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Kirja-arvioita - Recensioner

Entisaikain selviytyjéit

Ulla Koskinen, Suomessa selviyty-
misen historiaa kivikaudelta
keskiajalle ja l900-luvun alkuun.
Helsinki: Into Kustannus Oy, 2018.
293 sivua.

L‘ll /\ RUSKIVLN

Suomessa
fl‘

Ulla Koskinen on laaja-alainen
1500—1700-lukujen historioib
sija, joka on tutkinut niin aatelia
kuin lénsisuomalaisia talonpoi~
kia Ruotsin vallan aikana. Niiké—
kulmat ovat vaihdelleet vuoro—
vaikutuksesta yhteiséihin 1a
materiaaliseen kulttuuriin. Kos-
kisen tuoreimmassa teoksessa
kéisitelléiéin kaikkia lliiitéi nékb—
kulmia, mutta kentekstina on
aatelin sijaan talonpoikaisyhtei-
$6. Suomessa selviytymisen his»
toriaa tarkastellaan osin Koski—
sen oman esi-iséin, entisen Kar-
kun alueella eliineen Kakkurin
vaarin (s. 1830), ja t'zim'zin torpan
kautta.

Tietokil‘jan ideana on esi—
tellfi menneisyyden suomalais—

ten arkista piil ifimistii ilman
nykyajan keksintiijéi 'l'iiléi Vzu‘ten
kirja 0n jaettu Kakkurin vaarisla
kel‘tovan johdannon liséiksi seil-
semfifin eri teemaan, jolka oval
léimpéi ja suoja, ruoka ja juoma,
tekniikka, ty(") ja toimccmulo,
tel‘veys ja hyvinvointi, rakkaus
ja perhe sekél sosiaalinen eléiméi.
Lukija johdatellaan kuhunkin
tecmaan Kakkurin lorpan hcnkii
léidcn ja tapahtumien kautta. Ili-
séiksi yhteenvetona pyritiiiin vas—
taamaan kysymykseen ”milen
ennen hyvinvoinlivalliola sclviy»
dyttiin”?

Teoksen perusliilnbkohta 0n
kiinnostava, vaikka menncidcn
aikojen ph'rjéiéimisen péiiviltelyssii
on usein mukana historiallista
edislysuskoa. Kysymyksisséi, ku—
tcn ”mitcn sclviydyttiin, kun ei
ollut‘ jiiiikaappia ja séiiléntéiainei—
ta / starltirahaa / avioeroja / new
voloita ja piiivfihoitoa” jnc. voi
nfihdéi arvoarvostelman: kuinv
ka ihmiset saaltoivat selviytyéi
ennen nykyisenkaltaista tieteel—
1is—kulttuuris-yhteiskunnallista
edistystéi ja teknisifi innovaati—
oita? Néien kirjan nykyajasta l'zih-
tevét kysymykset kuitenkin env

lukijaa
viinéi metatekstinéi kuin heijastaA
nemminkin her'zittele»

van kirjoittajan historiakésitystfi.
Kun tekstié lukee tarkemmin,
selviéiéi Koskisen laaja perehty—
neisyys aihepiiriin ja hiinen ha—
lunsa ymmértfié ihmisten arkea
kulloisessakin historiallisessa ti-
lanteessa ja ympéiristéssii. Vaiv
keuksia ja k'airsimyksi'zi ei sensaa-
tiomaisesti paisutella, vaan esille

nostetaan selviytymiskeinol ja
arjen taso. Tiissfi mielessii kysy—
mys on muodikkaasta resilicns—
sin eli selviytymis— ja sopcum
miskyvyn tarkastclemisesta,
vaikka itsc kfisiteltéi ci tietokir—
jassa kéiytetéikfiiin. Kriiscjéikin,
kutcn sotia, nfilkéiéi ja sairauksia,
sivutaan. Erityiscn ()lmislunutta
liimiin tyyppisiin aiheisiin liit—
lyen on Koskisen ole; hiin kfisit—
telee kohteilaan arvoslacn, mutta
ilman paatosta.

Vaikka Koskincn alussa lyhy—
csti problemalisoi Suomen ja
suomalaisuudcn kéisitcltéi etcn—
kin csimodcrnina aikana, ker-
100 hfin kohteena olevan ”suurin
piirtcin nykyisen Suomen alueen
asukkaat” (s. 14). Itéiisen ja p011—
joisen kulttuuripiirin (jaottelu
Koskisen, s. 15) lapoihin héin
viittaa kuitenkin huomallavasti
véihemméin. Valtaosa kfisittelystii
jo Kakkurin keskeisyyden vuoksi
sijoittuu nimenomaan lfintiseen
ja lounaiseen Suomeen, joka toi—
saalta kil‘jaimellisestikin on ollut
”Suomen” sydh’naluetta esimer-
kiksi keskiajalla.

Kil‘jan kansi maisemineen ja
sil‘ppeineen johdattaa agraari-
kulttuuriin, jota visuaalisena ele~
menttinfi hallitsee sinivalkoinen
hallan hénkfi. P’ciéiotsikon kir—
jaintyyppi viittaa jostain syystél
erityisesti varhaiskeskiajalla kay-
tettyyn unsiaaliin, jota ei VOi pit'ziéi
millfifin muotoa ték'zil‘ziiselle kir-
joituskulttuurille tyypillisenfi.
Toisekseen keskiajan ystéivfit var—
haisempien aikojen harrastajis—
ta puhumattakaan pettyv'zit var—



masti: kirjan nimess'zi esiintyvéi
aikarajaus on kovin harhaan—
johtava, $11151 sis‘zilté kfisittelee
lahes yksinomaan uuden ajan
alkua sekéi 1800—1111(11a ja 1900—
luvun alkupuolta. Moninaiset
teemat ja pitkéi ajallinen kaari
aiheuttavat melkoista aikahyp—
pelyé, Initéi ei veine runsaassa
tietokirjassa viiltt‘a'ii. Loppuviil-
teet antavat asiasta kiinnostu-
neille mahdollisuuden tutustua
tutkimukseen laajemmin.

Kirja onldn 1112111110 johdatus
suomalaisen ja etenkin liinsisno»
malaisen agraarikulttuurin arjen
historiaan, joka 0112121 1111011110011
11iin aatteet, tavat, esinekuhtuw
1‘in kuin ihmisetkin. Se sisaltéiii
kiinnostavaa alkuperiiismateri—
aalia sekh’ lainauksin ettii kuvin,
ja on harvinaisen pedagogisesti
laadittu,jote11 toivoisin sen 1(111114
van paitsi 8110111611 historiasta
kiinnostuneiden harrastajic‘11 k11-
"‘ii myiis opetLISkiiytésséi. Ma—

teriaali sopii annakin osi11z1 kiiy-
let‘l‘iiviiksi eri kouluastcilla ja
oppilaitoksissa.

Susanna Niiranen

Elgttya usko_ntoa var-
haismodermssa Savossa

Miia Kuha, Pyhapaivien vietto
varhaismodernin ajan Savossa
(vuoteen 1710). Jyva'skyla Studies
in Humanities 286. Jyvaskylan
yliopisto, 2016.189 sivua. Verkko-
julkaisuna osoitteessa <http://um.fi/
URN:ISBN:978—951—39—6598—3>.

M1111 Kuhzm 8110111611 historian
véiil‘éiskirja kéisittclee pyhiipfii—
vien viettoa RuOtsin valtakunnan
syrjéiseudulla. '1‘11tki11111s selvittiiéi
”varhaismodernin ajan savolai-
sen rahvaan pyhéipiiiviin viettoon
liittyneitii kfiytéinteitéi, normeja

ja Inerkityksiéi seké 11115551 111111211-
nyttfi jatkuvuutta ja muutoksia”
(s. 22). Tutkimustehtévéén Kuha
vastaa analysoilnalla pyhapfii—
vien rituaaleja ja perinteita niin
kirkossa ja 1111111121 seurakunnan
alueilla kuin kirkon 1111<0p11olel-
lakin Aiempi tutkimus 011 tar?
jonnut piiéiosin papiston ja esi—
vallan normatiivisia nakemyksifi
uskosta Kuha sen sijaan tutkii
rahvaan pyhéipfiivéin victtoa, ei
niinkéiéin vastakkainasetteluna
csivallan tavoitteiden ja rahvaan
vanhojen tapojen véilillii, vaan
kokonaisuudcssaan sellaisena
kuin se léihl'eiden perusteella 0h,
osana elettyéi eléiméiéi.

Kuhan tal'koin k011teksloin1a
Savo on hyvii valinta hallint0k0~
neiston lailalnilla séiilyneitéi van—
hoja pcrintcitii Lutkittaessa. Toki
vertailtavaksi olisi v0i11111 ottaa
jonkin keskusaluccn: olisiko siel—
Iii pyhéinvietto 011111 jo enemméin
kirkon oppien mukaista? Tosin
Kuhan aincisto 0n jo téillaise
nuankin 11yvin laaja ~ etenkin
k11n [(111111 011 léipikiiynyt 1110mi0-
kirjakortisto11, josla hiin 51111 115117
tictoa pyhéipéiivisléi laajennnin
8110111011 21111661121. Sam on perus—
teltu valinta siksikin, ettéi '1'111'1111
hiippakuntaa 0n tutkittu paljon,
111111121 Viipurin hiippululnlaa
scuralunnineen viihiin. Laajan
1111k1muskirjallisuudcn avulla
Kuha tekee kansainviilistii verlai—
11121 esimcrkiksi 1‘61701'111112111011 ja
usko111113jéirjcstcln1ien 1111111105—
110peudcn osaha.

Aikarajaus 2111(2121 1‘cfor11121a-
tion jéilkeisestii ajasta, K110pion
kirkon perustamisesta 1550 piifit—
tyen noin vuoteen 1710, 111111121

tutkimukscn olennaisin 111011110—
kirja—aineisto 0n vuosilta 1639—
1712. Téimfi tekee rajauksesta
hiukan sekavan. 'l‘oisaalta van—
hoja 1lsko11111ksia t11tkittaessa
olisi va'éirin ajatella niiden rajau-
tuneen tiettyihin vuosiin tai val—

linneen vain 11111151 V11031nz1, kun

tapaukset on kirjattu muistiin
~ etenkin 1(1111 tapaukset har-
voin edes tulivat csivallan tie-
toon. Esimerkiksi Kuhzm ana—
lysoidessa 011110 Sulkavalla ja
Visulahdessa 1648 kiiriijéity—
jcn vakkojcn juomisen 1111151111121

Ukon
vakoista, ei kyseinen ki'n'éijiiilni-
vuosisatainen pcrinne

vuosi ratkaisc tulkinlaa vaan 121a»
jempi, pitkfin aikaviilin k011leksli.

'l‘utkimus alkaa pyhfipiiivicn
Vieton yleisesittelyllfi. Kuhn va—
lotlaa, 1111112113111 pakollisia pyhii-
piiiviéi Ruolsin valtakunlmssa
0h ja mitéi rangaistuksia esivall‘a
sapalinril<k011111ksista langctli.
Uhrikirkkoja, joila yhii 16ylyy
ympiiri Sumnea, kéisittelevfiwéi
luvussa kirkko csiteléiiin saman—
aikaisesti csivallan edustajana
ja rahvaan 1151(01111151611 véilikan
palecna. Véiifiiskirjan kaksi viii
meistii Iukua koskevat pyhiipiii—
Vicn victon k011flikteja: csivalv
lan kichiimiii 111111121 rahvaan yhéi
311031111111 csikristillisiéi tai kato»
lisia juhlapiiiviéi. Konflikteissa ja
kiistoissa oli kysc vallankfiytbsléiz
kenellii oli oikeus 11111511161121
pyhéi ja se, miten sitéi Vietettiin ja
kunnioitettiin. Nfiistfi kiisloista
symyi
ovat Kuhan kurkistusaukko rah~

lahdenmrkintéjéi, jotka

vaan pyhfipaivien Viettoon.


