Miten se oli mahdollista? Venäjän Suomeen kohdistamat sortotoimet 
synnyttivät yhteiseksi mielletyn uhan, jonka vastainen taistelu lähensi eri 
väestöryhmiä. Toisaalta Venäjän levottomuudet ja suurlakko pakottivat 
hallitsijan radikaaleihin myönnytyksiin, kuten juuri yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden toteuttamiseen. Sinänsä radikaali uudistus ei kuitenkaan ai-
heuttanut muutoksia hallitsijan valtuuksiin, joten Nikolai II saattoi hyväk-
syä uudistuksen. On todennäköistä, että rauhallisemmissa oloissa uudistus, 
mikäli olisi lainkaan toteutunut, ei olisi ollut näin radikaali.
 Kansainvälisesti äänioikeutta on pidetty tasa-arvoindikaattorina: Suomi 
on tämän mittapuun mukaan menestynyt kiitettävästi. Mutta riittääkö 
pelkkä äänioikeus varmistamaan mahdollisuuden osallistua ja tosiasiallises-
ti vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon? Politiikka on perinteisesti ollut 
miesten hallitsemaa toimintaa, ja edelleenkin miehet ovat enemmistönä 
päätöksentekijöistä. Tämän seurauksena miesten arvot ja miesten elämän-
tilanteiden ehdot määräävät poliittisen elämän käytäntöjä voimakkaammin 
kuin naisille ominaiset arvot. Varsinkin nuoret naiset joutuvat päätöksen-
tekijöinä kilvoittelemaan oman uskottavuutensa puolesta. Sukupuolikiin-
tiösäännökset ovat tasa-arvoistaneet toimielimien kokoonpanoa, mutta yhä 
edelleen kiintiöiden tarkoittamissa elimissä naiset pääsevät huomattavasti 
miehiä harvemmin puheenjohtajiksi. Kiintiöt aiheuttivat voimaantulles-
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saan ristiriitaisia näkemyksiä – myös naisten omassa keskuudessa. Naisten 
on pelätty leimaantuvan ”kiintiönaisiksi”, ja sen kautta on pelätty erityi-
sesti heidän taitojensa ja kykyjensä vähättelyä. Käytännössä kiintiöt ovat 
antaneet naisille tilaisuuden osoittaa oma pätevyytensä: tupailtojen kah-
vinkeittäjistä on tullut todellisia päätöksentekijöitä.
 Kun naiset 1900-luvun alussa saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuu-
den, elettiin aikaa, jolloin vanhoilliset asenteet saattoivat vielä sitoa naista 
perheeseen. Nykyaikana asenteet ovat muuttuneet, mutta monet naiset, 
varsinkin sellaiset, joilla on pieniä lapsia, kokevat vaikeaksi perheen ja 
luottamustehtävien yhdistämisen.
 Äänioikeus on paitsi kansalaisoikeus myös kansalaisvelvollisuus. Tämän 
velvollisuuden laiminlyönnistä ei ole säädetty rangaistusseuraamusta. Peri-
aatteellisesti äänioikeutta ei vain saa, vaan sitä myös tulee käyttää. Kuiten-
kin viime vuosina käydyissä vaaleissa äänestysprosentit ovat laskeneet koko 
ajan, ja äänestysinto olikin ennätyksellisen alhainen vuoden 2000 kunnal-
lisvaaleissa. Kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon on laimentunut: yhä 
harvemmat äänestävät entistä vaikeammin mukaan saatavia ehdokkaita. 
Äänioikeutta tunnutaan pitävän itsestäänselvyytenä – asiana, jota ei edes 
mielletä oikeudeksi.
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Ville Jalovaara

Kokemuksia arkistokurssilta 
Washington DC:stä kesäkuulta 2005  

Kesäkuussa 2005 järjestettiin Yhdysvalloissa, Washington DC:
ssä Summer Institute on Conducting Archival Research -niminen 
kurssi, jolle allekirjoittanut osallistui. Nelipäiväinen kurssi 
oli suunnattu kaikille kylmän sodan aihepiiristä tutkimusta 
tekeville jatko-opiskelijoille. Tapahtuma järjestettiin kolmantena 
vuotena peräkkäin, ja sille oli valittu hakemusten perusteella 26 
jatko-opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Enemmistö opiskelijoista 
tuli Pohjois-Amerikan yliopistoista, mutta mukana oli osanottajia 
myös esimerkiksi Kiinasta, Venäjältä ja Australiasta. Helsingistä 
meitä oli kaksi. Tapahtuman organisoi The George Washington 
University Cold War Group. Tämä ryhmä puolestaan toimii edellä 
mainitun yliopiston Elliott School of International Affairsin 
Euroopan, Venäjän ja Euraasian tutkimuksen instituutissa.

Yhdysvaltojen pääkaupunkia koetteli noina kesäkuun puolivälin päivinä 
sikäläisittäinkin poikkeuksellisen kuuma helleaalto. Lämpötila nousi päi-
vittäin reilusti yli +30 celsiusasteen, mutta The Elliott School of International 
Affairsin ydinkeskustassa sijaitsevan uuden toimitalon tehokas ilmastointi 
piti huolen siitä, ettei lämpö haitannut opiskelua. Vuonna 2003 käyttöön 
vihitty rakennus sijaitsee kirjaimellisesti vallan sydämessä kahden kortte-
lin päässä Valkoisesta talosta aivan ulkoministeriön vieressä. Meille jaetus-
ta esitteestä kävi ilmi, että Yhdysvaltojen hallinnon keskeiset ministeriöt 
ovat vahvasti sitoutuneet koulun toimintaan niin vierailevien luennoitsi-
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joiden kuin rahoituksenkin muodossa. Järjestäjät tarjosivat opiskelijoille 
majoituksen kesäajasta johtuen tyhjillään olevassa keskustakampuksen 
opiskelija-asuntolassa, josta oli lyhyt kävelymatka kurssin pitopaikalle.
 Kurssin vetäjinä toimivat professorit James M. Goldgeier ja Hope M. 
Harrison George Washingtonin yliopistosta. Aloituspuheenvuorossaan pro-
fessori Goldgeier motivoi opiskelijoita kertomalla omista ensimmäisistä 
arkistokokemuksistaan. Hän ja monet muut joutuivat aikanaan oppimaan 
arkistotutkimuksen taidot kantapään kautta, koska varsinaista opetusta tä-
män alan arkistojen käyttöön ei ole ollut tarjoilla ennen näitä instituutteja. 
 Washington DC on erinomainen paikka tämän tutkimusalan arkis-
tokurssille, sillä kaupungissa sijaitsee useita kylmän sodan tutkimuksen 
kannalta merkittäviä arkistoja. Kesäinstituutin ohjelma koostuikin enim-
mäkseen eri arkistojen edustajien pitämistä alustuksista, joissa he esittele-
vät arkistojensa toimintaa ja kokoelmia. Ensimmäisenä esittelyvuorossa oli 
George Washingtonin yliopistossa sijaitseva National Security Archive.  Sen 
voisi olettaa nimen perusteella sisältävän vain huippusalaista tiedusteluai-
neistoa, johon tutkijoilla ei ole mitään asiaa, mutta todellisuudessa asianlai-
ta on päinvastoin. Arkiston johtajan Thomas Baltonin mukaan kyseessä ei 
nimittäin ole sanan varsinaisessa mielessä edes arkisto, vaan laaja kokoelma 
muista arkistoista kopioituja lähteitä. National Security Archive hyödyntää 
vapaaseen tiedonsaantiin oikeuttavaa lakia ja pyrkii sen avulla hankkimaan 
USA:n eri hallinnon aloilta lähihistorian tutkimuksen kannalta keskeistä 
materiaalia. Saatavilla on runsaasti esimerkiksi CIA:n ja ulkoministeriön 
arkistoista peräisin olevaa aineistoa. 
 Yhdysvaltalainen käytäntö tiedon saamiseksi valtion viranomaisten ar-
kistoista poikkeaa melkoisesti kotimaisista menettelytavoistamme. Osa 
aiemmin salaisesta – yli 30 vuotta vanhasta – hallintoaineistosta on vi-
ranomaisten toimesta ”deklassifioituna” USA:n kansallisarkistossa tai jos-
sakin presidenttien arkistoista.  Muussa tapauksessa Freedom of Information 
Act (FOIA), vapaaseen tiedonsaantiin oikeuttava laki, on merkittävä vä-
line arkistomateriaalin hankkimiseksi. National Security Archiven edusta-
jat, jotka työkseen ”pommittavat” eri viranomaisia FOIA-hakemuksilla, 
kertoivat kurssilla, miten käytännössä tulee menetellä, jos haluaa saada 
esimerkiksi ulkoministeriöstä tutkimustaan varten aineistoa, joka on yhä 
luokiteltu salaiseksi. Laki ei periaatteessa tee eroa Amerikan kansalais-
ten ja ulkomaalaisten välillä, mutta viranomaiset voivat silti kieltäytyä 
luovuttamasta tiettyä aineistoa vedoten kansalliseen turvallisuuteen tai 
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yksityisyyden suojaan.  Päätöksestä on kuitenkin olemassa valitustie aina 
tuomioistuimeen asti. 
 Vuoden 2001 syyskuun yhdennentoista päivän terrori-iskujen seurauk-
sena lisääntyneet turvatoimet näkyvät Washingtonin ydinkeskustassa 
kaikkialla. Kauppakeskukseenkaan ei ole asiaa ilman metallinpaljastimen 
läpi kävelemistä. Terrorisminvastainen sota on vaikuttanut myös USA:
n viranomaisten arkistopolitiikkaan. FOIA-hakemuksia on aiempaa vai-
keampi saada läpi, ja osa jo kertaalleen tutkijoiden käyttöön vapautetusta 
aineistoista on julistettu uudelleen salaisiksi. Esimerkkinä käyttökieltoon 
julistetusta aineistosta kurssilla mainittiin erilaiset rakennuspiirustukset ja 
ydinteknologiaan liittyvät – selvästi vanhentuneetkin – asiakirjat. Mielen-
kiintoinen piirre asiassa on se, että osa tutkimuskäytöstä poistetuista asia-
kirjosta saattaa löytyä kopiona National Security Archivesta. 
 Robert Krikorian ulkoministeriöstä kertoi ministeriön tekemästä tutki-
mustyöstä, ja siitä minkälaista aineistoa sen arkistossa ylipäätänsä on. USA:
n ulkoministeriön panostus historiaan näkyy siinä, että sen palkkalistoilla 
on tällä hetkellä noin 40 päätoimista tutkijaa. Heidän keskeisenä tehtä-
vänään on Foreign Relations of the United States -nimisen julkaisusarjan toi-
mittaminen. Siihen sisältyy keskeisiä salaisuusluokituksesta vapautettuja 
dokumentteja taustakatsauksineen. Sarjat ulottuvat tällä hetkellä vuodesta 
1861 aina Richard Nixonin presidenttikaudelle 1970-luvun alkuun.
 Eri puolille maata sijoitettuja entisten presidenttien kirjastoja edustanut 
Nancy Smith oli saanut yli 20 vuoden uransa aikana perusteellisen käsi-
tyksen siitä, minkälaista aineistoa Valkoisesta talosta siirtyi taltioitavaksi 
hallinnon vaihdoksen jälkeen. Viimeisempien presidenttien kohdalla kir-
jastoissa ei ole nähtävillä juuri muuta kuin hallintokautta esittelevä museo, 
mutta 1970-luvun alusta taaksepäin tilanne on parempi. 
 College Parkissa Marylandissa sijaitsevassa USA:n kansallisarkistossa säi-
lytetään kaikkien maan merkittävien ministeriöiden käytöstä poistettuja 
asiakirjoja. Esimerkiksi ulkoministeriön arkistoima materiaali on fyysisesti 
siellä, vaikka itse virasto sijaitsee keskellä kaupunkia. Kurssilla vierailleet 
kansallisarkiston edustajat vakuuttivat valmiuttaan avustaa vierailevia tut-
kijoita parhaansa mukaan. Instituutin ohjemaan sisältyi mahdollisuus käydä 
sen viimeisenä päivänä College Parkissa tutustumassa arkistoon ja saamassa 
ohjausta oman tutkimuksen kannalta relevantin aineiston löytämiseen. 
 Edellisenä vuonna tällä kesäkurssilla oli vieraillut USA:n entinen apu-
laisulkoministeri Strobe Talbott kertomassa arkistoon päätyvistä asiakir-



152 | Olemattomuus  

joista niitä aikanaan itse laatimassa olleen henkilön näkökulmasta. Tänä 
vuonna vastaavaa sessiota varten paikalle oli pyydetty Talbottin entinen 
erityisavustaja Derek Chollet, joka on myös avustanut kahta USA:n entis-
tä ulkoministeriä, James Bakeria and Warren Christopheria, heidän muis-
telmiensa laatimisessa. Chollet kehotti suhtautumaan arkistoista löytyviin 
asiakirjoihin aina tietyllä varauksella. Hän muistutti, että riitaisestakin 
kokouksesta voitiin jälkeenpäin laatia sopuisalta näyttävä muistio, ja että 
monet inhimilliset asiat, kuten väsymys, monesti vaikuttavat siihen, mitä 
hallinnossa palvelevat kirjaavat muistiin.
 Kesäkurssilla puhuttiin myös jonkin verran yksityisarkistoista sekä 
USA:ssa että muualla. Professori Gregg Brazinsky korosti esitelmässään, 
että ennakkoluuttomuudella voi monesti löytää omaa tutkimusta hyödyt-
tävää materiaalia sieltä mistä sitä viimeiseksi luulisi löytyvän. Brazinsky 
käytti esimerkkinä lähetystyötä tekevien järjestöjen arkistoja. Hänen mu-
kaansa ne saattavat sisältää joskus tarkempia kuvauksia kohdemaasta kuin 
esimerkiksi suurlähetystöjen laatimat raportit. Lähetystyöntekijät viipyvät 
yleensä samassa paikassa pitempään, joten he saavat usein ulkoministeri-
ön virkamiehiä paremman tuntuman siihen, mitä jonkin kansan mielessä 
todella liikkuu. Tästä Brazinskyn viimevuotisellakin kurssilla antamasta 
vinkistä oli ollut apua eräälle Ruandan kansanmurhaa tutkineelle jatko-
opiskelijalle, joka oli tämän johdosta tutustunut aiheen kannalta relevant-
teihin hollantilaisten lähetystyöntekijöiden arkistoihin. 
 Kurssin opiskelijoille oli järjestetty mahdollisuus vaihtaa keskenään ar-
kistokokemuksia. Esille tuli niin negatiivisia kuin positiivisiakin muistoja 
käynneistä eripuolilla maailmaa sijaitsevissa arkistoissa. Amerikan presi-
denttien kirjastojen tiedonhakumenetelmiä arvosteltiin puutteellisiksi. 
Intiassa ja Kiinassa on tunnettava maan tavat, jotta osaa välttää väärinkä-
sityksiä. 
 Ohjelmassa oli myös sessio, jossa keskusteltiin ennalta jaetun aineiston 
tulkinnasta. Saimme keskustelun pohjaksi luettavaksemme nipun sekä Ber-
liinin muurin rakentamispäätöstä että Korean sodan syttymistä koskevien 
asiakirjojen käännöksiä. Kurssin viimeisenä työpäivänä puhuttiin haastat-
teluiden merkityksestä tutkimukselle. Aiemmin vaikuttanut oppi, jonka 
mukaan kannattaisi tukeutua vain kirjallisiin lähteisiin ja jättää haastatte-
lut omaan arvoonsa, on professori Goldgeierin mielestä melkein kokonaan 
kadonnut. Nyt ymmärretään, että kirjalliset lähteet ovat ihmisten laatimia 
ja niiden tiedot voivat olla yhtälailla puutteellisia. Optimaalisimmillaan 
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haastattelut tukevat arkistoaineista ja päinvastoin. Goldgeier on tutkinut 
Bosnia-Hertsegovinan sodan päättänyttä Daytonin rauhansopimista. Tätä 
hyvin tuoretta tapahtumaa koskevassa tutkimuksessa haastatteluilla oli 
ymmärrettävästi suuri merkitys. Goldgeier kertoi, että eräiden korkeiden 
poliitikkojen ja virkamiesten kohdalla haasteena on, että he eivät halua an-
taa lausuntoa omalla nimellään tai että he puhuvat vain ”off the record” eli 
eivät anna lupaa käyttää tietoa suoraan tutkimuksessa. 
 Haastattelutekniikoista käydyn keskustelun yhteydessä nostettiin esille 
eräs sekä USA:n että Kanadan yliopistoissa voimistuva trendi, jossa tut-
kimusta valvovat eettiset lautakunnat ovat alkaneet vaatia kirjallisen lo-
makkeen täyttämistä ennen haastattelutilannetta. Käytäntö on levinnyt 
lääketieteen puolelta. Sillä pyritään varmistamaan, ettei yliopistoa vastaan 
nosteta oikeuskannetta, mikäli haastateltava kokee haastattelusta koitu-
neen hänelle ongelmia. Kurssimme vetäjät eivät pitäneet tämän käytännön 
yleistymisestä positiivisena.
 Loppupuheenvuorossaan professori Goldgeier toivoi, että kurssin aikana 
opituista asioista olisi hyötyä sekä nykyiselle että tulevalle tutkimukselle. 
Hän, kuten muutkin kurssin opettajat, korostivat tämänkaltaisen tapah-
tuman tarjoamien kontaktien merkitystä. Minulle syntyi vaikutelma, että 
kontaktien merkitys ymmärretään USA:ssa – osittain ehkä kulttuurillisis-
takin syistä – vielä paremmin kuin meillä Suomessa. Historian tutkimisen 
ei tarvitse olla vain yksin kammiossa puurtamista, vaan verkostoituminen 
on alusta alkaen voima. Kurssilla korostettiin myös lähdevihjeiden jakami-
sen merkitystä. Sen sijaan, että salaisi omat tietonsa muilta, voi lähdevink-
kejä jakamalla vastavuoroisesti saada itsekin kuulla muilta kiinnostavista 
löydöistä.   
 Vastaanotto kurssilla oli vieraanvaraista ja ystävällistä. Monia mielen-
kiintoisia kontakteja solmittiin. Koska kurssi pidettiin USA:n pääkaupun-
gissa keskeisten arkistojen keskellä, oli opetus kuitenkin ymmärrettävästi 
hyvin Amerikka-keskeistä. Kurssilta saikin hyvän tietopaketin siitä, mitä 
arkistoja USA:ssa on kylmän sodan tutkijan käytettävissä, joten sitä voi 
mielellään suositella myös muille aihepiiriä tutkiville. 
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Kirjoittajat

Filosofian tohtori Sari Autio-Sarasmo on Aleksanteri-instituutin tutkija ja 
yleisen historian dosentti Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimuksensa tä-
mänhetkinen painopiste on tieteen ja teknologian historiassa, erityinen kiin-
nostuksen kohde on teknologian siirto idän ja lännen välillä kylmän sodan 
aikana sekä Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-tekninen yhteistyö.

Ville Jalovaara on teologian maisteri, joka työskentelee tutkijakoulu-
tettavana Helsingin yliopiston kirkkohistorian laitoksella. Hän 

valmistelee parhaillaan väitöskirjaa kirkon suhtautumisesta 
1960-luvun taitteen ulkopoliittisten kriisien aikaan.  

Filosofian lisensiaatti Jukka Jouhki on kulttuuriantropolo-
gian tutkija Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian 
laitoksella. Hän on tutkinut lisensiaatintyössään (2002) 

Etelä-Intiassa sijaitsevaa monikansallista utopiayhteisöä ja kes-
kittyy tulevassa väitöskirjassaan yhteisön ja ympäröivän tamili-
kulttuurin väliseen suhteeseen.

Filosofian maisteri Ville Kivimäki on yleisen historian jatko-
opiskelija Joensuun yliopistossa. Hän laatii väitöskirjaa suoma-

laisesta sodasta paluun kokemuksesta toisen maailmansodan jälkeen.

Hallintotieteiden maisteri ja tutkija Mervi Parviainen valmistelee Jo-
ensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella väitöskirjaa ”Tasa-arvolain 
kiintiösäännös kunnallisen päätöksenteon sääntelijänä”. Kyseessä on julkisoi-
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keudellinen, kunnallisoikeuden alaan kuuluva tutkimus, jota luonnehtivat 
monitieteisyys ja käytännönläheisyys.

Filosofian maisteri Pauliina Pekkarinen on tutkijana Turun yliopiston kult-
tuurihistorian laitoksella. Hän valmistelee väitöskirjaa Italian renessanssiin 
ja humanismiin liittyvästä aiheesta ”Angelo Poliziano (1454—1494) and the 
Ideals of the Learned Man in Renaissance Italy”. 

Pälvi Rantala valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta 
vuonna 2002 pääaineenaan sosiologia. Tällä hetkellä hän toimii tutkijana 
Lapin yliopistossa Rovaniemellä tehden kulttuurihistorian väitöskirjaa työ-
nimellä ”Kylähullu: siedetty, muistettu ja tarvittu”. 

Filosofian lisensiaatti Pentti Stranius on historioitsija ja ”pätkätyöläinen” 
Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella Pielisjoenlinnassa. Työnä 
ja harrastuksena hänellä on Neuvostoliitto/Venäjä – erityisesti venäläinen 
kulttuuri liikuntakulttuurista elokuvaan. 

Miikka Tamminen on filosofian maisteri ja yleisen historian jatko-opiskelija 
Tampereen yliopiston historiatieteen laitoksella. Valmisteilla oleva väitös-
kirja käsittelee ristiretkipropagandaa ja ristiretkiajan viholliskuvia. 

Filosofian maisteri Minna Tiainen on Suomen historian jatko-opiskelija Jo-
ensuun yliopistossa. Hän kirjoittaa väitöskirjaa aiheenaan pohjoiskarjalai-
nen asekätkijä.

Lähteen ulkoasun toteutus ja kuvitus

Allyson Greene on valmistunut Tukholman taideteollisesta korkeakoulus-
ta Konstfackista graafisen suunnittelun ja kuvituksen oppiaineesta. Hän toi-
mii Ruotsissa graafikkona ja kuvittajana.

Tukholmassa asuva Mats Johansson on myös ruotsalaisen Konstfackin 
kasvatti. Alkuaan taidemaalarina toiminut Mats opiskeli taideteollisessa 
korkeakoulussa vuosina 1998—2003 graafista suunnittelua ja kuvitusta. 
Kuvituksensa ideasta taiteilija kertoo, että hän uskoo vakaasti lapsellisen 
herttaisen ja hyvin vakavan kuvituksen toimivan keskenään parhaiten.
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LÄHDE
Historiatieteellinen aikakauskirja Lähde on kaikille avoin tiedejulkaisu, 

joka ilmestyy vuodesta 2006 alkaen kerran vuodessa. Lähde on suunnattu 

erityisesti historian jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, mutta kirjoituksia 

otetaan vastaan myös muiden tieteiden edustajilta.

Lähde julkaisee harkinnan mukaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä 

tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia. Kirjoitusohjeita saa päätoi-

mittajalta osoitteesta paatoim.lahde@joensuu.fi. Kirjoittajille ei makseta 

palkkiota.

Lähteen voi tilata osoitteesta tilaus.lahde@joensuu.fi. 

labyrintti
Lähdettä julkaisee Labyrintti ry. – Joensuun yliopiston historian jatko-

opiskelijat. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 10 
€ tilille OP 577005 – 2144517. Labyrintin jäsenille Lähde maksaa 8 €. 







HUMANISTISEN TUTKIMUKSEN APURAHAT 

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön apurahat  humanistisen alan tai humanis-
tista alaa sivuaviin lisensiaatintutkimuksiin ja väitöskirjatöihin sekä muihin 
merkittäviin tieteellisiin tutkimushankkeisiin ovat haettavina 31.1.2006 men-
nessä. Tutkimushankkeisiin voivat apurahoja hakea myös tutkimusryhmät.

Yhden vuoden verovapaa Humanistisen tutkimuksen Karjala-apuraha Karjalaa 
käsitteleviin lisensiaatintutkimuksiin ja väitöskirjatöihin on haettavana 31.1.2005 
mennessä. Karjala-apuraha on henkilökohtainen, sitä ei myönnetä tutkimusryhmille.

Hakemuksiin tulee liittää tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen ohjaajan tai vastaavan 
lausunto sekä henkilökohtaisiin hakemuksiin selvitykset tähänastisista opinnoista, 
tutkimuksista ja muusta tieteellisestä toiminnasta. 

Hakemukset tulee laatia hakemuslomakkeelle, joita saa säätiön toimistosta tai in-
ternetosoitteesta www.kkes.fi. Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa annettuun 
päivämäärään mennessä osoitteella Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Sil-
takatu 1, 80100 Joensuu. Lisätietoja apurahoista antaa säätiön toiminnanjohtaja 
Satu Kokkonen, puh. 013 122155. 
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