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Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa

Matti Rautiainen

Johdanto
Pako- ja mysteerihuoneista on nopeasti kehittynyt osa
suomalaisten vapaa-ajanviettoa, ja miksei olisi: yhteistä
tekemistä, kutkuttavia mysteerejä, ongelmaratkaisupähkinöitä, oivaltamisen ja onnistumisen riemua ja luovuutta.
Ehkä myös hiukan kismitystä, jos ratkaisu jää suorittamatta ennen ajan loppumista. Harva poistuu pako-/mysteerihuoneesta ilman kokemusta, jossa olisi uponnut syvälle
huoneeseen luotuun maailmaan. Kokemus on vahvasti immersiivinen – huone vie mukanaan ja ulkopuolinen maailma sulkeutuu pois mielestä. Jää vain se, mikä huoneessa
on, parhaimmillaan.
Pakohuoneen idealla on paljon yhteistä oppimisen
kanssa. Opetuksen suunnitelussa ja tavoitteen asettelussa
on aina taustalla pyrkimys saada aikaan oppimisen imua,
oppijan keskittymistä opiskeltavaan asiaan ja pinnistelyä eli
kovaa työtä sen eteen. Historian osalta kyse on oppimisprosessista, jossa mukana on sekä kognitiivinen että affektiivinen näkökulma. Kognitiivisella näkökulmalla tarkoitetaan tässä yhteydessä pakohuoneesta löytyvän materiaalin
avulla rakentuvaa vastausta kysymykseen, jonka huoneessa
olevat pyrkivät ratkaisemaan. Samanaikaisesti tärkeää on
myös affektiivinen yhteys eli kyky ymmärtää historiassa
toimineen ihmisen kokemuksia omien, samankaltaisten
kokemusten avulla. Historian opetuksen suhdetta pakohuoneisiin kuvaa Tommi Hämäläinen tarkemmin kirjoituksessaan Pakohuoneet ja historian opiskelu.
Tässä hengessä Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennukseen pystytettiin yhdelle marraskuiselle viikolle
kaksi pakohuonetta, jossa ratkottiin kahden vuonna 1918
eläneen Jyväskylän seminaarin opiskelijan ympärille liittynyttä arvoitusta. Nämä molemmat pakohuoneet esitellään
tässä julkaisussa yksityiskohtaisesti. Huoneeseen osallistui
yläkoulu- ja lukiolaisryhmiä. Opetuskokeilun yhteydessä
pakohuoneisiin osallistuneilta lukiolaisilta kerättiin kyselylomakkeella tutkimusaineisto, jossa he arvioivat paitsi
omaa kokemustaan myös huoneessa käytettyjä historian
taitoja sekä affektiivista sidostaan ratkottavaan mysteeriin.
Lukiolaisten kokemus huoneista oli hyvin positiivinen.
Ainoastaan yhdellä opiskelijoista oli jäänyt neutraali (ei
hyvä eikä huono) kokemus, muut olivat joko tyytyväisiä
tai erittäin tyytyväisiä. Huoneessa tarvittavan tiedonkäsittelyn kannalta keskeisimpinä taitoina lukiolaiset näkivät
tiedon hankinnan ja olennaisen tiedon erottamisen epäolennaisesta sekä tiedon tulkinnallisuuden. Osa oli myös
pystynyt eläytymään huoneen päähenkilön elämään ja kokemuksiin. Alustavien tulosten mukaan huoneelle asetetut
tavoitteet toteutuivat kognitiivisten tavoitteiden osalta hyvin. Historiallisen empatian osalta opiskelijoiden välillä oli
suurempi hajonta.
Tässä kirjassa esiteltävät pakohuoneet vaativat paljon
työtä. Pohja niille saatiin Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttelystä, joka käsitteli Jyväskylän seminaaria ja vuo-

den 1918 sisällissotaa. Tämän jälkeen alkoi huoneiden ideointi, käsikirjoituksen laadinta sekä huoneiden ulkoasun
suunnittelu ja sisustamiseen tarvittavien tuotteiden hankinta. Lopuksi huoneet rakennettiin kuva- ja ääniyhteyksiä
myöten vastaamaan oikeaa pakohuonetta. Kuinka tämä on
mahdollista koulussa? Oikeastaan kolmella tavalla. Ensiksi, mikäli opettajat haluavat olla huoneen tekijöinä, heidän
tulee tehdä se yhdessä. Toiseksi, ja ehdottomasti kannatettavimpana vaihtoehtona opiskelijat laativat toisilleen huoneita ja myös toimivat huoneen ohjaajina. Näistä on hyviä
kokemuksia useista kouluista, ja oppimisen tavoitteet ovat
eri tasolla kuin pelkässä huoneen suorittamisessa, sillä rakentaminen vaatii muun muassa tiimityötä, luovuutta sekä
projektinhallintaa. Kolmanneksi pakohuoneen voi ajatella
henkisenä tilana. Sen sijaan, että osallistujat lukitaan huoneeseen ja seurataan heitä kameralla ja kommunikoidaan
joko tietokoneen ruudun tai mikrofonin välityksellä, mysteerimäisiä tehtäviä voidaan tehdä luokassa, pulpetin äärellä. Koko ”huone” voi olla matkalaukussa – pako-/mysteerimatkalaukussa.
”Elämäni nopein 45-minuuttinen!” Näin kuvasi omaa
pakohuonekokemustaan yksi Seminariumin pakohuoneisiin osallistunut yläkoulun oppilas marraskuussa 2018.
Kokemuksen tekivät mahdolliseksi seitsemän historian
aineenopettajaopiskelijaa, joiden käsialaa huoneet olivat.
Opetuskokeilu oli osa heidän pedagogisia opintojaan ja
osa Opettajankoulutuslaitoksen tutkivaan oppimiseen liittyvää opetuskokeilutoimintaa. Erilaisia historiallisia pakohuoneita on rakennettu osana historian opintoja vuodesta
2015 alkaen sekä aineenopettaja- että luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. Huoneet liittyivät myös Suomen akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen Engaging in
disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish
general upper secondary schools, sillä kokeilun yhteydessä
kerättiin tutkimusaineisto lukiolaisten kokemuksista sekä
historiallisten taitojen käytöstä pakohuoneessa. Näiden lisäksi kokeilu liittyi myös Opetushallituksen rahoittamaan
täydennyskoulutukseen Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa. Opettajankoulutuslaitokselta työtä olivat ohjaamassa yliopistonopettaja Riitta Tallavaara sekä
lehtori Matti Rautiainen. Historian ja etnologian laitokselta
mukana olivat tutkijatohtori Anna Veijola sekä tutkimusavustaja Sanni Kupiainen. Seitsemän historian aineenopettajaopiskelijaa olivat: Tommi Hämäläinen, Anna Jäntti ja
Fanny Ruonaniemi (punainen huone) sekä Tuomas Riipi,
Jari Salminen, Mikko Salo ja Touko Saukkola (valkoinen
huone).
Opetuksen kehittäminen rakentuu kokeiluille. Tässä
julkaisussa on kuvattu pakohuoneiden toteutus ja aineistot
tarkasti, jotta ne olisivat toteutettavissa joko sellaisenaan tai
sovellettuna versiona koulussa. Jos mielesi on utelias, kannattaa kokeilla!
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Teemu Korkiakangas

Syttynyt on sota julma –
Jyväskylän seminaari sisällissodassa
Pakohuoneiden luomiselle antoi perustan Jyväskylän yliopiston tiedemuseon näyttely Syttynyt on sota julma
– Jyväskylän seminaari sisällissodassa. Näyttelyssä tarkasteltiin sitä, kuinka sisällissota kosketti seminaaria.
Jyväskylä ei kuulunut sisällissodan rintama-alueisiin, ja
se säilyikin rauhallisena talven ja kevään 1918 ajan. Kaupunki oli kuitenkin keskeinen valkoisten joukkojen läpikulkupaikkakunta ja suuren sotasairaalan sijaintipaikka.
Myös suomalaisuusaatteen merkittävä edistäjä Jyväskylän

seminaari oli vahvasti mukana valkoisen Suomen puolustamisessa. Seminaarilaisten panos oli merkittävä Jyväskylän suojeluskunnan perustamisessa, ja valtaosa seminaarin
miesoppilaista liittyikin siihen ja osallistui sisällissodan
taisteluihin. Kahdeksan oppilasta halusi pysyä puolueetto-

Tommi Hämäläinen

Pakohuoneet ja
historian opiskelu
Pakohuoneiden ensisijaisena tavoitteena historian opiskelussa on
opettaa historiallisia taitoja sekä historiallista empatiaa.
Vuoden 1918 ympärille tehtyjen huoneiden
tavoitteena on rakentaa erilaisiin historiallisiin lähteisiin perustuva kertomus ja siihen
liittyvä ongelma, joka huonetta suorittavien
on ratkaistava. Pakohuoneen tarina rakennetaan tiiviisti autenttisen alkuperäisaineiston ympärille ja kertomukseen luodaan
myös itse laadittuja lähteitä, jotka kuitenkin
tuotetaan historiallisten esimerkkien innoittamana. Pakohuoneen keskeinen idea on siis
se, että huoneen ympärille kietoutuva tarina, siihen liittyvät henkilöt, tapahtumat sekä
historialliset lähteet perustuvat oikeaan historiaan, jota opitaan pakohuoneeseen liittyviä mysteerejä ratkottaessa. Pakohuoneessa
tapahtuvan immerisiviisen kokemuksen
myötä historian oppimisesta tulee mielekästä, ja se motivoi oppimaan eri tavalla kuin
perinteiset historian oppitunnit. Pakohuoneiden keskeisenä pedagogisena tavoitteena
on siis tukea historian tutkivaa oppimista.
Pakohuoneen tarina rakentuu sen keskiössä olevan henkilön ympärille, ja tavoit6

teena on tällä tavoin opettaa myös historiallista empatiaa eli kykyä asettua aikakaudella
eläneen ihmisen asemaan ja pohtia tapahtumia, kokemuksia sekä valintoja heidän näkökulmastaan. Pakohuoneen tehtävänannon
sekä miljöön avulla oppilaat pyritään siirtämään keskelle vuoden 1918 tapahtumia.
Tehtäviä suorittaessaan oppilaiden kyvystä
samaistua aikakauteen ja tuolloin eläneiden
ihmisten asemaan on hyötyä ongelmien ratkomisessa. Toisaalta myös tarinan keskiössä
toimivan henkilön hyvin henkilökohtaisten
elementtien ja elämänkokemusten sisällyttäminen pakohuoneen narratiiviin edistää
immersiota ja historiallisen empatiakyvyn
kehitystä.
Historiallisen empatian ohella toinen keskeinen pedagoginen tavoite pakohuoneissa
on historiallisten taitojen kehittäminen ja
etenkin alkuperäisaineistojen lukemisen ja
tulkinnan kehittäminen. Pakohuoneisiin
sisällytetään oikeita historiallisia alkuperäislähteitä, jotka liittyvät tiiviisti tehtävänan-

mana tai kannatti punaisia. Osa naisistakin lähti rintamalle
hoitajiksi tai emänniksi.
Seminaarin toiminta lakkasi sodan ajaksi ja tilat annettiin majoitus- ja lääkintäkäyttöön. Seminaarinmäellä
toiminut Jyväskylän kenttäsairaala oli Suomen suurimpia,
ellei suurin. Sairaalassa hoidettiin Vilppulan ja Tampereen
suunnalta tuotuja haavoittuneita, sekä valkoisia että punaisia. Näyttely perustui aikalaiskuvauksiin ja valotti seminaarilaisten kokemuksia sisällissodasta, erityisesti taisteluista
rintamalla. Näyttelyssä oli mahdollista tutustua seminaarilaisten ainekirjoituksiin, jotka kertovat heidän sotapolustaan. Seminaariin palanneet opiskelijoiden aineet olivat
jääneet säilöön seminaarinmäen Fennicum-rakennukseen,
josta ne löytyivät kymmenen vuotta sitten. Aineisto on ainutlaatuinen katsaus aikakauteen ja seminaarilaisten ko-

toon, ja pakohuoneen
suorittajien on siksi
perehdyttävä näihin
aineistoihin ja osattava lukea niitä, sekä
tehdä erilaisia tulkintoja näiden alkuperäislähteiden
pohjalta. Tehtävänannon kannalta historiallisia
taitoja kehittävät
etenkin alkuperäislähteiden välisten yhteyksien ja syiden pohdinta,
mikä tulee hyvin konkreettisesti osaksi oppimiskokemusta, koska lähteiden tulkinnan avulla ratkaistaan lukot, joiden kautta pakohuone ratkeaa.
Alkuperäisaineiston tulkinnan lisäksi pakohuoneet
edistävät myös historiallisten syy-seuraussuhteiden
hahmottamista sekä loogista päättelykykyä, koska
miljöössä ja aineistosta ilmenevät historialliset tapahtumat konstruoivat kontekstin, jota vasten löytyneitä lähteitä ja tehtyjä päätelmiä verrataan. Oikeanlaiset päätelmät puolestaan auttavat pakohuoneessa
eteenpäin.
Pakohuoneita rakennettaessa tavoitteena on
myös ollut, että oppilaat pääsevät uuden oppimisen
lisäksi soveltamaan aiemmin oppimaansa tietoa. Pakohuoneet on rakennettu lähtökohtaisesti lukiossa
opiskeleville, ja heillä pitäisi olla Suomen sisällissodan historiaa koskevat perustiedot jo yläkoulun
historian opetuksesta. Pakohuoneiden miljöössä on

kemuksiin, ajatuksiin sekä myös näkemyksiin siitä, kuinka
kansakunta jatkaa itsenäisen Suomen rakentamista julman
sodan jälkeen. Muistelmat sisältävät omakohtaisia, dramaattisia tarinoita sotaan ajautumisesta ja kokemuksista
rintamalla. Näyttelyssä oli kuunneltavissa harrastelijanäyttelijöiden lukemia otteita muistelmista. Näyttelyyn liittyen
järjestettiin myös koululaisille suunnattuja työpajoja
Näyttelyssä kävijä pääsi tutustumaan noihin kirjoituksiin lukemalla ja kuuntelemalla. Kaarlo Saaren muistelmista tuli perusta valkoisen pakohuoneen kehyskertomukselle. Toivo Rainio puolestaan kuului työväenliikkeeseen ja
hänestä tuli punaisen pakohuoneen keskushenkilö. Hän ei
ollut kirjoittamassa ainekirjoituksia sodan jälkeen, koska
hänet erotettiin seminaarista.

hyödynnetty sellaisia elementtejä, jotka
edesauttavat oppilaiden kykyä soveltaa
käyttöön aiemmin oppimaansa tietoa sisällissodan
historiallisesta kontekstista, ja pakohuoneen loogisen päättelyprosessin etenemisessä. Ongelman
ratkaisussa taustatiedon soveltaminen on uskottu
olevan tässä yhteydessä ratkaisua nopeuttava tekijä. Sisällissodan historiaa koskevan kontekstin tunteminen ei kuitenkaan ole vaatimus pakohuoneen
suorittamiseen, vaan sen avulla tehtävän ratkaisu
ehkä helpottuu ja toisaalta edesauttaa pakohuoneessa muodostuvaa immersiivistä kokemusta.
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä tavoitteena pakohuoneiden pedagogiikassa on ollut ryhmätyö- ja
vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Pakohuoneita
ei ole suunniteltu suoritettavaksi yksin, vaan tiukan aikarajan puitteissa pähkäiltävä vaikea ongelma
ratkeaa kaikkein parhaiten havaintojen, päätelmien
ja kokemusten jakamisen kautta. Tämä edellyttää
ryhmältä kykyä kommunikoida ja vuorovaikuttaa tiiviisti keskenään. Tavoitteena on mielekkään
oppimisen lisäksi ollut positiivisen ryhmähengen
luominen, sillä lukkojen auetessa ryhmän jäsenet
saavat yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Silloinkin, kun lukot eivät meinaa aueta varmistetaan vihjeiden avulla se, etteivät ryhmän jäsenet turhaudu ja
ongelman ratkaisu etenee. Pakohuone siis toisaalta
soveltuu jo ennestään tuttujen ryhmien taitojen ja
ryhmädynamiikan kehittämiseen, mutta toisaalta
myös ennestään tuntemattomien oppilaiden
ryhmäyttämiseen.
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Anna Jäntti, Fanny Ruonaniemi ja Tommi Hämäläinen

Punainen pakohuone Tapaus Toivo Rainio
Punaisen puolen pakohuone on rakennettu Jyväskylän
opettajaseminaarissa opiskelleen, punaisia kannattaneen
Toivo Rainion elämän pohjalta. Sisällissodan syttyessä
Toivo Rainio opiskeli opettajaseminaarissa kolmatta vuotta. Hänen Sosialisti-lehteen kirjoittamansa kirjoituksen
vuoksi Toivo kuitenkin erotettiin opettajaseminaarista.
Pakohuoneeseen rakennetussa tarinassa Rainiota yritetään
syyttää kirjoituksen lisäksi myös muista vakavammista rikoksista, joita tuona aikana punaisen puolen kannattajat
kohtasivat. Tarkoituksena on ollut tehdä Toivo Rainion tapauksesta yksi esimerkki punaisia tukeneen henkilön kohtalosta vuoden 1918 sisällissodan aikana.
Pakohuoneen suorittajien tulee pelastaa Toivo Rainio
kuolemantuomiolta. Tämä tapahtuu erilaisia historiallisia

Huoneesta löytyi rekvisiittana muun muassa
suojeluskuntalaisen asu, joka ei kuitenkaan ollut
merkityksellinen huoneen ratkaisemisessa.
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lähteitä tulkiten ja todisteita keräten. Niiden avulla voidaan
todistaa se, ettei Toivo ole syyllistynyt valtiopetokseen, eikä
häntä täten voida tuomita kuolemaan. Pakohuoneessa osallistujat aukaisevat tätä varten lukkoja, joiden takaa paljastuvat todisteet, joiden avulla valheelliset syytökset Rainiota
kohtaan voidaan kumota. Osallistujat käyttävät huoneen
ratkaisemisessa apuna erilaisten tekstien, kuten kirjojen,
kirjeiden ja lehtijuttujen tulkitsemista. Tämän lisäksi heidän tulee hyödyntää myös huoneesta löytyviä kuvia.
Pakohuoneen suorittamisen jälkeen pidetään purkutilaisuus, jossa käydään läpi huoneen lähdeaineisto ja Rainion tarina. Samalla korostetaan, että huoneen tarina on
fiktiivinen, mutta perustuu tositapahtumiin. Rainiosta on
tärkeää esitellä se, että punaisten kannattamisen vuoksi hänet erotettiin kolmantena opiskeluvuonna Jyväskylän opettajaseminaarista, eikä hänestä täten tullut koskaa opettajaa.
On tärkeää myös tuoda ilmi, että hän menestyi kuitenkin
muilla aloilla, jottei henkilöstä jäisi suorittajalle negatiivinen kuva. Rainio päätyi lopulta lehtitöihin, jopa päätoimittajaksi asti. Hän menestyi myös kunnallishallinnossa, edeten Tampereen apulaiskaupunginjohtajan virkaan.
Pakohuoneen tapahtumat sijoittuvat Jyväskylän seudulle
sekä Suomen sisällissodan loppuvaiheisiin, jolloin punaisia
teloitettiin lähes summittaisesti pikaoikeudenkäynneissä.
Etenkin paikkakunnalla toimineella suojeluskunnalla on
keskeinen rooli pakohuoneessa, sillä huone on keksityn
valkoisen jääkärikapteeni Väinö Tyrnäväisen työhuone,
josta pakohuoneen suorittajien tulee kerätä todisteet Toivon syyttömyydestä. Todisteet ovat piilotettuna lukkojen
taakse ja syytteet kumotakseen tulee kaikki lukot saada
auki.
Huoneesta löytyy rekvisiittana aikalaislähteitä sekä
muuta ajan henkeä tuovaa kalustoa. Tunnelmaa luomaan
voidaan käyttää esimerkiksi ajan musiikkia ja suojeluskuntahenkistä esineistöä. Seminariumille rakennetussa
huoneessa kalustona oli työpöytä, jonka päällä oli vanha
kirjoituskone, ilmoitustaulu sekä pöytälamppu. Ilmoitustauluun oli nastoille kiinnitetty aikalaiskuvia jääkäreistä
sekä tulostettuja sanomalehtileikkeitä. Työpöydän lisäksi
huoneessa oli leveät ikkunalaudat, joille asetettiin kuvia,
kirjoja sekä kuulutuksia. Näiden tasojen lisäksi huoneessa
oli tuoleja sekä toimistokaapisto, jossa säilytimme ylimääräistä rekvisiittaa sekä tehtävänannon kannalta tärkeää
kirjaa. Huoneeseen oli tuotu myös naulakko, jossa roikkui
henkarissa suojeluskuntalaisen puku, hattuja sekä lattialla
nahkasaappaat.

Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa

Ensimmäisen lukon avaamisessa auttava vihje tulee löytyä niistä aineistoista, jotka huoneessa ovat vapaasti saatavilla
suorittajien sinne saapuessa.

PUNAISEN HUONEEN KULKU JA AINEISTO
Pakohuoneessa on yhteensä neljä lukkoa, jotka suorittajien
tulee avata päästäkseen hyväksytysti huoneesta ulos. Tämän lisäksi suorittajille esitetään ennen huoneeseen menoa
kysymys, johon heidän tulee tietää vastaus ulos tullessaan.
Kysymys on yksinkertaisesti: “Mitä Toivolle kävi?” Tämän
jälkeen suorittajat siirtyvät huoneeseen, jossa heille soitetaan kaiuttimista puhelu, joka aloittaa pakohuoneen suorittamisen.1
Kun suorittajat menevät huoneeseen, he löytävät ennen lukkojen avaamista Toivo Rainiota koskevat syytteet2
ja ylipäällikön kuulutuksen, jonka taakse toimintaohje on
kiinnitetty3. Toimintaohjeessa kerrotaan, kuinka punaisten
puolella olevia tulee kohdella.4 Lisäksi huoneesta löytyy
rekvisiittana muita kuulutuskylttejä, suojeluskuntalaisista
olevia valokuvia, valkoisen puolen sotilaspuku, katkelmia
Keskisuomalaisen kirjoituksista sekä kirjoja aikakaudelta,
joista miljöön tulisi selvitä.
Suorittajien tehtävänä on etsiä todisteet Rainiota koskevia syytteitä vastaan. Rainiota syytetään Taulumäen kirkon
polttamisesta, aseelliseen kapinaan osallistumisesta sekä
1
2
3
4

Katso aineisto 1.
Katso aineisto 2.
Katso aineistot 3 & 4.
Katso aineistot 3 & 4.

aseelliseen kapinaan yllyttämisestä poliittisilla kirjoituksillaan. Syytteissä esitetään, että Rainio tuomitaan valtiopetoksesta, josta seuraa välitön kuolemantuomio.
Ensimmäinen lukko aukeaa huoneesta löytyvien valokuvien avulla. Valokuvakehysten takaa löytyy päivämääriä, jotka järjestykseen laittamalla ja tämän jälkeen kuvien
henkilöiden määrän laskemalla selviää ensimmäisen lukon
koodi. Huoneemme valokuvat ovat Carl Gustaf Emil Mannerheimista, kolmesta suojelukuntalaisesta, Vaasan senaatista keväällä 1918 sekä viidestä suojeluskuntalaisesta. Valokuvat voivat kuitenkin olla mitä tahansa suojeluskuntiin
tai pakohuoneen miljööseen liittyviä.
Ensimmäisen lukon takaa suorittajat löytävät Jennyn
kirjeen alkuosan5, kuvan palavasta Taulumäen kirkosta6
sekä revityn kuvan, jonka taakse on kirjoitettu vihje seuraavan lukon avaamiseen7. Taulumäen kirkon kuvan tarkoitus
on saada suorittajat uskomaan, että palaminen on oikeasti
tapahtunut sekä mahdollisesti saada suorittajat uskomaan
Toivoa vastaan asetettuun syytteisiin. Jennyn kirjeen alkuosa johdattelee suorittajia ajan henkeen sekä Toivon
asemaan Jyväskylän opettajaseminaarissa. Ensimmäisen
lukon takaa ei siis löydy vielä todisteita kumoamaan Toi5
6
7

Katso aineisto 5.
Katso aineisto 7.
Katso aineisto 6.
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Ensimmäisen lukon takaa löytyy käsinkirjoitetun kirjeen
alkuosa, kuva palavasta Taulumäen kirkosta, seuraavan
lukon avaamiseen johtava revitty kuva sekä kaksi
hämäykseksi tarkoitettua lehtiartikkelia.

Kyseisessä pakohuoneessa käytetyn kirjan aukeama, jolla
seuraava lukko aukeaa. Kaikki huoneessa olleet kirjat ovat
julkaistu ennen vuotta 1918 tai kyseisenä vuotena.

voa kohtaan asetettuja syytteitä. Toisen lukon avaamiseksi
suorittajien tulee huomata revityn kuvan taakse kirjoitettu
teksti, jossa ohjataan heitä lukemaan Suomen historiallisen
seuran pöytäkirjojen artiklat sivuilta 32-33.
Pakohuoneessamme käytimme Suomen historiallisen
seuran toimittamaa Historiallista arkistoa vuodelta 1918.
Seuraavan koodin ratkaisemiseksi suorittajien tuli löytää
oikea kirja, tarkastella sen sisällysluettelosta oikea luku
sekä osata etsiä kirjasta tämä kohta. Haastavuutta tähän toi
se, että käyttämämme kirjan jokaisen luvun sivunumerointi alkoi alusta, joten kirjassa oli monia numerot 32-33 sisältäviä aukeamia. Tässä voi tarvittaessa käyttää myös mitä
muuta kirjaa tahansa, jonka avulla pystytään ratkaisemaan
numerokoodi. Tässä tapauksessa kirjoitettu vihje oikeille
sivuille tulee muotoilla uudestaan.
Toisen lukon takaa löytyy neljä koneella puhtaaksi kirjoitettua pätkää Rainion kirjoittamasta Sosialisti-lehden
kirjoituksesta8. Pätkien takana on numerot, jotka pitää saada oikeaan järjestykseen, jotta neljäs salkku saadaan auki.
Pätkien lisäksi lukon takaa löytyy myös avain, joka avaa
kolmannen lukon. Kolmannen lukon takaa löytyy Rainion
koko kirjoitus, josta on alleviivattu muutamia sanoja vanhan fraktuuran lukemisen helpottamiseksi9. Suorittajien
tulee tajuta, että edellisen lukon takaa löytyneet pätkät tulee asettaa oikeaan järjestykseen alkuperäistä tekstiä apuna
käyttäen.

Neljännen lukon avaamisen jälkeen suorittajille soitetaan kaiuttimien kautta Jennyn toinen puhelu10. Puhelussa pyydetään kokoamaan todisteet Toivon syyttömyyden
osoittamiseksi. Viimeisen lukon takaa suorittajat löytävät
kolme eri listaa syytetyistä: aseelliseen kapinaan osallistuneet, punaisten kapinaa tukeneet ja kapinaan yllyttäneet.
Toivo Rainion nimi löytyy kapinaan yllyttäneiden listalta11. Lisäksi lukon takaa löytyy Jennyn kirjeen loppuosa12
ja Keskisuomalaisen uutinen Taulumäen kirkon palosta,
josta selviää, että kirkko syttyi lämmityslaitteista eikä sitä
tuhopoltettu13.
Huonetta suorittavien tulee verrata alussa löytyneitä syytekohtia toimintaohjeeseen siitä, kuinka valkoisten tulee
kohdella punaisia. Syytteiden ja todistusaineiston pohjalta
tulee todistaa, että Toivo Rainio on syyllistynyt ainoastaan
kapinaan yllyttämiseen poliittisella kirjoituksellaan Sosialisti-lehdessä. Toimintaohjeen perusteella Toivo Rainiota
ei näin ollen voida tuomita kuolemaan, vaan Toivo ainoastaan pidätetään ja kuulustellaan. Näin pakohuoneen suorittajat saavat vastauksen alussa esitettyyn kysymykseen:
“Mitä Toivolle kävi?”
Dokumenteista osa on aitoja alkuperäislähteitä ja osa
meidän tekemiämme tarinan täydentämiseksi ja huoneen
suorittamisen helpottamiseksi. Aitoja alkuperäislähteitä
huoneessamme ovat ylipäällikön kuulutus, kuva palavas-

8
9

10

Katso aineisto 8.
Katso aineisto 9.
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11
12
13
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Katso aineisto 10.
Katso aineisto 11.
Katso aineisto 12.
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ta kirkosta, Historiallinen arkisto -kirja, Rainion Sosialisti-lehden kirjoitus, Keskisuomalaisen uutinen kirkon
palosta. Itse tekemiämme ovat Jennyn puhelut ja kirje, syytelista, revityn kuvan takaa löytyvä teksti sekä kuulutuksen
takaa löytyvä toimintaohje, joka tosin perustuu oikeaan
kuulutukseen.
Näiden aineistojen lisäksi ujutimme huoneeseen myös
hämäävää aineistoa. Käytimme Keskisuomalaisen lehtijuttuja, kirjoja, muita valkoisten kuulutuskylttejä sekä suojeluskuntalaisen asua. Näiden määrää ja laatua voi säädellä
pakohuoneen suorittajien mukaan, joko lisäten materiaalia tai sitä karsien. Näiden avulla pystytään luomaan tunnelmaa sekä pelaamaan aikaa, jos muuten suorituksesta
näyttää tulevan liian nopea varattuun aikaan nähden. Mitä
enemmän hämäävää materiaalia huoneesta löytyy, sitä
kauemmin oikeiden vihjeiden tajuaminen ja ratkaiseminen
kestää.
Pakohuoneen suorittajien tulee näiden lukkojen takaa
löytyvästä aineistosta löytää ne, jotka ovat merkityksellisiä
“Mitä Toivolle kävi?” -kysymykseen vastattaessa. Suorittajien tulisi siis hoksata, että Rainio ei ole syyllinen syytteisiin
1 ja 2, vaan pelkästään syytteeseen 3. Ensimmäinen syyte
kumoutuu sekä Jennyn kirjeen loppuosalla sekä pikaoikeudenkäynnin tuomioluettelolla. Syyte Taulumäen kirkon
polttamisesta kumoutuu Keskisuomalaisen uutisella, jossa
todetaan palon alkaneen viallisista lämmityslaitteista. Toivo on siis syyllistynyt ainoastaan punakapinaan yllyttämi-

seen, josta seuraa pidätys ja kuulustelu. Tämä selviää kuulutuksen takaa löytyvästä toimintaohjeesta.
Huoneen suorittaminen saattaa kokonaisuudessaan ja
ajan tuomissa rajoituksissa olla myös paikoittain hieman
hankalaa. Toimiva video- ja ääniyhteys mahdollistaa kuitenkin sen, että suorittajat voivat kysyä vihjeitä niitä tarvitessaan tai ohjaajat voivat niitä tarvittaessa oman harkinnan mukaan myös antaa. Yleisesti ottaen vihjeitä suorittajat
tarvitsivat eniten pakohuoneen alkuvaiheessa ja ryhmästä
riippuen satunnaisesti myös myöhemmin.
Kyseissä huoneessa eniten ongelmia tuotti kahden ensimmäisen numerolukon avaaminen. Kuvien aikajärjestyksen ja henkilömäärien välisen yhteyden löytäminen
ja sen avulla lukon avaaminen oli useilla ryhmillä vasta
pitkän ajatustyön, suorittajaryhmän yhteistyön sekä parin annetun vihjeen takana. Myös se, että kuvat piti asettaa aikajärjestykseen, ei ollut kovin helppoa suorittajille.
Toisessa lukossa suurimman ongelman tuotti se, etteivät
suorittajat osanneet tarkastella kirjan sisällysluetteloa tarvittavalla tavalla, jolloin heiltä jäi tajuamatta se, että kirjasta löytyy useampi samat sivunumerot sisältävä aukeama.
Pientä vaikeutta tuotti myös fraktuuralla kirjoitetun Keskisuomalaisen Taulumäen kirkon paloa koskevan uutisen
sekä Sosialisti-lehden kirjoituksen tulkitseminen, mutta Sosialisti-lehden kirjoituksen kohdalla valmiiksi alleviivatut kohdat auttoivat tämän kohdan ratkomisessa juuri
sopivasti.

Vihjeet voidaan piilottaa erinäisiin salkkuihin tai
laatikoihin, jotka pystytään sulkemaan lukolla.

Huoneessa sijaitsevalta työpöydältä löytyy rekvisiittaa,
huoneen ratkaisemisen kannalta merkityksellistä
materiaalia sekä hämäysmateriaalia.

Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa 
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PUNAISEN PAKOHUONEEN AINEISTO

Aineisto 1.

Jennyn puhelun I osa
”A-A-APUA! Nyt ne nappasi sen, kohta ne hakee minutkin.
Se on tuomittu kuolemaan valtiorikoksesta. 45 minuutin
päästä asiaan ei pysty enää vaikuttamaan, koska tuomio
pannaan täytäntöön välittömästi. Teidän on autettava häntä tai Toivolla ei ole mitään mahdollisuutta selvitä hengissä. Nyt pitää lopettaa, ne tuli hakemaan minutkin. Etsikää
heidän työhuoneestaan todisteet Toivon syyttömyydestä.
Toimikaa heti! Aikaa ei ole paljon.”
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Aineisto 2.

Kenttäoikeuden pöytäkirja
Kenttäoikeuden pöytäkirja
Syytettävänä on punaisten puolella taistellut Toivo Rainio, joka on syylliseksi todettu seuraaviin kohtiin:
1. Toivo Rainiota syytetään valtiopetoksesta, sillä syytetty on osallistunut aseelliseen kapinaan.
2. Syytetty on myös ollut osallisena Taulumäen kirkon tuhopolttoon.
3. Syytetty on yllyttänyt vallankumousta ja
aseellista kapinaa maan virallista hallintoa vastaan poliittisilla kirjoituksillaan.
Syytetty todetaan syylliseksi kaikkiin syytekohtiin ja tuomitaan kuolemaan. Tuomio
pannaan täytäntöön välittömästi.
Jyväskylän suojeluskunta
Jääkärikapteeni
Väinö Tyrnäväinen
27.4.1918, Jyväskylä
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Aineisto 3

Valkoisten ylipäällikön kuulutus
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Aineisto 4.

Toimintaohje

Toimintaohje
Aseelliseen kapinaan osallistuneet punaiset
tuomitaan välittömästi kuolemaan valtiopetoksesta.
Vaaralliset punakapinaan osallisiksi epäillyt henkilöt pidätetään.
Punakapinaa tukeneet henkilöt kuulustellaan
ja pidätetään.
Kapinaan yllyttäneet kuulustellaan ja pidätetään.
Punakapinaan
syyllistyneiden
henkilöiden
vangitsemisen hoitaa asianomainen suojeluskunta. Oikeudenkäynnistä ja kuulusteluista
vastaa poliisi, lakimies tai muu valtuutettu
viranomainen.
Mikäli vangittua vastaan ei ilmene mitään raskauttavaa, on hänet vapautettava viipymättä.
Jyväskylän suojeluskunnan virallinen toimintaohje ylipäällikön kuulutuksen pohjalta.
Varmentanut
Jääkärikapteeti
Väinö Tyrväinen

Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa 
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Aineisto 5.

Jennyn kirje I osa
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Aineisto 6.

Revitty kuva, jonka takana viesti

Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa 
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Aineisto 7.

Kuva Taulumäen kirkon palosta

Jyväskylän maaseurakunnan kirkon palo Taulumäessä
Jaakko Rusanen
(https://museot.finna.fi/Search/Results?lookfor=
taulumäen+kirkon+palo&type=AllFields)
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Nyt olin viimein omien luona! Kukaan ei
enää pakota minua tarttumaan aseeseen,
jos en sitä itse halua. Näen ympärilläni
miehiä, jotka ovat lähteneet taisteluun samojen aatteiden puolesta, jotka omaakin
rintaani paisuttavat ja laulaa tahtoisin:
”Työn orjat sorron yöstä nouskaa!”
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Aineisto 9.

Sosialisti-lehden juttu kokonaisuudessaan
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Aineisto 10.

Pikaoikeudenkäynnin tuomioluettelot

Jyväskylän suojeluskunta - Pikaoikeudenkäynnin tuomioluettelot

26

Aseelliseen kapinaan
osallistuneet

Punakapinaa
tukeneet

Syytetyn nimi:
Hult, Eeli Johannes
Huotarinen, Heikki
Hänninen, Arttur
Joki, Väinö Hykimys
Kettunen, Jalmari
Koskinen, Karl
Kotiranta, Jakob Hugo
Kumlin, Adolf
Laurinen, Wihtori
Lehtonen Eetu
Lindgrén, Kalle Ilmari
Mattila, Kalle
Oksanen, Kalle
Pöyhönen, Arvo Johannes
Salovaara, Kaarlo Engelbert
Suvinen, Herman
Tiitinen, Albert Vilhelm
Tuomi, Kalle
Valkonen, Juha
Valkonen, Heikki
Väisänen, Viktor

Syytetyn nimi:
Airola, Otto Johannes
Akselin, Hulda
Haak, Konstantin
Haltunen, Elina
Kari, Nikodemus
Koskinen, Hilda Matilda
Koskinen, Jalo Aatos
Kyllönen, Kalle
Mattila, August Paavo
Niinikangas, Alfred
Parkkonen, Daavid
Pitkänen, Hugo
Rantanen, Olga Elina
Rummukainen, Ida
Salmi, Kustaa Arthur
Salo, Niilo
Sinisalo, Alma
Tamminen, Väinö
Wathén, Hilma
Veijanen, Vihtor
Veijanen, Väinö
Punakapinaan

yllyttämisestä syytetyt
Syytetyn nimi:
Eteläaho, Maria
Hakonen, Wiljam
Hintikka, Karl Evert
Hirvonen, Johan Elis
Honkanen, Joel
Kangas, Abel
Liinamaa, Aarne Manuel
Närhi, Huuko Kalle Hjalmar
Puttonen, Jussi
Puttonen, Matti
Rainio, Toivo Ilmari
Rikander, Alex Nikolai
Ritsing, Tyyne
Taimonen, Väinä Johannes
Toivonen, Arvid Jaakko
Tulijoki, Aleksander
Tuomainen, Antti Albin
Utriainen, Emil
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Aineisto 11.

Jennyn kirje II osa
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Aineisto 12.

Keskisuomalaisen uutinen Taulumäen kirkon palosta
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Aineisto 13.

Jenny II puhelun osa

”Hei! Kuunnelkaa tarkasti, minulla ei ole paljon aikaa. Sain soittaa vain tämän yhden puhelun. Pystyttehän kumoamaan Toivoa vastaan
asetetut syytteet, koska muuten tuomio pannaan täytäntöön. Kun olette saaneet koottua
todisteet Toivon syyttömyydestä, lähtekää heti
työhuoneesta ja tulkaa apuun. Aikaa ei ole hukattavaksi, luotan teihin.”

Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa 
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Tuomas Riipi, Jari Salminen, Touko Saukkola ja Mikko Salo

Valkoinen pakohuone Tapaus Kaarlo Saari
KAARLO SAAREN HENKILÖHISTORIA
JA OSALLISTUMINEN SISÄLLISSOTAAN
Valkoisen huoneen päähenkilönä on Kaarlo Ensio Saari
(21.7.1898 - 5.12.1966). Saari valmistui Jyväskylän kansakoulunopettajaseminaarista vuonna 1921. Opiskeluaikanaan Saari liittyi Jyväskylässä suojeluskuntaan ja taisteli
sisällissodassa valkoisten puolella. Jyväskylän seminaarista
tie vei taistelemaan ensin Kuopioon ja tämän jälkeen Pirkanmaalle aina Tampereen taisteluun asti.
Valmistuttuaan Saari toimi opettajana Jalasjärven kirkonkylän kansakoulussa. Puolisokin löytyi seminaarista
kun rakkaus roihahti vuotta myöhemmin valmistuneen
opettaja Hilma Saari (os. Siirilä) kanssa. Hän syntyi Alavudella 30.12.1895 ja kuoli 23.10.1992. Saari jatkoi sukunsa
perinnettä, sillä myös hänen isänsä ja veljensä olivat kansakoulunopettajia. Myös Kaarlon poika liittyi sukunsa perinteeseen myöhemmin.

VALKOISEN PAKOHUONEEN
OHJEISTUS JA TEHTÄVÄ
Huoneen tavoitteena on alkuperäislähteiden tutkiminen
ja tulkitseminen sekä historiallisen empatian harjaannut-

30

taminen. Alkuperäislähteenä toimii Kaarlo Saaren sodan
jälkeen ainekirjoitusvihkoonsa kirjoittama kuvaus sodan
vaiheista ja henkilökohtaisista kokemuksista. Oppilaiden
tarkoituksena on löytää ja tutkia Saaren vihkon katkelmia
ja muodostaa tämän avulla käsitystä Suomen sisällissodasta mikrotasolla ja ymmärtää yksittäisen valkoisen sotilaan
sotakokemusta ja vaiheita sodassa.
Pakohuoneen tehtävänannossa oppilaille kerrotaan, että
on vuosi 1921. Pakohuoneen suorittajat ovat Kaarlo Saaren
entisiä opiskelukavereita Jyväskylän kansakoulunopettajaseminaarista. Kaarlo on muuttanut hiljattain Jyväskylästä
pois, mutta on jättänyt osan tavaroistaan asuntoon. Uusi
asukas on muuttamassa asuntoon ja Kaarlon tavarat aiotaan heittää pois. Kaarlo on itse estynyt hakemaan tavaroitaan ja kaipaa entisten opiskelukavereidensa apua. Kaarlo
on antanut suorittajille tehtävän. Heidän pitää etsiä hänen
asunnostaan erittäin tärkeä esine. Kaarlo ei halua kertoa
tarkemmin, mikä esine on, mutta esine on niin arvokas,
että Kaarlo on kätkenyt sen lukkojen taakse. Lukot pystyy
avaamaan huoneesta löytyvien vihjeiden avulla. Erityisesti Saaren kirjoittamien tekstikatkelmien avulla tehtävässä
pääsee eteenpäin. Oppilaiden tehtävänä on ratkaista lukkojen koodit Kaarlon vuoden 1918 sodasta kirjoittamien
kokemustensa avulla ja löytää Kaarlon kaipaama esine.
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Pakohuoneen suorittajille annetaan ohjeistus ennen
huoneeseen menoa. Heille ilmoitetaan, että aikaa suorittaa annettu tehtävä on 45 minuuttia. Tarvittaessa huoneen
ohjaajat antavat vihjeitä, jotka tulevat huoneessa olevan
näytön kautta. Huoneessa on kamera ja mikrofoni, jonka
kautta voi kysyä apua, jos sitä tarvitaan. Suorittajille ilmoitetaan, että ympäristöä saa ja pitää tutkia. Esineisiin saa
koskea ja tutkailla. Voimaa ei tarvitse käyttää ja kiipeily ja
paikkojen hajottaminen ovat kiellettyjä. Laukut avataan
järjestyksessä. Yhdellä koodinmurtajalla tai koodilla voi
avata vain yhden lukon, eli toisin sanoen vihje, jolla saa
yhden lukon auki, ei hyödytä enää muiden lukkojen avaamisessa. Suorittajille muistutetaan, että on syytä keskustella
muiden kanssa kaikesta mitä löytyy.

PAKOHUONEEN SISÄLTÖ JA
KESKEINEN REKVISIITTA

kuvan kaltaisia, yhdistäviä merkkejä. Paperin palasen löytää vanhan virsikirjan välistä. Paperin palassa on myös alaspäin osoittavia nuolia epäsymmetrisessä muodostelmassa.
Kun paperin palan laittaa kuvaa vasten oikeaan kohtaan
toisiaan täydentäviä merkkejä apuna käyttäen, näyttävät
paperin nuolet oikeiden palokuntalaisten kohdalla olevia
numeroita. Tämän numerosarjan avulla avautuu ensimmäinen salkku ja opiskelijat pääsevät jatkamaan mysteerin
ratkaisemista.
Ensimmäisen salkun sisältä paljastuu toinen pala Saaren vihkosta, mutta tämän lisäksi myös revitty pala karttaa.
Kartan palanen on osa vuoden 1918 Jyväskylän karttaa.
Huoneeseen on piilotettu neljä kappaletta kartan paloja,
joiden myötä saadaan koottua kokonainen kartta.5 Näin ollen suorittajien onkin tutkittava ympäristö tarkkaan.
Kartan palat löytyvät seuraavien esineiden luota.
• Vanha kaappi, jossa on lukollinen vetolaatikko.
Lukon avain on on piilotettuna siten, että sen voi
ilman vihjettä löytää (kukkaruukun alla).
• Naulakossa roikkuvan manttelin povitasku.
• Vanhan kirjan välissä.
• Naulakossa roikkuvan sotilaslakin sisällä.
Näin ollen huoneessa oleva rekvisiitta ei ole pelkästään koristeellista, tunnelmaa luovaa esineistöä, vaan tarkemman
tutkimisen arvoista tavaraa. Mitään esinettä ei kannata jättää tutkimatta. Kartan kokoaminen ei kuitenkaan itsessään
riitä, vaan karttaan on piilotettu useita kynällä merkittyjä
numerosarjoja, joista vain yksi on oikea avaamaan seuraa5

Katso aineisto 9.

Valkoisen puolen pakohuone on Saaren asuinhuone. Huoneessa on rekvisiittana pöytä, jonka päällä on katkelma
Saaren kirjoittamasta ainekirjoitusvihkosta ja vanha silmälasikotelo silmälaseineen. Kun Saaren vanhat opiskelukaverit astuvat huoneeseen sisään, he löytävät neljä lukittua
salkkua. Salkut ovat huoneen keskeisimmät esineet, sillä ne
sisältävät vihjeitä Saaren antaman mysteerin ratkaisemiseen. Tämän lisäksi viimeisessä salkussa on Saaren kaipaama esine ja pakohuoneen lopullinen ratkaisu. Pöydältä löytyvä vihkon palanen sisältää tietoja Saaren ensimmäisistä
vaiheista sisällissodassa. Katkelmasta selviää Saaren liittyminen suojeluskuntaan1, minkä toiminta jouduttiin aluksi naamioimaan vapaaehtoisen palokunnan toiminnaksi2.
Viittaaminen palokuntaan toimii vihjeenä ensimmäisen
lukon koodin ratkaisemiseen. Silmälasikotelo vanhoine silmälaseineen vihkon vieressä luo huoneeseen ajan hengen
mukaista tunnelmaa. Viittaus palokunnan toimintaan johtaa huoneessa olevaan vanhaan valokuvaan palokunnasta.3
Kuvan jokaisen palokuntalaisten kypärään on kirjoitettu
käsin satunnaisia numeroita luomaan ihmetystä siitä, mitä
nämä kyseiset numerot ovat. Kuvaan on myös piirretty
mystisiä merkkejä. Merkkejä varten huoneen suorittajien
on löydettävä paperinpalanen4, johon on merkitty taulun
1
2
3
4
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van lukon. Näin ollen huoneessa olevien on luettava salkun sisältä löytynyt vihkon palanen. Vihkon pala sisältää
suojeluskunnan salaista toimintaa Jyväskylässä. Tärkeinpänä pääkohtana toiminnassa oli kokoontuminen seminaariharjulle ja aseiden luovuttaminen suojeluskuntalaisille6.
Kartan oikea numerokoodi löytyykin juuri Harjun kohdalta ja tämän myötä huoneen suorittajat pääsevät avaamaan
kolmannen laukun.
Toisen salkun sisältä paljastuu jälleen palanen Saaren ainekirjoitusvihkosta, joten huoneen osallistujien on jälleen
ratkaistava seuraavan lukon koodi lukemalla vihkon teksti
tarkkaan lävitse. Tässä tekstikatkelmassa käsitellään Saaren
liikkeellelähtöä ja matkaa kohti Kuopiota sodan ensimmäisiin taisteluihin7. Jotta tekstin vihje aukeaisi tehtävän tekijöille, on heidän etsittävä huoneesta paperinpalanen, jossa
on numeroita ja jokaisen numeron perässä kaksi satunnaista kirjainta.8 Paperinpalan löytää pienestä rasiasta, joka
puolestaan on piilotettu vanhan saappaan sisällä olevaan
villasukkaan. Rasian sisällä on myös sukanvarteen piilotettuja 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun aikaisia markan
seteleitä, jotka puolestaan ovat pelkkää rekvisiittaa ja mielenkiintoista esineistöä katseltavaksi. Numeroiden perässä olevien kirjainten avulla kuitenkin voidaan muodostaa
sana, jolla seuraava lukko aukaistaan. Oikea sana koodin
ratkaisemiseen on KU-OP-IO.
Kolmannesta salkusta löytyy vanhoja hylsyjä, jotka kuvastavat Saaren käymiä taisteluita ja kerättyä tavaraa rintamalta. Tämän lisäksi laukussa on myös kuva Kalevankankaalta9, missä Saari kävi ankaria taisteluita, mutta kuva ei
varsinaisesti liity mysteerin ratkaisemiseen. Tämän lisäksi
laukusta löytyy viimeinen palanen Saaren vihkosta, missä
käsitellään taisteluita Kalevankankaalla10 ja sodan jälkeistä
kotiinpaluuta. Viimeiseen salkkuun löytyvää vihjettä varten on tehtävän tekijöiden perehdyttävä entistä tarkemmin
vihkon tekstiin, koska esineistöstä ei enää tässä vaiheessa
ole apua. Tekstiin on piilotettu pieni vihje (yksittäinen sana
“kotiin” on alleviivattu), jonka avulla voidaan ratkaista viimeisen laukun koodi. Vihje viittaa kotiinpaluun päivämäärään11, millä kyetään avaamaan viimeinen lukko.
6
7
8
9
10
11
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Viimeisen salkun sisältä löytyy lopullinen ratkaisu mysteeriin ja Kaarlo Saaren kaipaama esine. Laukun sisällä
on taulu Kaarlon tulevasta vaimosta, Hilmasta12 ja tämän
lisäksi vielä kihlasormus. Pakohuoneen tarinan mukaan
Kaarlon oli tarkoitus kosia Hilmaa ja näin ollen hänen oli
tärkeää saada tarkkaan varjeltu ja suojeltu esine pois asunnosta ennen sen tyhjentämistä. Tarina itsessään on täysin
keksitty, mutta vuonna 1922 Kaarlo ja Hilma avioituivat
oikeasti, joten tarinan juoni ajallisesti olisi voinut hyvinkin
pitää paikkaansa.

KAARLO SAAREN AINEKIRJOITUSVIHKO
KESKEISIMPÄNÄ AINEISTONA
Valkoisten pakohuoneen keskeisimpänä aineistona toimi
Kaarlo Saaren ainekirjoitusvihkon kirjoitukset. Kirjoitukset
on kirjoitettu sodan jälkeen, ei sen aikana, joten varsinaisia
päiväkirjamerkintöjä ne eivät ole. Ne kuitenkin kuvastavat
Saaren omia ajatuksia ja kokemuksia sisällissodan tapahtumista kronologisessa järjestyksessä, alkaen suojeluskuntien
perustamisesta päättyen Saaren kotiinpaluuseen. Käsialan
tulkittavuus vaikutti vahvasti aineiston valintaan, sillä katsoimme sen olevan haasteellisuudeltaan sopivaa lukioikäiselle. Leikkeet päiväkirjasta on skannattu, eli säilytimme
alkuperäislähteen sellaisenaan ilman puhtaaksikirjoitusta
tai lisäyksiä. Pyrimme leikkaamaan aineistomäärää sopivaksi niin, että keskeiset asiat ovat tulkittavissa suhteellisen
helposti, eikä luettavaa ole tehtävän aikaan ja tarkoitukseen
nähden liikaa.
12 Katso aineisto 7.
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VALKOISEN PAKOHUONEEN AINEISTO

Aineisto 1
Jyväskylän yliopiston museo

’Kaarlo Saaren ainekirjoitus Jääkärit ja suojeluskuntain syntyminen
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Aineisto 2
Jyväskylän yliopiston museo

Kaarlo Saaren ainekirjoitus Suojeluskunnan perustaminen seminaariimme
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Aineisto 3
Jyväskylän yliopiston museo

Kaarlo Saaren ainekirjoitus Ensikerran ase kädessä

Historiaa lukkojen takana - avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa 

35

Aineisto 4
Jyväskylän yliopiston museo

Kaarlo Saaren ainekirjoitus Matka Kuopioon
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Aineisto 5
Jyväskylän yliopiston museo

Kaarlo Saaren ainekirjoitus Hyökkäys Kalevankankaalle
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Aineisto 6
Jyväskylän yliopiston museo

Kaarlo Saaren ainekirjoitus Kotiinpaluu
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Aineisto 7
Jyväskylän yliopiston museo, K1814:31

Kuva Hilma Saaresta
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Aineisto 8

Kuva palokuntalaisista
Ahokas Tuomo, kuvaaja.
Pikapalokunta Ruiskuhuoneen Pihalla.
(https://www.finna.fi/Record/musketti.M012:KK4878:180)
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Aineisto 9
Suomi: kartasto / Finland: kartbok.
Helsinki: Suomen matkailija-yhdistys, 1902.

Jyväskylän kartta vuodelta 1902
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Aineisto 10

42

PA=1

KU=2

NE=3

IV=4

SS=5

AT=6

OP=7

HI=8

JU=9

IO=0
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Aineisto 12
Tampereen museoiden kuva-arkisto, HM D/2549 Aamulehti

Kalevankankaan hautausmaan muuria Messukylän maantien varrelta.
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Oma pakohuonekokeiluni

Oma pakohuonekokeiluni
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Matti Rautiainen, Riitta Tallavaara, Sanni Kupiainen & Anna Veijola (toim.)

HISTORIAA LUKKOJEN TAKANA
Historian tutkijan työtä verrataan usein salapoliisin työhön. Rajallisista johtolangoista on pyrittävä luomaan uskottava tulkinta sille, mitä tapahtui ja miksi.
Tällaisia elämyksiä tarjoavat myös suositut pakohuoneet, joissa huoneessa
olevien vihjeiden avulla on löydettävä koodeja, jotta lukkoja saadaan auki ja
päästään lähemmäs ratkaisua. Kun nämä kolme asiaa laitetaan yhteen syntyy
tutkivaa historian oppimista salapoliisityön tapaan.

Tässä kirjassa esitellään pakohuoneiden käyttöä historian opetuksessa. Marraskuussa 2018 Jyväskylän yliopiston Seminarium-rakennukselle pystytettiin kaksi
vuoden 1918 tapahtumiin sijoittunutta pakohuonetta. Ne esitellään tässä julkaisussa yksityiskohtaisesti, joten jokainen voi halutessaan rakentaa ne omalle
koululleen. Tai inspiroitua muuten vaan pakohuoneista ja niiden käytöstä historian opetuksessa.

