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Janne Vilkuna
 

kansalaistoimintaa arvostava professori, ihmisläheinen ja ihmisiä kun-
nioittava älykäs kulttuuripersoona, juureva, luotettava, rohkea oman tien 
kulkija, perinteiden ja menneiden sukupolvien aito arvostaja, historian ih-
misistä, esineistä ja arvoituksista innostuva tutkimusmatkailija, pohdiske-
leva ja ajattelua arvostava mutta typeryyteen tuskastuva tutkija, kannusta-
va ja innostava opettaja, myötäelävä ystävä, isänmaan ja kotiseutujen mies

M
useologian professori, Suomen Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohta-
ja Janne Vilkuna päättää työuransa Jyväskylän yliopiston musiikin, tai-
teen ja kulttuurintutkimuksen laitoksella elokuussa 2022.

Suomen Kotiseutuliitto julkaisee Janne Vilkunan juhlakirjan yhteis-
työssä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kirja on kunnianosoitus Vilkunan 

saavutuksista työssä, joka on linkittynyt monenlaisin sitein kotiseututyöhön ja Kotiseu-
tuliiton toimintaan. Samalla kirja on onnittelu ja kiitos ansiokkaasta toiminnasta arkeo-
logian, museologian ja kotiseututyön parissa.

Kirjan nimi viittaa Janne Vilkunan väitöskirjatutkimukseen suomalaisten vainajien karsi-
koista ja ristipuista, arkeologisiin kaivauksiin ja laskuvarjojääkärikoulutukseen.
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Janne Vilkuna Oulun Kotiseutupäi-
villä 2021. Kuva: Anna-Maija Halme.
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Janne Vilkuna aloitti työuransa Keski-Suomen museossa vuonna 1980. Samana vuonna 
Keski-Suomen museosta tuli maakuntamuseo, ja Vilkunan tehtävänä oli vastata museon 
maakunnallisesta työstä. Sittemmin hän työskenteli myös museon intendenttinä.

Yliopistouransa Janne Vilkuna aloitti syksyllä 1989 museologian yliassistenttina. Vuon-
na 1997 hänet nimitettiin määräaikaiseksi apulaisprofessoriksi ja parin vuoden kuluttua 
siitä museologian professoriksi. Suomalaisen Tiedeakatemian humanistisen osaston jäse-
neksi Vilkuna kutsuttiin vuonna 2003. 

K
otiseutuliitossa Janne Vilkuna toimi aluksi valtuuston yliopistoja edustavana 
asiantuntijajäsenenä vuonna 2009. Pian hänestä tuli valtuuston varapuheenjoh-
taja ja puheenjohtajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 Seinä-
joen Kotiseutupäivillä. Siitä lähtien Vilkuna onkin hoitanut puheenjohtajan vaa-

tivaa tehtävää. Hän on esimerkillään kehittänyt Kotiseutuliiton toimintakulttuuria yhä 
keskustelevammaksi, tasapuolisemmaksi ja kriittisesti ennakoivammaksi. Ilman historian 
tuntemusta ei vahvaa tulevaisuutta voi rakentaa.

Janne Vilkuna on pitänyt esillä kansalaistoiminnan merkitystä kulttuuriperinnön säily-
misessä. Erityisesti paikallismuseot ovat lähellä Vilkunan sydäntä, ja hän on liiton edus-
tajana valinnut Itä-Suomen paikallismuseo -palkinnon saajan jo usean vuoden ajan, kiin-
nittääkseen lehdistön ja suuren yleisön huomion museoiden saavutuksiin. Hän on ollut 
aktiivisesti mukana myös kouluttamassa paikallismuseoiden henkilökuntaa. Vilkuna on-
kin toiminut kokoavana voimana ja sillanrakentajana ammattimuseoiden, museoammat-
tilaisten ja paikallismuseoiden välillä.

Kotiseutuliitossa Janne Vilkuna on arvostettu kotiseututyön sisältömaailman kehittäjä ja 
uudistaja. Vilkuna on tekemisessään huomaavainen, tietoviisas ja seurallinen – ystävälli-
nen hymy huulillaan, pilke silmäkulmassa hän seuraa älykkäästi tilanteen kehittymistä ja 
viestinsä perille menemistä. Hänen seurassaan ympäristö-, rakennukset, ihmiset ja vaik-
kapa tien vieressä virtaava vesi tai kiviröykkiö muuttuvat osaksi tarinaa, osaksi historiaa. 
Hänen tapansa kuvailla hakee alati uusia kytköksiä, joista syntyy taas elävää historiaa ja 
elämää.

Kotiseutuliiton kokouksissa ja tapaamisissa kohokohdaksi onkin muotoutunut puheen-
johtajan puheenvuoro. Kokousrutiinit katkeavat hetkeksi ja korvat herkistyvät kuuntele-
maan milloin terävää analyysiä menneistä, milloin lennokasta pohdiskelua tulevista haas-
teista. Vilkuna on pitänyt lukemattomia esitelmiä ja juhlapuheita eri paikkakuntien his-
toriaa ja nykypäivää elävästi linkittäen ja muistellen. Valtakunnallisten kotiseutupäivien 
myötä hän on kolunnut monet kaupungit ja retket. Pidetty ja pitkäaikainen valtuuston 
puheenjohtaja on tullut samalla tutuksi yhdistysväelle eri puolilla maata.

J
anne Vilkunalle kotiseututyö ei ole pelkkä ammattiin liittyvä harrastus. Se on 
myös perhe asia. Janne Vilkunan isoisä Kustaa Vilkuna oli yksi Kotiseutuliiton pe-
rustajista ja keskeisistä hahmoista, ja myös muut suvun jäsenet ovat pitäneet elä-
vänä Kustaa Vilkunan henkistä perintöä.  Niinpä kirjan aloittaa serkkujen Hanna 

Nurmisen, Ilkka Herlinin ja Ilona Herlinin artikkeli Sama meri.



Juhlakirja sisältää 19 artikkelia liittyen Janne Vilkunan työn ja harrastusten eri teemoi-
hin. Juhlakirjan ideana on toimia Vilkunan ystävien ja läheisten kirjallisena kukkakimp-
puna.

Artikkelien kirjoittajat ovat eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia, professoreita 
Suomesta ja Norjasta. Julkaisun kirjoittajista kerrotaan lisää tämän kirjan lopussa.

Tällä juhlakirjalla me Janne Vilkunan kollegat, ystävät ja sukulaiset onnittelemme ja kii-
tämme työstä, jota hän on tehnyt koko sydämellään suomalaisten ja suomalaisuuden hy-
väksi.

 Sampo Suihko
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varajohtaja Veli Saari retkellä Janne Vilkunan kans-
sa. Kuva: Tapani Kahila.
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tanaamioksi pukeutunut mies. Kuva: Risto Raittila.
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”Nuoriso pyörien päällä.” Moottoripyöriä ja muistoja 
1960–1980-luvuilta. Näyttely Keski-Suomen 
museossa 2022. Kuva Raisa Nerg. 



Janne Vilkuna puhuu paikallismuseonhoitajien koulutuksessa vuonna 2019 
muun muuassa kokoelmaesineiden kontekstitiedoista. Kuva: Kotiseutuliitto.
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Sama meri
Hanna Nurminen, Ilkka Herlin, Ilona Herlin 

J
anne Vilkunaa ja meitä kirjoittajia yhdistää ennen muuta yhteisten isovan-
hempiemme Liisa ja Kustaa Vilkunan henkinen perintö. Liisa Vilkuna työs-
kenteli perheenemännän työn ohella kotiseutunsa hyväksi muun muassa Ku-
losaaren Martoissa ja seurakunnassa. Kustaa Vilkunan elämäntyössä akateemi-
nen tutkimus, tieteen tulosten yleistajuistaminen sekä tiede- ja kulttuuripoliit-
tinen vaikuttaminen yhdistyivät saumattomaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuu-

deksi. Viime mainitusta oivana esimerkkinä on Kustaa Vilkunan rooli yhtenä Suomen 
Kotiseutuliiton perustajista ja Kotiseutu-lehden pitkäaikaisena päätoimittajana. Tästä 
henkisestä perinnöstä me serkukset olemme saaneet ammentaa kukin omilla tahoillam-
me.

Meidän kolmen kirjoittajan kotiseutuja määrittää lähimeri. Meren äärellä olevat kotisa-
tamat, rannat, saariston pienet lahdenpoukamat ja siintävät selät ovat tuttu ympäristöm-
me; samalla ne muodostavat yhteyden valtameriin ja sitä kautta koko maailmaan ja sen 
ihmisiin.

Esittelemme kolmen mereen liittyvän esimerkin kautta, miten kotiseututyön tavoit-
teet voivat toteutua eri ammattialoilla ja millaisia ulottuvuuksia kotiseututyö voi saada. 
Hanna Nurminen esittelee Rymättylän Pyhä Jaakob -hankkeen valossa, kuinka rikas 
paikallinen kulttuuri-identiteetti saattaa samanaikaisesti merkitä yhteyttä menneisiin su-
kupolviin ja olla osa eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä. Ilkka Herlin arvelee, että Itä-
meri-työ on kotiseututyötä. Ilona Herlin pohtii, kuinka Suomen kaksikielisen rannikon 
kieliä analysoimalla pääsee käsiksi ihmisten suhteeseen omaan ympäristöönsä. Kirjoituk-
semme tuo näin esiin, miten monenlaisia muotoja kotiseututyö voi saada ja miten monia 
keinoja on tukea ihmisiä heidän etsiessään paikkaansa lähiyhteisössä ja koko maailmassa.
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Sama meri saaristosta 
Santiagoon

Hanna Nurminen

T
yöskennellessäni 1990-luvun alun lamavuosina pienen saaristokunnan kult-
tuurisihteerinä jouduin toimimaan lähes nollabudjetilla. Kun sitten 1995 
EU:n aluekehitysrahastot tulivat suomalaisten ulottuville, myös maaseudun 
kulttuuritoimijoille avautui ennennäkemättömät mahdollisuudet. Silloin 
nimittäin kulttuuri alettiin nähdä yhtenä alueiden elinvoiman ylläpitäjänä 
ja varsinkin matkailuelinkeinon vilkastuttajana, ja vahvaa paikallista ja alu-

eellista kulttuuri-identiteettiä pidettiin etuna ”alueiden välisessä kilpailussa”. Niinpä mo-
ni maaseudun kulttuurihanke sai reippaasti rahoitusta EU:n rakennerahastoista. Myös 
minä halusin käyttää hyväksi uudet mahdollisuudet edistää maaseudun kulttuuria ja 
koordinoin kymmenen vuoden aikana joukon kulttuuripainotteisia aluekehittämishank-
keita pääasiassa Turun saariston alueella. Vaikka toimintaa nimitettiin aluekehittämiseksi, 
sen tavoitteet lankesivat usein tarkalleen yhteen kotiseututyön tavoitteiden kanssa. Esi-
merkiksi Kotiseutuliiton verkkosivuilla yhdeksi kotiseututyön tavoitteeksi määritellään 
alueellisen ja paikallisen omaleimaisuuden korostaminen ja alueiden kehittäminen pai-
kallisten erityispiirteiden pohjalta. Juuri tähän myös useimmissa toteuttamissani alueke-
hittämishankkeissa perimmältään pyrittiin.
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Nuotta – kestävää kulttuurimatkailua saaristossa -hankkeessa pohdimme, miten alueke-
hittämishankkeet voisivat olla sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäviä. Kaikkein tärkeintä 
kehittämishankkeiden kestävässä toteuttamisessa oli päätelmämme mukaan tasa-arvoi-
nen vuorovaikutus alueen asukkaiden kanssa ja paikallisen kulttuurin erityislaadun ym-
märtäminen ja kunnioittaminen.

Jannea onnitellessani haluan palata erääseen minulle ehkä kaikkein rakkaimmaksi jäänee-
seen aluekehittämishankkeeseen. Sitä  toteuttaessani koin tekeväni kotiseututyötä par-
haimmillaan ja tunsin – välillä jopa hyvin konkreettisesti – astelevani yhteisen isoisämme 
jalanjäljissä. Hankkeessa oli myös mukana eri rooleissa useita Jannen kollegoita eri yli-
opistoista ja muistiorganisaatioista. Kyseessä on vuosina 2002–2004 toteuttamani Ry-
mättylän Pyhä Jaakob -hanke.

Aluksi on palautettava mieleen, kuka Pyhä Jaakob oli ja miten hän liittyy pieneen suo-
malaiseen saaristopitäjään Rymättylään. Raamatusta muistamme Sebedeuksen pojat Jo-
hanneksen ja Jaakobin, jotka olivat Jeesuksen opetuslapsia. Veljeksistä Jaakob kärsi mart-
tyyrikuoleman vuonna 44, kun hänet mestattiin kuningas Herodes II Agrippan käskystä. 
Legendan mukaan hän oli ulottanut saarnamatkansa Espanjaan asti, ja siksi hänen ope-
tuslapsensa kuljettivat hänen ruumiinsa enkelin luotsaamalla laivalla Espanjan rannikol-
le, minne hänet haudattiin. Hauta jäi unohduksiin, kunnes vuonna 818 Iria Flavian piis-
pa näki haudan paikan kirkkaan tähtivalon osoittamana. Jaakobista tuli sittemmin koko 
Espanjan suojeluspyhimys. Vuonna 1043 ryhdyttiin Espanjan koillisosassa sijaitsevaan 
Santiago de Compostelaan rakentamaan tuomiokirkkoa, jonne Pyhän Jaakobin ruumis 
sijoitettiin. Santiago de Compostelasta tuli yksi kolmesta kristikunnan tärkeimmistä py-
hiinvaelluskohteista Jerusalemin ja Rooman ohella sekä Jaakobista erityisesti pyhiinvael-
tajien suojeluspyhimys. Pyhän Jaakobin muistopäivää vietetään 25. heinäkuuta, ja vuon-
na 1122 paavi Calixtus II julisti ne vuodet, jolloin päivämäärä sattuu sunnuntaille, py-
hiksi vuosiksi. Noina vuosina avataan Santiago de Compostelan tuomiokirkon pyhä ovi, 
ja pyhiinvaeltajat kulkevat sen kautta kunnioittamaan pyhimyksen ruumista.

M
useoviraston entinen ylijohtaja ja valtionarkeologi Carl Jakob Gardberg täh-
dentää, että juuri Euroopan alueella risteilleet vakiintuneet pyhiinvaellusreitit 
loivat pohjan yhtenäiselle Euroopalle viimeistään 1100-luvulla. ”Euroopan 
historiassa Santiagoon johtava tie on niitä valtasuonia, jotka yhdistivät val-

tiot ja kansat mantereeksi jo keskiajalla”, Gardberg toteaa. Pohjoismaat olivat osa tätä 
teiden yhteen verkottamaa mannerta, sillä myös täältä matkattiin Roomaan ja Santiago 
de Compostelaan. Matka Suomesta Euroopan pyhiinvaelluskohteisiin kulki meritse Tal-
linnaan tai Tukholmaan, ennen kuin oli mahdollista jatkaa matkaa vakiintuneita reittejä 
maalla tai merellä. 

Gardbergin mukaan pohjoismaisia pyhiinvaeltajia on myöhäiskeskiajalla purjehtinut 
Santiago de Compostelaan ainakin Hampurista. Meri on siis yhdistänyt Suomen osaksi 
eurooppalaista yhteisöä jo varhain.
  
Rymättylän Pyhään Jaakkoon tutustuaksemme meidän on siirryttävä Turun saaristoon 
Rymättylän kirkkoon. 1510-luvulla muurattu kivikirkko sijaitsee vilkkaan Turku–Tuk-
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holma-vesireitin varrella, ja muutamat tutkijat arvelevat sen saattaneen olla etappi San-
tiago de Compostelaan keskiajalla suuntautuneiden pyhiinvaellusmatkojen varrella. Ry-
mättylän kirkossa näemme Pyhän Jaakobin alttarin yläpuolella olevassa seinämaalauk-
sessa muiden apostolien joukossa. Siellä hän seisoo pyhiinvaeltajan varusteissa matkasau-
voineen ja leveälierisine hattuineen. Erityinen Pyhän Jaakobin tunnusmerkki on hänen 
hatussaan oleva kampasimpukka, joka on myös kaikkien Santiago de Compostelan vael-

tajien pyhiinvaellusmerkki. Pyhimys on kirkossa kuvattuna myös alttarikaapissa ja kah-
dessa puuveistoksessa, joista ”Liedon mestarin” veistämä Rymättylän hymyilevä Jaakko on 
luonut isällisen lämpimän katseensa seurakuntalaisiin jo 1350-luvulta alkaen.

”Jaako ol Rymättylä isä, henesse oikke uskotti, vaik tais kyl se simmost noitut ja paa-
vi ol”, kertoi muuan rymättyläläinen emäntä Eevi Jänteelle 1930-luvulla, kun tämä teki 
kansatieteellistä tutkimusta Rymättylän ruokataloudesta. Rymättyläläisten ja Pyhän Jaa-



21

kon välillä vallitsi siis lämmin suhde vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kuten Kus-
taa Vilkuna aikanaan oivalsi, entisajan ihmiset ”lukivat kotikirkkoaan” sujuvasti, jos tosin 
usein esimerkiksi kirkkojen seinämaalausten kuvissa olevat pyhimysten tunnusmerkit sai-
vat kotoisiin oloihin soveltuvan tulkinnan. Rymättyläläisten suhde Pyhään Jaakkoon oli 
kuitenkin 2000-luvulla tultaessa etääntynyt ja vuosisatoja kestänyt kirkonlukutaito rapis-
tunut.

Näihin tosiasioihin havahtuminen oli alkusysäys 2002 käynnistyneelle Rymättylän Pyhä 
Jaakob -nimiselle ”kulttuurimatkailuhankkeelle”. Hankkeen keskiössä olivat Rymättylän 
keskiaikaiset juuret ja kotikirkko, ja sen keskeinen toimija oli Rymättylän seurakunta ja 
etenkin sen viisas ja näkemyksellinen paimen, kirkkoherra Ilkka Pärssinen. Mukaan saa-
tiin pian joukko innostuneita avainhenkilöitä Rymättylässä toimivista yhteisöistä, kuten 
kunnasta, koulusta ja paikallismuseosta. Lopulta lukemattomat rymättyläläiset ja muut 
yhteistyökumppanit sekä suuri joukko talkooväkeä sitoutuivat hankkeeseen. 

Meri on yhdistänyt Suomen osaksi eurooppalaista yhteisöä jo varhain: 
matka Euroopan pyhiinvaelluskohteisiin kulki keskiajalla meritse Tallin-
naan tai Tukholmaan, ennen kuin oli mahdollista jatkaa pitkin vakiintunei-
ta reittejä maalla tai merellä. Kuva: Harro Koskinen.
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Hankkeen alkajaisiksi kirkkoherra Pärssinen kirjoitti paikallislehteen Sanctus Iacobus -ot-
sikon alla useita Rymättylän kirkkoa koskevia kolumneja, ja minä täydensin sarjaa koos-
teella Kustaa Vilkunan kansanomaista Pyhää Jaakkoa koskevista huomioista. Rymättylän 
museoon rakennettiin Pyhän Jaakobin kulttia ja Santiago de Compostelan pyhiinvael-
luksia esittelevä näyttely, ja kouluun perustettiin keskiaikakerho. Kirkossa järjestettiin 
”kirkon ilta”, jossa esiintyivät muun muassa professori Jussi-Pekka Taavitsainen sekä do-
sentit Markus Hiekkanen ja Kari Uotila. Myöhemmin järjestetty Rymättylän keskiai-
kaa luotaava seminaari, jossa kuultiin esimerkiksi dosentti Jussi Nuortevaa ja professori 
Pentti Virrankoskea, houkutteli niin runsaasti yleisöä, että seminaarin pitopaikaksi kaa-
vailtu seurakuntatalo jouduttiin vaihtamaan Rymättylän VPK:n taloon. Kun huomasim-
me, että vuonna 2004 oli tulossa ”Pyhä vuosi”, jolloin Jaakon päivä 25. heinäkuuta osui 
sunnuntaiksi, päätimme, että hanke huipentuisi tuona päivänä pyhiinvaellukseen Turun 
tuomiokirkosta Naantalin Pyhän Birgitan kirkon kautta Rymättylän Pyhän Jaakobin 
kirkkoon.

H
ankerahoituksen velvoittamana panostimme toki myös matkailuun. Yhdessä 
matkailuyrittäjien ja Naantalin Matkailu Oy:n kanssa suunniteltiin matkailu-
tuotteita kuten retkipaketteja, joihin sisältyi kirkkoon tutustuminen ja maa-
seutumatkailuyrittäjän tarjoama keskiaika-ateria. Matkamuistojakin tarvittiin, 

joten rymättyläläinen taiteilija Jouni Boucht teki Pyhän Jaakobin ja Santiagon simpukan 
innoittaman grafiikanlehtisarjan. Matkailuoppaita koulutettiin, ja Naantalin Oppaat ry 
järjesti peräti Santiago de Compostelaan suuntautuneen opintomatkan. 

EU-rahoitukseen sisältyi yllättäviä mahdollisuuksia: Rymättylän kirkon kirkkomaalle 
johtanut porttihuone, ”läpikäytävä”, oli jo aikaa muurattu umpeen ja sinne oli sijoitettu 
ruumishuone. Nyt arkeologi Kari Uotila saattoi aluekehittämisrahalla purkaa muurauk-
sen ja paljastaa ikivanhat rakenteet. Uudelleen avattu portti otettiin ensimmäistä kertaa 
käyttöön Jaakon päivänä 2004.

Hankkeen kohokohtaa, pyhiinvaellusta, suunniteltiin huolellisesti. Reitti Turusta Naan-
taliin ja edelleen Rymättylään suunniteltiin mahdollisuuksien mukaan kulkemaan pitkin 
kevyen liikenteen väyliä ja hiljaisia kyläteitä. Reittiä merkinneet opasteet valmistettiin ja 
kiinnitettiin paikoilleen talkoovoimin. Reitin varrelle määriteltiin taukopaikkoja, joilla 
hiljennyttäisiin, kuultaisiin musiikkia ja paikallishistoriaa. Juhlavaellusta Rymättylän Py-
hän Jaakobin kirkkoon suunniteltiin paitsi Turun tuomiokirkosta myös Rymättylän ky-
listä ja luodoilta.

Vihdoin koitti monille ikimuistoinen hetki. Suvisena sunnuntaina 25. heinäkuuta 2004 
harras vaeltajien joukko Turun ja Naantalin suunnasta sekä Rymättylän kylistä aina ete-
läiseltä Aaslaluodolta asti lähestyi Pyhän Jaakobin kirkkoa. Kun kirkkokansa astui maan-
tieltä läpikäytävän kautta kirkon pyhyyden piiriin, kirkon ulkoisesta saarnastuolista kai-
kui Piae Cantiones -kokoelman Alta Trinita Beata käyrätorvella ja kehärummulla soitet-
tuna. Kirkko oli valaistu kynttilöin, ja siellä tuoksui keskiaikaisen suitsukeastian levittä-
mä pyhä savu. 
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De Apostolis -hymniä laulettiin latinaksi. Liturgia oli rakennettu heijastamaan kirkon kes-
kiaikaista henkeä. Kuten kirkkoherra Ilkka Pärssinen myöhemmin kuvasi, ”kirkko oli sy-
vällä keskiaikaisella tavalla oma itsensä”. 

Kun nyt, lähes 20 vuotta myöhemmin, tarkastelen hanketta, ymmärrän, miksi hanke 
jäi mieleeni erityisen onnistuneena. Yksi tärkeimmistä seikoista oli luonnollisesti se, että 
saimme suuret joukot sekä rymättyläläisiä että muita ihmisiä ja organisaatioita innostu-
maan ja osallistumaan hankkeeseen.

S
ekä kotiseututyön yleisiin tavoitteisiin että ainakin parinkymmenen vuoden ta-
kaisiin aluekehittämistyön tavoitteisiin kuulunut paikallisten erityispiirteiden 
ja omaleimaisuuden korostaminen toteutuivat erinomaisesti. Kehittämistyö on 
luonteeltaan tulevaisuusorientoitunutta: siinä tavoitellaan jotakin nykytilannet-

ta parempaa tulevaa tilannetta. Onhan silti niin, että tulevaisuutta ei voi rakentaa tunte-
matta menneisyyttä. Niinpä Pyhä Jaakob -hankkeen suuri vahvuus oli nimenomaan se, 
että sen kautta hankkeeseen osallistuneille rymättyläläisille avautui mahdollisuus kokea 
yhteys menneisiin sukupolviin konkreettisesti, lukea samaa vuosisataista kotikirkkoa ja 
aistia näiden tavoin Pyhän Jaakobin turvallinen läsnäolo. 

Pyhä Jaakob ei silti ole vain rymättyläläisten omaisuutta. Espanjan Santiago de Compos-
telaan vaeltaa tänäkin päivänä ihmisiä kaikkialta Euroopasta tuhatvuotisia reittejä pitkin. 
Pyhä Jaakob tunnetaan myös kauempana maailmalla, kuten Santiago de Chilessä ja San-
tiago de Cubassa. Samalla kun kotiseututyö Rymättylässä lisäsi tietoisuutta paikallisen 
perinteen yhteydestä eurooppalaiseen kulttuuripiiriin, se vahvisti hankkeeseen osallistu-
neiden ihmisten eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä. Ja eikö kotiseudun ja kotimaan 
rajat ylittävä ihmisten välinen yhteys olekin erityisesti tarpeen juuri nyt, kun koko ihmis-
kunnan on yhdessä kohdattava ilmastonmuutoksen ja lajikadon aiheuttama kriisi? 

Rymättylän Pyhä Jaakob -hanke saattoi siis rikastuttaa paikkakunnan asukkaiden ko-
tiseutuidentiteettiä. Samalla se tarjosi heille mahdollisuuden kokea sekä ajallisesti että 
maantieteellisesti laajalle ulottuvaa yhteyttä toisiin ihmisiin. Harvinaisempaa lienee koti-
seututyössä tai varsinkaan aluekehittämishankkeissa mahdollisuus kokea – yhdessä mui-
den kanssa – pyhä. Näin tässä hankkeessa kuitenkin kävi.
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Kotiseudulta 
maailmalle

Ilkka Herlin

M
onien mielestä meren viehättävyys perustuu siihen, että meritse voi päästä 
mihin vain. Meri edustaa tietynlaista äärettömyyttä. Jos asia ei aivan näin ole-
kaan, ainakin voi kuvitella pääsevänsä ”aavan meren tuolle puolen”, kuten 
Unto Mononen tunnelmoi Satumaa-tangossaan.

Usein onkin jätetty vanha kotimaa ja lähdetty meritse etsimään uutta kotiseutua, töihin, 
kauppaa tekemään, sotimaan tai vaan seikkailemaan. Rannikon ja saariston asukkaille 
meri on ollut kotiseutu tai osa kotiseutua. Niin minullekin. En voisi kuvitella elämääni 
ilman Suomenlahtea ja Saaristomerta.

Olen aikojen myötä myös syvästi kiintynyt näihin seutuihin. Vaikka olenkin kiertänyt 
maailman meriä, en kaipaa näitä vesiä pitemmälle. Tällä kiintymyksellä on aina ollut hie-
man surumielinen vivahde. Itämeri, johon Suomenlahti ja Saaristomeri kuuluvat, on elä-
mäni aikana pahoin saastunut. Oma kotiseutuni on siis tuhon partaalla.
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Jannen ja minun yhteiset isovanhemmat Liisa ja Kustaa Vilkuna olivat luonnonsuojeli-
joita kumpikin omalla tyylillään. Ensimmäisen herätyksen vesistötyöhön sain Lappajär-
vellä heidän kesäpaikassaan, kun Liisa-mummuni oli koristanut huusin seinät luonnon-
suojeluaiheisilla julisteilla. Ukko-Kustaa puolestaan on vieläkin tunnettu Kemijoen lo-
hen puolestapuhujana.

Ei ole yllättävää, että ryhdyin ympäristötyöhön. Yllättävää on ehkä se, että olen vasta nyt 
ajatellut sen olevan kotiseututyötä. Sehän on kotiseudun luonnon ja kulttuuriperinnön 
vaalimista, vieläpä niin, että kulttuurityö on aina riippuvaista luonnon hyvinvoinnista. 
Luonnon vaaliminen on siis kulttuurityötä mitä suurimmassa määrin. Viime aikoina tä-
mä on tullut karmivalla tavalla selväksi ilmastonmuutoksen myötä.

Saatuani väitöskirjani valmiiksi 1993 aloitin mielessäni pitkään kyteneen käytännön ym-
päristötyön. Kohteeksi valikoitui Itämeri. Ajattelin että se on sopivan suuruinen, siihen 
voisi yksikin ihminen vaikuttaa. Yritin kyllä kaikkea muutakin, mutta Itämeri veti.

S
uomalaisessa kaunokirjallisuudessa on kuvattu kansakunnan syntyä, kasvua, ke-
hitystä ja menestystä matkana vaikeuksien kautta voittoon. Aleksis Kiven Seit-
semän veljestä on nähty kotiseudun kasvuna kohti kansallista yhteyttä, paikalli-
suudesta kohti laajempaa sidonnaisuutta. Samalla se on nähty matkana tarujen 

maailmasta kohti yleispätevämpää tietoa, karttatietoa. Tai metsän ja sivistyksen ristiriita-
na. Metsäläiset siirtyivät luonnon lukemisesta kirjan lukemiseen. Metsällä ja yhteiskun-
nalla on V. A. Koskenniemen mukaan peruuttamaton ristiriita, jota romaani kuvaa.

Tällä tavalla siirtymä menneisyydestä kytkeytyi laajempiin yhteyksiin, tietoverkkoon, jo-
ka kattaa nykyään koko maailman ja todellakin on nyky-Suomen menestyksen edelly-
tys. Aarne Kinnusen näkemys on samankaltainen kuin Koskenniemen. Järjestäytymätön 
luonto ja metsä ovat järjestäytyneen yhteiskunnan vastakohta ja siirtymä luonnosta kohti 
yhteiskuntaa on kehitystä korkeammalle asteelle. Myös historioitsija Pentti Renvall esitti 
samanlaisen kehitysteorian 1940- ja 1950-luvuilla.

Näitä vastaan asettui Kustaa Vilkuna esittämällä, että yhteisöistä luontoon uskaltautu-
neet ovatkin erityisen rohkeita ja taitavia. Siis sellaisia kuin seitsemän veljestä. Vilkunal-
lakin oli tapana puolustaa omia lähtökohtiaan, esimodernia maanviljelyskulttuuria, jon-
ka perillinen hän oli. Tavallaan veljesten sukulaissielu.

Mutta olivatko veljekset tätäkin enemmän? Olen aina ihmetellyt Aleksis Kiven kykyä 
asettaa veljekset luonnon keskelle, elämään hyvinkin metsästyksestä, kalastuksesta ja jo 
miltei historiaan jääneillä elinkeinoilla, kuten kaskeamalla. Kiven voi ajatella ymmärtä-
neen, että kysymyksessä ei ollut kehitysaskel, vaan siirtymä yhdestä maailmasta toiseen, 
luontoa ymmärtävästä moderniin. Mutta luonnosta elämisen tie oli kuljettu loppuun.

Kirjaimia ymmärtämättömät veljekset pakenivat paremmin tuntemaansa maailmaan, 
metsään, jossa he menestyivätkin erinomaisesti. He metsästivät eläimet loppuun, kaske-
sivat metsää ja kuivattivat suon. He siis hävittivät sen luonnon, josta elivät ja siten rikas-
tuivat. Tämän jälkeen olikin syytä opetella lukemaan ja sopeutua yhteiskuntaan. 
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Näin kotiseutu niveltyi laajempiin yhteyksiin.

Kirjailija Veijo Meri on huomauttanut, että vasta näillä töillä veljekset lunastivat paik-
kansa yhteiskunnassa. Suon kuivattaminen oli suurta kulttuurityötä. Siten raivattiin pait-
si peltoa, myös tilaa kulttuurin harjoittamiselle. Tässä nämä fiktion tuotteet yhtyvät suu-
reen eurooppalaiseen ja kenties laajempaankin kulttuurivirtaan. Taru Faustista ja jumalan 
ja pirun vedonlyönnistä on vuosituhantista kulttuuriperintöä. Goethen version lopussa 
Faust yrittää hyvittää pahat tekonsa kuivattamalla suon yhteiseksi hyväksi. Tämä touhu 
nauratti Mefistoa.

Lopulta veljekset sopeutuivat hyvin kyläyhteisöön. Mutta se, mitä Kivi ei voinut kertoa 
oli se, että iso osa veljesten jälkeläisistä olisi joutunut lähtemään kuka siirtolaiseksi Ame-
rikkaan tai Venäjälle, kuka olisi joutunut huutolaiseksi heikkenevissä olosuhteissa.
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T
ämä oli myös Jussin kohtalo Väinö Linnan Pohjantähti-trilogiassa. Voisi ajatel-
la, että Koskelan Jussi oli jonkun seitsemän veljeksen poika. Hänkin oli taitava, 
rohkea ja yritteliäs. Hänen vanhempansa olivat kuolleet nälkävuosina. Jussi oi-
valsi hyvän paikan suon kuivatukselle, hyödynsi sen ja kovalla työllä nosti itsen-

sä ja perheensä nälkärajalta yhteisön menestyjäksi.

Tämänkaltaisen työn on yleensä nähty olevan suurta kansallista kulttuurityötä, jolla pie-
ni ja köyhä Suomi nostettiin maailman eturivin valtioksi. Kotiseudulta on siis ponnistet-
tu globaaliksi. Näin tietenkin on, mutta suurempi rooli on ollut väestönkasvulla, jonka 
kehittyvä maatalous ja teknologia mahdollistivat. Kotiseutu ei enää ruokkinut kaikkia. 
Ihmisten oli lähdettävä kotiseudultaan tai keksittävä jotain uutta elinkeinoksi. Näin 
Itä-Suomesta lähdettiin Pietariin ja lännempää Yhdysvaltoihin. Mutta osa ihmisistä ajau-
tui Jussin tavoin säätykierron pohjalle ja jotkut harvat taas sieltä nousivat.

Rehevöityminen johtuu siitä, että mereen on kertynyt typpeä, fosforia 
ja hiiltä enemmän kuin vallitseva ekosysteemi on kyennyt käyttämään. 
Tämä on johtanut ja johtaa ekosysteemien yksipuolistumiseen ja monen-
laisiin haittavaikutuksiin. Kuva: Harro Koskinen.
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Mutta mitä tämä moderni uusi yhtenäiskulttuuri on saanut aikaan?

Itämeri on vähävetinen murtovesiallas, jonka valuma-alueella asuu 90 miljoonaa ihmis-
tä, joilla on yleensä korkea elintaso. Vaimoni Saara laski kerran, että jos Välimeren valu-
ma-alueella olisi asukkaita vesimäärään suhteutettuna yhtä paljon, siellä olisi 13 miljardia 
ihmistä. Tämä on meremme helpoimmin havaittavan ja monipuolisimman ongelman eli 
rehevöitymisen tausta.

Rehevöityminen johtuu siitä, että mereen on kertynyt typpeä, fosforia ja hiiltä enemmän 
kuin vallitseva ekosysteemi on kyennyt käyttämään. Tämä on johtanut ja johtaa ekosys-
teemien yksipuolistumiseen ja monenlaisiin haittavaikutuksiin. Näkyvin haitta on sinile-
vä, joka on runsastunut ravinteiden yltäkylläisyydessä.

Hiili, typpi ja fosfori ovat joutuneet vesistöihin nykyaikaisen ruokaketjun sivuvirtoina 
ja modernin maa- ja metsätalouden seurauksena. Tämän työn aloittivat veljesten ja Kos-
kelan Jussin todellisuusvastineet. Kun Suomen suot muutettiin pelloiksi, alkoi valtava 
ravinne- ja hiilieroosio vesistöihin ja ilmaan. Kun maa kaupungistui, myös ihmisjätteet 
ajautuivat vesistöihin.

Soiden kuivattaminen jatkui, kun haluttiin lisää puuta metsäteollisuudelle. Vasta aivan 
viime aikoina on havaittu, miten suuria ilmasto- ja vesistöpäästöjä siitä on aiheutunut. 
Tämä on kuitenkin vasta alkua. Nopeimmin globaalisti kasvava päästölähde on rehevöi-
tymisen aiheuttamat metaanipäästöt. Itämerestä on mitattu maailman korkeimpia me-
taanipäästöjä.

Edellä kuvatuista syistä me suomalaiset olemme globaaleja edelläkävijöitä näiden ongel-
mien aiheuttamisessa ja ratkaisemisessa. Rehevöityminen on jo valtamertenkin ongelma. 
Kun 1990-luvun alussa aloitin oman kotiseututyöni, Itämeren pelastamisen, en voinut 
kuvitella, että tänä lyhyenä aikana ongelma muuttuisi globaaliksi ja kytkeytyisi suoraan 
pahenevaan ilmastonmuutokseen. Rannaton meri ja taivas yhdistävät nykyään kaikki ko-
tiseudut toisiinsa työssä maapallomme pelastamiseksi. Tosin koskaan emme voi tietää, 
koituvatko tekomme hyväksi vai pahaksi. Faustin kohtalo tulee usein mieleeni, kun ny-
kyään ilmastonmuutosta torjuaksemme ja luonnon monimuotoisuutta suojellaksemme 
yritämme ennallistaa aikanaan hyvässä uskossa kuivattuja soita.

Suotta ei Aleksis Kivi kirjoittanut Nummisuutareissa: ”Leipä on luotu meille syötäväksi, 
vesi juotavaksi, vaikka ihmissuku, tämä kurja ihmissuku on kenties ijankaikkisesti eksy-
nyt luonnon tieltä.”
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Sama meri kielen läpi
Ilona Herlin

K
oemme maailman paljolti kielemme kautta. Itse olen kielentutkijana koet-
tanut löytää reittiä inhimillisen kulttuurin ymmärtämiseen nimenomaan 
kielen rakenteita tarkastelemalla. Taustalla vaikuttavana teoreettisena ke-
hyksenä minulla on ollut kognitiivinen kielentutkimus, jonka lähtökohtiin 
kuuluvat muodon ja merkityksen erottamattomuus sekä merkityksen en-
syklopedisuus. Erityisen lujan tuntuisesti kieli on kytköksissä kotiseutuum-

me, ja siksi kotiseutusuhdetta voi epäilemättä lähestyä kielentutkimuksen keinoin. Viime 
vuosina paneutuessani ihmisen ja luonnon sekä lähiympäristön suhteeseen olen saanut 
inspiraatiota kognitiivisen kielentutkimuksen lisäksi 1990-luvulta alkaen vakiintuneesta 
ekolingvistisestä traditiosta.

Seuraavassa päädyn kielen, mielen ja maailman suhteesta käydyn keskustelun pohjalta 
ehdottelemaan, miten kielentutkija voisi kieltä analysoimalla tehdä kotiseututyötä. Itä-
meren rannikon asukkina käännän katseeni mereen ja siitä puhumiseen. Miten Suomen 
rannikon asukkaiden suhde kotiseutuun ilmenee kielessä? Itämeren ranta-alue Suomessa 
on osin suomenkielistä, osin ruotsinkielistä ja kulttuuri vahvasti kaksikielistä. Siksi otan 
tässä kirjoituksessa esimerkkejä suomen lisäksi ruotsista.

Kielen, kulttuurin ja ajattelun keskinäiset suhteet ovat puhuttaneet lingvistejä, filosofeja 
ja muitakin tutkijoita vuosisatojen ajan. Kielen ja mielen kiinteää yhteyttä ovat eri aikoi-
na pitäneet esillä esimerkiksi Leibnitz, Kant ja Humboldt. He ovat eriasteisesti suoras-
taan samastaneet kielen ja ajattelun.
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Nimenomaan kulttuurin ja lähiympäristön vaikutusta kieleen on 1900-luvulla analysoi-
nut Edvard Sapir. Klassikkoartikkelissaan Language and Environment Sapir esittää, että 
kielellä ja ympäristöllä, jonka hän jakaa fyysiseen ja sosiaaliseen, on keskinäinen korre-
laatio. Ympäristön vaikutus näkyy Sapirin mukaan selkeimmin sanastossa: ympäristö tar-
joaa ihmisille tiettyjä virikkeitä, ja sosiaalisen vaikutuksen motivoimina tietyt asiat ympä-
ristöstä nostetaan kieleen osaksi leksikkoa. Esimerkiksi rannikolla elävien kansojen sanas-
tosta saattaa löytyä todella tarkkoja määritteitä joillekin mereneliöille, joiden kesken taas 
jokin sisämaassa elävä yhteisö ei näe tarpeelliseksi tehdä eroa. Sapirin inspiroimana voisi 
tarkastella suomen ja ruotsin kielen eroja esimerkiksi saaristoluonnon käsitteissä. Miten 
nämä kielet jakavat fyysistä ympäristöä osiin?
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Meren alueella on hyvin monen kokoisia sen ympäröimiä maa-alueita. Niitä kaikkia voi 
kutsua suomeksi saariksi. Jopa Australiaa voi nimittää saareksi, koska se hahmottuu me-
ren ympäröimäksi, vaikka se jonkin määritelmän mukaan olisi manner. Saari on sikäli 
yleisluontoinen merkitykseltään, että sen merkitykseen ei kuulu spesifiä tietoa koosta. 
Pientä saarta voi kutsua luodoksi, mutta luoto on paitsi pieni myös autio ja yleensä puu-
ton. Luotoakin pienempi on kari, joka ei ole saari ollenkaan (paitsi joissain murteissa), 
vaan meren alainen ja mahdollisesti ajoittain pintautuva kivi.

Ruotsissa näyttää olevan Suomea enemmän nimityksiä meren ympäröimille maa-alueille. Tarkka sanasto ker-
too siitä, miten saaren koolla, sen asuttuudella ja etäisyydellä mantereesta on merkitystä, mikä taas kertoo 
merellä liikkuvan ihmisen kiinteästä yhteydestä saaristoon ja siten sekä fyysisen ympäristön että kulttuurin 
vaikutuksesta kieleen. Kuva: Harro Koskinen.
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S
uomen yleiskielestä poiketen ruotsin kielessä on useita, merkitykseltään spesi-
fimpiä sanoja meren ympäröimille maa-alueille. Holme on usein rehevä ja asu-
maton ja lähellä mannerta sijaitseva. Asuttu, isompi saari on nimeltään ö, skär 
taas on asumaton ja pieni, ja sen voi kääntää myös luodoksi. Luodolle onkin 

ruotsissa kaikkiaan ainakin kolme sanaa: skär, kobbe ja klippa. Suomen merenalaista ki-
veä merkitsevä kari kääntyy ruotsiksi grund, mutta se on karia laajempi merkitysalaltaan, 
sillä se voi merkitä myös matalikkoa. Karikkoa merkitsevä sana on rev.

Kaikkiaan ruotsissa näyttää olevan suomen yleiskieleen verraten kaksinkertaisesti nimi-
tyksiä meren ympäröimille maa-alueille, joskin suomen murteissa saaren nimityksiä on 
runsaammin kuin yleiskielessä; esimerkiksi salo ja maa ovat rannikolla olleet yleisiä isojen 
saarten nimityksiä. Erilaiset nimitykset spesifioivat sitä, millaisesta maa-alueesta milloin-
kin puhutaan. Tarkka sanasto kertoo siitä, että saarien sekä saaren koolla, sen asuttuudel-
la että etäisyydellä mantereesta on merkitystä, mikä taas kertoo merellä liikkuvan ihmi-
sen kiinteästä yhteydestä saaristoon ja siten Sapirin teemoista: sekä fyysisen ympäristön 
että kulttuurin vaikutuksesta kieleen.

Kielen, fyysisen ympäristön ja kulttuurin yhteyksiä pohtiessaan Sapir ei varsinaisesti sy-
ventynyt kielen ja mielen yhteyteen, mutta tämän asian pohtimista jatkoi 1940-luvulla 
Benjamin Lee Whorf. Varsin epämuodikkaasti omana aikanaan Whorf, koulutukseltaan 
insinööri, jaksoi kirjoittaa yleistajuisia artikkeleita, joissa hän toi esiin kielen ja ajattelun 
yhteyksiä. Kuuluisin lienee seuraava katkelma, jossa Whorf esittelee ”suhteellisuusperi-
aatteen”.

[T]he ”linguistic relativity principle,” which means, in informal terms, that users of mar-
kedly different grammars are pointed by the grammars toward different types of observa-
tions and different evaluations of externally similar acts of observation, and hence are not 
equivalent as observers but must arrive at somewhat different views of the world.

Whorf siis katsoi, että eri kielet tarjoavat puhujilleen toisistaan poikkeavan maailman-
kuvan. Jo äsken esillä ollut kahdella eri tavalla pilkottu fyysinen ympäristö voisi edustaa 
kahta erilaista maailmankuvaa, mutta Whorf meni pitemmälle ehdottamalla, että kielet 
voivat ohjata ajattelemaan eri tavoin perustavanlaatuisista maailmankuvan aineksista, ku-
ten ajan, tilan ja materian luonteesta.

1900-luvun loppupuolella kielen ja ajattelun yhteyden pohtiminen oli aivan epämuodi-
kasta, kun vallalla oli chomskylainen ajatus universaalista kieliopista. Laajasti katsottiin, 
että kielikyky sijaitsee muusta kognitiosta erillisessä moduulissa eikä yhteyksiä kielestä 
ajatteluun voi olla. Vuosisadan lopulla vastareaktiot tälle ajattelutavalle voimistuivat, ja 
etenkin juuri kognitiivisen kielentutkimuksen myötä kielen ja muun kognition yhteydet 
on ymmärretty paremmin ja otettu jopa kielentutkimuksenkin olettamiksi. Myös Whorf 
ikään kuin taas löydettiin uudelleen, ja syntyi uuswhorfilaisuus.

Miten voisi empiirisesti todentaa Whorfin periaatteen pitävyyden? Onko ihmisillä, jotka 
puhuvat eri kieltä, kuten suomea tai ruotsia, keskenään erilainen maailmankuva, ja jos 
on, miten se ilmenee? Mitkä ovat vaikutuksen mekanismit? Tällaisia kysymyksiä esittä-
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vään tutkimustyöhön on ryhdytty kunnolla vasta tällä vuosituhannella. On päädytty jo 
kokeellisiin tutkimuksiin, ja on alkanut näyttää entistä selvemmältä, että erilaiset fyysiset 
ja sosiaaliset kokemukset muovaavat ihmismieltä, ja näihin kokemuksiin lukeutuu myös 
ihmisen käyttämä kieli. Tutkimusta kielen vaikutuksesta myös ei-kielelliseen kognitioon 
on tehty esimerkiksi tilan ja ajan hahmottamisen sekä kieliopillisen suvun alalta. Erityi-
sen vakuuttavia tuloksia on saatu tutkittaessa eri kielten puhujien tilakäsityksiä.

Kognitiivinen kielentutkimus, jossa kielen ja muun kognition välinen yhteys on jo ole-
tuksena, tarjoaa analyysivälineistön ja mahdollisuuksia tutkia kieliä ja niiden erilaisia 
käyttötapoja suhteessa maailman hahmottamiseen. Esimerkiksi yllä kuvattua sanaston 
tarkkuutta voi kuvata skemaattisuus – spesifisyys -ulottuvuuden ilmentymänä. Tilallisuu-
den hahmottaminen on saanut erityisen paljon huomiota tässä suuntauksessa, mikä on-
kin kiinnostavaa juuri senkin kannalta, että kielen ja ajattelun keskinäinen vaikutussuhde 
on juuri tilallisuuden kohdalla saanut empiiristäkin evidenssiä. Ulottuvuudet tuovat esiin 
varmasti paljon yhtäläisyyksiä mutta ehkä myös joitakin eroja suomen ja ruotsin kesken. 
Tarkastelen lopuksi lyhyesti tilallisuuden ulottuvuuksia: mittakaavaa, etäisyyttä ja suun-
taa suhteessa (saaristo)luonnon hahmottamiseen.

Nykysuomen sanakirjan määritelmässä meri on ”yhtenäinen vesimassa, joka peittää 
suurimman osan maapallon pintaa” tai ”enemmän tai vähemmän selvärajainen, oma-
niminen osa tätä vesialuetta”. Meri on siis toisaalta laaja, koko maapallon ylittävä alue, 
toisaalta osa laajuudesta. Se ulottuu Suomesta Jamaikalle, toisaalta vain Espoosta Tallin-
naan. Jälkimmäinen ulottuvuus on ihmiselle helpommin ymmärrettävä ja jopa omin ais-
tein, katseella tavoitettava. Meren äärellä asuvalle on usein silti tärkeää tietää, että näkö-
sällä olevan kotilahden ja sitä reunustavan niemen takaa aukeaa toinen lahti ja siitä salmi 
vielä kauemmalle merialueelle ja että merireitti lopulta saavuttaa minkä tahansa toisen 
merenrannan. Meren laajuus ja suppeus on yhteydessä kahteen ulottuvuuteen, mittakaa-
vaan ja etäisyyteen.

Suomessa meri voi olla etäinen ja iso tai läheinen ja pieni, mutta ruotsissa on toisin. 
Ruotsiksi meri on hav, mutta hav on nimenomaan suuri ja etäinen vesialue. Etenkin 
pienemmistä ja ihmistä läheisemmistä merialueista käytetään myös järveä merkitsevää 
sjö-sanaa; hav on toisin sanoen ’ulkomeri’. Näin koon lisäksi etäisyys näyttäisi leksikaalis-
tuneen ruotsin kieleen tässä kohdin, kuten oli saartenkin nimitysten kohdalla.

Mittakaavan ulottuvuus tulee esiin rannasta puhuessa. Suomen kielessä maan ja meren 
rajaa kutsutaan rannaksi. Rannassa voi olla tai oleskella, jolloin se on paikka, joka ulot-
tuu yleensä maan puolelle (rannassa voi esimerkiksi olla puita). Kun puhumme rannasta, 
kohtaamme meren suppeassa mittakaavassa. Rantaan voi kävellä, siellä voi istua kuunte-
lemassa aaltoja. Mutta meren ja maan (saman) rajan voi kohdata myös laajemmassa mit-
takaavassa. Silloin puhutaan rannikosta. Rannikolla voi asua; silloin on tehnyt valinnan 
rannikon ja sisämaan välillä. Rannikolle niin kuin rantaankin voi kävellä, mutta matkaa 
ei silloin mitata askelissa vaan peninkulmissa. Rannikko myös erottaa meren järvistä, sillä 
järven rannikoista ei ole tapana puhua. Järvillä on vain ranta, koska niiden mittakaava ei 
salli laajempaa katsantoa. Ruotsin kielessä tehdään sama eronteko: strand on pienen mit-
takaavan raja-alue, kust laajemman mittakaavan.
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Kolmas hyvin kiinnostava vertailukohde suomen ja ruotsin kesken olisivat suunnan, 
sijainnin ja sisältymisen ilmeneminen kielten rakenteissa. Miten ilmaistaan suun-
tautuminen mereen ja siinä tai siellä sijaitseminen?

Merta katsellaan joskus ylhäältä päin, etenkin kartat näyttävät merialueet siitä suunnasta. 
Tavanomainen katselusuunta on kuitenkin vaakataso. Myös merellä liikkuessa katse on 
usein horisontissa. Katseen suunta tuo mukanaan myös kysymyksen, onko meri pinta vai 
säiliö. Jos katse on sivulta, meri hahmottuu pintana, josta nousee saaria ja muita erottu-
via kappaleita, kuten veneitä tai merimerkkejä. Horisontaalinen näkökulma ulottuu ni-
mensä mukaisesti horisonttiin, kohtaan, jossa taivas ja meri yhtyvät.

Kun meren kokee säiliönä, vesimassaolion voi ajatella sisältävän toisia olioita. Siellä elää 
kokonainen toinen maailma. Sinne voi sukeltaa, sieltä voi nousta. Suomen kielessä pai-
kallissijat auttavat tekemään eron meren sisällä ja sen pinnalla olemisen kesken. Kalat 
uivat inessiivissä meressä, laivat adessiivissa merellä. Paikallissijojen vaihtelu näyttäisi kor-
reloivan myös vertikaali- ja horisontaaliakseleiden kanssa. Pallon sijainnin vaihtelu ver-
tikaalisesti ilmaistaan sisäpaikallissijoilla (pallo on maassa/ilmassa) ja vaikkapa veneen si-
jainti horisontaalisesti ulkopaikallissijoissa (vene on maalla/merellä).

Suunta voisi olla ulottuvuus, jonka kautta suomen ja ruotsin välille piirtyisi selvin ero. 
Jos ero löytyisi, seuraava askel voisi olla empiirinen tutkimus: miten suomen ja ruotsin 
puhujat hahmottavat suuntaa ei-kielellisissä tehtävissä? Saaristoluonnon sanastoa puoles-
taan olisi kiinnostava verrata muiden Itämeren rannoilla puhuttavien kielten sanastoihin 
ja miksei vaikka Papua-Uusi-Guinean kieliin, joita onkin useita satoja.

Lähteet ja kirjallisuus
Carroll, John B. (toim.). 1956. Language, Thought, and 
Reality. Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Massa-
chusetts: The MIT Press.

Casasanto, Daniel. 2016. A Shared Mechanism of 
Linguistic, Cultural, and Bodily Relativity. Langua-
ge Learning. A Journal of Research in Language Studies. 
66(3): 714–730. doi:10.1111/lang.12192.

Downing, John A., Polasky, Stephen, Olmstead, Sheila 
M., Newbold, Stephen C. 2021. Protecting local wa-
ter quality has global benefits. Nature Communications 
(2021)12:2709. Saatavilla: https://doi.org/10.1038/
s41467-021-22836-3 [Luettu 23.11.2021].

Everett, Caleb. 2013. Linguistic Relativity. Evidence 
across languages and cognitive domains. Berliini: De Gru-
yter Mouton.

Gardberg, Carl Jakob. 2002. Santiago de Compostela. 
Matka apostoli Jaakobin haudalle. Hämeenlinna: Karisto.

Herlin, Ilona. 2021. Eläin eduskunnassa. Teoksessa 
Peltola, Rea, Jääskeläinen, Anni & Harjunpää, Katariina 
(toim.): Kieli ja eläin. Vuorovaikutusta ja kielioppia mo-
nilajisissa yhteisöissä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura.

Herlin, Ilkka. 1993. Kivijalasta harjahirteen. Kustaa 
Vilkunan yhteiskunnallinen ajattelu ja toiminta. Väitös-
kirja: Helsingin yliopisto. Keuruu: Otava.

https://doi.org/10.1038/s41467-021-22836-3
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22836-3


35

Hiekkanen, Markus. 2003. Suomen kivikirkot kes-
kiajalla. Keuruu: Otava.

Jänne, Eevi. 1931. Rymättylän vanhanaikainen ruoka-
talous. Teoksessa Rapola, Martti (toim.): Kansankulttuu-
ria ja kansankieltä. Turun yliopiston suomen kielen opiske-
lijain tutkielmia. Helsinki: Sanakirjasäätiö.

Katajala-Peltomaa, Sari, Krötzl, Christian & Meriluo-
to-Jaakkola, Marjo. 2014. Kun maailma aukeni – nä-
kökulmia suomalaisten pyhiinvaelluksiin. Teoksessa 
Katajala-Peltomaa, Sari, Krötzl, Christian & Meriluo-
to-Jaakkola, Marjo (toim.): Suomalaisten pyhiinvaellukset 
keskiajalla. Kun maailma aukeni. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura / Saarijärvi: Saarijärven Offset.

Kinnunen, Aarne. 2002. Seitsemän veljestä ja lukemisen 
juonet. Helsinki: WSOY. 

Koivunen, Pentti & Matinolli, Eeva. 1982. Rymättylän 
historia. 1. Esihistoria ja Ruotsin vallan aika. Rymättylä/
Rymättylän seurakunta / Turku: Gillot.

Koskenniemi, V. A. 1956. Aleksis Kivi. Kootut teokset 
XII. Porvoo: WSOY. 

Krötzl, Christian. 2014. Suomalaisten pyhiinvaelluk-
set osana eurooppalaista perinnettä. Teoksessa Kataja-
la-Peltomaa, Sari, Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaak-
kola, Marjo (toim.): Suomalaisten pyhiinvaellukset kes-
kiajalla. Kun maailma aukeni. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.

Langacker, Ronald. 1987. Foundations of Cognitive 
Grammar I. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford 
University Press.

Leino, Pentti. 1993. Polysemia – kielen moniselitteisyys. 
Kieli 7. Helsinki: Suomen kielen laitos, Helsingin yli-
opisto. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/292434 
[Luettu 24.11.2021].

Meri, Veijo. 1975. Aleksis Stenvallin elämä. Keuruu: 
Otava. 

Nikula, Sigrid. 1972. Rymättylän kirkko. Teoksessa 
Lilius, Henrik, Nikula, Sigrid, Riska, Tove, Cleve, Nils, 
Nordman, Carl Axel & Finska fornminnesföreningen : 
Suomen kirkot – Finlands kyrkor. 6. Turun arkkihiippa-
kunta VI osa. Naantalin rovastikunta. Helsinki: Suomen 
muinaismuistoyhdistys ry.

Nurminen, Hanna (toim.). 2002. Elämää ja elämyk-
siä saaristossa. Näkökulmia kestävään matkailuun. Turku: 
Kirja-Aurora.

Nurminen, Hanna. 2002. Sanctus Iacobus -kolumni 
Rannikkoseutu-lehdessä 9.7.2002.

Pärssinen, Ilkka. 1997. Rymättylän Jaakko ja San-
tiagon simpukka. Teoksessa Kantola, Ilkka, Rantala, Ta-
pani & Salmi, Samuel (toim.): Siltaa rakentamassa. Tu-
run arkkihiippakunnan XLVII vuosikirja. 

Pärssinen, Ilkka. 2002. Sanctus Iacobus -kolumnit Ran-
nikkoseutu-lehdessä 21.6.2002, 28.6.2002, 12.7.2002, 
19.7.2002 ja 26.7.2002.

Renvall, Pentti. 1965. Nykyajan historiantutkimus. 
Helsinki: WSOY.

Salminen, Tapio. 2014. Sinne ja takasin – maantiet, 
kulkureitit ja liikkuminen Suomessa ja Suomesta Eu-
rooppaan keskiajalla. Teoksessa Katajala-Peltomaa, Sari, 
Krötzl, Christian & Meriluoto-Jaakkola, Marjo (toim.): 
Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma 
aukeni. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sapir, Edvard. 1912. Language and Environment. 
American Anthropologist. 14(2): 226–242. Saatavilla: ht-
tps://doi.org/10.1525/aa.1912.14.2.02a00020 [Luettu 
24.11.2021].

Seppälä, Elina (toim., kirj.) & Stubb, Elisabeth (kirj.). 
2020. Yhdessä sen teemme. Martat Kulosaaressa 75 vuotta. 
Helsinki: Kulosaaren Martat ry.

Siivonen, Katriina. 2008. Saaristoidentiteetit merk-
kien virtoina. Varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö 
globalisaation murroksessa. Väitöskirja: Turun yliopisto. 
Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys.

Sirén, Vesa. 2018. Teimme diilin paholaisen kanssa, 
mutta voimmeko silti pelastua? – Faust-myytti antaa 
kaksi vastausta. Helsingin Sanomat. 28.4.2018. Saata-
villa: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005659186.
html [Luettu 23.11.2021].

Suomen Kotiseutuliitto. Strategia, päälinjat ja sään-
nöt. Saatavilla: https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strate-
gia-ja-saannot/ [Luettu 10.10.2021].

Vilkuna, Janne. 2019. Kotiseutuliiton historiaa 1949–
2019. Teoksessa Vanhatalo, Riitta (toim.), Halme, An-
na-Maija (toim.), Knuuttila, Seppo (toim.), Lohtander, 
Liisa (toim.), Puntanen, Pia (toim.) & Vilkuna, Janne 
(toim.): Kotiseutu 2019. Kotiseututyö ja kansalaisyhteis-
kunta. Suomen Kotiseutuliiton vuosikirja 2019. Helsinki: 
Suomen Kotiseutuliitto.

Vilkuna, Kustaa. 1942. Sanahistoriallisia huomioita. 
Virittäjä 46, 249–255.

Vilkuna, Kustaa. 1976. Vuotuinen ajantieto. Vanhoista 
merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sääkalente-
rista enteineen. 4. painos. Keuruu: Otava.

Zilliacus, Kurt. 1989. Skärgårdsnamn. Helsinki: Svens-
ka litteratursällskapet i Finland.

http://hdl.handle.net/10138/292434
https://doi.org/10.1525/aa.1912.14.2.02a00020
https://doi.org/10.1525/aa.1912.14.2.02a00020
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005659186.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005659186.html
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/strategia-ja-saannot/


36K
O

T
IS

E
U

T
U

LI
IT

T
O



37

Laskuvarjojääkäri Vilkuna

V
almiusasentoon mars! Valmiina! Mene! Nämä kolme käskyä muuttivat va-
rusmies Janne Vilkunan elämän. Hänestä tuli laskuvarjojääkäri. Viikkojen 
raskas koulutusvaihe, joka alkoi eräänä heinäkuun päivänä vuonna 1974, 
saavutti huippuvaiheensa. Ulos ponnistautuminen hyppymestarin käskys-
tä, DC-3:n lentokonemoottoreiden äkillinen hiljentyminen ja muutaman 
sekunnin odottelun jälkeen laskuvarjon avautuminen olivat elämys, jota ei 

kukaan sen kokenut koskaan unohda. Toimenpiteet niin koneessa ennen hyppyä, ilmassa 
pudotuksen aikana ja maahan tulo toteutuivat rutiinilla, jonka antoi asiantunteva, psy-
kologisesti mietitty ja fyysisesti rasittava koulutus. 

Aamulla ennen hyppykentälle lähtöä laskuvarjojääkärikomppania järjestäytyi vanho-
jen parakkien viereiselle kentälle. Jonkinlainen kohahdus kävi satapäisessä joukossa, kun 
kantahenkilökunta saapui paikalle koulun johtajan johdolla juosten. Sitten ei muuta-
maan aikaan palveluksessa käveltykään muualle kuin ruokalaan ja takaisin.

Miksi Janne hakeutui laskuvarjojääkärikoulutukseen. Sitä en koskaan ole tullut kysy-
neeksi, niin kuin en muiltakaan saman koulutuksen saaneilta. Taustalla oli varmaan isän-
maallinen kotikasvatus ja sen myötä omaksutut arvot, mutta yhtä lailla nuorukaiselle ja 
sittemmin yliopistomiehelle luonteenomainen saavuttamisen halu. Jos aikoo tehdä jo-
tain, se tulee sitten tehdä kunnolla! Laskuvarjojääkärikoulu koulutti ja sen seuraajayksik-
kö kouluttaa edelleenkin huipputason sotilaita sotilaallisen tiedustelun eri tehtäviin. 

Majuri, 
kotiseutumies, 

etsijä
Lassi Saressalo
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Oppilaskunnan kurssikirja toteaa Jannesta seuraavan:

Vilkuna, Janne. Jyväskylä. ”Proffa”
Ainoa sodankäynnistä kiinnostunut, joka tiesi aseesta kuin aseesta jotakin. Arkeologi, jo-
ka oikeutettiin kaivamaan roskamontut. Tuvan ”sairain ja heikoin” mies, joka kuitenkin 
kunnoltaan oli yli keskitason. Absolutisti ja naisten kieltäjä, väitti ettei koskaan naimisiin. 
Akateeminen suku heijastui myös Janneen, väittelyissä nousi aina toisten yläpuolelle laajal-
la tiedollaan käyttäen outoja sivistyssanoja.1

Varusmiesaikana saadaan sissikoulutus, ja erikoiskoulutusta vaativat harjoitukset veivät 
Jannenkin kurssin nro 13 eri puolelle Suomea, kauimmillaan pelastautumisharjoitukseen 
Karigasniemen maastoon ja tiedusteluharjoitukseen muualle Lappiin. Hypättiin milloin 
minnekin, useimmiten suolle, päivällä, yöllä, sateessa, sumussa, seesteisessä pakkassäässä. 
Mukana painava reppu, talvella lumikengät, sukset pudotettiin joukon mukana omana 
kuormanaan. Odottamassa vieras maasto ja tehtävät, jotka vaativat taitoa, halua pärjätä – 
suomalaista sisua. 

Mutta hyppääminen lentokoneesta on vain yksi tapa liikkua suunnitellulle toiminta-
alueelle, se on vain yksi lisä laajassa sotilasoppimisen kokonaisuudessa. Laskuvarjojää-
kärin peruskoulutuksen saaneen tunnuksena ovat pronssiset, hopeiset tai kultaiset siivet 
asepuvun oikeassa rintapielessä. Väri riippuu hyppyjen määrästä. Janne muuten keräsi ja 
ehkä kerää vieläkin laskuvarjosotilaiden tunnuksia ympäri maailman.

Varusmiesajan oppeja täydennettiin säännöllisissä kertaushar-
joituksissa, joihin Jannekin sai kerta toisensa jälkeen käskyn. 
Tai oikeastaan kutsun, joka oli useimmille toivottu. Osaami-
sen alaa laajennettiin, tehtävät sotilasorganisaatiossa tulivat 
yhä vaativammiksi. Niiden sisältöä ei tässä yhteydessä ole syy-
tä laajemmin kuvata. Mutta tiedustelu-upseeri Vilkuna eteni 
vuosien mittaan tehtävästä toiseen ja lopulta yleni reservin 
majurin korkeaan sotilasarvoon.

Laskuvarjojääkärikoulu kasvattajana

Laskuvarjojääkärikoulu on tavanomaisesta poikkeava jouk-
ko-osasto. Kun siihen rekrytoidaan kerralla koko vuosiluok-
ka, ei tavanomaista armeijan käyneiden kohtaamaa vanhem-
pien varusmiesten esimies–alainen-suhdetta esiinny. Koulu-
tuksessa ei toteuteta niin sanottua sotilaskasarmikurinpitoa, 
mikä johtaa siihen, että suhtautuminen esimiehiin, ammatti-
sotilaisiin, ei synny pelosta vaan arvostuksesta. Laskuvarjojää-
kärikoulutuksen tehtävänä on tehdä koulutettavista nuoru-
kaisista itsenäisesti ajattelevia sotilaita, ei sotilasmassaa. Tämä 
oli Jannenkin aikana ja on edelleenkin laskuvarjojääkärikou-
lutuksen suuri idea. Opi luottamaan itseesi, kyllä sinä pär-
jäät. Arvosta naapurisi osaamista, jos et itse osaa. Ota tilanne 

Vänrikki Vilkuna valmistautu-
massa hyppyyn kertausharjoi-
tuksissa. Vanhana hyppymestari-
na tarjoaisin kymmenen punner-
rusta. Oikea olkasolki on 
liian tiukalla ja vetää miehen 
asennon vinoon. Ja keskuslukon 
varmistussokka on vielä auki, 
vaikka varavarjo on jo kiinni-
tetty. Kuva: Keskuslukon arkisto.
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haltuusi arvoasteikon ohikin, jos siihen on tarve. Nämä ovat ajatusrakennelmia, jotka 
vähä vähältä ujutettiin nuorten, esimiehinä kokemattomien miesten mieleen. Ole oikeu-
dentuntoinen, huolehdi kaveristasi, kun olet johtotehtävässä. Pidä alaisiasi arvossa. An-
na heidän ajatella ja toimia samalla, kun itse pidät langat käsissäsi. Johtamiskoulutuksen 
keskeisiä periaatteita koko koulutuskauden ajan. 

Nämä opit sisäistettiin niin varusmieskoulutuksessa kuin myöhemmin kertausharjoituk-
sissa. Henkinen ohjaus oli ja on suunniteltua ja se toteutetaan ammattihenkilökunnan 
toimesta läpi koko koulutusprosessin. Uskoakseni nämä opit ovat olleet hyödyksi suu-
rimmalle osalle laskuvarjojääkärikoulutuksen saaneita myös siviilielämässä.

Kiltalainen Vilkuna

Kytkennät Laskuvarjojääkärikouluun eivät jääneet Janneltakaan vain kertausharjoituk-
siin ja satunnaisiin käynteihin ”sissiakatemiassa”. Laskuvarjojääkäreiden yhdys-
siteeksi perustettiin vuonna 1974 Laskuvarjojääkärikilta, joka kokoaa yhteen 
eri puolilla Suomea ja maailmallakin asuvia miehiä. Killan tehtävänä on 
ylläpitää laskuvarjojääkärihenkeä, toimia koulutettujen yhdyssiteenä 
muun muassa paikallisten tapahtumien, vuosittaisten tapaamisten, eri-
laisten harrastusmuotojen ja yhteisen tiedotuslehden, Keskuslukon kaut-
ta. Keskuslukko on varhaisimpien laskuvarjovaljaiden osa, joka yhdistää 
hyppääjän kehon ympäri viedyt valjaat. Se yhdistää. Sama tunnus Con-
nector esiintyy myös Killan pöytästandaarissa ja rintamerkissä sekä Killan 
kunniamerkissä.

Laskuvarjojääkärikillan sihteerinä Janne touhusi vuosien 1983 ja 1991 
välisen ajan ja antoi näin panoksensa killan järjestölliseen toimintaan. 
Mutta hänen merkityksensä laskuvarjojääkärihengen ylläpitämisessä on 
tuota sihteerin tehtävää laajempi. Kun vuonna 1980 Laskuvarjojääkä-
rikoulun perinnejoukko-osastoksi nimettiin Päämajan suorassa alaisuu-
dessa toiminut kaukopartiopataljoona, Erillinen Pataljoona 4 (ErP 4), 
saatiin myös killan toimintaan syvyyttä. Sodan ajan kaukopartioveteraa-
neista saatiin malli suomalaisesta sotilaasta. 

Sotilasperinteen tallentaja

Kaukopartiotoiminta oli tullut luonnollisesti tutuksi seikkailunomaisten romaanien 
kautta, mutta kun veteraanit alkoivat esiintyä julkisesti henkisen ilmapiirin avautuessa 
1980-luvulla, tuli esille perusteellisen historiateoksen laatiminen. Veteraanit olivat koon-
neet keskuudessaan varsin laajan aineiston, jonka järjestämiseen tämän kirjoittaja lu-
pautui huomatakseen tulleensa samalla koko historiakirjan kirjoittajaksi. Teos Päämajan 
kaukopartiot jatkosodassa julkaistiin vuonna 1987. Teokseen Janne Vilkuna kokosi oman 
arvokkaan luvun sodan aikaisesta partioihin liittyvästä lento- ja laskuvarjohyppytoimin-
nasta.2

Keskuslukko Killan 
pöytästandaarissa. 
Kuva: Lassi Saressalo.
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Eikä kulunut kauaakaan, kun huomat-
tiin, että Laskuvarjojääkärikoulu tuli 
vuonna 1992 täyttämään 30 vuotta. 
Yleensähän tällaisten instituutioiden 
historiikit kirjoitetaan, kun perusta-
misesta on vähintään 50 vuotta, mutta 
nyt yhdessä koulun johdon kanssa pää-
tettiin julkaista 30-vuotisjuhlajulkaisu. 
Sen kokoamiseen nimettiin parival-
jakko Janne Vilkuna ja Lassi Saressalo. 

Työssä oli ongelmana se, ettei kaikkea, mitä laskuvarjojääkäreiden koulutukseen ja so-
danaikaisiin tilanteen mukaisiin tehtäviin kuuluu, saanut Pääesikunnan antaman ohjeen 
mukaan julkaista. Näin kirja keskittyy pääasiassa LjK:n perustamisen historiaan ja va-
rusmieskoulutuksen arkeen sekä varsin laajaan kuva-aineistoon. Teos Laskuvarjojääkärit 
julkistettiin 25.8.1992. Kun Laskuvarjojääkärikoulu itsenäisenä 
joukko-osastona lakkautettiin ja liitettiin yksikkönä Utin Jää-
kärirykmenttiin vuonna 1996, ilmestyi uusi teos, Hannu Aho-
kannon toimittama Punabaretit. Laskuvarjojääkärikoulu 1962–
1996. (Laskuvarjojääkärien Tuki ja Perinne ry. 2003), jota eivät 
enää sisältörajoitteet koskeneet.

Eikä tämäkään vielä riittänyt. Kun normaaleissa joukko-osas-
toissa on jossain nurkassa perinnevitriini, tuli tarpeen sellai-
sen saaminen myös Laskuvarjojääkärikouluun. Killan sihteeri 
Janne Vilkuna saikin tehtäväkseen jonkinlaisen ”perinne-
nurkkauksen” kehittämisen uuteen vuonna 1985 valmistu-
neeseen kasarmirakennukseen. No Jannehan ryhtyi työhön, 
mutta ei tyytynyt mihinkään nurkkaukseen vaan yhdessä kanta-
henkilökunnan kanssa valmisteli yhteen rakennuksen huoneista LjK:n perinnehuoneen, 
joka avattiin vuonna 1989. Kun tilaa sittemmin tarvittiin majoituskäyttöön, järjestyi pe-
rinnehuoneelle tilat Utin Ilmailu-upseerikerhon vuonna 1942 valmistuneesta rakennuk-
sesta. Yhdessä ilmavoimien eri kiltojen kanssa sinne sisustettiin Utin Varuskuntamuseo, 
jonka kehittämisessä museologian professori Vilkunalla oli keskeinen rooli. Sen perinne-
huoneessa esitellään Päämajan kaukopartiomiesten toimintaa autenttisilla esineillä, sa-
noin ja kuvin, toisessa museohuoneessa kerrotaan suomalaisen laskuvarjojääkärikoulu-
tuksen historia vuodesta 1962 nykypäivään. Avajaispuheessaan 8.6.2001 Janne painotti 

menneiden polvien työn kunnioittamista ja kehot-
ti museossa kävijöitä katsomaan esineiden ja ku-
vien takaa ihmistä, joka on aikanaan vaikuttanut 
maamme historiaan.3

Killan johtokunnan kokous vuonna 1986. Pöydän päässä 
sihteeri Vilkuna ja puheenjohtaja Saressalo. 
Kuva: Keskuslukon arkisto.

LA
S

S
I S

A
R

E
S

S
A

LO

Museon avajaiset. Kuvassa LjK:n perustaja evl Kaj Hagelberg, 
hanketta voimakkaasti tukenut kenraali Jorma Järventaus, 
Ilmavoimien kenraali Rauno Meriö ja puhumassa professori 
Janne Vilkuna. Kuva: Keskuslukon arkisto.
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Kotiseutumies Janne Vilkuna

P
rofessori Janne Vilkuna kutsuttiin Suomen Kotiseutuliiton valtuuskuntaan asian-
tuntijajäseneksi vuonna 2007 edustamaan museosektoria ja yliopistojen harjoit-
tamaa kulttuurien tutkimusta. Hän toimi liiton toisena varapuheenjohtajana 
vuodet 2009–2011 ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana seuraavan kaksivuotis-

kauden. Liiton puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 2013, jossa tehtävässä hän toimii 
edelleenkin.

Seuraavassa olen pyrkinyt luotaamaan Janne Vilkunan kulttuurista ajattelua. Olen tu-
keutunut osittain hänen omiin kirjoituksiinsa, osittain hänen julkisista esiintymisistään 
kirjoitettuihin lehtijuttuihin. 

Kulttuurista

Kulttuuri on hankala käsite siksi, että se on niin laaja. Sitä on yritetty määritellä tieteelli-
sesti, mutta kattavaa määritelmää ei ole saatu aikaan ja tuskin saadaankaan. Kaikki ainee-
ton ja aineellinen, mitä me ihmiset olemme perineet ja tuottaneet yhteisöjen jäseninä, 
olipa se hyvää tai pahaa, on kulttuuria. Sanan eteen voi laittaa lähes minkä tahansa subs-
tantiivin, ja yhdyssana toimii: ruokakulttuuri, ruukkilaiskulttuuri, yrityskulttuuri, ala-
kulttuuri, maitolaiturikulttuuri, kotiseutukulttuuri.

Kulttuurit ovat kokeneet aikakäsitteen karkeasti kahdella tavalla, syklisesti ja lineaarisesti. 
Ensiksi mainittu tarkoittaa, että vuoden työt ja toimet toistuvat vuodesta toiseen. Suotui-
sissa luonnonoloissa tällainen kulttuuri toistuu vuoden kierrossa, mikäli olosuhteet ovat 

 Intendentti Pirjo Vuorinen ja professori Janne Vilkuna Jyväskylän yliopiston tiedemuseon 
näyttelykeskus Soihdun avajaisissa vuonna 2013. Kuva: Tarja Vänskä-Kauhanen.
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parhaimmillaan niin edulliset, ettei mitään muutosta kaivata. Luontoon on nautintaoi-
keus, mutta ei omistusoikeutta. Yksityinen maanomistus on tällaisissa kulttuureissa mah-
doton käsite – miten ajallinen ihminen voisi maata omistaa! 

Lineaarisessa ajassa, jota mekin elämme, aika ”etenee” ja menneisyys korvautuu joka het-
ki nykyisyydellä ja edessä on tulevaisuus. Tällaisia kulttuureja leimaa tehokkuus ja ah-
neus. Luonto nähdään ihmiselle alisteisena, ehtymättömänä raaka-ainevarastona. Kek-
simämme kulttuuriesineet liikuttavat meitä uutta etsien maalla, vesillä, ilmassa ja ava-
ruudessa. Onneksi henkisen kulttuurin tuotteet eli tieteet ja taiteet, kuten kirjallisuus, 
musiikki, kuvataide ja esittävät taiteet, eivät pelkästään nosta tunteitamme pintaan, vaan 
ne haastavat meidät myös ajattelemaan. Niinpä on ymmärretty maapallomme resurssien 
rajallisuus ja elonkehämme haavoittuvuus. Siksi on aika ottaa uusia suuntia ja toteuttaa 
todella 1970-luvulta perittyä aatetta: Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti. 

Ihminen muuttuvassa ympäristössä

Nykyihmisen lajinimi on Homo sapiens, viisas ihminen. Mikä viisas, suhteessa mihin? 
Kyseessä on muisti, sillä ihmisen kehityksessä olennaisinta oli ennen muuta aivojen ke-
hittyminen siihen pisteeseen, jolloin syntyi ajan taju. Tällöin osattiin erottaa toisistaan 
menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Samalla ymmärrettiin tapahtumien syy- ja seu-
raussuhteet, alettiin tajuta, mikä on pahaksi ja mikä hyväksi. Tuon kyvyn myötä voitiin 
suunnitella tulevaisuutta. Ennen koululaitosta ja muistiorganisaatioita, kirjastoja, arkis-
toja ja museoita kaikki tärkeät tiedot ja taidot piti säilyttää yhteisön muistissa ja ne piti 
opettaa seuraavalle sukupolvelle. Tuli välittää perinnettä. Perinteet ovat olennainen osa 
yhteisön identiteettiä. Ellei yhteisö vaali perinteitään, ei niistä huolehdi kukaan.

Kotiseutumies Vilkuna. Kuva: Marleena Mustola.
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Janne Vilkuna on usein todennut, että kulttuuri on kansan pääoma. Vain suomalaiset pi-
tävät yllä suomalaista kulttuuria. Siksi sitä pitää vaalia ja kehittää, ymmärtää ja ylläpitää. 
Uudennokset kulttuurissa, jota tulevat vieraista elämän muodoista, voidaan hyvinkin so-
peuttaa perinteiseen suomalaisuuteen, mutta luonnollisesti niiden ei voi antaa muuttaa 
suomalaista identiteettiä joksikin, jolla on juuret muualla.

Henkisesti vireälle ihmiselle ja yhteisölle on ominaista, että ne etsivät vastausta kysymyk-
sille, kuka minä olen, mistä minä tulen, keihin minä kuulun, mikä on minun tehtäväni 
ja antini yhteiskunnalle. Vastauksesta syntyy ihmisen oma identiteetti, asettelee Vilkuna 
arvojaan. 

Kulttuurit ovat aina toimineet sekä aineellisesti että henkisesti ympäristön ehdoilla. Kult-
tuuri-ilmaston muutoksella voidaan viitata siihen, miten arvot muuttuvat joko vähitellen 
hivuttaen tai jonkin kriisin myötä uuteen asentoon. Näin kävi koronan ilmestymisvuon-
na 2020, mutta emme vielä ehkä täysin näe muutosta, koska olemme edelleen sen kes-
kellä. 

Karu ilmasto ja vähät luonnonrikkaudet on opittu 1800-luvulta lähtien kompensoimaan 
tasa-arvon ja yhteisöllisyyden aatteilla sekä jokaiselle suodulla mahdollisuudella kulutuk-
seen. Henkisillä voimavaroilla ovat syntyneet maatalouden innovaatiot, puu- ja metalli-
teollisuuden nousu, yhteiskunnalliset palvelut, korkeakoulutus, elektroniikkateollisuus 
ja nyt viimeksi digitekniikka. Vilkunan mukaan kotiseutuliikkeen on myös aika nostaa 
esiin aineeton kulttuuriperintö entistä enemmän esille aineellisen ohella. Tämä onkin to-
teutunut, kun Suomi liittyi vuonna 2013 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suo-
jelemisesta tehtyyn yleissopimukseen.

Kotiseutumiehen henkinen tausta

Kotiseututyö oli Jannen isoisälle, kansatie-
teilijälle, akateemikko Kustaa Vilkunalle 
ehkä hänen elämänsä tärkein työala. Hän 
oli Suomen Kotiseutuliiton perustajajäse-
niä, toimi sen varapuheenjohtajana vuosina 
1949–1965 ja valtuuskunnan puheenjoh-
tajana vuodet 1966–1970. Kunniajäsenek-
si hänet kutsuttiin vuonna 1977. Hän toi-
mi myös Kotiseutu-lehden päätoimittajana 
vuosina 1934–1945 ja 1961–1980.4 Kun 
Jannen isä oli kansatieteen professori Jyväs-
kylän yliopistossa ja äiti kansatieteen lehtori 
samassa laitoksessa, ei ihme, että kansanpe-
rinne ja sen myötä myös kotiseututyö tuli 
Jannelle tutuksi. Sukuperintökö sitten ajoi 
Jannen kansankulttuurin tutkijaksi ja sit-
temmin museologian professoriksi samassa 
yliopistossa. Kustaa Vilkuna 1963. Kuva: Pekka Kyytinen, 

Museovirasto.
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Vaikka isoisä teki professorina, akateemikkona ja myös poliittisena taustavaikuttajana 
mittavan elämäntyön isänmaan palveluksessa, nimenomaan kotiseututyö oli hänelle Jan-
nen mukaan sydämen asia. Isoisän kirjallisesta perinnöstä Janne sai arvokasta oppia. ”Tu-
tustukaa kotiseutuunne, vaalikaa sen perinteisiä arvoja niin kasvatte sen yhteyteen ja kas-
vatte omaksi itseksenne. Kotiseutu on seutu, jossa voi elää henkisesti vahvempana kuin 
missään muualla”, kehotti Kustaa Vilkuna. 

Vuosikymmeniä taaksepäin katsoen kotiseututyö oli pitkälti yksipaikkaista kotiseututyö-
tä. Vilkunoiden henkinen tausta löytyy vahvasta pohjalaisuudesta, mikä itse asiassa näkyy 
myös Jannen ehdottomuutena silloin, kun hän tuntee ja tietää olevansa oikeassa. 

Kotiseututyöstä

Tämän päivän kotiseututyö on laajempaa kuin entinen ehkä hieman ahdas yksipaikkai-
suuden leimaama toiminta. Kotiseutuun sijoittuminen, olipa se missä tahansa ja olipa 
niitä kuinka monta tahansa, merkitsee ihmiselle sitä, että hän suhtautuu positiivisesti 
elinympäristöönsä. Tältä pohjalta toimii myös nykypäivän kotiseututyö. Se ottaa huo-
mioon myös vieraat kulttuurit, joihin se suhtautuu arvonannolla. Vieraista kulttuureista 
ja kulttuurivaikutuksista kotiseutu valitsee itselleen sopivat asiat ja muokkaa ne itselleen 
käyttökelpoisiksi. Tätä voisi kutsua kulttuuriseksi sopeuttamiseksi.

Kotiseututyötä ei tehdä menneisyyden vaan nykyisyyden ja etenkin paremman tulevai-
suuden vuoksi. Kotiseututyö ymmärretään usein väärin ja se kyseenalaistetaan, kun työn 
nykyaikaista sisältöä ei ymmärretä. Luullaan, että kyseessä on jonkinlainen harmiton ja 
hyödytön puuhastelu eikä ymmärretä sitä, että kyseessä on yhteisöä monipuolisesti hyö-
dyttävä toiminta. Kotiseututyön luonteeseen kuuluu voimakas suhde asuinseudun men-
neisyyteen ja nykyelämään. Se ei kuitenkaan välttämättä ole sidoksissa ihmisen syntymä-
paikkaan, sillä ihminen voi kokea kotiseudukseen myös muut paikkakunnat. Nykyään 
ihmisellä voi elämänsä aikana olla vuorotellen useita kotiseutuja. Kotiseutu on alue, jota 
ihminen pitää kotiseutunaan. Suomessa on satoja kotiseutuja niin ajassa kuin paikassa.
Lähes jokaisella varttuneemmalla ihmisellä kotiseutuja on useita. Yleensä osa on tullut 
lapsena itsestään ja osa on myöhemmin valittu. Kotiseututyössä on selvää, että jokaisella 
on oikeus kotiseutuun. Kuulen usein jonkun kehuvan omaa kotiseutuaan maailman par-
haaksi, mutta silloin jää puuttumaan tärkeä sana: minulle.

Kotiseudut murroksessa

Oman paikalliskulttuurin tutkimisen ja tukemisen taustalta löytyy halu ymmärtää ja ke-
hittää kotiseudun elinoloja. Menneiden vaiheiden tuntemisen ja tunnistamisen avulla 
ihminen saa henkistä voimaa. Olennaista on, että tiedostamme ajan kolmijaon mennei-
syyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Se synnyttää tunteen jatkuvuudesta. Oman taus-
tansa tunteminen luo pohjan vahvalle identiteetille. Vain vahvan identiteetin omaavat 
ihmiset ja yhteisöt voivat antaa panoksensa laajempiin yhteisöihin niin kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla. 
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Vilkuna pitää kotiseutuun kasvamista ihmiselle oleellisen tärkeänä voimavarana. Viran-
omaiset ja kunnat eivät pysty tekemään kaikkea sitä kotiseututyötä mitä pitäisi. Tarvitaan 
ehdottomasti kansalaisten talkootyötä kokoamaan asiat yhteen. Kotiseututyön tärkeä 
tehtävä on paikallisyhteisöjen puolustaminen yhteiskunnan rahavetoiselta toiminnalta. 
”Toisella puolella maapalloa elävää sijoittajaa ei kiinnosta hänen omistamansa rakennuk-
sen historiallinen arvo ja merkitys paikallisyhteisölle”, Vilkuna toteaa.

Janne Vilkuna oli kulttuurisesti peloissaan vuosituhannen toisen vuosikymmenen alet-
tua. Hänen mukaansa Suomeen oli syntymässä kuntaliitosten kautta sellaisia hallinto- ja 
palveluyksikköjä, joihin ihmiset eivät osaa sitoutua. Ne eivät ole enää ihmisten identi-
teettien rakennuspuita, kuten perinteiset pitäjät ja kunnat. Vanhojen kuntien asukkaista 
ei tule pitkään aikaan uusien kuntien ja kaupunkien kaupunginosalaisia, Janne toteaa ja 
viittaa vaikkapa uuteen Hämeenlinnaan tai megalomaaniseen Saloon. Lammilaiset pysy-
vät lammilaisina ja hauholaiset hauholaisina! Kiikalassa asuvat kiikalalaiset ja Salon ny-
kyinen vaakuna on ainakin nykypolvelle Halikon vaakuna! 

Kotiseututoiminta vanhojen kuntien, pitäjien, alueella tulee hyväksyä uudessa kunnassa, 
ja sitä tulee tukea mahdollisuuksia mukaan. Alueiden omaleimaisuuden ei saa antaa ka-
dota uudessa hallinnollisessa järjestelmässä. On surkeaa, miten vaikkapa vanhat kunta-
nimet ja postiosoitteiden  paikannimet on uusien kuntien uuden identiteetin hakemisen 
myötä järjestelmällisesti haluttu unohduttaa ihmisten mielestä, esimerkkinä voisi mainita 
vaikkapa Sastamalan, joka tietoisesti syrjii vanhoja pitäjännimiä kaikissa yhteyksissä. Ha-
lukkuus kuntaliitoksiin väheni kuitenkin varsin nopeasti, kun yhteiskunnassa havaittiin, 
että niiden vaikutuksesta syrjäseudut syrjäytyivät ja keskustaajamat kasvoivat. Toisaalta 
sama väestön siirtyminen keskuksiin jatkuu kuntaliitoksista huolimatta. Mielenkiintoista 
on nähdä, miten uusi alueellinen hallintojärjestelmä tulee kohtelemaan maakunnallisia 
identiteettejä, jotka osittain ovat ikivanhaa perua.

Paikallishistoriasta

Suomessa paikallishistorian tutkimus on huippuluokkaa. Lähes kaikista Suomen pitäjistä 
– entisistä ja nykyisistä – on julkaistu tieteelliset mitat täyttävät pitäjänhistoriat. Tällai-
nen paikallishistoriallinen perinne on harvinaislaatuista koko maailmassa. Näitä tehtail-
tiin 1900-luvulla ohjatusti ja niille ominaista on sisältökaanon, joka välittyi historioitsi-
joille omien verkostojen kautta.

Tämän hetken paikallishistoriaa ja paikalliskulttuurien dokumentointia jatkavat alueelli-
set ja paikalliset kotiseutukirjat, joita julkaistaan vuosittain kymmeniä, jos ei satoja. Eri-
tyisesti Euroopan unionin rahoituskanava – Leader-rahoitus – tarjoaa monelle kotiseutu- 
ja kyläyhdistykselle mahdollisuuden tuottaa laadukkaita kertomuksia omista kotiseuduis-
ta. Myös kaupunginosayhdistykset ovat kautta maan aktivoituneet paikalliskulttuuriensa 
esittelyyn, vaikka kyseinen rahoitusmalli ei niitä tuekaan. Jannen mukaan suomalaisten 
intoa tuottaa paikallishistorioita selittää muun muassa pitkä itsenäisen suomalaisen ta-
lonpojan perinne. ”Suomalaisella talonpojalla on aina ollut vahva itsetunto ja sidos koti-
seutuunsa, kansa on halunnut kirjoittaa historiansa itse”, Janne toteaa. Paikallishistoriat 
ovat Vilkunan mukaan eräänlaisia muistomerkkejä katoamassa olevalle maailmankuvalle 
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ja perinteiselle identiteettirakennelmalle. Esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä on halut-
tu tehdä kertomus katoavasta kunnasta. Vaikka kuntarajat katoavat, entiset pitäjät säily-
vät niin muistitietona kuin kirjallisina dokumentteina. Samoin kyläkirjat haluavat kertoa 
muuttuvalle yhteiskunnalle, mistä on tultu ja miten on eletty. Kyläkirja parhaimmillaan 
opettaa ihmistä ymmärtämään, että häntä ennen on elänyt ja hänen jälkeensä tulee elä-
mään ihmisiä, samassa paikassa, mutta uudessa ajassa. ”Maailma globalisoituu, mutta 
paikallisuus ei katoa mihinkään; suomalaiset panevat kampoihin kirjoittamalla omaa his-
toriaansa”, kiteyttää Vilkuna.5

Siperia opettaa

N
ippelitiedosta Janne ei pidä eikä näe, että kaikkea mahdollista pitäisi museoon 
koota. Hän varoittaakin museoita objektibulimaniasta, riivatusta tavaroiden 
hankkimisesta. Maailmahan on elävä museo sellaisenaan. Itseään hän kutsuu 
vaatimattomasti maailman parhaaksi muinaissuksien tuntijaksi. Kun mänttä-

läinen Arvi Lehtovirta löysi kesällä 1994 suosta oudon näköisen suksen, hän kiiruhti sen 
kanssa museoihmisten pariin. Janne Vilkuna pääsi tutkimaan esinettä, totesi sen aivan 
oikein muinaissukseksi, jota oli kaiketi käyttänyt muinainen metsästäjä, joka ansamatkal-
laan oli liikkunut sen kanssa tiheässä pusikossa. Hiihtäjällä ei välttämättä ollut sauvoja tai 
niitä oli vain yksi. Sauvan päässä saattoi olla pieni lastamainen lapio, jolla hiihtäjä kun-
nosti ansa- ja asentopaikat. Miksi niitä löytyy vain yksi, ei koskaan suksiparia? Ja miksi 
vaikuttaa siltä, että ne on tahallisesti rikottu? Nämä viittaavat siihen, että niitä on käytet-
ty mahdollisesti uhrilahjoina ja samalla estetty niillä hiihtäminen. Eikä kaiketi pois voi 
sulkea sitäkään, että suksi olisi rikottu tarkoituksella, ettei sen omistaja kuoleman jälkeen 
olisi voinut sitä käyttää.6
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Poronenetsien kotakylää. Kuva: Lassi Saressalo.
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Nenetsien kotakylään

Nämä ajatukset olivat Jannella mielessä, kun hän lähti Tampereen museoiden ja Pietarin 
Suuren antropologisen ja etnografisen museon, Kunstkameran, järjestämälle tutkimus-
matkalle maaliskuun lopulla vuonna 2001 nenetsien pariin Jamalin niemimaalle likelle 
Objoen suistoa. Matkaa Tampereelta tehtiin junalla, lentokoneella ja lopulta helikopte-
rilla. Lähelle Nadymin öljykaupunkia oli sydäntalveksi asettunut Prikaati 11:n kotakylä. 
Siellä pääsimme tutustumaan nenetsien perinteiseen poropaimennuskulttuuriin. Prikaati 
kuuluu Nydan kylää asemapaikkanaan pitävään tuotantoyhtiöön, entiseen valtiontilaan 
(sovhoosiin), jolla samanlaisia omaa vuosikiertoaan jutaavia poroprikaateja on kaikkiaan 
kolmetoista Jamalin nenetsien autonomisessa piirikunnassa. Kullakin prikaatilla on oma 
nautinta-alueensa, jossa porot kulkevat laidunalueelta toiselle, kesällä avoimella tundral-
la ja talvikautena metsätundralla. Prikaatin kotakylässä oli seitsemän asumusta, yhteensä 
kahdeksan perhekuntaa. Kaikkiaan lapset mukaan luettuna kotakylässä asui 39 henkeä.

Kotakylä löytyi Salehardiin johtavan tien varresta. Tie puolestaan noudattaa rautatie 
501:n uraa, rautatien, jota olivat rakentamassa neuvostosotilaat, jotka kotimaahan palat-
tuaan saivat keskimäärin kymmenen vuoden pakkotyörangaistuksen oltuaan saksalaisten 
vankeina. Suuri osa heistä sai viimeisen lepopaikkansa ratapenkereessä. Rataa ei koskaan 
otettu käyttöön. 

Nydan kylä, jossa nykyisen tuotantoyhtiön hallinto sijaitsee, on noin puolentoistatuhan-
nen asukkaan taajama, jossa on parakkimaisten asuinrakennusten lisäksi hallintoraken-
nus, koulu ja sen asuntola paimentolaislapsia varten, kauppoja ja yhtiön italiasta ostetulla 
koneistolla varustettu makkaratehdas. Kylässä kuulee nenetsin (jurakkisamojedin) ja ve-
näjän lisäksi hantia, mansia, komia ja tavattiinpa siellä myös suomea puhuvia – ilmeisesti 
Stalinin aikana vankileiriltä selviytyneiden ja Siperiaan karkotettujen jälkeläisiä. Tuotan-
toyhtiö maksaa poropaimenille pientä palkkaa ja vastaa prikaatien varustamisesta työ-
hön. Lapset viettävät talvikaudet internaatissa. Prikaatien taloudet voivat hankkia tarvit-
semansa kauppatavaran yhtiön kaupasta vastakirjalla ja ovat näin sidottuja yhtiöön, joka 
myös omistaa porokarjan.

Nydan kylän asutusta. Kuva: Timo Lehtinen.



Tervetuliaisrituaali

Tullessamme kotakylään siellä vallitsi odottava hiljaisuus. Perinteisissä asuissaan seisoske-
levat kyläläiset ihmettelivät outoja vieraita yhtä lailla kuin me heitä. Ujo hiljaisuus kui-
tenkin muuttui pian kohtaamisiksi, ja pääsimme tulkkiemme avulle tyydyttämään ute-
liaisuuttamme. Tulkit olivat Tampereen kaupungin kulttuuritoimen työntekijöitä, toinen 
Karjalasta ja toinen Virosta aikoinaan Suomeen muuttaneita venäjäntaitoisia. Odottami-
sen vaikutelma sai selityksensä, kun selvisi, että kotakylä oli juuri valmistautumassa seu-
raavaan etappiin muutaman kymmenen kilometrin päähän kohti avointa tundraa. Ke-
väthän oli tulossa. 

Yllättäen huomasimme, että lähistöltä saapui 
kaksi miestä, jotka raahasivat mukanaan vastaan 
hangoittelevaa poroa. Selvisi, että sen olimme 
me itse ostaneet, ja nyt saisimme sen tarjoaman 
tervetuliaisrituaalin. Poro nimittäin kuristettiin 
hengiltä kahdella suopungilla, sen vatsa avattiin 
niin, että sisälmykset poistettiin, mutta veri jäi 
selälleen asetetun eläimen vatsaonteloon. Sitten 
saimme suurena herkkuna palan raakaa, veristä 
maksaa, joka taatusti oli tuoretta, vieläpä läm-
mintä. Venäläisten tutkijoiden mukaan rituaaliin 
osallistuminen oli kunnianosoitus, eikä siitä voi-
nut kieltäytyä. No, maksapalan nielemistä auttoi 
kyllä tukeva vodkaryyppy, joka kuului asiaan.

Nenetsien tuonpuoleinen

Toinen retken aikana koettu todella vaikuttava elämys itse kotakylän lisäksi oli nenetsien 
hautausmaa Nydan kylän läheisyydessä noin puolen tunnin moottorikelkkamatkan pääs-
sä. Pääsimme mukaan vainajan muisteluhetkeen, istuimme kalmismaan laidalla ja nau-
timme ryypyn vainajien muistolle. Routimisen vuoksi vainajia ei haudata maahan vaan 
heidän viimeinen lepopaikkansa on puinen arkku maan pinnalla. Arkun toisessa päässä 
on puukehikko, jossa on pieni vaskitiuku ja jota vasten nojaa porolla ajoa varten tarvittu 
ohut seiväs, jolla poroja tökitään vauhtiin. Lisäksi usean haudan yhteydessä oli ajokelvot-
tomaksi rikottu nartta, porokelkka. Näin vainajalle tärkeitä ajopelejä ei voitaisi käyttää 
uudelleen. Tämä vei varmaan Jannen ajatukset suosta rikottuna löydettyyn muinaissuk-
seen ja väitöskirjansa vainajakarsikkoihin. Nämä kaikki ovat siirtymäriitin osia, joilla on 
irtautumariitin lisäksi varautumisfunktio. 

Juuri teurastetun poron veren ja maksan nautti-
minen kuuluvat rituaaliin. Kuva: Toimi Jaatinen.
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Näkymä poronenetsien kotakylästä. Kuva: Lassi Saressalo.
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Janne ei ole ryyppymies, mutta kyllä 
maksanpala kyytipoikaa tarvitsi. 
Kuva: Lassi Saressalo.
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Suksien side varpaallisineen ja kannan 
takuisineen. Suksien pohjassa näkyy 
sidereikäparien välinen ura, johon 
sidenahka painuu eikä haittaa luistoa. 
Kuva: Janne Vilkuna.

Rituaali sekä osaltaan irrotti vainajan elävien yhteisöstä että poisti siltä osin kuoleman 
aiheuttaman sosiaalisen epäjärjestyksen myös suojasi yhteisöä mahdollisesti häiritsevältä 
vainajalta. Samalla se auttoi vainajaa pysymään haudassa.7

Suksi ja nartta

Oikein saattoi tuntea, kuinka museologian professorin sy-
dän hypähti, kun hän näki kotakylän johtajan, prikadööri 
Pavel Hatamovič Anaguričin laittavan sukset jalkaansa. 
Janne siirtyi sujuvasti hänen lähelleen ja pääsi tarkastele-
maan hänen suksiaan. Artikkelissaan Siperia opettaa Janne 
Vilkuna kirjoittaa muun muassa

Retkikunnan työnjaossa minun tehtäväni oli muun 
muassa kerätä tietoa suksista ja reistä… Jalansijan eli 
pälkään muodon mukaan tutkijat jakoivat jo 1920-lu-
vulla sukset kolmeen päätyyppiin: itäsiperialaisiin (tasa-
pälkäisiin), länsisiperialaisiin (kohopälkäisiin) ja eteläi-
siin (kourupälkäisiin) suksiin. Tasapälkäiset edustavat 
vanhinta ja kohopälkäiset nuorinta muinaissuksea. 8

Kuvatessaan suksiparia tutkija huomasi heti, että ne oli-
vat tasapälkäiset – siis itäsiperialaiset ja vieläpä vanhinta 
tyyppiä. Suksiparin pituus oli 205 cm ja leveys 18 cm. 
Suksen yläpuolta ei ollut koristeltu ja alapuoli oli poh-
jauraton eli olaaton. Ja että suksien sideratkaisu oli yksin-
kertaisen nerokas, varpaallinen lenkki ja jalan taakse pu-
jotettava kannantakuinen. Selvisi myös, että alkutalven pehmeän lumen aikana suksien 
pohjiin liimataan sammen uimarakosta tehdyllä liimalla menosuuntaan myötäsukaan 
poron karvanahasta tehty peite. Kevättalven kovemmilla keleillä sukset ovat karvattomia. 

Nenetsien hautakenttää. Kuva: Timo Lehtinen.
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Sauvoja ei käytetä, mutta jos käytetään, niitä on yksi ja se on melan tai lapion kaltainen 
eli siinä ei ole sen enempää sompaa kuin piikkiäkään. Mikä löytö!

Ajattelemisen aihetta

Tarkasteltuaan artikkelissa myös pororekeä, narttaa, joka on tunnettu tuhatkunta vuot-
ta pohjoissiperialaisten kansojen keskuudessa ja levinneisyys ulottuu aina kolttain maille 
Suomessa ja tunnetaan nimellä sani, Vilkuna vetää yhteen kokemuksensa, Siperiassa op-
pimansa:

Länsimainen yhteiskunta perustuu kulutukseen. Jotta kulutus olisi mahdollisimman suur-
ta, käyttämämme esineet vanhenevat ja joutavat pois usein kulumattomina, mutta muo-
dista pois jääneinä. Pidämme vanhoja asioita huonoina, vaikka se, että jokin asia on säi-
lynyt käytössä kymmeniä tai jopa satoja vuosia, ei suinkaan todista huonoudesta vaan hy-
vyydestä.
Siperian poropaimentolaiset elävät erityisen karuissa oloissa, missä turhuudet ja käyttökel-
vottomat asiat ja esineet karsiutuvat nopeasti. Siksi on mielenkiintoista nähdä, että tuhan-
sia vuosia sitten keksitty suksimalli on siellä yhä käytössä. Nenetseillä ei kerta kaikkiaan 
ole mitään järkevää syytä muuttaa valmistuksen ja käytön suhteen tarkoituksenmukaista 
suksimalliaan. Sama koskee heidän poron (tai moottorikelkan) vetämiä narttojaan ja ko-
tiaan, joita viimeksi mainittuja neuvostojärjestelmä koetti innokkaasti korvata joillakin 
hassuilla tai vieläkin hassummilla keksinnöillä. Kaikki tämä panee ajattelemaan! Mikä, 
loppujen lopuksi, onkaan alkeellista ja mikä kehittynyttä?9
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Robert Boldt tulossa kalasta. 
Kuva: Lohjan Museo.
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Robert Boldt 
Kotiseututyön henki ja sielu

Vertti Halme

K
uopiossa vuoden 1861 alussa syntynyt Robert Boldt oli kaukonäköinen ajatte-
lija ja aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Ilman hänen panostaan suomalai-
nen kotiseututyö olisi saattanut kehittyä varsin toisenlaiseksi. Boldt oli myös 
liberaali idealisti ja kotiseututyön ohella Boldtia kiinnostivatkin esimerkiksi 
rauhanaate ja yhteiskunnallinen tasa-arvo. 

Tässä tekstissä tarkastelen lyhyesti sitä, miten suomalainen kotiseututyö sai alkunsa ja 
millainen oli Robert Boldtin henkilökohtainen vaikutus sen alkutaipaleella. Pohdin myös 
hiukan Boldtin luonnetta ja sitä, miten hänen omat kiinnostuksenkohteensa heijastuivat 
kotiseututyön varhaisiin tavoitteisiin. 

Kotiseutuliikkeen synty

V
uonna 1894 Boldtin aloitteesta perustettiin Suomen ensimmäinen kotiseutu-
yhdistys, Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät ry. Tämän yhdistyksen perusta-
misen voidaan nähdä toimineen alkusysäyksenä suomalaisen kotiseutuliikkeen 
toiminnalle. Kirjoittamassaan artikkelissa Kotiseutu-lehdessä vuonna 1919 Boldt 

kuvaa yhdistyksen syntytarinaa ja tavoitteita näin: ”Kokouksen kokoonkutsujain tarkoi-
tus oli siis saada kotiseudun menneisyys ja nykyisyys, sen luonto ja kansa, järjestelmälli-
sesti tutkituksi sekä sanoin ja kuvin kuvatuksi.”1 Tässä lauselmassa on kaksi sanaa, luonto 
sekä kansa, joihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä ne paljastavat hyvin suomalaisen 
kotiseututyön juuret. 
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Luonnon merkitys

R
obert Boldtin elämässä luonnolla oli iso merkitys. Boldt opiskeli kasvitieteitä ja 
kemiaa, ja varsinkin levien tutkimus oli hänen sydäntään lähellä. Tutkimustyötä 
Boldt jatkoi läpi elämänsä, mutta hänen päätyönään oli toimia luonnonhistori-
an ja maantiedon lehtorina eri oppilaitoksissa niin Helsingissä kuin Porissakin. 

Ajan viettäminen luonnon keskellä oli Boldtille tärkeää, ja luonto toi yhteen myös Bold-
tin sekä hänen vaimonsa Signen.2 

Boldtin kiinnostuksen myötä luonto ja luonnonsuojelu nousivat kotiseututyön yhdeksi 
tärkeäksi lähtökohdaksi. Boldt eli ajassa, jota teollistumiskehitys väritti. Voimistuva teol-
listuminen oli uhka luonnolle. Boldt koki luonnon monipuolisuuden säilyttämisen tär-
keänä ja näki, että tiiviillä paikallisilla yhteisöillä oli intressejä lähiluonnon suojeluun. Sa-
malla Boldt halusi myös lisätä luontotietoisuutta. Innokkaana luonnontutkijana Boldtia 
kiinnosti kaikki luontoon ja maantieteeseen liittyvä, ja siksi nämä korostuivat suomalai-
sessa kotiseutututkimuksessa sen alkutaipaleella.

Käsitykset kansasta

T
oisen merkittävän viittauksen Boldt teki kansaan. Sanavalinnallaan Boldt lienee 
viitannut kansojen historiaan ja kansanperinteeseen, joita hän luonnon ohella 
suuresti arvosti. Tärkeänä osana kotiseututyötä oli Boldtin mielestä esimerkik-
si erinäisten pitäjänkertomusten säilyttäminen osana kansanperinnettä.3 Boldt 

ymmärsi muistitiedon merkityksen jo aikana, jona historiaa tutkittiin pääosin arkistojen 
ja kirjastojen aineistoja läpikäymällä. 1800-luvun loppu oli voimakkaan muutoksen ai-
kaa ja Boldt näki selvästi sen, miten moderni aika kadottaisi ikiaikaiset perinteet ja van-
hat tarinat, jos niitä ei tallennettaisi. 

Toisaalta kansan käsitteellä Boldt viittasi myös historialliseen kontekstiin. 1800- ja 
1900-lukujen taitteessa kiristyneet venäläistämistoimet herättivät suomalaisissa närää, ja 
suomalaisuuden korostaminen nationalismin hengessä voimistui. Kansallisromantiikan 
myötä vanhojen saagojen ja muinaisten perinteiden henkiin herättäminen sekä tarinoi-
den kerääminen olivat suosiossa. Suomalaiselle kulttuurille etsittiin juuria, ja kulttuu-
rityötä pidettiin suuressa arvossa. Boldt muistelee ajan ilmapiiriä vuoden 1922 Kotiseu-
tu-lehdessä: ”Kalliimmilta kuin milloinkaan näyttivät nyt kansalliset arvot, ja jokainen 
kysyi itseltään: mitä voin minä tehdä kansan vastustuskyvyn lisäämiseksi?” Boldt kuvaa 
kotiseutututkimuksen vastaavan tähän kysymykseen ja toteaa, että oman elinalueen lä-
hempi tutkimus ja tuntemus herättäisivät kansassa tiedonhalua ja lujittaisivat rakkautta 
omaan maahan sekä niihin tunteisiin, joista isänmaanrakkaus kumpuaa.4 Kotiseutututki-
mus oli siis käytännönläheinen muoto isänmaallisuudesta ja isänmaallisesta toiminnasta 
sekä samalla oiva keino kotiseuturakkauden nostattamiselle. Poliittista positiota ei Boldt 
kuitenkaan halunnut kotiseutututkimuksen ottavan vaan näki sen ainoastaan toimivan 
tukena Suomen kansan olemassaololle.5 
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Kahvitarjoilu Lohjan Museon puutarhassa Kreanderin talolla 22.8.1915. 
Kuvassa vasemmalta: Robert Boldt, hänen takanaan neiti Sylvi Melander, arkkitehti Alarik Tawaststjerna,

 rouva Svea Tawaststjerna ja rouva Signe Boldt. Kuva: Margit Boldt, Lohjan Museo.
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Boldt monessa mukana

R
obert Boldtin vaikutus suomalaiseen kotiseututyöhön ei jäänyt pelkästään Loh-
jan kotiseutuyhdistyksen perustamiseen. Muutettuaan Helsingistä Poriin perusti 
Boldt sinne Länsi-Satakunnan kotiseutuyhdistyksen. Palattuaan takaisin Hel-
sinkiin perustettiin sinne sekä lähialueille hänen aloitteestaan ja vaikutuksestaan 

useita kotiseutuyhdistyksiä. Boldtin kunniaksi voidaan myös lukea se, että hän kehitti 
kotiseutututkimuksen tavoitteet ja menetelmät. Hänellä oli myös aktiivinen rooli perus-
tamansa Suomen kotiseutututkimuksen keskusvaliokunnan toiminnassa.6 

Boldtia voidaan siis hyvin kuvailla suomalaisen kotiseututyön isäksi. Professori Janne 
Vilkunan puheeseen viitaten tämä on kuitenkin aivan liian vaatimattomasti sanottu.7 
Huomattava on nimittäin myös Robert Boldtin kansainvälinen vaikutus. Boldt oli toi-
melias mies ja koki, että kotiseututyölle olisi kysyntää ulkomaillakin. Siksipä esimerkiksi 
vuonna 1908 Boldt saapui kansainväliseen Geneven maantieteilijöiden kongressiin esit-
telemään suomalaista kotiseututyötä. Tästä innostuneena Pietarin yliopisto käynnisti ko-
tiseutuprojektin. Boldt oli siis osallisena myös Venäjän kotiseutuliikkeen syntytarinassa.8 
Kotiseututyön rinnalla Boldt tahtoi vaikuttaa myös muihin yhteiskunnallisiin asioihin. 
Idealistina Boldtilla oli paljon ajatuksia yhteiskunnan kehittämisestä eikä hän epäröinyt 
tuoda mielipiteitään julki. Häntä kiinnostivat esimerkiksi raittiusliike ja yhteiskunnalli-
sen epätasa-arvon vähentäminen. Hän oli myös aktiivisesti mukana eurooppalaisen rau-
hanliikkeen toiminnassa. Boldt vastusti kuolemanrangaistusta ja kammoksui verenvuo-
datusta. Ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan kokeminen olivat hänelle 
järkytyksiä.9 

Kotiseututyön 
henki ja sielu 

K
otiseutu-lehdessä julkaistiin laaja kuvaus Robert Boldtin siunaustilaisuudesta hä-
nen kuolemansa jälkeen vuonna 1923. Tekstistä on helppo havaita, miten mo-
neen eri tahoon Boldtin työ oli vaikuttanut. Boldtia kuvaillaan muiden muassa 
uneksijaksi ja idealistiksi, joka paransi maailmaa oman työn, hyvän esimerkin 

ja lämpimän sydämen avulla. Useassa kohdassa Boldtiin liitetään myös vaatimattomuus. 
Boldt olikin monessa mukana, mutta Suomen historiassa hän on jäänyt vähälle huomi-
olle kenties siksi, että hän ei juurikaan pitänyt melua itsestään. Arkeologian professori A. 
M. Tallgren toteaa muistoartikkelissa Boldtista: ”Sinä olit kotiseututyön henki ja sielu.”10 
Tähän lauselmaan on helppo yhtyä. Millaiseksi olisi suomalaisen kotiseutu- ja kulttuuri-
perintötyö kehittynytkään ilman kaukonäköistä Robert Boldtia?
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Robert Boldt 1910.
Kuva: Museovirasto.
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Esko Aaltonen syntyi Forssassa vuonna 1893. 
Kouluaikoinaan hän heräsi kotiseutuaatteeseen ja aloitti jo 

koululaisena perimätiedon tallentamisen. 
Aaltonen kirjoitti tunnelmistaan seuraavasti: 

”Välistä tekee mieli ulos luontoon ja vapauteen”. 
Kuva: Forssan museo.
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Kotiseutuliiton juurilla 
Esko Aaltosen jalanjäljillä

Juhani Kostet

Kylän salaisuus alkaa aueta

A
setumme 1990-luvun alussa kesäasukkaiksi Tammelan Hykkilään. Kylä ei ole 
entuudestaan tuttu. Tuttuja eivät ole kyläläiset tai kylän menneisyys. Pohjois-
pohjalaisen sopeutuminen hitaaseen hämäläisyyteen on aluksi silmiinpistä-
vän vaikeaa. Vähitellen ovet avautuvat, kyläläiset tulevat tutuiksi yksi toisensa 
jälkeen ja kylän menneisyys tulee tutuksi.

Kyläläisillä on paljon muistoja entisestä kesäasukkaasta Esko Aaltosesta, jonka huvila si-
jaitsee edelleenkin nuorisoseuran talon takana Kuivajärven rannassa. Jotkut muistavat 
myös Sakari Pälsin, jonka vaatimaton mökki kököttää Kelhunlammen rannalla. Muuta-
mat tuntevat Jalmari Finnen, Gunnar Suolahden ja Eino Jutikkalan. Kuka on Esko Aal-
tonen, josta vanhat kyläläiset kertovat ja josta nuoremmat ovat kuulleet paljon tarinoita? 
Mikä on hänen taustansa ja merkityksensä?

Tehtaan varjosta kesäasukkaaksi 
naapurikylään

Y
li sata vuotta sitten nuori forssalainen maisteri Esko Aaltonen (1893–1966) tu-
li Tammelan Hykkilän kylän rannoille viettämään kesää perheensä kanssa. Hän 
oli käynyt kylällä jo 1910-luvun puolivälissä, tutustunut talollisiin ja ystävysty-
nyt Sipilän nuoren isännän Nuutin kanssa. Aaltosista tuli Hykkilän kesäasuk-

kaita vuonna 1919 aluksi Sipilän ”rantapytingin” ja myöhemmin oman huvilan asukkai-
na.1 Huvilaelämää jatkui vuosikymmenien ajan 1960-luvun loppupuolelle saakka.
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Esko Aaltonen eli lapsuutensa ja nuoruutensa tehtaan varjossa Forssassa. Ankeita teh-
dastyöläisperheiden oloja seuratessaan hänet valtasi vapaudenkaipuu jo nuorena. Vuon-
na 1911, 18-vuotiaana, hän kirjoitti päiväkirjaansa: ”Välistä tekee mieli ulos luontoon ja 
vapauteen”. Jo aikaisemmin hän oli kerännyt vihkoonsa joukon perinteisiä paikannimiä 
ja julkaissut artikkelin Kotiseutu-lehdessä nimellä ”Paikannimityksiä y.m. Tammelasta”.2 
Kouluaikojen monet muistiinpanot sisältävät pieniä kotiseutututkimuksia, havaintoja 
ympäristöstä ja erilaisia kertomuksia menneiltä ajoilta. Siitä alkoivat Aaltosen kirjalliset 
harrastukset ja kotiseudun kansaperinteen tallentaminen, josta ensimmäinen osoitus on 
vuonna 1912 Suomalaiselle Kirjallisuuden Seuralle lähetetty keruutyö. Aaltonen tallensi 
vuonna 1914 Etelä-Hämeestä noin 1 000 runoa ja loitsua.3 

Nuoren Aaltosen kotiseutuharrastuksen taustalla on arveltu olleen Forssan yhteiskoulun 
johtajana ja opettajana 1910-luvulla vaikuttaneen Jooseppi Sajaniemen opit. Sajaniemi 
kirjoitti runoja ja lauluja sekä lehtikirjoituksia kansanperinteestä.4 Sittemmin myös Gun-
nar Suolahden vaikutus Aaltosen kotiseutuharrastukseen on ilmeinen. Suolahden yksi 
keskeisiä ajatuksia oli oppia kansalta. Oman kansan ja kansanelämän tunteminen oli tär-
keätä, koska ”kehityksen virta nousee myös välittömästi kansanelämän syvänteistä”.5

Tärkeä merkkipaalu ja vaikutuskanava Esko Aaltosen kotiseututyössä oli Forssan lehden 
perustaminen Suomen itsenäistymisen kynnyksellä vuonna 1917. Lehden näytenume-
rossa sen tarkoitukseksi määriteltiin “oman kotiseutumme tunnetuksi tekeminen esittä-
mällä sen historiaa ja luontoa, kansantapoja ja menoja”.6 Lehdestä tuli Aaltoselle tärkeä 
väline kotiseututietouden levittäjänä ja vuoteen 1944 mennessä lehdessä oli julkaistu yli 
60 Aaltosen artikkelia Tammelan pitäjästä.7 Kun näitä kertomuksia Aaltosen keruutoi-
minnasta lukee, tulee helposti mieleen hämäläinen Lönnrot, jonka työn arviointi on jää-
nyt lukemattomien lehtikirjoitusten varaan.

Yks raitti – kaks kyllää -hanke keskittyi Esko Aaltosen viitoittamalle kotiseututyön raitille Tammelan Hykkilän 
ja Lunkaan kylille. Raitin varrella Aaltosen innostus talonpoikaiskulttuuriin vahvistui ja johti valtakunnalli-

seen toimintaan. Kuva: Museovirasto Kansatieteen kuvakokoelma/Esko Aaltonen 1928–1930. 



Aaltosen aloitteesta perustettiin vuonna 1923 Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museo-
yhdistys, jonka näkyviä tuloksia ovat Kaukolan näkötorni (1926), Saaren kansanpuisto 
(1932), Lounais-Hämeen Pirtti (1948) ja Lounais-Hämeen museo (1934), joka sai al-
kunsa kotiseutuyhdistyksen vuonna 1924 aloittamasta esineiden keruusta. Kotiseutuyh-
distyksen vuosikirjan julkaiseminen alkoi vuonna 1924 ja on jatkunut nykypäivään saak-
ka. Se oli tärkeä foorumi Aaltosen ja monien muiden Hykkilän ja Lunkaan kansanperin-
nettä keränneen tutkijan pienille artikkeleille.8

Esko Aaltosen ajatus kotiseututyön merkityksestä oli, että yhtä tärkeää kuin menneisyy-
teen katsominen oli huolenpito nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Huolena oli myös ta-
lonpoikaiskulttuurin menestyminen kaupungistumisen paineessa. Tavoitteena oli saattaa 
kotiseututyön piiriin koko yhteiskunta, ei pelkästään talonpoikaiskulttuuri.9

Kesäasukas kiinnostuu kylän kansan-
kulttuurista ja kotiseututyöstä

E
sko Aaltosen aktiivinen vaikuttaminen kulttuuriperintötiedon keruutyöhön 
ajoittui 1920- ja 1930-luvuille aikaan, jolloin suomalainen kotiseutuliike etsi lin-
jojaan. Vaikka Aaltosen innostus oli alkanut jo nuoruuden vuosina, siirtyminen 
kesäasukkaaksi Hykkilään herätti hänessä aivan uudenlaisen kiinnostuksen kan-

sanelämään ja talonpoikaiskulttuuriin. Tutustuminen kylän isäntiin, erityisesti Nuutti Si-
pilään ja Jussilan setämiehiin, oli antoisaa kansanperinteen tallentamista ajatellen.10 Heil-
lä kaikilla kun oli elävä yhteys vuosi-
kymmenien takaisen kansan elämään 
ja työtapoihin, ja etenkin Jussilassa 
elettiin hyvin perinteisesti. 

Esko Aaltosen keruutoiminta keskit-
tyi pienelle alueelle lounaiseen Hä-
meeseen, mutta sen merkitys koti-
seututyön ja paikallisen identiteetin 
kehittymiselle on ulottunut laajem-
malle. Aaltonen ei salannut innos-
tustaan Hykkilän ja Lunkaan kyli-
en kansanperinteen keräämisestä. 
Hän oli innostunut tallentamaan 
ja valokuvaamaan kylien entistä 
elämää. 

Hykkilän Jussilan talossa elettiin 1920- ja 
1930-luvuilla hyvin perinteistä talonpoi-
kaista elämää. Jussilan ”setämiehet” 
olivat erinomaisia kertojia ja tärkeitä 
lähteitä menneiden vuosikymmenien 
elämään. Kuva: Museovirasto Kansa-
tieteen kuvakokoelma/Esko Aaltonen 
1928–1930.
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Osa dokumentoinneista ei ole täysin autenttisia, vaan kuvaamista varten valmisteltuja 
esityksiä. Haastattelut sen sijaan keskittyivät oleelliseen ja ne on dokumentoitu hyvin. 
Kylistä tuli Aaltoselle eräänlainen laboratorio perinteisen elämäntavan tallentamiseksi. 
Lavastetuilla kuvauksilla pyrittiin konkretisoimaan haastatteluja. 

Aaltosen vaikutus Hykkilän ja Lunkaan kylien valikoitumiseen Hämäläis-Osakunnan 
kotiseuturetken kohteeksi vuonna 1928 oli ilmeinen. Kirjeessään toukokuussa 1928 Es-
ko Aaltoselle professori Gunnar Suolahti totesi, että U. T. Sirelius oli suositellut retkeä 
Tammelaan aiemmin kerätyn kansatieteellisen aineiston täydentämiseksi.11

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen johtokunta päätti avustaa retkikuntaa 
taloudellisesti tarjoamalla sille 1 000 markan apurahan siinä tapauksessa, että mukana 
olisi  myös valokuvaaja, joka kuvaisi vanhoja, kansatieteellisesti merkittäviä rakennuksia, 
uuneja ja muuta vastaavaa, ja että yhdistys saisi kuvista jäljennökset itselleen. Myös Aal-
tosen perustama  Forssan Lehti osallistui retkikunnan tukemiseen käynnistämällä keräyk-
sen, joka tuotti yli 2 000 markkaa.

Kahden viikon mittaisella retkellä heinäkuussa 1928 oli mukana 16 osakuntalaista. Hyk-
kilä oli ollut Esko Aaltosen ”kesäkylä” jo lähes kymmenen vuoden ajan. Tuttuja talolli-
sia oli jo useita, ja Hykkilän Sipilän ja Erkkilän taloihin retkikuntalaisia oli myös helppo 

Hykkilän ja Lunkaan kylillä elää edelleen omintakeinen lounaishämäläinen jouluperinne, jouluvalko. 
Kuvassa jouluvalko 1920-luvulla, valkona lunkaalainen Arvo Ali-Hokka. 
Kuva: Museovirasto Kansatieteen kuvakokoelma/Esko Aaltonen 1928.
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majoittaa. Keruutyön tekijät jättivät kyliin vastavuoroisesti uutta tietoa. Näin syntyi po-
sitiivista kulttuurivaihtoa.

Retkille osallistui myös Toivo Kaukoranta12, kansatieteilijä, perimätiedon kerääjä ja Sana-
kirjasäätiön ensimmäinen johtaja. Yksi työmuoto osakuntien kotiseutututkimuksessa oli 
sanaston keruu, joka oli Sanakirjasäätiön päätehtävä. Se oli perustettu laatimaan Suomen 
kansankielen sanakirjaa, jota oli valmisteltu 1870-luvulta lähtien. 

Hämäläis-Osakunta ei ollut ainoa kontakti ammattimaiseen kulttuuriperinnön tutki-
mukseen näissä kylissä. Eikä osakunnan retki jäänyt ainoaksi, eikä viimeiseksi. Muistitie-
don mukaan Turun yliopiston opiskelijat olivat haastatelleet kyläläisiä 1960-luvulla, il-
meisesti Esko Aaltosen aloitteesta. Mitään dokumentointeja arkistoista ei ole kuitenkaan 
toistaiseksi löydetty.

Esko Aaltosen opastamana Lounais-Hämeeseen, Tammelan pitäjän syrjäisille kylille löy-
sivät tiensä myös monet kulttuurivaikuttajat, jotka kukin tavallaan tallensivat ja säilytti-
vät kylien kulttuuriperintöä. Hykkilässä ja Lunkaassa vierailivat muun muassa kirjailija 
Jalmari Finne ja arkeologina tunnettu Sakari Pälsi.13 Pälsin rooli ja merkitys kylien kan-
sanperinteen tallennustyössä on jäänyt Aaltosen varjoon. Monet Hykkilän ja Lunkaan 
kansatieteelliset kuvadokumentit ja elokuvat ovat Pälsin käsialaa. Pälsin mökki Kelhun-
lammen rannalla on myös merkki siitä, että hän viihtyi Hykkilän salomailla pitempiäkin 
aikoja sotien jälkeisinä vuosina. 

Hämäläis-Osakunnan keruuretki keskittyi U. T. Sireliuksen ehdotuksesta Tammelaan  
ja ilmeisesti Esko Aaltosen ohjaamana keskityttiin Hykkilään ja Lunkaaseen. 

Kuva: Museovirasto Kansatieteen kuvakokoelma/Toivo Kaukoranta 1928. 
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Suhteet oman aikansa tutkijoihin ja kulttuurihen-
kilöihin tarjosivat Aaltoselle oivallisen mahdolli-
suuden saada tieteellistä tukea kansanperinteen 
keräämiseen. Tammelalainen Auvo Hirsjärvi teki 
kansatieteilijänä elämäntyönsä Muinaistieteellisen 
toimikunnan palveluksessa, mutta Aaltosen ja Päl-
sin kaverina hän osallistui myös Hykkilän ja Lun-
kaan dokumentointityöhön.14

Hykkiläläisille ja lunkaalaisille saattoi olla ihmeel-
listä monenlaisten tiedemiesten ilmaantuminen 
syrjäisille kylille kyselemään jokapäiväisistä asiois-
ta. Monilla vanhemman polven kyläläisillä on ai-
nakin toisen käden muistitietoa osakuntaretkistä ja 
ylioppilaista, jotka kiertelivät talosta taloon ja ky-
selivät ”vanhoista asioista”.

Kotiseututyö alkaa 
Lounais-Hämeen Kotiseutu- 
ja Museoyhdistyksessä

A
altosen on sanottu juurruttaneen kotiseututyöhön uuden ajatuksen, “ettei koti-
seututyö ole vain entisyyttä tutkivaa, esi-isien kulttuuria säilyttävää ja ihannoi-
vaa toimintaa, vaan yhtä suuressa määrin myös kotiseudun hoitoa ja sen olojen 
kehittämistä”. Kotiseututyön piiriin kuului koko yhteiskunta kaikkine ulottu-

vuuksineen.15

Kotiseututyön on arvioitu eläneen itsenäisyyden alkuaikoina hajaannuksen aikaa. Se 
saattoi luoda mahdollisuuden paikalliselle ja alueelliselle kotiseututyölle. Lounaisessa Hä-
meessä oltiin aktiivisia kotiseutuaatteen edistäjiä jo 1920-luvulla Aaltosen aktiivisen toi-
minnan ansiosta. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen kautta Aaltonen tuli 
mukaan myös kotiseutuliikkeen valtakunnalliseen toimintaan, Suomen museoliittoon, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja lopulta Suomen Kotiseutuliittoon.16 

Hykkilän-Lunkaan ns. Ahjon perustamiseen Aaltonen ei ennättänyt mukaan. Nuoriso-
seuran perustajia olivat Nikolai Erkkilä, Kalle Siikonen, Nuutti Sipilä ja Nikolai Mikko-
la. Kesäkuun 9. päivänä 1918 Lunkaan Pietilässä pidetyssä perustamiskokouksessa seu-
ran esimieheksi valittiin Eemeli Pietilä ja varalle Nuutti Molenius-Sipilä, sihteeriksi neiti 
Selma Mikkola ja varalle neiti Aili Erkkilä. Jäseniä seuraan liittyi kolmisenkymmentä. 
Mutta jo vuonna 1923 Aaltonen oli aktiivisesti mukana seuran toiminnassa valmistele-
massa juuri valmistuneen seurantalon vihkiäisjuhlia.17 

Yhdeksi kotiseutuaatteen nostattajaksi nousivat kotiseutujuhlat.18 Aaltonen oli ollut ak-
tiivinen kyläjuhlien organisoija kesäkylällään, jossa nuorisoseura otti hänen innoittamana 

Sakari Pälsi oli Aaltosen rinnalla merkittävä 
Hykkilän ja Lunkaan perinteiden kerääjä ja 
dokumentoija. Kuva: Museovirasto Kansatie-
teen kuvakokoelma/Auvo Hirsjärvi 1938.



päävastuun järjestämisestä. Ahjon talosta tuli kylien ”kotiseututyön keskus”, jossa vieraili 
jo Aaltosen aikana monet silloisen Suomen merkittävät tieteentekijät. Myöhemmin ta-
lolla ovat esiintyneet niin oopperan kuin tanssilavojenkin suosikit puhumattakaan kylien 
omista pojista Erkki Liikasesta ja Mika Malista tai Pekka ja Petteri Salomaasta.

Ruokahalu kasvoi syödessä. Seuraava askel olivat maakunnalliset kotiseutujuhlat. Hä-
meessä maakunnallista kotiseutuaatetta ajamaan perustettiin vuonna 1925 Hämeen Hei-
moliitto, jonka hallituksessa olivat muiden muassa Julius Ailio ja Jalmari Finne. Erään-
lainen huipentuma Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistykselle oli vuonna 1932 
Saaren kansanpuistossa järjestetty juhla, johon osallistuivat tasavallan presidentti P. E. 
Svinhufvud puolisoineen, apulaiskaupunginjohtaja Erik von Frenckell ja Jalmari Finne.19

Aaltonen valittiin Julius Ailion johtaman Museoliiton keskushallituksen jäseneksi vuon-
na 1927. Jäsenyys kesti vuoteen 1959 saakka. Varapuheenjohtajana Aaltonen toimi 
1940–1959. Museoliiton vuosikokouskin saatiin Forssaan vuonna 1936. Museoliitossa 
Aaltonen organisoi vuonna 1937 Kulttuuriarpajaiset, jotka tuottivat 600 000 markkaa. 
Se oli merkittävä pääoma Museoliiton tulevassa toiminnassa.20

Esko Aaltonen ei ollut mukana Hykkilän-Lunkaan Nuorisoseura Ahjon perustamisessa, mutta seurantalon 
rakentamisen aikoihin hän oli jo aktiivisesti mukana ideoimassa seuran toimintaa ja aivan ilmeisesti mukana 

myös rakennustalkoissa. Kuvassa talkoo laiset Kalle Jussila, Aimo Pietilä, Arvo Erkkilä, Nikolai Mikkola, 
Paavo Erkkilä, Arvo Ali-Hokka, Anttoo Jussila ja Nikolai Erkkilä. Kuva: Forssan museo.
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1930-luvun alun kotiseututyön huipentuma oli Lounais-Hämeen Kotiseu-
tu- ja Museoyhdistyksen ja Hämeen Heimoliiton järjestämä kotiseutu-

juhla vuonna 1932 Saaren kansanpuistossa. Kuvassa edessä vasemmalta 
Börje Söderström, Ellen Svinhufvud, P.E. Svinhufvud, Ester ja 

Erik von Frenckell, vasemmassa reunassa keskellä Oskari Mantere. 
Kuva: Museovirasto Historian kuvakokoelma. 



Aaltosen rooli Kansatieteellinen Filmi Osakeyhtiön perustamisessa vuonna 1936 oli kes-
keinen. Pääosakkaina olivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Suomen Muinaismuis-
toyhdistys. Kansatieteellisen Filmin tavoite oli kansankulttuurin tallentaminen ja tut-
kiminen elokuvan keinoin. Kuuden vuoden aikana tehtiin nelisenkymmentä elokuvaa, 
otettiin runsaasti valokuvia ja tehtiin äänitaltiointeja. Yhtiön pääkuvaaja oli Eino Mäki-
nen, mutta myös Sakari Pälsi kuvasi joitakin elokuvia. Asiantuntijoina toimivat Kustaa 
Vilkuna ja Esko Aaltonen.21

Aaltosen ohella keskeinen osakas ja dokumenttielokuvien tekijä oli Sakari Pälsi. Ohjaa-
mansa filmit Pälsi myös kuvasi itse käyttäen kevyttä 16 mm:n laitteistoa. Hän pyrki elo-
kuvissaan tilannekuvaukseen, ei niinkään taiteellisten vaikutelmaan. Pälsin filmejä on 
julkaistu Isien työt -kokoelmassa.22 Yhtiön tuotannossa oli kertynyt merkittävä määrä 
kansatieteellistä dokumentointia myös Hykkilästä ja Lunkaasta,23 joiden kuvaamisesta 
lienee vastannut Aaltosen lisäksi juuri Pälsi.

Yhtiön tuotannon saattaminen julkisuuteen oli aluksi ongelmallista. Aaltosen ja Martti 
Haavion ideoimana syntyi ajatus Talonpoikaiskulttuurisäätiön perustamisesta. Säädekir-
ja allekirjoitettiin vuonna 1938 ja sen tehtäväksi tuli tukea talonpoikaiskulttuurin tutki-
mista ja lähdeaineiston keräämistä sekä nuorten sukupolvien kiinnostuksen herättämistä 
kansankulttuuriin ja esi-isien työhön.24 Säätiössä olivat mukana Aaltosen lisäksi muun 
muassa Martti  Haavio, Toivo Itkonen, Aulis Oja, Lauri  Posti,  Eino  Mäkinen, Sakari 
Pälsi, Kustaa Vilkuna ja Eino Jutikkala. Urho Kekkonenkin oli mukana ensimmäisessä 
kokouksessa.25 Tällä tavalla luotiin vaikuttajaverkostoa kotiseututyön tuleviin haasteisiin. 
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Talonpoikaissäätiö kokoontui tärkeään kokoukseensa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran saliin 18.1.1939. 
Kuvassa vasemmalta edestä: 1. Eino Mäkinen, 3. Eino Jutikkala, 4. Tyyni Vahter, 6. Kustaa Vilkuna, 

7. Toivo Itkonen ja puheenjohtaja Esko Aaltonen. Oikealla takaa 1. Lauri Posti, 2. Sakari Pälsi, 
4. Martti Haavio, 7. Yrjö Laine. Museovirasto, Historian kuvakokoelma/Pietisen kokoelma 1939. 
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Yhdistysinto huipentuu 
Suomen Kotiseutuliittoon

J
ärjestäytyneen suomalaisen kotiseutuliikkeen katsotaan syntyneen Lohjalla maalis-
kuussa 1894, kun kansallista kulttuuriperintöä haluttiin vahvistaa venäläisten sor-
totoimien paineessa. Hankkeen puuhamies Robert Boldt (1861–1923) ystävineen 
näki tärkeäksi saada tavallista kansaa mukaan oman ympäristönsä ja paikallisen 

kulttuuriperinnön tutkimiseen. Oikea isänmaanrakkaus saattoi kasvaa vain kotiseuturak-
kaudesta. Kokouksessa sai alkunsa ensimmäinen kotiseutuyhdistys Lohjan Kotiseututut-
kimuksen Ystävät.26

Valtakunnallisen kotiseutuyön johtoon perustettiin 1908 Suomen Kotiseutututkimuksen 
Keskusvaliokunta. Itsenäisyyden alkuaikoina kotiseututyö oli hajaantunut ja sitä harjoit-
tivat Suomen Kotiseutututkimuksen Keskusvaliokunan lisäksi vuonna 1923 perustettu 
Suomen museoliitto, keskusarkistot ja maakuntaliitot. Suomen Kotiseutututkimuksen 
Keskusvaliokunnan toiminta päättyi vuonna 1938. Sen jatkajaksi suunniteltiin Kotiseu-
tututkimuksen säätiötä, jonka valmisteluvaiheessa Aaltonen edusti Museoliittoa. Säätiötä 
ei kuitenkaan syntynyt ja työtä jatkoi vuonna 1939 perustettu Talonpoikaiskulttuurisää-
tiö.

Aaltosen tulevaisuuden visio 1930-luvulle tultaessa oli kotiseututyön valtakunnallisen 
etujärjestön perustaminen. Siihen oli vielä matkaa ja ennen vision toteutumista hän to-
teutti monia muita kansanperinteen vaalimiseen liittyviä asioita. Aaltonen korosti ruot-
salaisen kotiseututyön innoittamana kotiseudunhoitoa tai kotiseudunhuoltoa.27 Ajatus 
alkoi kiteytyä Aaltoselle Talonpoikaiskulttuurisäätiön puheenjohtajana sotien jälkeen. 
Vuonna 1944 hän alkoi organisoida maaseudun hyväksi toimineiden järjestöjen yhteis-
toimintaa. Helmikuussa 1945 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran salissa pidettiin ko-
kous, johon osallistui 30 järjestöä. Sen seurauksena Aaltonen esitti vuonna 1946, että 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö ottaisi vastuun kotiseutuyhdistysten toiminnan koordinoin-
nista ja muodostaisi yhdistyksistä organisaation, joka toteuttaisi säätiön periaatteita. Sää-
tiöllä olikin sen jälkeen keskeinen rooli Suomen Kotiseutuliiton perustamisessa.28

Välirauhansopimus lopetti monen järjestön toiminnan. Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja 
sen keskeiset  toimijat Esko Aaltonen ja Kustaa Vilkuna keksivät epäpoliittiseen kotiseu-
tutyön mahdollisuudet. Vuonna 1946 ilmestyi Aaltosen kirjoitus ”Kotiseututyö organi-
soitava”.29 Siitä lähti liikkeelle prosessi, joka johti Suomen Kotiseutuliiton perustamiseen. 

Talonpoikaiskulttuurisäätiö kutsui kotiseututyötä tekevät yhdistykset ja muut järjestöt 
ensin vuonna 1948 keskustelemaan kotiseutuliikkeen tulevaisuudesta, ja sitten uudelleen 
toukokuussa 1949 Tammelaan, Lounais-Hämeen Pirtillä pidettäville ”yleisille kotiseutu-
päiville”. Kutsussa olleen ohjelman mukaan tärkeimpänä aiheena oli keskustella ja mah-
dollisesti päättää Kotiseutuliiton perustamisesta.
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Lounais-Hämeen Pirtillä tehtiin lopulta päätös Suomen Kotiseutuliiton perustamisesta 
kaikkien paikalle saapuneiden 76 kokousedustajan äänin. Ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi valittiin maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuo, ensimmäiseksi varapuheenjohtajak-
si Esko Aaltonen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Kustaa Vilkuna. Lahdensuon jälkeen 
Esko Aaltonen valittiin liiton puheenjohtajaksi vuonna 1961, ja hän toimi tehtävässä 
kuolemaansa saakka.30 Esko Aaltosen voi sanoa tehneen kotiseututyötä viimeiseen hen-
genvetoon saakka, sillä hän kuoli vuonna 1966 äkillisesti paluumatkalla Kotiseutuliiton 
kokouksesta.31

Nykyiset sukupolvet 
Aaltosen jalanjäljillä

A
altosen perintö on elänyt Hykkilän ja Lunkaan kylillä vuosikymmeniä hänen 
jälkeensä. Nuoremmat sukupolvet tuntevat Aaltosen edelleen suvun hallussa 
olevasta huvilasta ja vanhempien sukupolvien Esko Aaltoseen liittyvistä tari-
noista. Aaltonen on kyläläisille tuttu myös Hykkilän-Lunkaan Nuorisoseura 

Ahjosta, jonka aktiivinen toimija hän oli.

Kesällä 2014 joidenkin kyläläisten ja kesäasukkaiden kesken virisi ajatus ryhtyä jälleen 
keräämään ja tallentamaan kylien perimätietoa, jatkaa Esko Aaltosen aloittamaa keruu-
työtä vuosikymmenien tauon jälkeen. Hankkeen avulla haluttiin täyttää Aaltosen jälkeen 
jäänyttä tietoaukkoa. Käytännössä sukupolvet 1920-luvulla syntyneistä alkaen kantoivat 
muistitietoa, jota ei ollut toistaiseksi otettu talteen. Ei Aaltonen haastatellut 1930-luvulla 
kymmenvuotiaita, nuoremmista puhumattakaan. Häntä kiinnostivat aivan oikeutetusti 
vanhemmat sukupolvet. Aaltosen aineistossa ei ole myöskään dokumentointia oman ajan 
elämäntavoista, vaan hän keskittyi ottamaan talteen edeltäneiden sukupolvien elämänta-
poja. Kylätutkimuksen näkökulmasta Aaltosen muistiin kirjoittamat ja tallentamat ky-
läläisten haastattelut ovat olleet arvokasta aineistoa. Vanhimmat Aaltosen haastattelemat 
olivat syntyneet 1800-luvun puolivälin tienoilla, ja heillä oli ollut mielenkiintoista toisen 
käden tietoa jopa 1700-luvun lopulla syntyneiltä kyläläisiltä.

Esko Aaltosen kirjoituksia ja muistiinpanoja sekä tuhansia hänen ottamiaan valokuvia on 
tallennettu Museoviraston kuvakokoelmiin ja Forssan museon arkistoon. Aaltosen ja Päl-
sin lisäksi kylien valokuvadokumentointia tekivät Toivo Kaukoranta ja Auvo Hirsjärvi. 
Valokuvaaminen oli myös 2010-luvulla keskeinen menetelmä dokumentoida kyläläisten 
elämää. Nytkin oltiin Esko Aaltosen jalanjäljillä, sillä työn teki Esko Aaltosen pojanpo-
jantytär, valokuvaaja Henna Aaltonen.

Lähes sata vuotta Aaltosen aktiivisimman keruutyön jälkeen ympyrän voi sanoa taas ker-
ran sulkeutuneen. Forssan museon arkistossa olevaa aineistoa hyödynnettiin ilmeisesti 
ensimmäistä kertaa Aaltosen omien artikkelien kirjoittamisen jälkeen. Aaltosen perin-
teenkeruusta otettiin muutakin oppia. Nyt oli meidän vuoromme keskittyä sukupolviin, 
jotka olivat syntyneet 1920-luvulla ja sen jälkeen. Kyläläisiä alettiin haastatella vanhim-
mista alkaen, jotta saatiin heidän tietonsa ja muistonsa tallennettua digitaaliseen muo-
toon. Vanhoja ja nuoria kyläläisiä haastateltiin, ja haastattelut tallennettiin. 



Vanhin haastatelluista oli 98-vuotias (synt. 1918). Joukossa oli useita 1920-luvulla syn-
tyneitä kyläläisiä. Mutta nuorempiakaan ei unohdettu. Monet 1940-, 1950- ja 1960-lu-
vuilla syntyneet saivat kertoa lapsuutensa ja nuoruutensa muistoja. Tuloksena oli noin 50 
äänitettyä haastattelua, joita tullaan säilyttämään tulevien sukupolvien tutkimuksia var-
ten Tammelan kotiseutuarkistossa ja Forssan museon arkistossa.

Myös taloissa säilyneitä vanhoja valokuvia ja asiakirjoja digitoitiin. Lisäksi valokuvattiin 
esineitä, kylien asukkaita, rakennuksia ja maisemia. Hanke sai nimen ”Yks raitti – kaks 
kyllää”. Tuloksena syntyi Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja. Paitsi että kirja avaa nykypolvil-
le näkymän kylien menneisyyteen, se on kunnianosoitus kotiseututyölle ja Aaltosen luo-
malle kyläidentiteetille. 

Haastattelujen, aineiston keräämisen ja kuvaamisen lisäksi järjestettiin kyläiltoja, joissa 
kyläläisillä oli mahdollisuus valittujen teemojen puitteissa muistella entisten aikojen elä-
mää ja tapoja. Menetelmä osoittautui hedelmälliseksi. Se herätti muistoja. Kaikki keskus-
telut tallennettiin ja niitäkin käytettiin kylätutkimuksen lähteinä.

Näin syntyi Aaltosen jalanjäljillä Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja, joka perustuu sadan 
vuoden aikana kylistä kerättyyn tutkimusaineistoon ja valokuviin. Yhtenä tavoitteena 
oli menneisyyden herättäminen ja kadonneen kyläidentiteetin palauttaminen. Siinä Yks 
raitti – kaks kyllää -hanke näyttää onnistuneen.
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Yks raitti – kaks kyllää -hankkeen kyläilloissa keskityttiin vanhojen valokuvien tunnistukseen ja 
muistelemaan erilaisten puitteissa mm. metsästykseen, puutarhanhoitoon, kotitalouteen ja 

kotieläimiin liittyviä asioita. Kuva: Juhani Kostet.



 

74

Viitteet
1. Havola 2019a, 275.
2. Aaltonen 1911, 261-262; Turunen 2004, 35; 
    Lahtonen 1993, 28-30.
3. Lahtonen 1993, 28-30.
4. Havola 2019b, 288.
5. Stenfors 2007, 240-243; Pohjakallio 1997.
6. Lahtonen 1993, 28-30.
7. Stenfors 2007, 358.
8. Ks. Stenfors 2007, 340-343; Havola 2019b, 290.
9. Turunen 2004, 17-18.
10. Havola 2019b, 288-289.
11. Havola 2019b, 291-294.
12. Havola 2019b, 295.
13. Havola 2019b, 313–315.
14. Kostet 2020, 28–31.
15. Lahtonen 1993, passim.
16. Pohjakallio 1997.
17. Havola 2019a, 250-251.
18. Ks. Turunen 2004, 46.
19. Stenfors 2007, 239.
20. Stenfors 2007, 341; Vilkuna 1998, 36 ja 
      224-225.
21. Stenfors 2007, 341; Vilkuna 1998, 36 ja 
      224-225.
22. Huurre 1997.
23. Kansatieteellisen Filmin toiminnasta. ks. Metsola  
      2020, 255-277.
24. Stenfors, 215-217.
25. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/
      10224/4565/www_talonpoikaiskulttuurisaa-
      tio_perustajajasenet.pdf?sequence=1&isAllo-
      wed=y. 26112021.
26. Stenfors 2007, passim. 
27. Turunen 2004, 51-52.
28. Stenfors 2007, 221-222.
29. Aaltonen 1946.
30. Vilkuna 1998, 86.
31. Pohjakallio 1997; Lahtonen 1993, 28-30.

Lähteet ja kirjallisuus

Esko Aaltonen, Paikannimityksiä mm. Tammelasta. 
Kotiseutu. Kotiseutututkimuksen äänenkannattaja 
N:o 10–11. Painoarkit 16–17.  1911. s. 261–262. 

Esko Aaltonen, Kotiseututyö organisoitava. Koti-
seutu 1946. Aaltonen 1978 Matti Aaltonen, Hykki-
län-Lunkaan Nuorisoseura Ahjo 1918–1978. Forssa 
1978.

Kotiseutu koko elämä. Esko Aaltosen neljä elämän-
työtä 1893–1966. Toimittaneet Matti Aaltonen, 

Hannu Lahtonen, Heikki Nieminen. Forssan kirja-
paino Oy. Forssa 1993. 

Marketta Havola, Kesäasutus – metsästysmajoista 
huviloihin. Kostet, Juhani, Marketta Havola, Jen-
na Kostet, Juhani Kostet, Juhani Norbäck ja Han-
na-Maria Pellinen (toim.), Yks raitti – kaks kyllää.   
Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja. Hykkilän – Lunkaan 
Nuorisoseura Ahjo r.y.. Keuruu 2019. s. 273–287. 

Marketta Havola, Tutkimus ja taltiointi. Marketta 
Havola, Jenna Kostet, Juhani Kostet, Juhani Nor-
bäck ja Hanna-Maria Pellinen, Yks raitti – kaks kyl-
lää. Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja. Hykkilän – Lun-
kaan Nuorisoseura Ahjo r.y. Keuruu 2019. s. 288– 

Matti Huurre, Pälsi, Sakari. Kansallisbiografia-
verk kojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. http://urn.fi/
urn:nbn:fi:sks-kbg-004835 (viitattu 28.11.2021). 

Jenna Kostet, Ai kauhee, se oli kiva pappa. Mirja 
Metsola – Jukka Relas (toim.), Sakari Pälsi. Elämä ja 
työt. Helsinki: Into Kustannus. 2017. s. 107–110. 

Juhani Kostet, Tammelan Lamalasta professoriksi 
Helsinkiin. Minna Silver – Pirjo Uino, Tiedenainen 
peilissä. Arkeologian professori Ella Kivikosken elä-
mä ja tutkimuskentät. Bibliotheca Sigillumiana 9.   
Turku 2020. s. 19–31.

Ismo Malinen, Kansatieteellisiä filmejä ja kuvallis-
ta dokumentointia. Sadan vuoden satoa. http://www.
sadanvuodensatoa.fi/fi/index.php/artikkelit/kansatie-
teellisia-filmeja-ja-kuvallista-dokumentointia 

Mirja Metsola, Elokuvamies. Mirja Metsola – Juk-
ka Relas (toim.), Sakari Pälsi. Elämä ja työt. Helsin-
ki: Into Kustannus, 2017. s. 255–277. 

Lauri Pohjakallio, Esko Aaltonen (1893–1966). 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 
4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. 
(viitattu 28.11.2021).  

Piia Stenfors, Suomalainen kotiseutuliike 1894–
1944. Suomalaisen 135. Suomen Kotiseutuliiton  
julkaisuja A:17. Hämeenlinna 2007. 

Harri Turunen, Suomalainen kotiseutuliike 1945–
2000. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimi-
tuksia 982. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:9. 
Pieksämäki 2004.

Janne Vilkuna, 75 vuotta museoiden hyväksi. Suo-
men museoliitto 1923–1998. Suomen museoliiton 
julkaisuja 45. Vammala 1998.  

Kotiseutuliiton vaiheita. Vanhatalo Riitta (pää-
toim.).Kotiseutuliiton historiaa 1949–2019. Kotiseu-
tu 2019. Helsinki: Suomen Kotiseutuliitto s. 9–28.

Isien työt - Kansatieteellinen Filmi Oy:n lyhytelo-
kuvia vuosilta 1936–1939. DVD V. www.kansatie-
teellisetfilmit.fi/isientyot.htm.

http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004835
http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-004835
http://www.sadanvuodensatoa.fi/fi/index.php/
http://www.sadanvuodensatoa.fi/fi/index.php/


75

Hevoskärryt soudettavalla lautalla 
Tammelan Pehkijärvellä 1928. 

Kuva: Esko Aaltonen, Museovirasto.
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Vaarallinen, 
pelottava, 
kotoisa

Kotiseutukokemuksia Etelä-Afrikasta

Sulevi Riukulehto

K
otiseutuun liitytään erityisellä tunnesiteellä: kotiseututunteella. Mihin ta-
hansa katseensa kääntää, tutut maisemat ja muistot valtaavat kotiseudulla 
mielen. Tuossa on lapsuuden onkipaikka, vähän kauempana vanhainkoti, 
jossa käytiin katsomassa isoäitiä, ja tuolla vietin kuusi vuotta koulussa. Tär-
keiden paikkojen ja tapahtumien tihentyessä koko alueesta tulee itsessään-
kin yhä enemmän paikka. Mauton ja väritön tila tihentyy kotiseuduksi.

Kaikki ei ole kotiseudullakaan kaunista ja miellyttävää: yhden mutkan kohdalla muistan 
ajaneeni ojaan, ja marketin takapihalla jouduin tappeluun. Nekin ovat erityisiä tapah-
tumia ja paikkoja, jotka tekevät kotiseudusta yhä syvemmin kotiseudun. Vaikka tätä ei 
yleensä ääneen sanota, kotiseututunne kattaa koko tunnekirjon rakkaudesta inhoon. Ko-
tiseutu jättää monenlaisia jälkiä.

Kotiseutu jättää monenlaisia jälkiä. Siksi kotiseutunne kattaa koko tunnekirjon. Kuva: Sulevi Riukulehto.
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Tutkimusryhmäni on vuodesta 2011 alkaen tehnyt toistakymmentä kotiseutututkimus-
ta, joissa on kehitetty kotiseututeoriaa ja tutkimusmenetelmiä. Kotiseutukokemukseen, 
-käsityksiin ja kotiseudun muodostumiseen liittyviä aineistoja on kerätty muun muassa 
haastatteluin ja paikkatietokyselyin, mutta varsinkin etnografista tutkimusotetta tavoitte-
levien virikekeskustelujen, eläytymismenetelmien ja kävelymenetelmien avulla. 

Kotiseudun epämiellyttävät piirteet ovat menetelmästä riippumatta suomalaisissa aineis-
toissa jääneet melko pieneen osaan. Aivan toisenlaisen kotiseutupuhunnan kohtasin Ete-
lä-Afrikassa, kun Helsingin ja North-Westin yliopistot järjestivät Gautengin maakunnas-
sa sarjan kotiseutukeskusteluja marraskuussa 2015.

Kun eteläafrikkalaiset saivat tilaisuuden kertoa kotiseutunsa tärkeistä ja merkityksellisistä 
piirteistä, he eivät epäröineet käsitellä myös synkkiä asioita. Puheeksi otettiin asunnot-
tomuus, luvaton maahanmuutto, huumeongelmat, rikollisuus, kuten tuhopoltot, ihmis-
ryöstöt ja raiskaukset, luonnonympäristöön kuuluvat vaarat, kuten maaperän epävakaus 
ja saastuminen sekä lukuisat poliittisen järjestelmän ongelmat: lukutaidottomuus, lah-
jonta, tehottomuus, poliittiset nimitykset ja rotuerottelun pitkä varjo. Pelon ja vaaran 
tunteet saivat keskusteluissa paljon tilaa. 

North-Westin yliopiston Vaal Trianglen kampukselta hankkeeseen osallistuivat professo-
ri Elize S. van Eeden ja tutkimusavustaja, sosiologi Eric Stoch. North-West vastasi tut-
kimusalueen valinnasta, järjesti tarvittavat kontaktit ja huolehti tilaisuuksien käytännön 
järjestelyistä. Tutkimusavustaja Stochin monipuolinen osaaminen oli kenttätyövaiheessa 
arvokasta. Paikallisena asukkaana hän tunsi seudun, sen asukkaat, lähihistorian ja maan-
tieteen kuin omat taskunsa ja – mikä erityisen tärkeää – hän hallitsi moitteettomasti 
alueen tärkeimmät kielet afrikaansin ja tswanan. Hän puhui myös sujuvaa englantia ja 
enemmän tai vähemmän täydellisesti pariakymmentä muuta kieltä ja toimi aineistonke-
ruussa tulkkina.

Menetelmänä virikekeskustelu

T
iedonkeruussa ei haluttu tyytyä perinteiseen kyselytutkimukseen. Haluttiin va-
paampaa ja ilmeikkäämpää tietoa alueen asukkaiden kotiseutukokemuksista ja 
kotiseudun syvärakenteista ihmisten moniäänisyyttä kadottamatta. Meillä ei 
kuitenkaan ollut mahdollisuutta oleskella tutkimuskohteessa pitkään ja siten 

hankkia ymmärrystä aiheesta perinteisin etnografisin menetelmin, sillä käytössämme oli 
vain yksi kenttätyöskentelyviikko 17.–20.11.2015.

Päätutkimusmenetelmäksi otimme virikekeskustelun, joka mahdollistaa vapaan pohdis-
kelun ja vuoropuhelun pakottamatta osallistujia valitsemaan ennalta annetuista vaihtoeh-
doista. Keskusteluissa osallistujille esitettiin valkokankaalta virikkeitä, jotka olivat sanoja, 
kysymyksiä ja kuvaryhmiä. Jokaisesta virikkeestä käytiin oma keskustelu. Sanalliset virik-
keet esitettiin kolmella kielellä (englanti, tswana ja afrikaans). Tarvittaessa niitä selitettiin 
myös muilla afrikkalaisilla kielillä. Tutkija toimi tilaisuuden juontajana ja osallistujat kes-
kustelijoina. Keskustelut videoitiin.
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Tutkimusviikosta tuli kiivastahtinen. Aluksi opiskelimme puolin ja toisin: minä kulttuu-
ria ja eteläafrikkalaiset kollegani tutkimusmenetelmää. Harjoittelukierrokset mukaan lu-
kien valmistelimme ja toteutimme yhden viikon kuluessa 17 tilaisuutta.

Tässä artikkelissa pääaineistona ovat Merafongin suurkunnan alueella järjestetyt kuu-
si kotiseutukeskustelua. Osallistujat olivat kunnan suunnittelijoita, Khutsongin asuina-
lueen mustia miehiä, kaksi ryhmää De Beerin alakoulun oppilaita, paloasemalla työs-
kenteleviä siirtotyöläisiä sekä yksi Carleton Herald -lehden toimituksen kokoama asukas-
ryhmä. Tämän artikkelin suorat lainaukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
käännöksiä näistä Merafongin keskusteluista.

Toinen kuuden keskustelun sarja tehtiin naapurikunnassa Tlokwessa samoilla virikkeillä. 
Nostan tässä artikkelissa vertailumielessä vapaasanaisesti esille myös näiden keskustelujen 
kiinnostavimpia sisältöjä. Osallistujat olivat täydennyskoulutuksessa olevia poliiseja, kak-
si ryhmää valkoisia kyläläisiä Stochholmin maatilalla sekä yliopiston opiskelijoita, mus-
tia äitejä ja mustia poliitikkoja sekä virkamiehiä Potchefstroomin yliopistokampuksella. 
Osallistujia oli molemmissa kunnissa 30, yhteensä 60. 

Keskusteluvirikkeet

Keskustelutilaisuuksiin valmistimme 12 keskusteluvirikettä ja 2 kirjallista tehtävää. 
Kaikissa keskusteluissa ei ehditty ajan puutteen vuoksi käsitellä jokaista virikettä.

Aluksi tehtiin kuvallinen ylilento Merafongin asuinalueilla. Kahdeksan ilmavalokuvan 
sarja esitteli suurkunnan keskeiset taajamat järjestyksessä Fochville, Welverdiend, Wade-
la, Carletonville, Blybank, Elandsrand ja Khutsong. Viimeisenä nähtiin alue isossa ilma-
kuvassa. Mitään ei kysytty. Keskustelijoille annettiin mahdollisuus kertoa vapaasti, mitä 
ajatuksia kuvat herättivät. Jos keskustelijat halusivat käyttää puheenvuoroja jo kuvasarjan 
aikana, sekin sallittiin. 

Toisena esitettiin yksinkertainen sanavirike: isoilla kirjaimilla kirjoitettu sana kotiseutu 
viidellä kielellä: legae (tswana), home (englanti), Heimat (afrikaans), ekhaya (zulu) ja ko-
tiseutu. Mitään ei kysytty.

Kolmannessa virikkeessä tiedusteltiin, mikä tekee kotiseudusta kotiseudun. Tämä ja 
myöhemmät sanalliset virikkeet esitettiin kolmella kielellä: englanniksi, tswanaksi ja afri-
kaansiksi. 

Seuraavaksi keskustelijoita pyydettiin kertomaan, millainen valokuva parhaiten esittäisi 
heidän kotiseutuaan. 

Viidenneksi pyydettiin miettimään kotiseudun tärkeitä henkilöitä, sellaisia jotka herättä-
vät vastaajassa kotoisuuden tunteen tai ovat tehneet jotain tärkeää kotiseudun hyväksi.

Kuudes virike oli luonnonympäristöä esittävä neljän kuvan ryhmä. Kaikki kuvan kohteet 
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olivat Suomesta, Nurmosta: 1. Peltomaisema, jossa erottui useita latoja, 2. Nurmonjoki 
ja poika onkimassa laiturilla, 3. Paukanevan luonnonpuisto pitkospuineen ja lintutor-
neineen, 4. tiheä kuusimetsä. Keskustelijoille ei kerrottu, mistä kuvat ovat. Tarkoitus oli, 
että kukaan keskustelijoista ei voisi tunnistaa paikkoja. Ne nähtäisiin vain esimerkkeinä 
luonnonympäristöstä eivätkä ohjaisi keskustelua nimenomaisen paikan tapahtumiin ja 
niihin liittyviin muistoihin. Mitään ei kysytty.

Myös rakennetun ympäristön virikekuvat olivat Suomesta. Nähtävillä oli neljä nurmolai-
sille tärkeää rakennusta: 1. talvikuva Nurmon kirkosta, 2. viistokuva Kivirannan ostos-
keskukseen, keskellä Hyllykallion Prisma, takana asuinaluetta, 3. näkymä pohjalaistalon 
pihalta Nurmon kotiseutumuseosta sekä 4. Nurmon liikuntahalli. 

Kolmas kuvakollaasi keskittyi kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön. Toisin kuin edelli-
set sarjat, nämä kuusi kuvaa oli valittu Etelä-Afrikasta. Kuvissa erottuivat 1. sähköyhtiö 
Eskomin logo, jonka takana näkyi suurjännitelinja ilta-auringossa, 2. ryhmä afrikkalaisia 
katutanssijoita, 3. grillimakkaroita lähikuvassa, 4. kartonkitölkki Tlokwe-perinneolutta, 
5. Etelä-Afrikan jalkapallojoukkueen kannattajia värikkäissä asuissa sekä 6. valkoisilla ki-
villä rajattu mustien ulkoilmakirkko suurten puiden katveessa. Odotuksena oli, että aina-
kin osa kuvista tunnistettaisiin, jolloin keskustelu tulisi todennäköisesti käynnistymään 
näistä aiheista. Jos kuvassa on Eskomin logo, Eskomista luultavasti myös puhutaan. Tut-
kimuksen kannalta ei kuitenkaan ole kiinnostavaa pelkästään se, miten virikkeeseen va-
littuihin kuva-aiheisiin suhtaudutaan, vaan myös miten keskustelu leviää muihin teemoi-
hin.

Seuraavaksi esitettiin kysymys: mitä uusi asukas voi tehdä tunteakseen olonsa kotoiseksi 
uudella asuinalueella?

Vasta kymmenes virike liittyi tämän artikkelin teemaan. Nähtiin kolme uhkaavaa tilan-
netta: 1. kaivosperäisen maa-aineksen avovarastointialue, 2. karstivajoama ja ihmisiä kur-
kottelemassa romahtaneeseen kuiluun sekä 3. tulipalo.

Viimeiset kaksi virikettä olivat kysymysmuodossa. 11. virike: oletko huomannut ympä-
ristössäsi jotakin, mikä on muuttanut tai jopa hävittänyt kotiseutusi tärkeitä piirteitä? 
Tämän jatkoksi kysyttiin 12. virikkeenä toisin päin: mitkä tekijät kotiseudullasi eivät saa 
muuttua?

Viriketehtävien jälkeen osallistujille annettiin vielä kirjallinen eläytymistehtävä. Kukin 
vastaaja sai valita kahdesta vaihtoehdosta myönteisen tai kielteisen: 

A) Olet muuttanut uuteen asuntoon. Tunnet olosi kotoisaksi. Kuvaile uutta kotiasi ja 
elinympäristöäsi.
B) Olet muuttanut uuteen asuntoon. Et tunne olosi kotoisaksi. Kuvaile uutta kotiasi ja 
elinympäristöäsi.

Menetelmä tuotti runsaan ja monipuolisen keskusteluaineiston. Tässä artikkelissa siihen 
tehdään vain pieni raapaisu kotiseudun kielteisiin piirteisiin keskittyen.1 



Kaivokset kotiseudun ytimessä
Ilmakuvat herättivät lähinnä myönteisiä puheenvuoroja. Silloin tällöin keskustelijat tun-
nistivat jonkin itselleen tärkeän asuinalueen tai kuvan yksityiskohdan ja kertoivat siihen 
liittyviä mieluisia piirteitä. Huomiota saivat muun muassa Welverdiendin puutarhat ja 
Sammakkopadon retkipaikka. Joku yritti tunnistaa oman kotinsa. Kerrottiin itselle tär-
keitä muistoja.

Tlokwen keskustelijoille naapurikunnan ilmavalokuvat eivät olleet yhtä tuttuja. Esimer-
kiksi täydennyskoulutuksessa olleet poliisit tunsivat tuskin yhtään asuinaluetta, mutta he 
vertasivat kuvien näkymiä itselleen tärkeisiin paikkoihin ja rakennuksiin eri puolilla maa-
ta. Jopa silmät kyynelissä kerrottiin omasta ikävästä lapsuuden maisemiin. Hyvin saman-
tapaisia puheenvuoroja olen kuullut myös suomalaisissa kotiseutukeskusteluissa.

Yllättävämpää oli, että eteläafrikkalaiset keskustelijat käyttivät runsaasti aikaa myös ku-
vien epämiellyttäviin piirteisiin. Sellaista puhetta ei suomalaisissa kotiseutukeskusteluissa 
juuri kuule. Monet uhat, vaarat ja jopa pelkoa herättävät asiat esitettiin kotiseudun osana 
lähes kaikkien virikkeiden yhteydessä, vaikka niitä ei mitenkään kalasteltu eikä juontaja 
ohjannut niihin keskustelua. Usein pelkopuhe käynnistyi jo ylilentokuvien aikana. Huol-
ta herätti esimerkiksi kuvissa näkynyt metsä: ”Se pelottaa noiden puiden vuoksi. Mie-
tin paljon käärmeitä, ja vihaan niitä. Tuollaisessa paikassa en tahtoisi kulkea.” Kuitenkin 
vaaralliset eläimet, kuten käärmeet ja hyönteiset, miellettiin kuuluviksi oman kotiseudun 
kokonaisuuteen.

Merafongin alueen isossa kuvassa kaivosalueet erottuivat vaaleina. Google Earth 2014.
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Eniten huolestuneita puheenvuoroja herätti teollisuusalueiden yleisnäkymä. Vaikka ku-
van yksityiskohdat eivät juuri erottuneet, Merafongin keskustelijat tiesivät, että vaaleat 
alueet olivat kaivoksia. Jotkut yllättyivät, kuinka suuri osa kotikunnasta oli kaivosten 
käytössä. Yhdessä keskustelussa kuva vangitsi huomion pitkäksi aikaa. Suuri huoli koh-
distui alueelle varastoituihin jätemaihin (tailings dams). Kaivosyhtiöt ovat läjittäneet osit-
tain käsittelemänsä maa-ainekset valtaviksi kummuiksi, jotka ovat myös huomiota herät-
tävä maisematekijä. 

Osallistujat kertoivat laveasti näissä keinotekoisissa vuorissa muhivasta suuronnettomuu-
den uhasta. Kasat sisältävät edelleen arvokkaita mineraaleja, raskasmetallijäämiä ja syani-
dia, joita päätyy väistämättä myös ympäristöön tuulen ja sateiden vaikutuksesta. Alueen 
vesistöt ja maaperä ovat vaarassa saastua. Aihe oli keskustelijoille tuttu, sillä jätekummut 
olivat jo aiheuttaneet paljon ongelmia. 

Virallisten, paperinmakuisten arkistonimien ohella kummuista keskusteltiin tuttavalli-
silla kutsumanimillä. Puhuttiin ”surullisen kuuluisasta Old Smokeysta” ja ”läjä numero 
kuutosesta”.

Kaikki Merafongin ryhmät keskustelivat jossain vaiheessa maan läjityksestä – viimeistään 
virikkeen kymmenen maakumpua esittävän kuvan yhteydessä. Yksi keskustelija epäi-
li – ilmeisesti piloillaan – josko kyseessä olikin Australian Ayers Rock. Hänen mielestään 
korkeat maa-aineskasat eivät oikeasti kuuluisi lainkaan tähän maisemaan. Ajatus toistui 
muissakin keskusteluissa: 

”Nuo maakasat turmelevat maiseman luonnollisen ilmeen. Ennen läjitystä tuossa oli ta-
sanko. Nyt siinä on näköeste – takana olevaa aluetta ei voi nähdä. Eikä sitä ole tarpeeksi 
maisemoitu kasvillisuudella, joka suojaisi paikasta nousevalta pölyltä. Se ei ole hyvä jut-
tu. Ja ympärillä oleva kasvillisuuskin on liian kuivaa.” 

Keskustelijat tunnustivat jätemaakasat kotiseudun osaksi: ne seurasivat kaivostoimintaa, 
joka oli koko alueen elinkeinotoiminnan perusta. Yhtiöt ulottivat vaikutuksensa kaik-
kialle hyvässä ja pahassa. Kaivannaisten vuoksi alue oli asutettu. Kaivokset tarjosivat työ-
tä, kaivosyhtiöt olivat luoneet alueen peruspalvelut, kuten kaupat ja koulut.

”Missä on maakasa, siellä on teollisuutta – toisin sanoen kaivos. Jos kasoja ei näy, se 
tarkoittaa, että ei ole teollisuuttakaan – – ja useimmat täällä Etelä-Afrikassa ovat kaivok-
sista riippuvaisia. Jos ei ole kaivostoimintaa, työllisyysaste laskee.” 

Kaivosyhtiöistä oltiin ylpeitä, mutta niihin liittyi myös lieveilmiöitä: muun muassa maa-
ainesten varastokummut. Useimmille keskustelijoille ne tuntuivat edustavan sellaista 
kotiseudun piirrettä, josta pitäisi päästä eroon. Yksi keskustelija selitti, että hänen mie-
lestään kotiseudusta pitäisi tuntea ylpeyttä. Hän tunnisti kuvista kyllä kotiseutunsa to-
dellisuuden, mutta ei voinut olla ylpeä tällaisesta ympäristöstä, jossa varastoidut maaka-
sat aiheuttavat saaste- ja pölyongelmia. Tämä sai keskustelijat pohtimaan myös kunnan 
toimintatapoja, esimerkiksi kaavoitusta. Tarvittaisiin jonkinlaisia puskureita suojaamaan 
lähiympäristöä. Kyseltiin, miksi kunta kaavoittaa verrattain lähelle maakasoja, vaikka nii-
den myrkyllisyys on tiedossa. Aihe toistui useissa keskusteluissa.
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Yhteiskunnallisten 
ongelmien vyyhdet

Y
hteiskunnalliset ja poliittisen järjestelmän ongelmat muodostivat laajan vyyh-
den, jota selvitettiin kaikissa keskusteluissa monisanaisesti. Puhuttiin esimerkik-
si päättäjien osaamattomuudesta, poliittisista nimityksistä, korruptiosta, luvat-
tomasta asutuksesta sekä kaivosyhtiöiden liiallisesta vaikutusvallasta. 

Keskustelijoiden suhde hallitsevaan ANC-puolueeseen2 oli huomiota herättävän ristirii-
tainen. Vahvoja ANC:n puolustajia ei keskustelijoissa ollut lainkaan, äänestäjiä paljon-
kin. Äänekästä kritiikkiä ja suoria syytöksiä esitettiin useissa keskusteluissa. ANC:tä kun-
nioitettiin Etelä-Afrikan vapauttajana, mutta vain harvat tuntuivat olevan tyytyväisiä sen 
politiikkaan. Kuvaavaa on, että missään keskustelussa kotiseudun tärkeäksi ihmiseksi ei 
nimetty yhtäkään paikallista, alueellista tai kansallista poliittista vaikuttajaa. Kuitenkin 
ANC on johtanut maata koko apartheidin jälkeisen ajan vuodesta 1994. 

Pitkissä puheenvuoroissa arvosteltiin, suorastaan ryöpytettiin, muun muassa hallituksen 
maahanmuutto-, asunto- ja tasa-arvopolitiikkaa. Lukuisat yhteiskunnalliset langanpäät 
kytkettiin toisiinsa niin, että keskustelijat tuntuivat puhuvan kaikista ongelmista yhtä 
aikaa. Asiat vaikuttavat toisiinsa, ja ongelmat esiintyvät yhdessä. Esimerkiksi keskustelu 
luvattomasta siirtolaisuudesta kääntyi nopeasti nuorisotyöttömyyteen, huumeisiin ja ri-
kollisuuteen. 

Erityisen huolestuneita oltiin Nyaupe-nimisen huumeen leviämisestä. Kerrottiin, että se 
koukuttaa heti ensikokeilusta, aiheuttaa rikollisuutta, ja lasku rikoksista ja uhrien hoi-
dosta jää veronmaksajille. 

”Nyaupe on erittäin vaarallinen, laiton huume. Sitä kuljettavat laittomat maahantuli-
jat muista Afrikan maista ja myyvät naapurustossa lapsillemme. Tämä johtaa siihen, että 
riippuvaiset varastavat mitä tahansa myytävää keneltä tahansa kyetäkseen ostamaan tätä 
ainetta.” 

Kerrottiin lapsesta, joka varasti vanhempiensa jääkaapista ruokaa ja myi saadakseen rahaa 
huumeisiin. Kerrottiin kaduilla liikkuvista huumekauppiaista, jotka maksoivat poliisin 
hiljaiseksi. Ilmiannoista ei ollut apua: ”Mitään ei seuraa: kun poliisit tulevat, ne vain lah-
jotaan, lähtevät pois. Pitkin päivää näkyy nuoria ostoksilla.” 

Puhujien mielestä hallituskin oli osasyyllinen ilmiöön salliessaan ihmisten maahantulon 
laittomia aineita mukanaan, ja poliisikin edusti viime kädessä hallitusta: ”Sellaisella po-
liisilla, joka ei oikeasti pysäytä rikoksia, ei tee mitään. Tutkijan korvaan puheenvuoroissa 
häivähti suorastaan salaliiton pelko: ”hallitus sallii huumekaupan jatkumisen tahallaan, 
sillä se ei kaipaa sivistynyttä nuorisoa – joutuisivat vielä itse oppositioon.”

Kaivostoimintaan liittyy monia ongelmavyyhtejä. Kerrottiin esimerkiksi entisestä 
Blywoorin kaivoksesta. Keskustelijat valittivat, että kaivosta ei suljettu kunnolla. 



Luvattomat muuttajat asuvat 
usein epävirallisilla asuinalueil-
la ilman yhteiskuntapalveluja.
Kuva: Sulevi Riukulehto.
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Työttömiksi jääneet kaivosmiehet harjoittivat siellä edelleen luvattomasti ammattiaan 
käytettävissä olevin välinein ja menetelmin. He kuluttivat valtavasti vettä ja saastuttivat 
ympäristöä. Askel rikolliseksi oli tuossa elämäntilanteessa lyhyt.

”Työttömiksi jääneille kaivosmiehille ei korvattu kaivoksen sulkemista, joten päädyttiin 
sellaiseen tilanteeseen, että alueella on runsaasti laittomuuksia ja rikollisuusaste on hyvin 
korkea, esimerkiksi varkauksia, raiskauksia, murhia. Poliisi ei kuitenkaan tutki rikoksia, 
sillä osa poliiseistakin on osallisina rikollisessa toiminnassa. Kaikki tällainen vaikuttaa 
meihin, kun rikollisuus leviää kyliimme ja koteihimme.”

Monet yhteiskunnalliset epäkohdat liitettiin korruptioon. Viranomaiset, muun muassa 
poliisit, lakimiehet ja kunnan työntekijät, ottivat lahjuksia. Tätä käyttivät hyväkseen niin 
kaivosyhtiöt kuin suoranaiset rikolliset. Esimerkkejä kerrottiin muun muassa asunto-
tuotannosta, paikallistalouden kehittämisestä ja rikostutkinnasta.
 
”Kaivosteollisuus lahjoittaa aika ajoin rahaa kunnalle paikallistalouden kehittämistoimis-
ton kautta (Local Economic Development Office, LED), mutta kun raha saadaan, toimis-
to ei kanavoikaan sitä yhteisön yhteiskunnallisten tehtävien rahoitukseksi vaan se menee 
joidenkin poliitikkojen taskuihin.”

Pelottava luonto

Y
ksi keskustelujemme erikoisuuksista olivat nurmolaisia luonnonmaisemia ja ra-
kennuksia esittävät virikkeet. Kukaan keskustelijoista ei voinut tunnistaa niitä, 
mutta siitä huolimatta kuvat osoittautuivat erinomaisiksi keskustelun avaajiksi. 
Ne johdattivat nopeasti puheen keskustelijoille tuttuihin tapahtumiin ja maise-

miin. Historiatietoisuuden tutkija Donald Polkingthorne kutsuu ilmiötä esikertomuksel-
lisuudeksi (prenarratiivisuudeksi). Ihmiset kiinnittävät aina huomionsa niihin asioihin, 
jotka ovat omassa kokemuspiirissä merkittäviä. Oudoksi tai tuntemattomaksi jäävät asiat 
pyritään tulkitsemaan ja selittämään parhaan ymmärryksen mukaan. Epäselvät tekijät ta-
rinoitetaan tutun kokonaisuuden osiksi. Suomalaisilla on ilmiötä kuvaava sanonta: joka 
härjillä ajaa, se härjistä puhuu. 

Niinpä afrikkalaiskeskustelijatkaan eivät vaienneet tai hämmentyneet suomalaismaise-
mista. Hekin puhuivat omista ”härjistään”. Kuvakollaasi latomaisemasta, Nurmonjoesta 
ja Paukanevan pitkospuista herätti eteläafrikkalaisissa pitkiä puheenvuoroja heidän oman 
kokemuspiiristään: apartheidista, rangaistusleireistä, kaivosyhtiöistä, ympäristönmuutok-
sista sekä lasten ja naisten turvattomuudesta. 

Yksikään suomalaisen luonnonmaiseman kuva ei saanut keskustelijoiden varauksetonta 
hyväksyntää. Vaikuttaa siltä, että kauniit ja turvalliset pohjalaismaisemat eivät olekaan 
kauniita ja turvallisia, kun niitä katsotaan riittävän kaukaa. Ensimmäisen kuvan avoin 
peltomaisema ei herättänyt kotoisuuden tunnetta: ”Se ei tavallaan sano minulle mitään, 
kun en ole koskaan ollut sellaisessa ympäristössä.” Osaa keskustelijoita kuva puhutteli 
voimakkaasti: he löysivät esikertomuksellisen selityksensä apartheidin ajalta ja kertoivat 
muistoja peltotöistä. Potchefstroomissa yksi keskustelija oli täysin vakuuttunut siitä, että 
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kuvan ladot olivat mustien maatyöläisten asuntoja. Hän arveli itsekin käyneensä tässä ni-
menomaisessa paikassa. Kuva teki puhujaan niin voimakkaan vaikutuksen, että avustaja-
ni joutui tilaisuuden jälkeen vakuuttelemaan häntä siitä, että virikekuvalla ja suomalaisil-
la tutkijoilla ei ole ollut mitään tekoa Afrikan kolonialismin kanssa. 

Peltoihin liitettiin myös avoimen paikan pelko. Sama toistui myös suomaiseman kohdal-
la: avoimella paikalla ihminen tai petoeläin voi hyökätä kimppuun. Kotoisammaksi koet-
taisiin alue, joka tarjoaisi suojaa. Metsämaisemassa sitä nähtiin kuitenkin liikaa. Mustissa 
naisissa metsä herätti epäilyä, jopa pelkoa. Kahdesti muisteltiin puusta kimppuun pudot-
tautunutta pahantekijää. 

”En pidä numerosta neljä, tuosta jossa on paljon puita. Se tuo mieleen sarjamurhaajan, 
joka tappoi paljon naisia ja heitti ne sitten puihin. Niiden [puiden] näkeminen siis pelot-
taa minua.” Synkän metsän sijaan tämä keskustelija halusi kuvaan ihmisiä piknikille ko-
reinensa. Tyhjä metsä, ilman ihmisiä oli hänestä epäilyttävä. Yhden keskustelijan ajatuk-
set metsämaisema vei pakkotyöleirille. Tämä mielleyhtymä perustui kokemuksiin: van-
hassa Etelä-Afrikassa kuritushuonevankeja käytettiin muun muassa metsätöissä. 
Toisessa keskustelussa kuvan metsämaisemaa luonnehdittiin suorastaan kauhuelokuvan 
ympäristöksi. ”Kauhuelokuvissa käytetään tällaisia kuvia.” Yksi osallistuja osasi nimetä 
elokuvan Wrong Turn. Kolmaskin keskustelija vahvisti kauhuelokuva-ajatuksen:
”Metsässä ei voi kävellä yksin.” ”Ei. Se ei ole turvallista.”

Yksi keskustelija oli kuitenkin aivan eri mieltä. Hän piti erityisesti kuvista, joissa näkyi 
puita. Hän olikin syntyisin metsäiseltä alueelta: ”Pidän männyistä, sillä Tzaneenissa, jos-
ta tulen, Pietersburgissa, Georgesvillessä, mäntyjä on joka puolella.” Juontaja tiedusteli, 
tuovatko puut hänen mieleensä kotiseudun, ja keskustelija vahvisti: ”Se vie minut takai-
sin Tzaneeniin, Drakensburgiin.” Kaikkien muiden mielestä metsä oli pelottava paikka. 
Puussa voi olla jotain kamalaa. Yksi osallistuja muisteli koulussa luettua kertomusta, jos-
sa puusta laskeutui naisen kimppuun jokin olento. 

Kukaan Tlokwen keskustelijoista ei lähestynyt suomaisemaa luonnonrauhan tai kauneu-
den näkökulmista. Paukanevan pitkospuut lintutorneineen johti toistuvasti keskustelun 
siihen, miten surkeaan kuntoon hylätyt kaivosalueet jätetään. Kuvassa nähtiin esimer-
kiksi ”yksinäinen kaivostorni [oik. lintutorni] eikä minkäänlaista maisemointia. Kaikki 
kuollutta.” Yksi keskustelija sijoitti kuvan vankilakokemuksiinsa: hän hahmotti kuvan 
pitkospuut valvonta-alueen rajoiksi ja viereisen lintutornin vartiotorniksi.

Myös joki herätti epäilyksiä: missä ovat onkivan lapsen vanhemmat? Arveltiin, että ky-
seessä täytyy olla hyvin köyhä lapsi, koska hän joutuu hankkimaan ruokansa kalastamal-
la. Eikö hän tiedä, että alueen joet ovat kaivostoiminnan vuoksi niin huonolaatuisia, että 
niiden kalaa ei pitäisi syödä? Uiminenkin on kielletty. Merafongin keskusteluissa vesi oli 
tyypillisesti pelottava ja vaarallinenkin elementti. 
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Vaaroja rakennetussa 
ympäristössä

R
akennetun ympäristön kuvat saivat vaihtelevamman vastaanoton. Liikuntahallia 
arveltiin kaivosyhtiön rakennukseksi. Nurmon kirkko tunnistettiin kyllä kirkok-
si, mutta myös kaivosyhtiön konttoriksi, autiotaloksi ja kummituslinnaksi. Af-
rikkalaisten mielestä rakennus oli huonosti hoidettu: puita ja pensaita rehottaa 

ympärillä luokattomassa tilassa. Talvista maisemaa luonnehdittiin pelottavaksi, luotaan-
työntäväksi ja kylmäksi. 

Ostoskeskus herätti vastenmielisyyttä tukkoisuutensa vuoksi: ”En pidä toisesta kuvasta. 
Se näyttää ostoskeskukselta. En pidä niistä, koska ne ovat liian täyteen ahdettuja.” Toi-
nen puhuja piti kuvan paikoitusaluetta kuitenkin miellyttävänä. Kuvassa nähtiin myös 
liikenneonnettomuuden mahdollisuus. 

On epämiellyttävää, jos ihmisiä on liikaa, mutta autiuskaan ei miellytä. Koululaiset ker-
toivat, että ”ostoskeskukset ovat tunnettuja kidnappauksista”, ja tyhjässä pihassa nähtiin 
siihen otollinen ympäristö. Ostoskeskus punnittiin pelon paikaksi myös Tlokwen kes-
kusteluissa: aitaamattomat pihat ja avarat kadut tarjoavat väijymispaikkoja väkivallante-
kijöille. Liikuntahalliakaan ei pidetty paljon turvallisempana: ”se on liian pysähtynyt ja 
autio. Joku voi siepata minut”, selitti eräs keskustelija.

Suomalaisia kuvia katsellessaan eteläafrikkalaiset keskustelivat paljon epämiellyttävistä 
asioista. Kuvia arvioitiin leimallisesti pelon maantieteen näkökulmasta. Tuntemattomat 
tai selitystä vaille jäävät paikat tulkittiin turvattomiksi. Osa puheenvuoroista oli poissul-
kevia. Omasta kotoisuuden piiristä rajattiin pois epämiellyttäviä asioita: kuvat eivät ol-
leet kotoisia, koska ne olivat liian avoimia, liian kylmiä, liian tukkoisia tai niissä oli liian 
vähän ihmisiä. Samalla keskustelijat paljastivat olennaisia piirteitä oman kotiseutunsa 
nykyarjesta ja menneisyydestä: kaivostoiminnan ongelmista, saasteista, omista juuristaan 
apartheidin aikana, rikollisuuden ja väkivallan todellisuudesta. Nämäkin asiat on otetta-
va huomioon oman kotiseudun arjessa.

Onnettomuuksia ja 
ilkivaltaa

R
unsaimmat pelkoihin ja vaaroihin liittyvät keskustelut käytiin ymmärrettäväs-
ti virikkeen 10 kohdalla. Tulipalon, karstivajoaman ja maa-ainesvaraston kuvat 
esittivät nimenomaan kotiseutuun liittyviä vaaroja. Kaikkia näitä aiheita oli kui-
tenkin jo käsitelty edeltäneiden virikkeiden yhteydessä.

Tulipalot nousivat keskusteluun jo ilmalennon aikana. Fochvillen taajama toi yhden 
osallistujan mieleen tulipalon, joka tuhosi hänen asuntonsa edellisvuonna. Samalla kes-
kustelu sai vahvan poliittisen sävyn, sillä puhujan mielestä talo olisi voitu pelastaa, mutta 
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palokunta hidasteli eikä lopulta tullut ollenkaan paikalle. Hän oli vakuuttunut, että vi-
ranomaiset odottivat saavansa lahjuksia. Hän vei asiansa myös oikeuteen, mutta kuvasi 
tulosta kiihtyneesti ja sarkastiseen sävyyn: 

”ajattelin, että saan ehkä apua ’neutraalilta’ oikeusistuimelta, jolla on oikeus rankais-
ta hallitustakin, mutta he epäonnistuivat, eikä se johtunut siitä, että heillä ei olisi ollut 
näyttöä. He epäonnistuivat, koska minulla ei ollut rahaa lahjuksiin. Yksi hallituksen vi-
ranhaltijoista todellakin lahjoi jutussani lautamiehenä toimineen henkilön.” 

Omasta mielestään keskustelija oli jutussaan hyvinkin vahvoilla, mutta uskoo hävinneen-
sä korruption vuoksi. Hänelle jäi synkkä kuva maansa oikeusjärjestelmästä.

Lisää keskusteluja tulipaloista kuultiin, kun katseltavaksi tarjottiin naapurikunnan kirjas-
topaloa esittävä kuva. Aiheeseen tartuttiin heti. Yksi keskustelija kertoi, että vaikka palo-
vaara oli hänen asuinalueellaan ihan todellinen, vielä suurempi se oli maaseudulla, alu-
eilla joissa on kuivaa kasvillisuutta. ”Tulipalon kuva panee ajattelemaan Welverdiendiä, 
meidän kotiseutuamme, sillä siellä on aina suuri palovaara. Paloja on etenkin veldillä ja 
maatiloilla.” Tulipaloja sytytetään myös mielenilmaukseksi. 

Kaikissa keskusteluissa osallistujat pitivät selvänä, että kuvan tulipalo oli omalta koti-
seudulta. Kuvan rakennus tunnistettiin kuitenkin vain yhdessä keskustelussa: ”Näyttää 
Thokhozin virastotalon palolta. Sillä tavalla! Siinäpä vasta kotiseutua!” Keskustelijoiden 
mukaan tämäkin palo oli sytytetty tahallaan, mielenilmaukseksi.

Useilla oli omakohtaisia muistoja tulipaloista. Lapsetkin olivat miettineet tulipalon mah-
dollisuutta. Siitä oli keskusteltu kotona ja koulussa. Palovaaran uhka nähtiin esimerkiksi 
kynttilöissä, kaasuliedessä, sähköjohdoissa ja leivänpaahtimessa. Kerrottiin myös sukulai-
sen omistaman maatilan palosta.

Tulipalojen aiheuttamia vahinkoja lisäsi keskustelijoiden mukaan se, että niiden usein 
annetaan palaa loppuun. ”Eihän paikallisella palokunnallamme ole edes ajoneuvoa. Eipä 
siis yllätä, että kuvassakaan ei ole paloautoa taltuttamassa tulta.”

Virikkeen toinen kuva karstivajoamaan kurottelevista ihmisistä jakoi mielipiteitä. Vajoa-
mat ovat Merafongissa yleisiä. Vesi liuottaa karstimaahan onkaloita, jotka voivat olla ki-
lometrien syvyisiä. Kuvan maanvajoamakin liitettiin kaivostoimintaan: ”Tuo viimeinen 
kuva näyttää kaivoksen aiheuttamalta vajoamalta.”

Epävakaat alueet ovat vaarallisia, mutta niillä oleskelua ei voi kokonaan välttää. Turhia 
riskejä ei pitäisi kuitenkaan ottaa. Virikekuvan vajoamaa arveltiin todella vaarallisek-
si. “Onkohan tuossa vajoaman reunalla turisti? Vai ovatko nuo ihmiset kunnostamassa 
paikkaa? Vai pelkästään leikkimässä? Jos he vain leikkivät, niin kyseessä on kasvatuksen ja 
ymmärryksen puute.”

Lapsia karstivajoamat eivät juurikaan huolettaneet. Kuvaa pidettiin lähinnä jännittävänä: 
”ihmiset siinä katselevat syvyyteen korkealta”. Koska maanvajoamia on kaikkialla, niihin 
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on totuttu. Pienimmät vajoamat voivat houkuttaa leikkimään. Näin itsekin lapsia aja-
massa polkupyörillä rinkiä vajoaman sisällä samaan tapaan kuin skeittirampilla. Lapset-
kin mainitsivat putoamisen mahdollisuuden hieman myöhemmin: ”joku voi säikäyttää 
heidät; he voivat luisua reikään ja loukkaantua.” Yksi keskustelija piti ruohikossa makoi-
lua ylipäätään vaarallisena lian ja hyönteisten vuoksi. 

Karstivajoamien uhkaan suhtauduttiin vähän samaan tapaan kuin heikkoihin jäihin Suo-
messa. Heikot jäät tiedetään vaarallisiksi. Kymmeniä ihmisiä kuolee jäihin joka vuosi. 
Siitä huolimatta pilkkimiehet kiirehtivät jo syksyn ensimmäisille jäille. Jokivarren asuk-
kaille keväinen jäidenlähtö jäälauttoineen on kotiseudun vuodenkiertoon olennaisesti 
kuuluva, tärkeä asia. Vaarakin on kotiseutukokemuksen osa.

Yksi keskustelija määritti hasardikuville yhdistävän otsikon: ”luonnon tasapainon rik-
koutuminen”. Puhujan syyttävä sormi osoitti kaivostoimintaan, mutta hän esitti toivei-
ta myös hallitukselle: ”Kaivoksen on otettava vastuu liejukasoista. Kaivamisen päätyttyä 
heidän pitäisi kunnostaa ympäristö. Hallituksen on otettava vastuu palotoimesta.” Syytä 
oli myös piittaamattomissa ihmisissä, jotka rakensivat vaarallisille paikoille, kuten myrk-
kyjäämiä sisältävien jätekumpujen viereen ja kurkkivat henkensä kaupalla karstivajoa-
miin. Jopa tulipalon kaltaisiin onnettomuuksiin voitaisiin jossain määrin varautua. 

Osa siirtotyöläisinä Merafongissa asuvista keskustelijoista suhtautui hasardivirikkeeseen 
torjuvasti. Yksi paloaseman keskusteluun osallistunut selitti kuvaavasti, että virike kuvasi 
hänen työtään ja työpaikkaansa, jota hän ei oikeastaan pitänyt kotiseutunsa osana. Hä-
nelle koti(seutu) oli ennen muuta mukavuuden alue: ”en minä halua mitään tuosta [on-
nettomuuksien kuvista] kotiini, jossa tunnen oloni mukavaksi.” Toinen osallistuja pohti, 
että työpaikan ja kodin välillä olisi yleensäkin hyvä olla etäisyyttä. Hänkin piti virikkeen 
tunnelmaa epämiellyttävänä: ”työn pitäisi olla kaukana asuinalueesta. Niiden välissä pi-
täisi olla iso erottava puskuri.”

Maa-ainesten varastointialue, 
tulipalo ja ihmisiä karstivajoaman 
reunalla. Kuvat: Eric Stoch.
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Turvallisuuden merkitys

V
aikka pelon ja vaaran kokemukset saivat runsaasti tilaa eteläafrikkalaisten ko-
tiseutukeskusteluissa, afrikkalaiset keskustelijat eivät sivuuttaneet myöskään 
turvallisuuden tunnetta. Siitäkin puhuttiin paljon. Oman yksityisyyden ra-
jaaminen osoittautui keskustelijoita yhdistäväksi ja kotiseutua luonnehtivaksi 
tekijäksi. 

Kun keskustelijoita pyydettiin valitsemaan yksi valokuva itselle henkilökohtaisesti tär-
keästä paikasta tai asiasta, ylivoimaisesti useimmin mainittu kuva-aihe oli omaa kotia 
ympäröivä aitaus. Suomalaisen lukijan mielessä muuri voi herättää mielikuvan eristykses-
tä tai vankeudesta, mutta Merafongissa se edustaa turvallisuutta, asioiden hallintaa ja en-
nakoitavuutta. Etelä-Afrikassa jokainen asumus on tapana erottaa jonkinlaisella aidalla, 
sillä aitaamattomaan taloon on lähes mahdotonta saada vakuutusta.

Usein kuviin valittiin myös perheenjäseniä: isä, äiti tai omat lapset. Sitä perusteltiin tur-
vallisuuden, läheisyyden, rakkauden ja tuttuuden kaltaisilla määreillä. 

Esineistä useimmin mainittiin rumpu. Se viittasi harrastuksiin, yhteisöllisuuteen sekä ko-
tiseudussa vahvasti läsnä olevaan musiikin ja tanssin kulttuuriin. Mutta kotiseudun ku-
vaksi nimettiin myös rujompia näkymiä, kuten kuva maisemaa halkovista viemäriputkis-
ta. Niitä perusteltiin toteamalla, että nekin kuuluvat omaan elinympäristöön. Yksi Car-
letonvillen keskustelija selitti, että karstivajoamat ovat vaarallisia, mutta hänelle ne ovat 
tuttuja. Hän voisi valita ne kotiseutua esittäväksi kuvaksi, sillä niitä on joka puolella.

Etelä-Afrikassa jokaisen kodin ja julkisrakennuksen ympäröi aita. Kuva: Sulevi Riukulehto.
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Kotiseudun muuttumisen 
aiheuttamat uhat

E
dellisen hasardivirkkeen aiheet olivat yhä osallistujien mielissä, kun heiltä kysyt-
tiin, onko jokin muuttanut tai jopa hävittänyt kotiseudun tärkeitä piirteitä. Kai-
vokset saivat niskaansa varsinaisen ryöpyn: ”Syytän kaivoksia siitä, etteivät ne kor-
jaa jälkiään lopetettuaan, sillä ne saastuttavat vetemme, eikä se vahingoita pelkäs-

tään ihmisiä vaan myös karjaa; se myös rajoittaa meitä edistymästä elämässä. Vedessä on 
säteilyä, mutta useimmat ihmiset eivät ymmärrä, mitä varoituskyltit tarkoittavat – mikäli 
kylttejä on asetettu. He käyvät kalassa, tai lapset leikkivät vedessä.” 

Pahana kakkosena seurasi paikallishallinto; sitä ruodittiin vielä pitemmin sanakääntein. 
Monet kokivat, että nykyhallinnon aikana poliittisesti sopiva ohittaa pätevämmän: ”Kun 
nykyinen hallitus otti vallan, se potkaisi pihalle kaikki osaavat ihmiset ja korvasi poliittisil-
la nimityksillä.” Siksi päätöksentekijät eivät enää olleet yhtä osaavia kuin ennen. Kerrottiin 
korkeissa asemissa olevista ihmisistä, jotka olivat lukutaidottomia ja viranhaltijoista, jotka 
eivät suoriutuneet töistänsä, koska osaaminen puuttui. 

Sama ajatuskulku paljastui tukiasuntojen rakentamista koskevasta puheenvuorosta:
”Hallitus rakentaa tukiasuntoja sinne, missä asun. He tekivät noin 50 taloa vajoamisher-
käksi tiedetylle alueelle; kaikki nuo talot menetettiin karstivajoamien vuoksi.” Puhuja on 
vakuuttunut, että näin tapahtui, koska lukutaidottomat ja epäpätevät ihmiset olivat päät-
tävissä asemissa. Maapohjan turvallisuuden selvittänyt arvioijakin oli hänen mielestään pä-
temätön, pikemmin poliittisesti kuin taitojensa perusteella nimitetty.

Keskustelijoiden mielestä tilanne oli kehittynyt entistä huonommaksi. Asutusohjelmas-
sa oli ongelmia. Uudet talot olivat pienempiä ja uudet asuinalueet huonompia kuin van-
hat. Sekä laatu että määrä olivat laskeneet pitkään. Asutusohjelman parhaat asunnot olivat 
vuosikymmenten takaa. ”Asiat kehittyvät huonosta pahemmaksi. Edellinen hallitus järjesti 
ihmisille parempia taloja – talot ovat muuttuneet nelihuoneisista yksihuoneisiksi. Ihmisiä 
siirretään epävakaille alueille, kuten karstivajoamien liepeille.”

Kotiseudulla tapahtuneista epämiellyttävistä muutoksista kertoo myös eläytymistehtävän 
vastaus: ”Nämä uudet talot eivät tunnu mukavilta, sillä ne sijaitsevat vaarallisella alueella, 
epävirallisen asutuksen vieressä, alueella, jota ei huolleta.” 

Kotoisuuden tunteen 
muodostuminen

K
aikista edellä kuvatuista kielteisistä ja ikävistä piirteistä huolimatta eteläafrikkalai-
set kotiseutukeskustelijat sittenkin pitivät omaa kotiseutuaan arvossa. Eläytymis-
tehtävän vastauksissaan he paljastivat, että Merafongista poismuuttamiseen suh-
tauduttiin torjuvasti. Uusi asunto haluttaisiin valita pääsääntöisesti saman kunnan 

alueelta. Kauemmas haluttiin muuttaa lähinnä silloin, kun sinne syystä tai toisesta oli jo 
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muodostunut yhteys. Täysin vieraalle alueelle muuttamisessa nähtiin monia ongelmia. 
Turvattomuus lisääntyisi, jos yhteys nykyisiin ystäviin ja perheeseen katkeaisi: ”En tuntisi 
olevani kotonani vaan olo tuntuisi tyhjältä, sillä kaikki ystäväni olisivat poissa ja perheeni 
olisi kaukana.”

Kuka tietää, millaisia olisivat naapurit ja millaista rikollisuutta uudella alueella kohtaisi? 
Vanhalla kotiseudulla vaarallisetkin asiat olivat jo tuttuja. Siellä osattiin liikkua, toimia 
odotusten mukaisesti ja ennakoida tulevaa. Muuttaessa voisi menettää itselleen tärkeitä 
asioita ja kohdata tuntemattomia uhkia. Uudet ihmiset olisivat vieraita, selviytymisen epä-
varmuustekijä. Keskustelijat eivät ajatelleet pelkästään rikollisuutta. Kielteinen vaikutelma 
voisi syntyä myös epätietoisuudesta tai epäluulosta alueella asuvia ihmisiä kohtaan: “Ei, en 
pidä tilanteesta, sillä en tunne heidän uskontoaan, tai mitä he tekisivät, tai sitä, olisivatko 
he hyviä vai huonoja ihmisiä.”

Häiritseviä asioita voisi liittyä myös asuinrakennukseen: talo ei saisi olla liian suuri eikä 
vieras. Suomalaisittain outo henkimaailmakin mainittiin turvattomuuden syynä: ”Olen 
muuttanut uuteen taloon eikä se tunnu kodilta eikä mukavalta. Ihmiset ympärilläni teke-
vät oloni epämukavaksi, talo on liian suuri ja jokin pelottaa minua. Luulen, että talossa on 
henkiä, jotka valtaavat minut nukkuessani ja pelottavat minua.” Koti ei ole koti, ellei sitä 
tunne kunnolla.

Monikulttuurisuus on Etelä-Afrikalle tyypillistä. Maaseudullakin törmää kulttuurien kir-
joon. Jokainen on miettinyt erilaisuuden kohtaamista, ja siksi vastauksia kysymykseen, 
mitä ihminen voi tehdä kotoutuakseen, annettiin kuin apteekin hyllyltä: Muita ei saa lou-
kata. On noudatettava sääntöjä. On ymmärrettävä paikallista kulttuuria. Tarvitaan kun-
nioitusta. Se, mikä sopii muille, ei välttämättä sovi sinulle.

Monilla oli tarjota mietelause muuton varalle: Kunnioita yhteisöä. Ymmärrä asemasi. Kes-
kustele itseäsi vanhempien kanssa. Tutki paikkaa ja opettele toimimaan siellä. Toisin sa-
noen: ole hiljaa ja kuuntele. Näissä sanoissa on englanninkielessä samat kirjaimet: listen = 
silent. Niillä on myös sisällöllinen yhteys: kunnolla voi kuulla vain, jos on itse hiljaa.
Jotkut ohjeista ovat keskenään ristiriidassa, mutta silti oivallisia: On hankittava paikallisia 
ystäviä, sillä paikka on ihmisiä. Omia juuriaan ei silti saa kadottaa, sillä paikka jättää ih-
miseen aina jäljen. Siksi ajatus siitä, että uusi paikka otetaan omaksi viemällä sinne jotakin 
vanhasta, sai vahvaa kannatusta. Uudesta asuinpaikasta tulee sinun kotiseutusi, kun teet 
siellä sinulle tärkeitä asioita. Se luo kotoisuutta. Kyse on asenteesta: jokainen antaa itse 
merkityksen paikalle.

Alakoulun oppilaat tarjosivat konkretiaa: Tärkeintä on tutustua naapureihin. Jokin ruo-
kalahja voi olla sopiva vieraanvaraisuuden osoitus. Se voi johtaa vastavierailuun ja tehdä 
koko yhteisölle hyvää. Yksi kertoo käyneensä esittäytymässä naapureille jo etukäteen. Var-
sinaisen muuttohetken tultua asukkaat olivatkin jo tuttuja.

Afrikkalaiset olivat yksimielisiä siitä, että yhteisön ulkopuolelle ei kannata jäädä. Yksi kes-
kustelija muotoili kotoutumiseen kolmiosaisen ohjeen: ”elä maassa maan tavalla, tutustu 
ihmisiin ja liity yhteisöösi, mutta älä tallo muiden varpaita”. Uskon, että tämä ohje toimii 
kaikkialla, myös Suomessa.
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Killinkosken Wanhan Tehtaan kutomosalissa esiteltiin 
VPK:n palokalustoa kesällä 2021. Kuva: Nalle Ritvola.
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Yhteisölliset ja 
osallistavat 

paikallismuseot 
Korjaustalkoita, kokoelmien hoitoa 

ja yleisötapahtumia 

Jonina Vaahtolammi

P
aikallismuseot ovat omien alueidensa ja aihepiiriensä kulttuuriperinnön säi-
lyttäjiä, jotka tarjoavat kulttuuripalveluita, tapahtumia ja tekemistä, mutta 
myös osallistumisen mahdollisuuksia alueensa asukkaille ja aihepiirinsä ja 
kulttuuriperinnön harrastajille. Paikallismuseoilla on tärkeä rooli paikallisen 
muistin vaalijoina ja perinteiden säilyttäjinä, ja niiden erityislaatuisuus piilee 
nimenomaan osallisuudessa ja siihen kannustamisessa. Osallistumisen muka-

na tulee kuitenkin vastuu eri näkökulmien huomioimisesta, jotta paikallista kulttuuripe-
rintöä säilytettäisiin ja esiteltäisiin mahdollisimman monipuolisesti ja -arvoisesti. 

Paikallismuseoiksi katsotaan sivutoimisesti tai vapaaehtoisvoimin hoidetut paikalliset 
kotiseutumuseot, erikoismuseot ja muut museot. Usein paikallismuseoiksi katsotaan ne 
museot, jotka eivät saa säännöllistä valtionavustusta museotoimintaan. Monet paikallis-
museot keskittyvät esittelemään oman alueensa paikallista historiaa ja ominaispiirteitä, 
mutta osa paikallismuseoista on erikoistunut tiettyyn teemaan. Paikallismuseoita yllä-
pitävät monessa tapauksessa yhdistykset, säätiöt ja kunnat, mutta myös yritykset, seura-
kunnat ja yksityiset ihmiset.1
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Suomessa on lähes 1 000 paikallismuseota. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 
2012 tekemän selvityksen mukaan näistä 730 oli kuntien, yhdistysten ja säätiöiden yl-
läpitämiä. Paikallismuseoiden toiminnan aktiivisuus kuitenkin vaihtelee: joidenkin mu-
seoiden aktiivinen toiminta hiipuu, mutta myös uudet museot aloittavat toimintansa. 
Museoviraston viimeisin vuonna 2015 toteutettu kysely paikallismuseoiden toiminnasta 
välitettiin noin 750 paikallismuseolle, ja näistä noin 340 vastasi. 

Suomessa museon perustaminen ei ole luvanvaraista, vaan kuka tahansa voi perustaa mu-
seon. Moni paikallismuseo on syntynyt yhteisön tarpeesta tallentaa omaa kulttuuripe-
rintöään, toisin kuin monessa Keski-Euroopan maassa, jossa valtio ja yläluokka on ollut 
suuressa roolissa museoiden alkutaipaleilla.2 Suomesta löytyykin suuri kirjo hyvin erilai-
sia, suuria ja pieniä, moneen eri teemaan keskittyviä museoita. 

Yhteisölliseen muistamisen tehtävään keskittyvillä muistiorganisaatioilla eli museoilla, 
kirjastoilla ja arkistoilla, on kolme tehtävää. Ne auttavat ihmisiä löytämään ympäristös-
tään menneisyyden jälkiä, ne kannustavat ihmisiä ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan 
ympäristöönsä sekä ne toimivat yhteisön muistina.3 Näissä kaikissa tehtävissä osallisuu-
della ja osallistamisella on sijansa. 

Paikallismuseot ovat useimmiten ei-ammatillisesti hoidettuja ja moni on aikanaan 
kotiseutuyhdistyksen perustama. Erityisen paljon näitä kotiseutumuseoita syntyi 
1940–1950-luvuilla, sotien jälkeen heränneessä huolessa perinteisen suomalaisen maa-
seutuyhteiskunnan kulttuuriperinnön säilyttämiseksi4. Vilkuna painottaa paikallismuse-
oiden roolia oman paikallisyhteisönsä sosiaalisena välineenä ja toiminnan kenttänä, joka 
tuo automaattisesti mukaan osallisuuden ja osallistamisen paikallismuseoiden ytimenä5.

Osallistavat menetelmät ja 
osallisuus museoissa

O
sallistavat menetelmät ovat museoille keino ottaa ympäröivä yhteisö ja muse-
on yleisö mukaan pohtimaan museon teemoja, yhteistä kulttuuriperintöä ja 
sen tarinoita. Osallistamisella tarjotaan yleisölle mahdollisuus ottaa osaa mu-
seon toimintaan ja sen kehittämiseen. Tässä artikkelissa käsitellään osallista-

vien menetelmien hyödyntämistä suomalaisissa paikallismuseoissa, jotka ovat pitkälti va-
paaehtoisuuteen pohjautuvia pienehköjä paikallisen kulttuuriperinnön keskuksia. Artik-
kelissa pohditaan myös osallisuuden mukanaan tuomia haasteita ja vastuita. 

Osallistavien menetelmien taustalla vaikuttaa osallisuusajattelu, jossa museon yleisöille 
halutaan tarjota ääni museossa, mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa omaa versiotaan muse-
on teemoista. Yleisön osallistaminen tekee museon palveluista ja kokoelmista myös saa-
vutettavampia. Osallistavissa menetelmissä vuorovaikutus ja vuoropuhelu ovat tärkeällä 
sijalla. Yleisöltä voidaan esimerkiksi kysyä, millaisia palveluita ja tapahtumia he museolta 
odottavat ja suunnitella niitä yhdessä.6

Kulttuuriperintöön osallistuminen ja uuden luominen ei välttämättä vaadi mukaan mu-
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Paikalliset asukkaat voivat osallistua paikallismuseon toimintaan esimerkiksi korjaustöiden kautta. 
Kuva on Talonpoikaismuseo Yli-Kirrasta Punkalaitumelta, jonka rakennuksia hoidetaan pitkälti talkoovoimin. 

Kuva: Sini Hirvonen, Suomen Kotiseutuliitto.

seoita tai muita julkisia kulttuuriperinnön organisaatioita, mutta museot voivat kannus-
taa ihmisiä tuomaan esille omia näkemyksiään ja kanavoida tuloksia vaikkapa näytte-
lyksi, julkaisuksi tai muuksi yleisötuotteeksi. Tällöin myös muilla on helpommin mah-
dollisuus tutustua näihin näkemyksiin ja tarinoihin. Monenlaiset yhteisöt luovat tämän 
päivän kulttuuriperintöä ja museoiden on tärkeää pohtia, millä tavoin ne voivat olla mu-
kana ja millä edellytyksillä tallentaa tätä perintöä. Museot voivat myös tuoda yhteisöjen 
työhön mukaan vakautta ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuutta vakiintuneina, tietyt 
resurssit ja toimintatavat omaavina kulttuuriperinnön asiantuntijoina.7

Osallistavia menetelmiä hyödynnetään museoissa yleisimmin yleisötyössä ja museope-
dagogisen toiminnan osana, mutta jonkin verran myös kokoelmatyössä ja näyttelyiden 
tekemisessä. Kokoelmatyössä osallistaminen voi olla esimerkiksi yleisön näkemysten ja 
muistojen keräämistä kokoelmaesineistä. Yleisön osallistaminen tekee kokoelmista saavu-
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tettavampia ja vaikuttavampia8. Myös esimerkiksi museoiden kehityshanke Museo 2015 
-hankkeen yhteydessä tuotettu Kokoelmapolitiikan muistilista museoille9 muistuttaa kir-
jaamaan kokoelmapoliittiseen ohjelmaan mahdollinen kokoelmien yhteisöllinen tallen-
nustyö ja pohtimaan kokoelmien saavutettavuutta. 

Näyttelypuolella on hyödynnetty osallistamista esimerkiksi näyttelyaiheiden kehittelyssä 
tai toteutettu näyttelyitä alusta asti yleisön kanssa yhteistyössä. Myös itse näyttely voi olla 
osallistava ja kannustaa kävijää kokeilemaan ja osallistumaan näyttelyyn tai tuomaan sii-
hen omia tarinoitaan tai muistojaan. 

Osallistaminen on hyödyllistä koko museon toiminnalle ja se vakiinnuttaa museon roo-
lia julkisena toimijana ja kaikille avoimena paikallisena kohtaamispaikkana. Esimerkiksi 
kokoelmatyössä yleisön mukaan ottaminen voi saada kokoelmat läheisemmiksi suurelle 
yleisölle ja saada heidät tuntemaan yhteyttä kokoelmiin. Osallistaminen tekee museosta 
”meidän museon”, yhteisön oman kohtaamisten ja muistin paikan ja tuo sille puolustajia 
ja puolestapuhujia yhteiskuntaan. 

Osallistaminen ja osallisuus 
suomalaisissa paikallismuseoissa

S
uomalainen paikallismuseotoiminta on syntyvaiheistaan asti pitkälti perustunut 
innostuneiden asukkaiden omaan kulttuuriperintöön kohdistuvaan aktiivisuu-
teen ja suureen määrään vapaaehtoistyötä.10 Paikallis- ja kotiseutumuseot ovat 
usein syntyneet paikkakunnan aktiivisten asukkaiden yhteisenä ponnistuksena, 

vastaamaan huoleen perinteisen maatalousvaltaisen kulttuuriperinnön säilymisestä. 

Paikallismuseot ovat monesti itsessään osallistavia, koska museon perustaminen sekä sen 
hoitaminen vapaaehtoispohjalta edellyttää sitä ylläpitävän taustatahon aktiivisuutta ja 
ympäröivän yhteisön aktivointia. Paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen keskittyvät 
paikallismuseot aktivoivat erityisesti lähialueen asukkaita, eri teemoihin keskittyvät eri-
koismuseot tarjoavat vapaaehtoistehtäviä alan harrastajille. Esimerkiksi Jokioisten Mu-
seorautatietä ylläpitävä Museorautatieyhdistys kokoaa rautateistä kiinnostuneita harrasta-
jia ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua työhön aiheen parissa ja sotateemoihin keskitty-
vät lukuisat paikallismuseot houkuttelevat toimintaan mukaan sotahistorian harrastajia. 

Paikallismuseoille on tyypillistä vapaaehtoispohjalta tapahtuva museon kokoelmien hoi-
taminen ja sen palveluiden järjestäminen, ja kiinnostuneita paikallisia otetaan mielel-
lään mukaan kotiseutu- ja museoyhdistysten ja säätiöiden toimintaan. Talkootoiminnan 
markkinoinnin laajuus kuitenkin vaihtelee kovasti. Moni kotiseutu- ja museoyhdistys 
kaipaa nykyään lisää aktiivisia toimijoita riveihinsä, ja markkinoimalla kiinnostavaa mu-
seotyötä voisi kenties löytyä aktiiveja myös yhdistysten muuhun toimintaan. Viime vuo-
sina vallinnut museobuumi ja suuri kiinnostus museoita kohtaan kannattaa hyödyntää ja 
kertoa aktiivisesti mukaan pääsystä matalalla kynnyksellä. 

Vuoden 2012 paikallismuseoselvityksen arvion mukaan noin 10 000 ihmistä tekee vuo-
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sittain vapaaehtoistyötä paikallismuseoissa yhteisen kulttuuriperinnön parissa, yhteensä 
noin 280 000 tuntia. Vuosien 2012 ja 2015 selvitysten mukaan paikallismuseossa toimii 
keskimäärin noin 15 vapaaehtoista, mutta vaihteluväli on suuri. Enimmillään paikallis-
museon toiminnassa voi olla mukana jopa 250 vapaaehtoista.11 Osallistamisella ja vapaa-
ehtoisuuteen perustuvalla museotyöllä on siis suuresti väliä, erityisesti paikallisesti ja pai-
kallisen kulttuuriperinnön vaalimiselle. 

Osallisuuden monet muodot 

M
onissa Suomen paikallismuseoissa käytetään osallistavia menetelmiä koko 
museon ylläpidosta ja fyysisestä hoitamisesta kokoelma- ja yleisötyöhön. Mo-
ni paikallismuseoista sijaitsee vanhoissa, jatkuvaa kunnostusta kaipaavissa ra-
kennuksissa. Talkootyö on erittäin merkittävässä roolissa paikallismuseoiden 

rakennusten ylläpidossa. 

Esimerkiksi Hankasalmen Museokylää ylläpitävä Hankasalmen kotiseutuyhdistys Kes-
ki-Suomessa on toteuttanut viime vuosina merkittävät korjaukset alueen rakennuksissa, 
pääosin talkootyönä. Museokylään kuuluvan Hallan tuvan peruskorjaus perustuksista ve-
sikattoon tehtiin osin Leader-rahoituksella ja osin talkootyöllä vuosina 2018–2020.12

Myös Punkalaitumella sijaitsevan Talonpoikaismuseo Yli-Kirran kunnossapidossa on va-
paaehtoisilla merkittävä rooli. Museon alueella järjestetään kesäaikaan joka tiistai talkoot, 
joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Alueen kunnostamiseen voi osallistua ku-
ka vain ja monenlaisilla taidoilla13. Yli-Kirran toimintamalli on mainio, ja se voisi sopia 
monelle muullekin paikallismuseolle. Talkoita ei välttämättä tarvitse järjestää joka viikko, 
vaikka kerran kuukaudessakin järjestettävät avoimet talkoot tarjoaisivat kiinnostuneille 
hyvän tilaisuuden tutustua museon toimintaan ja harkita omaa osallistumista. 

Paikallismuseoiden kokoelmia leimaa monesti primääristen kontekstitietojen vähyys, 
koska kokoelmia kerätessä ei ole tallennettu kontekstitietoja aina riittävästi. Tämän 
vuoksi monessa paikallismuseossa on ryhdytty keräämään toissijaisia kontekstitietoja, ny-
kypäivän ihmisten muistoja samankaltaisista esineistä14. Osallistavaa kokoelmatyötä par-
haimmillaan. 

Monessa paikallismuseossa kokoelmatyötä tekevät tai siihen osallistuvat vapaaehtoiset. 
Rovaniemen kotiseutumuseota ylläpitävä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto hyödyn-
tää vapaaehtoistoimintaa hyvin laajasti koko toiminnassaan ja yhdistyksen kaikilla tasoil-
la kiinnitetään erityistä huomiota talkooväkeen ja talkoolaisten rekrytointiin. Yhdistyk-
sen museopalvelutoimikunnassa toimii oma kokoelmajaosto, joka hoitaa museon koko-
elmatyötä yhteistyössä Lapin maakuntamuseon asiantuntijan kanssa.15 

Hyvä toimintatapa paikallismuseon kokoelmatyöhön onkin hoitaa sitä yhteistyössä alu-
eellisen vastuumuseon kanssa, jolla on osaamista ja asiantuntemusta kokoelmatyöhön. 
Vapaaehtoiset paikalliset asukkaat tuovat kuitenkin eri näkökulmia ja paikallista tietoa 
museon kokoelmien hoitoon ja esittelyyn. 



Hankasalmen Museokylän rakennus-
ten korjaamiseen osallistuu vapaa-
ehtoisia, kuten monessa muussakin 
Suomen paikallismuseossa. 
Kuva on Hankasalmen Museokyläs-
tä. Kuva: Sini Hirvonen, Suomen 
Kotiseutuliitto.
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Paikallismuseoiden yleisötyö on myös varsin usein osallistavaa. Vapaaehtoisilla on suuri 
rooli toiminnan suunnittelussa, mutta myös itse toiminta on osallistavaa monessa mu-
seossa. Sagalundin museo Kemiönsaarella panostaa erityisesti lapsille suunnattuun oh-
jelmaan, joka kannustaa kokeilemaan ja leikkimään. Ilmajoen Yli-Lauroselan talomuseo 
on puolestaan tuonut osallistavan pakopelin museoympäristöön.16 Osallistavaa ja yleisön 
mukaan ottavaa yleisötyötä on tarjolla myös monessa muussa museossa ja monessa pai-
kallismuseossa esimerkiksi opastuksia vetävät vapaaehtoiset. 

Nykypäivän osallisuus ja yhteisöllisyys kukoistavat verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Näi-
hin välineisiin ja ympäristöihin kannattaa myös paikallismuseoiden suunnata perintei-
sen museotyön lisäksi. Sosiaalinen media tarjoaa paikallismuseoille paljon osallistamisen 
mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tavoittaa paikallinen yhteisö entistä paremmin. 

Monessa Facebookin paikallisessa, paikkakunnan tai alueen historiaan ja kulttuuriperin-
töön keskittyvässä ryhmässä tiedustellaan taajaan yleisön tietoja vaikkapa vanhoista valo-
kuvista. Tämä on mahdollista myös paikallismuseoille, mutta valokuvien julkaisun koh-
dalla kannattaa muistaa myös tietosuoja ja sen velvoitteet. 

Sosiaalinen media tarjoaa paikallismuseoille myös oivan kanavan kertoa toiminnastaan ja 
työstään ja samalla houkutella uusia tekijöitä joukkoihinsa. Avaamalla museotyötä ja sen 
monia mahdollisuuksia avoimesti kaikille tehdään näkyväksi tärkeä kulissien takainen 
työ, joka on välttämätöntä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Museoiden kannattaa myös 
kertoa avoimesti mahdollisuudesta päästä mukaan tekemään paikallismuseoon vapaa-
ehtoistyötä ja muistaa toistaa tätä viestiä tasaisesti. Myös tapahtumissa on hedelmällistä 
rekrytoida uutta väkeä mukaan. 
 

Osallistavan museotyön 
vastuut ja haasteet

K
uten kaikessa museotyössä, myös yleisön mukaan ottavassa osallistavassa museo-
työssä on hyvä huomioida erilaisten näkökulmien mahdollistaminen ja mukaan 
ottaminen ja tämän myötä museon saavutettavuus ja avoimuus. Paikallisyhtei-
sössä on mukana monenlaisia ihmisiä monenlaisista erilaisista taustoista, ja eri-

laisten äänien ja mielipiteiden salliminen paikallismuseossa tekee sen työstä entistä vai-
kuttavampaa ja tasapuolisempaa. Erilaisten näkökulmien esiin tuominen ja mahdollista-
minen tekee museon työstä myös kiinnostavampaa ja entistä useampaa koskettavaa. 

Erityisen tärkeää on huomioida osallistaminen ja sen esille tuominen paikallismuseon 
kokoelmatyössä. Koska museoita ja erityisesti niiden kokoelmia hoitavat ihmiset käyttä-
vät valtaa eli määrittelevät, mitä museoon tallennetaan17 on paikallismuseoissa suositelta-
vaa ottaa paikallinen yhteisö mukaan tekemään näitä valintoja. Paikallismuseota hoitava 
väki saattaa vaihtua tiheäänkin, koska työtä tehdään vapaaehtoisesti, ja tällöin esimerkik-
si yhteisön kanssa tehty kokoelmatyö voi tuoda hiukan vakautta ja jatkuvuutta kokoel-
mavalintoihin. Vallan mukana tulee myös vastuu, ja erityisesti tavat hoitaa kokoelmia ja 
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Yleisöopastus Sagalundin 
museolla Kemiönsaarella. 

Kuva: Sini Hirvonen, 
Suomen Kotiseutuliitto.

tehdä kokoelmiin liittyviä valintoja on syytä kirjata ylös 
esimerkiksi kokoelmapolitiikkaan tai -ohjelmaan. 

Monessa paikallismuseossa onkin tehty viime vuosina 
kokoelmaohjelmia, usein yhteistyössä alueellisten vas-
tuumuseoiden kanssa. Kokoelmaohjelma tai -politiikka 
on kirjallinen selostus museon tavoista hoitaa ja kartut-
taa sen kokoelmia. Kokoelmaohjelmassa kerrotaan, mi-
ten kokoelmat ovat muodostuneet, miten ne karttuvat 
eli kasvavat ja miten sen tietoja kirjataan. Ohjelmassa 
kerrotaan, mihin museossa halutaan keskittyä ja millais-
ta aineistoa kerätä. Kokoelmaohjelma auttaa määritte-
lemään, mitä otetaan vastaan ja mitä ei. Kirjattu koko-
elmaohjelma helpottaa museon kokoelmien hoitamista 
myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa.18

Erityisen harkitsevainen paikallismuseoissa on hyvä olla 
kokoelmapoistojen suhteen. Viime vuosina museoissa 
on puhuttu enemmän ja enemmän kokoelmapoistoista 
ja alettu nähdä ne yhtenä keinona hillitä hallitsematto-
masti kasvavia kokoelmia. Kokoelmapoistoilla tarkoi-
tetaan useimmiten museo-objektin tai -objektien pois-
tamista kokoelmasta eli niiden statuksen muuttamista 
museo-objektista joksikin muuksi19. Kokoelmapoistoja 
on käytetty keinona parantaa museokokoelmien laatua, 
niin että kokoelmissa olisi pääsääntöisesti niihin muse-
on kokoelmaohjelman ja museon linjan mukaan kuulu-
via objekteja. 

Mahdolliset kokoelmapoistot on kuitenkin tärkeä teh-
dä harkitusti ja kirjattua menettelyä noudattaen, jos sel-
laisia lähdetään paikallismuseossa tekemään. Poistojen 
tekeminen edellyttää menettelyyn perehtymistä ja hy-
vää harkintaa. Kunkin paikallismuseon suhtautuminen 
poistoihin kannattaa määritellä jo kokoelmaohjelmassa. 
Poistoihin ryhtyäkseen olisi museon myös hyvä tuntea 
kokoelmansa ja niiden sisällöt hyvin. Paikallismuseoissa 
mahdolliset poistot olisi hyvä tehdä yhteisöllisesti, niin 
että esimerkiksi museota ylläpitävän yhdistyksen hallitus 
tai johtokunta hyväksyy poistot. 
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Osallistavassa, paikallisyhteisön mukaan ottavassa museotyössä voi tulla toki haasteita 
vastaan esimerkiksi mukaan innostamisen vaikeuden, osallistujien ristiriitaisten näkemys-
ten tai toiminnan hallitsemattomuuden muodossa, mutta useimmiten osallistaminen on 
kannattavaa ja uusia toimijoita mukaan houkuttelevaa. Osallistavaa otetta hyödyntämällä 
paikallismuseo voi saada uusia innokkaita toimijoita ja sen työstä kiinnostuneita yleisöjä 
niin omalta toiminta-alueelta kuin kauempaakin. 

Yhteisölliset ja osallistavat paikallismuseot 
– verkostoja ja tekemisen meininkiä

P
aikallismuseoiden vahvuus on niiden vahvassa paikallisuudessa ja vapaaehtoisuu-
teen perustuvassa toimintamallissa. Tekemällä museotyötä yhdessä ympäröivän 
yhteisön kanssa, osallistamalla sitä säännöllisesti ja tarjoamalla kiinnostuneille 
paikallisille mahdollisuuden osallistua ne voivat kertoa monenlaisia näkökulmia 

ympäröivästä kulttuuriperinnöstä ja saada yhteisönsä monet eri äänet kuuluviin. 

Vapaaehtoisuuteen pohjautuvassa mallissa on kuitenkin myös riskinsä, jos väki vaihtuu 
tiheästi, ja paikallismuseoissa on panostettava jatkuvuuden vaalimiseen ja käytäntöjen 
kirjaamiseen. Osallistumisen mahdollisuuksista olisi myös hyvä kertoa ympäröivälle yh-
teisölle säännöllisesti ja muistaa avoimen viestinnän hyödyt. 

Suomessakin vuonna 2017 ratifioitu Faron puiteyleissopimus korostaa kulttuuriperin-
töä yhteisenä ja arvokkaana voimavarana sekä kaikkien ihmisten oikeutta kulttuuripe-
rintöön20. Museoiden, niin suurien erikoismuseoiden kuin pienien paikallismuseoiden, 
on tärkeää ottaa yleisö mukaan pohtimaan yhteistä perintöämme. Tämä paitsi perustelee 
museoiden tehtävää ja asemaa yhteiskunnassa, myös tuo esille erilaisia ääniä, mielipiteitä 
ja näkemyksiä kulttuuriperinnöstä. Osallistaminen on myös saavutettavuutta. 

Osallisuus ja vapaaehtoisuus ovat olleet vahvasti mukana paikallismuseoissa ja niiden toi-
minnassa niiden alkutaipaleella, nykypäivän haasteissa sekä toivon mukaan myös tule-
vaisuudessa, esimerkiksi verkon ja sosiaalisen median avustuksella. Tänä päivänä museot 
ja kulttuuriperintö kiinnostavat suurta yleisöä. Myös paikallismuseoiden on mahdollista 
hyödyntää tämä kiinnostus ja houkutella uusia toimijoita riveihinsä ja mukaan toimin-
taan olemalla avoimia ja aktiivisia. 

Rovaniemen kotiseutumuseon kokoelmaohjelmassa on osuvasti tiivistetty aktiivisen pai-
kallismuseon osallistamisen ja yhteisöllisen toiminnan ydin: ”Yhteisöllisyys, verkostojen 
kehittyminen ja tekemisen meininki ovat arvokkaita tuotoksia kulttuuriperinnön vaali-
misen ohella”21. Paikallismuseon toiminnassa arvokasta on kokoelmien vaalimisen ja esit-
telyn lisäksi yhteisöllisyys ja verkostot ja niiden mukanaan tuoma hyöty paikkakunnal-
leen ja sen yhteisölle. 
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Keski-Suomen museon maakuntasihteeri Janne Vilkuna on kuvattu 
Ural 650 -moottoripyöränsä päällä Älylän alueella Ruusupuistossa.

Kuva: Jyrki Markkanen.
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Elävä
esihistoria
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Janne Vilkuna kaivamassa Kuhmoisten Rautasaarenkärjen rantapenkasta 
löytyneen miekan löytöpaikkaa kesällä 1984. Kuva: Jussi-Pekka Taavitsainen.
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Lumen sulattaminen 
Suomen linnavuorilla 

– lumettako?
Seppo Rintala, Jussi-Pekka Taavitsainen ja Teppo Vihola

Kokeellisesta arkeologiasta

A
rkeologiaa opiskeleva Janne Vilkuna käyskenteli Kansallismuseon esihis-
torian perusnäyttelyssä – oli esineitä, typologiaa ja kaikkea mahdollista - 
vaan ei mitään siitä, miten muinaisia esineitä käytettiin. Kirkkonummen 
luutuuran, Suomen vanhimpiin löytöihin kuuluvana pidetyn esineen ää-
rellä körttiläissuvun vesa koki herätyksen. Suomen kansan täytyy ehdot-
tomasti saada tietää, miten vitriineissä lojuvia työkaluja käytettiin. Vilku-

na hankki hirven sääriluuta, teki Kirkkonummen luutuuran kopion, lähti hakkaamaan 
avantoa jäälle ja katso, avanto syntyi. Ponnistelujensa tulokset hän julkaisi Kotiseutulii-
ton Kotiseutu-lehdessä.1 Kiinnostus arkeologisiin kokeiluihin oli syttynyt. 

Alkoi kokeilujen sarja: puunkaato kivikirveellä2 ja muinaissuksitestejä. Kaikkia kokeita ei 
ole julkaistu, joitain kuitenkin. Teoreettismetodista pohdiskeluakin virisi, erityisesti tie-
teellisen kokeellisen arkeologian ja etnoarkeologian suhteesta,3 jonka käsittely jää tämän 
puheenvuoron ulkopuolelle. Jannella oli myös paljon toteuttamatta jääneitä suunnitel-
mia, mm. kivikauden liesien lämpötehon selvittäminen, jota Anne Vikkula myöhemmin 
tutki.4 Elämä ohjasi Jannen toimet muualle. Kiinnostus aihepiiriin kuitenkin pysyi. 
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Kyse on siis kokeellisesta arkeologiasta. Ja mitä se sitten on? Tyytykäämme Wikipedian 
englanninkieliseen määritelmään: Experimental archaeology (also called experiment ar-
chaeology) is a field of study which attempts to generate and test archaeological hypo-
theses, usually by replicating or approximating the feasibility of ancient cultures per-
forming various tasks or feats. It employs a number of methods, techniques, analyses, 
and approaches, based upon archaeological source material such as ancient structures or 
artifacts.5

Itse asiassa niin kauan kuin on ollut arkeologiaa, on myös ollut kokeelliseksi arkeologiak-
si tulkittavia replikatiivisia eksperimenttejä. Tunnetuimpia ennen alan vakiintumiskautta 
tehtyjä arkeologisia kokeita olivat Thor Heyerdahlin Kon-Tiki-ekspeditio sekä Goksta-
din ja Osebergin alusten replikoiden purjehdukset, joista ensimmäinen tehtiin jo vuonna 
1893.6 

On kuitenkin muistutettava, huolimatta metodien ja koejärjestelyjen edistymisestä, että 
emme voi koskaan absoluuttisen varmasti tietää, heijastaako kokeemme muinaista to-
dellisuutta. Kokeellisen toiminnan avulla voi kuitenkin eliminoida täysin mahdottomia 
vaihtoehtoja. 

Omana selkeänä metodina kokeellinen arkeologia on noussut esiin vasta 1970-luvulta 
lähtien, jolloin ilmestyivät mm. John Colesin tunnetut yleisesitykset aiheesta.7 Nykyis-
tä alan vakiintuneisuutta ilmentää sen esittely jo arkeologian perusoppikirjoissa.8 Poh-
joismaissa arkeologisista kokeiluista on väitelty Lundin yliopistossa,9 ja Experimental 
Archaeology – Between Enlightenment and Experience –projekti on esimerkki Skandi-
naavisesta yrityksestä saattaa toiminta organisoidulle pohjalle yhteistoiminnan avulla.10 
Suomalaisia ei valitettavasti näytä olevan hankkeessa mukana. 

Tila ei salli esitellä tarkemmin eksperimenttiarkeologiasta toimintaa Suomessa lukuun 
ottamatta kolmea vanhaa maahamme liittyvää esimerkkiä. Sakari Pälsin tekstiilikeramii-
kan valmistaminen kuuluu varhaisimpiin kokeellisen arkeologian esimerkkeihimme.11 
Erityisen maininnan ansaitsee toinen varhainen koe, joka lienee vaikuttanut Jannen ko-
keelliseen arkeologiaan kohdistuvan kiinnostuksen syntyyn. 

Suomalaisilla oli merkittävä osuus varhaisen maanviljelystekniikan testaamisessa 1940- 
luvun lopun Tanskassa. Tanskalainen varhaisen maanviljelyksen ja viljelytyökalujen tut-
kija Axel Steensberg oli tutustunut Uudessa Guineassa polttoviljelyyn ja innostui kokei-
lemaan menetelmää Dravedin metsässä Tanskassa. Know how’ta ei kuitenkaan löytynyt 
Tanskasta. Piti turvautua periferiassa säilyneeseen tietotaitoon. Hätiin saatiin kollega 
Suomesta, kansatieteilijä Kustaa Vilkuna, joka matkusti poikansa kanssa Tanskaan. On-
gelmia ilmeni tullissa. Tullimies: ”Mikä tämä on?” ”Liekinheitin”, kuului vastaus. Ete-
neminen pysähtyi. Onneksi korkealta tullut apu päästi suomalaiset asiantuntijat töihin. 
Koe ei ehkä vastannut nykyisiä sofistikoituja koe- ja testivaatimuksia käytettyjen työkalu-
jen osalta, mutta homma saatiin hoidetuksi.12
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Lasilinnat

E
sittelemme tässä puheenvuorossa yhden esimerkin kokeellisesta arkeologista, joka 
liittyy keskiaikaisten venäläisten kronikoiden mainitsemiin lasivuoriin. Populaa-
ritieteellisiin teoksiin on vakiintunut käsitys, kuinka talvella on saatettu sulattaa 
lunta rinteiden jäädyttämiseksi vihollisen nousun estämiseksi tai vaikeuttamisek-

si linnavuorelle.13 Käsitys on vakiintunut asianharrastajien ja yleisön mieliin.14

Yleisön mieliin on myös iskostunut käsitys linnavuorten varustamisen suuritöisyydestä, 
mikä  olisi edellyttänyt laajaa yhteistyötä. Itse asiassa kyseessä on ollut varsin vaatimaton 
työsuoritus. Muurin perustan rakentaminen, sen päälle pystytettävän puisen varustuksen 
vaatima puiden kaato ja rakennelman pystytys olisivat laskemien mukaan vaatineet 135 
työpäivää. 10 työkuntoista miestä olisi selvinnyt tästä urakasta kahdessa viikossa.15 To-
dettakoon samalla, että toinenkin myytti, myytti tulitiedotuksesta, voi hyvin huolimatta 
kokeilujen epäonnistumisesta.16

Laskelmiin perustuva jäädyttämisen tarkastelu17 ajankohtaistui Kuhmoisten Linnavuo-
ren kaivausten aikana,18 joihin Janne Vilkuna keskeisesti osallistui (kuva 1). Vuori on 
kooltaan pienehkö ja suuri osa rinteistä muodostaa luonnollisen kulkuesteen. Siitä huoli-
matta talvisia olosuhteita tuntevalle ajatus loivien rinteiden jäädyttämisestä tuntui kovin 
epärealistiselta. Tuntuma oli kuitenkin testattava, ja se vaati kokeita ja havaintoja linnan 
suojaustason mahdollisesta talviaikaisesta lisäämisestä. Pohdimme nimenomaan toteu-
tuksen vaatiman työpanoksen kohtuullisuutta.

Kuhmoisten linnavuoren kaivajia. Takarivi vasemmalta Teppo Vihola, Pertti Huttunen, Martti Porvali, 
Martti Aiha; eturivi vasemmalta Janne Vilkuna, Jussi-Pekka Taavitsainen. Valokuvaaja Seppo Rintala 

on valitettavasti kameran takana.
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 Yleiset edellytykset on pidettävä mielessä. Ensimmäi-
nen on tietysti talvi ja erityisesti termisen talven pituus. 
Talvet vaihtelevat, myös pituudeltaan. On lisäksi  muis-
tettava, että syksyllä maassa on varastoitunutta lämpöä, 
joka voi sulattaa jo jäätyneen veden. Lisäksi vain osa tal-
vista alkaa pakkasjaksolla, jolloin routa pääsee kehitty-
mään rauhassa. Kun lumi sataa ensin, se toimii alustan 
lämmöneristeenä ja haittaa routaantumista. Kaikella täl-
lä on vaikeasti arvioitava vaikutuksensa jäädyttämispy-
rintöihin.

Toiseksi on itse lumi, josta syntyy myös haittaa jäätymi-
selle. Jos sataa vettä tai jos lumeen kaataa vettä, syntyy 
sohjoa. Se on jäädyttyään rosoinen ja hyvä kulkualusta. 
Mikäli alusta tampataan tiiviiksi, voidaan pinta jäädyt-
tää useilla vesikerroksilla. Lopputulos on kestävä, ja me-
netelmää käytetään nykyäänkin talviliikunta-alueiden 
perustamisessa. Yleisiä edellytyksiä on kuitenkin vaikea 
ottaa huomioon laskelmissa.

Helppoa ei ole myöskään arvioida jäädytettävän alueen 
laajuutta. Kuhmoisten Linnavuori on erittäin jyrkkärin-
teinen (kuvassa). Vuoren lakea on käytännöllisintä lä-
hestyä loivimmasta rinteestä pohjoisesta, missä vuoren 
lakea on suojannut ilmeisesti hirsinen suojavarustus. Sen 
muistona on kiven- ja maansekainen kylmämuurattu 
muuri. Varustuksia vaatinut osa vuorta on pituudeltaan 
osapuilleen sata metriä. Mikäli suojavarustuksen edustaa 
on vahvistettu jäädyttämällä nousun vaikeuttamiseksi, 
on tällä alueella täytynyt olla myös syvyyttä. Sitä arvi-
oitaessa tulisi ottaa huomioon mahdollisessa erityisesti 
taistelussa käytettyjen aseiden ulottuma. Syvyyden esti-
mointi on kuitenkin hankalaa.

Jäädyttämisen vaatiman työsuorituksen arvioimiseksi 
käytämme laskutoimituksen perusteena viiden metriä 
syvyyttä. Käsiteltävän alueen pinta-ala on silloin 500 m2.

Yleiskuva Kuhmoisten 
Linnavuoresta. 

Kuva: Seppo Rintala.



115

Vedenkanto ja jäädyttäminen

T
arkastelemme ensiksi lumisen rinteen jäädyttämistä veden avulla. Jos rinteessä ei 
ole lunta, tilanne on toinen, sillä silloin vesi valuu routaantuneen rinteen rakoi-
hin. Veden tarve on tuolloin toinen. Tarkastelemme lumen jäädyttämistä veden 
avulla lumisessa rinteessä.

 
Poljettuun lumeen 50 cm x 50 cm:n alalle tarvitaan 25 litraa vettä. Esimerkin pinta-ala 
on neliömetrin neljäsosa, jolloin vedenkulutus on neljäsosa. Metri kertaa metri kuluttaa 
vettä 100 litraa. Ensimmäinen 15 litraa kuluu lumen muuttumiseen sohjoksi, ja osa siitä 
menee läpi valuen maan rakoihin. Sen jälkeen sohjo tampataan ja tasataan. Saatu pin-
ta on tässä vaiheessa parempi kulkea kuin lumikinos, on kantavuutta ja kitkattomuutta. 
Seuraavalla viidellä litralla saadaan sohjon yläpinta siloisemmaksi, jolloin kitka vähenee. 
Loppu viisi litraa käytetään kolmanteen kertaan, jolloin pinta liukastetaan liukuesteeksi. 
Saatu ala ei ole ”jäähallin tasainen”, vaan laikuittain kiillotettu. Tämä vaikeuttaa tai estää 
riittävästi etenemisen. 

500 m2:n jäädyttäminen pinnaltaan yhtenäiseksi kerrokseksi vaatii vettä 50 m3. Lähin 
riittävä vesipaikka on viereinen Saaresjärvi, josta vuoren laki on n. 100 metrin päässä 
(polkua pitkin n. 200 m) ja n. 40 metriä ylempänä. Toinen vesilähde on laella oleva lu-
mi, josta saadaan sulattamalla vettä. Sivuutamme Linnavuoden juurella olevan pienen 
lähteen, koska sen vedentuotto talvella on kyseenalainen. 
 
50 m3 vettä on litroina 50000. Jos ajatellaan, että yksi henkilö kantaa kerrallaan 15 litraa 
kahdessa astiassa, se on 3333 edestakaista matkaa.

Päijälän kylässä asui vuonna 1539 kaikkiaan 12 miestä ja 7 naista sekä 17 lasta.19 Olem-
me arvioineet, että tähän joukkoon sisältyy 15 työkuntoista kantajaa, joista kerrallaan on 
10 työnteossa ja viisi lepäämässä tai muissa tehtävissä. Näin työ etenee keskeytyksettä. 
Lapsista viisi on oletettu sen verran riskeiksi, että he voivat tehdä työtä. Näin laskien ryh-
mä on jaettu siten, että rakennuspaikalla kynnelle kykenevät lapset ja ”ei-kantavat” aikui-
set ovat polkemassa lunta tai muissa huoltotehtävissä. Tällä henkilömäärällä saadaan ve-
denkantoa jokaiselle 166 edestakaista matkaa järvelle. Lumensiirto vaatii 833 kulkuker-
taa. Hakukerta järveltä on noin puolituntia/kerta jatkuvana työnä. Siten astioiden täyttä-
miseen ja tyhjentämiseen kuluu 83,3 miestyötuntia. Verrattaessa lukua nykyajan yhden 
viikon 40 tunnin miestyöaikaan arvio vastaa puolen kuun keskeytymätöntä työtä. Las-
kelmissa ei ole otettu huomioon akuuttia kriisiä, jolloin työtä tehdään tietysti vuorotta.

Esitetyt työsuoritukset edellyttävät kymmeniä ämpärin kokoisia astioita. Astiat ovat ol-
leet todennäköisesti puisia, mutta painavampina ne vähentävät hyötykuormaa. Lunta on 
voitu siirtää laidallisella vesikelkalla tai ahkiolla. Toisaalta kelkassa tai ahkiossa pitäisi olla 
kannellisia astioita, koska vesi hölskyy jyrkkää rinnettä kiivetessä. Tällainen toiminta ei 
tunnu uskottavalta.
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Lumen sulattaminen

M
yös lumen sulattaminen vaatii sen siirtämistä kantamalla sulatuspaikalle. Mat-
kat ovat toki olleet lyhyempiä ja tasaisempia hyödynnettäessä laen lumipeitet-
tä. Mikäli lumen vesiarvo on esimerkiksi 20 %, se on vaatinut 250 000 litraa 
lunta. Matkojen keskimääräisen pituuden arviointi on vaikeaa, koska se on 

voinut vaihdella paikallaolosta muutamaan kymmeneen metriin. Kaikkinensa litramäärä 
edellyttää kuitenkin 16 665 kantokertaa sulatuspaikalle.

Vuonna 1986 toteutettiin lumensulatuskoe, jolla arvioitiin linnavuoren edustan jäädyt-
tämiseen tarvittavan vesimäärän hankkimista sulattamalla (aukeaman kuvat). Lumen ve-
siarvo oli tuolloin 16,6 %, jolloin 500 neliömetrin jäädytys vaatii 50 m3 vettä eli 300 m3 
lunta. Jos laella lumen paksuus on 30 cm, niin työhön tarvittava pinta-ala on 1 000 m2 
eli 10 aaria. Kun maastossa ei ole käytännöllistä raapia lunta pohjia myöten, niin hel-
pommin lumi saadaan 20 aarilta. Laen pinta-ala on suurempi (5 300 m2), joten se ei ole 
rajoituksena.

Kokeessa käytettiin 10 litran maaliastiaa, jota täytettiin kahdeksan litran ämpärillä. Tar-
vittava vesimäärä edellyttää, että lunta sulatetaan 37 500 astiallista. Neliömetrin kastele-
miseen tarvittavan lumen sulattamiseen vedeksi tarvitaan noin kaksi kg polttopuita. 500 
m2:n tarve on 1 000 kg eli runsaat kaksi pinokuutiota koivuhalkoja. Polttopuut on pitä-
nyt tehdä ennakkoon valmiiksi, ettei tarvinnut yrittää käyttää tuoretta puuta. Laen puu-
määrä riittää tähän mainiosti kerran, mutta jatkuva monivuotinen operaatio kuluttaisi 
laen puuvaraston nopeasti loppuun, ja puun kuljetuksesta tulisi kokonaan toinen urakka.

Aikatarve sulattamiseen ja jäädyttämiseen on noin 2,5 tuntia/neliömetri. Tästä saadaan 
koko 500 m2:n aikatarpeeksi 1 250 tuntia. Kymmenellä astialla aika lyhenee 125 tun-

 Ensimmäinen ämpäri lumen sulettua sohjoksi.
Kuva: Seppo Rintala.
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tiin ja kokonaistyöaika on silloin kolme viik-
koa. Mutta tällä menetelmällä alue on vasta 
kasteltu. Tampattu ja kasteltu lumi jäätyneenä 
on umpihankea parempi kulkualusta. Mikäli 
työ jätetään tähän vaiheeseen, on saatu itselle 
enemmän vahinkoa kuin tekemättä mitään.  

Koska asukkailla ei ole hyvin todennäköisesti 
ollut useita isoja metallisia astioita, joissa sulat-
taa lunta, on ollut mahdollista käyttää puuas-
tioita, joihin on laitettu lunta. Se on sulatettu 
latomalla nuotiossa kuumennettuja kiviä. Tä-
mä keino on tehnyt toteutuksen mahdolliseksi, 
mutta se ei vähennä työn määrää. Pikemmin-
kin päinvastoin, koska tällä menetelmällä sulat-
tamisen tehokkuus on pienempi. Energiaa tuo-
tettua vesilitraa kohti tarvitaan paljon enem-
män kuin käyttämällä metalliastiaa suoraan 
tulen päällä.

Ongelmia puolustajille voi aiheuttaa myös se, että heidänkin on päästävä vuorelle help-
pokulkuisinta reittiä seuraten. Kun jäädyttämisen aiheuttama liikenne vesipaikan ja rin-
teen välillä on hyvin runsasta, niin puolustaja tekee samalla hyökkääjälle erinomaisen 
hyökkäysuran, joka johtaa suoraan rakenteellisesti heikoimpaan kohtaan. Se mitätöi 
puolustusrakennelman käyttökelpoisuutta. Uran muodostumisesta syntyy uusi suojaa-
misen tarve eli se puolestaan täytyy tehdä kulkukelvottomammaksi. Se on voitu suojata 
murrostein. 

Murroste toimii ympäri vuoden tehokkaasti ja on säilyvä este. Rinteen liukastaminen 
toimii vain muutamia viikkoja kevättalvella. Jäädytettyä estettä joutuu vielä huoltamaan 
säiden mukaan. Esimerkiksi jäätynyt 
räntäsade pilaa hetkessä liukasteen. 
Lisäksi jään huoltaminen ei onnistu 
välittömän vihollisvaikutuksen aika-
na. Toki hyökkääjä on voinut käyttää 
havuja – perkele! – latomalla niitä 
jään päälle liukastumisen estämiseksi. 
Rinteet on varmasti hakattu paljaiksi, 
jotta rinnettä kapuava hyökkääjä ei 
saa tarpeetonta suojaa rinteen puus-
tosta. Tällöin havujen kerääminen lä-
hiympäristöstä on ollut pieni ylimää-
räinen vaiva.

Ämpäriin kaadettu toinen ämpärillinen lunta sula-
mista varten. Näin jatkettiin kuudenteen ämpäriin 
asti, jolloin sulaminen sai jatkua loppuun asti. 
Kuva: Seppo Rintala.

Ämpärin sisältö kaadettuna käden 
kylmänä rinteeseen tampattuun kohtaan.

Kuva: Seppo Rintala.
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Keskiajan sotatavoista

S
uomea tai Hämettä koskevat varhaiskeskiaikaiset kirjalliset lähteet ovat vähäiset, 
ja niiden sodankäyntiin liittyvät maininnat niukat. 1000-luvun alun riimuki-
vien perusteella tänne on tehty sotaretkiä. Lyhyitä kuvauksia on myös saagoissa. 
Venäläisissä kronikoissa on useita mainintoja Hämeeseen Karjalasta ja Novgoro-

dista sekä Hämeestä itään tehdyistä retkistä. Niistä on mainintoja 1000-luvulta 1300-lu-
vun alkuun, aikaan johon Kuhmoisten Linnavuori on ajoitettu.20 Niukoista tiedoista ei 
kuitenkaan käy yleensä ilmi muuta kuin sotaretken vuosi, joskus vuodenaika, harvem-
min osallistujien lukumäärä, miten retki on tehty ja minkälaisia toimia retken aikana 
harjoitettiin. 

Liivinmaata koskevien 1200- ja 1300-luvun lähteiden osalta tilanne on huomattavasti 
parempi. Niiden perusteella retket tehtiin yleensä talvella, jolloin soiden ja järvien jääty-
minen teki liikkumisen nopeaksi ja helpoksi. Optimaalista on ollut hankikannon aikaan, 
jolloin lumihanki kestää kulkemista ja kantaa kulkijaa. Talviaika tarjosi myös muita etu-
ja. Se sopi todennäköisesti parhaiten hyökkääjien työvuoteen. Lisäksi varsinkin kevättalvi 
oli parasta aikaa maksimaalisen tuhon aikaansaamiseksi. Talven varalle kerätyt ruokava-
rastot olivat hupenemassa, ja takamaiden varastot oli tuotu kylille, karjakin oli koossa; 
sitä ei ollut liioin helppo kuljettaa turvaan pakkasilla. Seuraavaksi eniten "retkeiltiin" sa-
donkorjuun aikaan heinä-elokuussa, joka sekin on tuhotöiden kannalta hyvä vuodenai-
ka.

Sotatoimilla oli sissisotamainen luonne. Kyseessä olivat puhtaat hävitysretket. Niiden so-
tilaallinen päämäärä oli epäsuora: pyrittiin hyökätyn taloudellisen ja sotilaallisen voiman 
vahingoittamiseen mahdollisimman laajalla hävittämiselle ja ryöstämisellä.21

Kronikoiden mainintojen lasilinnoista täytyy liittyä talvikaudella tehtyihin retkiin. Huo-
mionarvoista on se, että Novgorodista lähteneet retket tulivat luonnonmaantieteellisesti 
erilaiselta alueelta. Venäjällä ei ole muinaislinnoiksi sopivia jyrkkärinteisiä kallioita, vaan 
peruskallioalueemme tunkeutuu loivasti kumpuilevan Venäjän laakion, peneplaanin eli 
puolitasangon, alle. Tältä alueelta tulevat vainolaiset ovat varmasti kiinnittäneet ihaillen 
huomionsa jyrkkäpiirteisiin, seinämiltään pystysuoriin vuoriin. Kotimatkalla kerronta 
on värittynyt ja kotona se on saanut paljon huomiota ja tullut kirjatuksi. ”Jäälinnojen” 
estevaikutus saattanut olla todellinen ja se on helposti tyrehdyttänyt hyökkäyshaluja. Jos 
sotamenestys on jäänyt saavuttamatta, sopivaksi selitykseksi kotona ovat kelvanneet ylit-
tämättömät jäädytetyt esteet. Tosin käytännössä luonnon jääpinnat syntyvät valmiiksi 
kulkukelvottomiin seinämiin.

Oikealla:
Janne Vilkuna ja Kimmo Tolonen 

ottamassa pohjasedimentti-
näytettä Kuhmoisten Saaresjärvellä 

maaliskuussa 1985. 
Kuva: Jussi-Pekka Taavitsainen.
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Selityksenä luonto: paannejää

K
irjallisuudessa mainittu linnavuorien rinteiden ja lakien jäinen pinta on mitä to-
dennäköisimmin luonnon aikaansaannos. Puheet jäädytetyistä rinteistä voivat 
pohjautua paannejään syntyyn. Virallinen määritelmä toteaa sen puro- tai poh-
javedestä aiemman jään tai maan pinnalle kerroksittain kertyväksi, usein kyh-

myiseksi jäämuodostumaksi. Näemme sitä luonnossa luonnonjyrkänteillä ja kallioleikka-
uksissa maanteiden varsilla.

Millään tiedossamme olevalla seikalla ei ole mahdollista todeta jäädyttämistä mahdotto-
maksi. Sitä voidaan pitää teoriassa mahdollisena, mutta käytännössä erittäin epätodennä-
köisenä ja harvinaisena. Ihmiset toimivat rationaalisesti, eikä mihinkään tarpeettomiin ja 
paljon voimia vaativiin tehtäviin ei ole kannattanut ryhtyä. 

Kun ajatellaan aktiivisen jäädyttämisen tarjoamaa vaatimatonta lisäsuojaa, on ollut jär-
kevämpää käyttää resurssit tehokkaampiin ja pysyvämpiin keinoihin. Linnanvuoren suo-
jan parantaminen jäädyttämällä on ollut väistämättä marginaalinen ilmiö. Huomattavan 
suuren työpanoksen ja erilaisten luonnon aiheuttamien ennakoimattomien muuttujien 
vuoksi se ei ole ollut panostuksen arvoinen toimenpide.

Vielä lopuksi esimerkki viime sodista ja sotilaskentän kiitoradan pinnan pehmenemisen 
aiheuttamasta ongelmasta:

”…kiitoradan pinta pehmenee ja lähes kolme tonnia painavan hävittäjämme kapeat 
pyörät painuvat jyrätyn pinnan sisään vaarantaen lasku- ja lähtömahdollisuudet. Yri-
tämme paikallisen palokunnan moottoriruiskulla jäädyttää erään pakkasyönä kiitora-
dan pinnan, mutta tämäkin osoittautuu turhaksi, sillä miljoona litraa ruiskutettuamme 
paloletku jäätyvät ja jäätynyt alue on kuitenkin vain muutamia kymmeniä neliömet-
rejä. Ainoa pelastus on enää metrin vahvuisen lumikerroksen pois siirtäminen, mutta 
sekin on helpommin sanottu kuin tehty, sillä tämä 80 000 kuutiometrin lumimäärä on 
saatava pois mahdollisimman pian. Sekä pioneerien suurimman lumiauran että kana-
dalaisen lumenpuhaltajan osoittautuessa tähän tehottomaksi käännyn VI armeijakun-
nan komentajan Blickin puoleen. Kenraaliluutnantti Blick lähtee mukanani lentoken-
tälle ja todettuaan henkilökohtaisesti toivottoman tilanteenilupaa apua. Saan käyttööni 
kolmesataa sotavankia. Nämä miehet ovat laihoja, kumaraisia ja väsyneen näköisiä, ja 
heidän yllään on osittain repaleiset asepuvut. He kykenevät liikuttamaan lapiota vain 
puolella teholla, mutta suuri lukumäärä korvaa yksilön heikkouden. Traktorivetoisil-
la suurilla lumireillä kuljetetaan niihin lapioitu lumi kentän ulkopuolelle, ja kiitorata 
avautuu vihdoinkin käyttökelpoiseksi sekä pakkaselle että suojasäälle.”22
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Kuva 1. Kuusamon jalas. Kuva: Museoviraston arkisto.

82 cm
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Kotariukujen 
kuljetusjalas

Timo Kuokkanen

K
uusamon Penikkasalmelta on löytynyt lyhyt jalas (KM/eh 20248), joka 
poikkeaa muista kivikautisiksi ajoitetuista (kuva 1). Jalaksen keula kaartuu 
voimakkaasti ylöspäin. Jalaksen pituus on 82 cm, mutta se on voinut ol-
la alunperin suurempikin. Jalaksen leveys keulassa on 14,2 cm kaventuen  
keulasta kantaa kohti mentäessä. Jos kannasta on katkennut pala, se tuskin 
on voinut olla kovin pitkä. Jalaksen kantapuoliskolla on korkeahko keski-

harja, jonka läpi on tehty kaksi peräkkäistä reikää. Korkea keula kapenee nipukaksi ja ka-
penevalla osalla jalas on jätetty paksummaksi ilmeisesti halkeilemisen estämiseksi. Keula-
paksunnoksen takana on rinnakkainen reikäpari. Jalas on vanha. Sen radiohiiliajoitus on 
5690+-110 BP (Hel-1159). Kalibroitu ajoitus on 4790BC (95,4%) 4340BC.

Jalas voisi tietysti olla osa aiemmin tuntemattomasta rekityypistä. Toisaalta  se voi ol-
la ”reki” sinällään. Sille nimittäin löytyy myöhäinen kansatieteellinen vastine. Ruotsissa 
Berg on esittänyt saamelaisilla käytössä olleen pienehkön jalaksen, jota on käytetty kota-
riukujen kuljettamiseen (kuva 2). Miten se tapahtuu, siitä en ole löytänyt kuvausta, mut-
ta voin hyvin kuvitella. Kotariu`ut kerätään nippuun siten, että ohuet yläpäät ovat nipun 
toisessa päässä. Nipun ohuempi pää sidotaan jalakselle harjan molemmin puolin. Kota-
riukujen päät jäävät korkealle kaartuvan keulan suojaan eivätkä uppoa lumeen. Korkea 
keula nostaa nipun pään hyvin lumelle. Jalas ei saa kaatua hinattaessa. Se voidaan estää 
jättämällä kotariukunipun alapää lieväksi viuhkaksi ja sitomalla laitimmaisten riukujen 
välille poikkipuu, jonka alle muut riu’ut jäävät (kuva 3). Ylöstaivutetun keulan käyryys 
on ehkä varmistettu keulan reikäparista lähteneellä sidoksella. 
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Vetohihnaa keulaan on tuskin sidottu, sillä se pyrkisi suoristamaan keulaa. Vetohihna on 
mahdollisesti sidottu kotariukunippuun siten, että alussa hihna kulkee keulan molem-
min puolin. Onko keulan nipukkaa käytetty sidontaan, on vaikea sanoa. Voi olla, että 
siinä on pyritty esittämään jotain eläinhahmoa? Keulan muoto muistuttaa joitakin keski-
kuurnallisten ja keskiharjallisten jalasten keuloja.

Kotariukujen kuljetusjalasta lienee käytetty, kun kotakunta matkaa niin kauas, että mat-
kalla joudutaan yöpymään. Vetoapuna voidaan käyttää koiraa. Kodan katteet voidaan 
kuljettaa tavallisessa reessä.

On vaikea sanoa, kuinka yleisiä kotariukujen kuljetusjalakset ovat muinoin olleet. Pieni 
jalas voi olla vaikeampi löytää, ja se hajoaa helpommin tunnistamattomaksi.

Lähteet ja kirjallisuus
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Kuva 3. Jalaksen mahdollinen 
käyttötapa. Piirros kirjoittajan.
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Kuva 2. Kotariukujen kuljetusjalas. 
Yksinkertaistettu piirros. 
Alkuperäinen: Berg 1935: Plate II, Fig. 3.
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Vesi- ja suoalueen rajaama metsäsaareke erottuu kuvassa 
ympäristöä korkeampana kumpareena. Kuvattu Vuonteenlahden jäältä lounaaseen. 

Kuva: Juha Ruohonen.
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Luita maassa ja 
hampaita pussissa 

Havaintoja Hankasalmen 
Köllinniemen Hautuumaasta

Juha Ruohonen

Pioneeritutkimusta Leivonmäellä

K
eski-Suomen museon maakunta-amanuenssi Janne Vilkuna ja Museoviras-
ton tutkija Jussi-Pekka Taavitsainen tekivät heinäkuussa 1980 arkeologisia 
koekaivauksia kahdessa Leivonmäellä (nyk. Joutsaa) sijaitsevassa hautasaa-
ressa.1 Kivikkoisesta Rutajärven Toratinsaaresta ei tutkimuksissa havaittu 
selviä hautamaisia painanteita ruumishaudoista puhumattakaan, vaikka 
kohteeseen liittyvät tarinat toisin väittivät. Iso Säynätjärven Hautasaaresta 

tutkijat puolestaan kartoittivat yhdeksän pitkänomaista ja matalaa itä-länsisuuntaista pai-
nannetta. Yhdestä painanteesta he onnistuivat löytämään kahdesta eri yksilöstä peräisin 
olleita ihmisluita sekä ilmeisesti vainajien suojaksi laitettuja tuohilevyn kappaleita. Vilku-
na ajoitti Iso Säynätjärven Hautasaaren vainajat aikaan ennen vuotta 1731, josta lähtien 
Hartolan kuolleiden ja haudattujen luettelot ovat säilyneet.

Kaivauksiin ryhdyttiin tuolloin työn alla olleen Leivonmäen kirjan kirjoittajien kenttä-
retken aikana saatujen tietojen innoittamana. Hautasaarista oli tuolloin yleensäkin käy-
tettävissä varsin vähän tieteellistä tutkimustietoa. Tällaisista kohteista kertoivat lähinnä 
vain hautoihin viittaavat paikannimet, 1800-luvulla satunnaisesti tehtyjen kaivelujen 
muistiinpanot sekä erilaiset paikallistarinat, joita saattoi vielä 1980-luvulla kuulla lähi-
seutujen asukkaita haastattelemalla. 
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Hautasaari-tyyppiset kohteet sijaitsevat veden äärellä, pienissä saarissa ja niemissä. Vielä 
1900-luvulla ei saarihautausmaita järjestelmällisesti huomioitu inventoinneissa ja koe-
luonteisiakin tutkimuksia tehtiin vain muutamissa saarissa, kuten edellä mainituissa Lei-
vonmäen kohteissa. Vastaavanlaisia muinaisjäännöksiä tavataan sisämaassa ja laajojen pi-
täjien reuna-alueilla sadoittain, mutta niiden luonne ja kronologia on vasta 2000-luvulla 
tehtyjen tutkimusten myötä laajemmin selkeytymässä.2 

Hankasalmen hautasaaret ja 
Köllinniemi

O
n jokseenkin yllättävää, että vielä 2000-luvullakin on tutkimuksen tietoon tul-
lut kokonaan aikaisemmin tuntemattomia hautasaarikohteita niihin liittyvine 
runsaine tarinoineen. Yksi tällainen kohde löytyi Keski-Suomesta Hankasal-
melta, jossa allekirjoittanut teki historiallisiin hautapaikkoihin keskittyvää ar-

keologista inventointia vuosina 2008 ja 2009.3 

Tässä lähemmin tarkasteltava kohde sijaitsee Virmasniemellä, Hankasalmen kirkosta 
noin 7,2 km kaakkoon olevassa Iso-Virmasjärven Vuonteenlahdessa. Köllinniemeksi kut-
suttu suoperäinen niemeke sijaitsee 9-tien katkaiseman kapean lahden keskivaiheilla, sen 
länsirannalla. Niemekkeellä on kaksi vesi- ja suoympäristöstä kohoavaa moreenikum-
paretta, joista pohjoisemman laella on runsaasti hautamaisia painanteita. Tämä matala, 
Veitsilahden rannalla sijaitseva metsäinen saareke on muodoltaan soikeahko ja kooltaan 
noin 40 x 20 m.

 Kohde tuli tutkimuksen tietoon vuonna 2008, kun hankasalmelainen Tapani Pöyhö-
nen ilmoitti siitä Jyväskylän yliopistossa työskentelevälle Miikka Pyykköselle, joka välitti 
tiedon edelleen allekirjoittaneelle. Pöyhönen oli kuullut lähiseudun asukkailta runsaasti 
kyseisestä hautapaikasta kertovia tarinoita. Tietoja paikalla sijaitsevista haudoista ei aikai-
semmin ollut päätynyt mihinkään arkistoon tai julkaisuun, vaikka erilaisia muistitiedon 
keruita ja arkeologisia inventointeja on alueella tehty useita.

Usein hautasaaret voidaan tunnistaa 
hautoihin tai vainajiin viittaavasta pai-
kannimestä, mutta tällaisesta ei Köllin-
niemi-nimikään kerro. Kyseisen nimen 
alkuperä ei enää 1960-luvulla ollut ky-
läläistenkään keskuudessa tunnettu.4 
Aluetta kuvaavissa vanhemmissa kar-
toissa, joita on säilynyt 1700-luvul-
ta lähtien, ei paikalla myöskään ole 
mitään erityistä nimeä. Nuoremmas-
sa nimistössä on jonkin verran vaih-

televuutta, sillä Köllinniemen aluetta 
on 1970-luvun peruskartassa kutsuttu 
myös Puntariniemeksi.5 

Virmasniemen Köllinniemen Hautuumaan sijainti 
ruotsalaisessa 1700-luvun lopun rekognosointikartassa 

(julk. Alanen & Kepsu 1989:308, 312).
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Vaikka tutkimuksen tietoon Köllinniemi tuli vasta vuoden 2008 inventoinnin yhteydes-
sä, on se kyläyhteisön piirissä vanhastaan tunnettu hautapaikkana. Ainoa kohdetta kä-
sittelevä tieto, joka kenttätutkimusten jälkeen paikasta löytyi, saatiin esille Kotimaisten 
kielten keskuksen Nimiarkiston kokoelmista. Köllinniemen hautapaikkaa on Virmas-
niemellä kutsuttu ainakin 1950-luvulla kohteen luonnetta kuvailevalla mikrotoponyy-
millä Hautuumaa. Paikasta ”kerrotaan, että ennen, on haudattu vainajia niemeen, koska 
kirkkomaahan oli pitkä ja vaikea matka”.6 

Köllinniemen kenttätutkimukset ja 
kohteen ajoitus

A
rkeologisen inventointitutkimuksen 
yhteydessä aluskasvillisuuden seasta 
havaittiin yhteensä kuusitoista pit-
känomaista hautapainannetta. Pai-

nanteita oli kaivettu kaikkiin ilmansuuntiin il-
man havaittavaa järjestystä. Kolme painannetta 
oli selvästi muita syvempiä. Vaikutti siltä, kuin 
osa painanteista olisi kaivettu myöhemmin au-
ki, joskin sammaloitumisen perusteella kaiva-
misesta oli kulunut aikaa jo useita vuosikym-
meniä.

Tutkimusten yhteydessä saarekkeen länsireu-
nalla olevan parimetrisen, leveydeltään noin 
70 cm ja syvyydeltään 35 cm olevan poh-
jois-eteläsuuntaisen painanteen keskiosaan 

kaivettiin 70 x 40 cm kokoinen koekuoppa paikan luonteen selvittämiseksi. Noin 15–20 
cm paksun turvekerroksen poistamisen jälkeen esiin tuli sekoittunut tummanruskea, 
osin kellertävä ja varsin pehmeä humuksensekainen hiekka. Koskematon maa hautakuo-
pan ulkopuolella oli vaaleaa vähäkivistä hiekkaa. Noin 70 cm:n syvyydestä alkuperäisen 
maan pinnasta mitattuna saatiin koekuopasta esiin irtonainen reisiluu. Tämän alta ja vie-
restä muutama sentti syvemmälle kaivettaessa esille tuli pieneltä alueelta esille yhtenäi-
nen, joskin pitkälle maatunut kerros kuopan suuntaisesti asetettua puujäännöstä. Kyse 
oli todennäköisestä ruumisarkun laudasta. Tämän alta koekuopan länsilaidasta noin 80 
cm syvyydestä tuli esille paikallaan pysyneitä reisi- ja lonkkaluita. 

Paikallaan säilyneiden luiden ja puujäännösten perusteella vainaja oli haudattu arkussa 
lähes pohjois-eteläsuuntaisesti pää kohti pohjoista. Yksi luista löytyi kuitenkin muita ma-
talammalta siirtyneenä pois alkuperäiseltä paikaltaan, joten on mahdollista, että painan-
teeseen on kajottu jo aikaisemmin. Samaan viittasi myös syvempi vajoama painanteen 
keskikohdalla ennen tutkimusten alkua. On myös mahdollista, että vainajia on haudattu 
paikalle useampaan otteeseen eri aikoina, jolloin osa luista on liikkunut uutta hautaa pai-
kalle kaivettaessa. 

Janne Vilkuna kaivamassa ruumishautaa Leivon-
mäen Iso Säynätjärven Hautasaaressa 

vuonna 1980. Kuva: Jussi-Pekka Taavitsainen.
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Talteen otetut luut (TYA 855) ana-
lysoi osteoarkeologi Kati Salo maalis-
kuussa 2009. Hän tunnisti aineistos-
ta yhdelle vainajalle kuuluneita lonk-
kaluiden ja reisiluiden katkelmia. 
Salon mukaan luut olivat peräisin 
noin 6-vuotiaasta lapsesta, jonka su-
kupuolta ei aineistosta voitu todeta. 
Mitään poikkeavaa luissa ei havaittu. 

Koekuopasta ei tullut esille mitään 
hautaa tarkemmin ajoittavaa löytöä. 
Yksi luunkappale lähetettiin Ruotsiin 
Uppsalan yliopiston radiohiililabora-
torioon ajoitettavaksi. Radiohiilime-
netelmällä ei saada selville tarkkoja 
kalenterivuosia, vaan saadut tulokset 

ovat aina todennäköisyyksiä. Koska ilmakehässä olevan radiohiilen suhteellinen osuus 
vaihtelee, todennäköisyyksiin saadaan tarkkuutta käyttämällä analyysin apuna muun 
muassa puiden vuosirengasajoituksiin perustuvaa korjaus- eli kalibrointikäyrää. Uusin 
pohjoista pallonpuoliskoa käsittelevä kalibrointikäyrä on vuodelta 2020.7 

Luusta saatu ajoitustulos (Ua-37429: 240±30) viittaa selvästi uuden ajan vuosisatoi-
hin. Radiohiilen kalibrointikäyrä on tuona ajanjaksona varsin epäsäännöllinen, ja tämän 
vuoksi ajoitustulokseen muodostuu useita todennäköisyyshuippuja. Kalibroituna kahden 
sigman eli 95,4 prosentin tarkkuudella hauta sijoittuu aikaväleille 1520–1560 (5,8 %), 
1630–1690 (45,4 %), 1730–1810 (31,4 %) tai 1920– (12,8 %). Yhden sigman eli 68,2 
% tarkkuudella hautausajankohdaksi saadaan kaikkein todennäköisimmin (38,7 %) vuo-
det 1630–1670. Koska kyseessä on lapsivainaja, ei luun kollageenin oma ikä vaikuta ajoi-
tustuloksen luotettavuuteen. 

Tuloksessa painottuu selvästi 1600-luku. Radiohiiliajoituksen antamat nuoremmat to-
dennäköisyydet 1700-, 1800- tai 1900-luvulle voidaan sulkea pois historiallisten lähtei-
den perusteella. Esimerkiksi historiallisissa kartoissa, joita alueelta on riittävän tarkkoi-

Kartta Vuonteenlahden Köllinniemen Hautuumaasta. Kartoite-
tut hautapainanteet merkitty ympyröillä, koekuopalla tutkittu 
hautaus neliöllä. Kartta: Juha Ruohonen.

Panoraama Virmasniemen Köllinniemen Hautuumaasta. Hautapainanteet ovat kumpareen laella. 
Takana Vuonteenlahden Veitsilahti. Kuvattu etelään. Kuva: Juha Ruohonen.
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na tosin laadittu vasta 1700-luvun puolivälistä 
lähtien, ei esiinny mitään hautapaikkaan viit-
taavaa. Myös Pieksämäen seurakunnan kuol-
leiden ja haudattujen luettelo, joka on säilynyt 
vuodesta 1726 lähtien, vaikenee täysin kirkon 
tai kirkkomaan ulkopuolelle haudatuista vaina-
jista. Naapuriseurakunnissa säilyneiden tietojen 
perusteella vaikuttaa siltä, että aiemmin ylei-
sestä tavasta oli vastikään päästy alueella eroon. 
Viimeisiä sisämaan tapauksia voidaan tode-
ta Kangasniemen asiakirjoista vuodelta 1723. 
Tuolloin pidetyssä piispantarkastuksessa velvoi-
tettiin paikallinen papisto lopettamaan sellai-
nen ”pakanallinen iljetys, että ruumiita haudat-
tiin saariin ja metsiin”.8 Asiaan palattiin vielä 
vuoden 1724 rovastintarkastuksessa, sillä sa-
man pitäjän Ruokoveden kylästä kotoisin ollut 
Eerikki Viroinen oli vielä haudannut lapsensa 
Kuuhankaveden saareen.9 

Sepän noitapussi ja muita 
kohteeseen liittyviä tarinoita

K
öllinniemen Hautuumaalta kartoitetut syvemmät hautapainanteet sekä koekuo-
pitetusta haudasta tavatut sekoittuneet luut saattavat saada selityksen paikasta 
vuonna 2008 kerrotulla tarinalla. Kertomuksen mukaan Virmasniemellä seppä-
nä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa toimineella Kusti Valkosella olisi ollut ”noi-

tapussi”, johon hän olisi muiden taikavälineiden ohella kerännyt luita (hampaita?) myös 
Köllinniemen haudoista. Kyseinen noitapussi olisi 1950-luvulla löytynyt Valkosen aikoi-
naan käyttämästä pajarakennuksesta. 

Löytöpaikan lähellä sijaitsevassa Virmasniemen Lapin eli Kiurun talossa aiemmin asunut 
haastateltava puolestaan kertoi, että hänen ollessaan 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa al-
le kouluikäinen kylässä puhuttiin, että Köllinniemeen paikalle olisi haudattu kuolleita. 
Haudattuja olivat kylän vanhat miehet arvelleet venäläisiksi tai sotilaskarkureiksi. Lapse-
na paikkaa oli pelätty, eikä sinne ollut uskallettu mennä. Myöskään marjastamista paikal-
la ei olisi pidetty soveliaana. Edellisen haastateltavan veli kertoi haastattelun yhteydessä, 
että hän olisi nuoruudessa mennyt uteliaisuuttaan lapion kanssa Köllinniemeen, mutta 
oli omien sanojensa mukaan luopunut paikan päälle päästyään kaivamisesta.

Painanteeseen 1 tehty koekuoppa. Esillä hauta-
painanteen suuntaisesti kulkevaa yhtenäistä puu-
jäännöstä, mahdollisesti arkun kantta. Kuvassa 
etelä ylälaidassa. Kuva: Juha Ruohonen.
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Hautasaaret hautapaikkoina

E
dellä esitetyn aineiston perusteella on 
todennäköisintä, että vainajia on hau-
dattu Virmasniemen Vuonteenlahden 
rannalle ainakin 1600-luvun puolivä-

lin tienoilla. Köllinniemen Hautuumaa, vaik-
kakin suoalueen mantereesta erottava metsä-
kumpare, on arkeologiselta luonteeltaan niin 
kutsuttu hautasaari. Aikaisemmin tällaisia saa-
rihautausmaita on säännönmukaisesti pidetty, 
lähinnä puutteellisesta tutkimuksesta johtu-
en, epäsäännöllisinä ja väliaikaisina, kesäkuu-
man ja kelirikkoajan tilapäisinä hautausmaina. 
Näistä vainajat olisi siirretty lyhyen säilytyksen 
jälkeen kirkkomaahan. 

Arkeologisten tutkimusten myötä kohteiden 
yleinen luonne on kuitenkin muuttunut. Esi-
merkiksi niin Leivonmäen Iso Säynätjärven 
Hautasaaresta kuin Hankasalmen Köllinnie-
men Hautuumaaltakin löytyneet ihmisluut 
osoittavat paikkojen toimineen paikallisen 
väestön pysyvinä hautausmaina. Luonnontie-

teellisten ajoitusten perusteella kohteiden käyttö ajoittuu pääasiassa 1600-luvulle. Vaikka 
kirkko vaati viimeistään 1680-luvulta lähtien ruumiiden hautaamisen tapahtuvan kirk-
komaalle, asiakirjamainintojen perusteella saarihautausmaiden käyttö hautausmaina vai-
kuttaisi Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueilla päättyvän viimeistään 1720-luvulla. Vai-
kuttaa siltä, että viime vaiheissa saariin haudattiin pysyvästi tavallista kansaa, etenkin lap-
sia ja vanhuksia. Varakkaampi väki, kuten talojen isännät ja emännät, kuljetettiin usein 
pitäjän kirkkomaalle tai kirkon lattian alle haudattavaksi.10

Eräät asiakirjalähteet ja joissakin saarissa tavatut tyhjät hautakuopat kertovat ruumiiden 
väliaikaisesta säilytyksestä 1700-luvun alkuvuosikymmeninä. Väliaikaishaudat ovat kui-
tenkin selvästi pysyviä hautauksia nuorempi ilmiö, joka sekin päättynee sisämaassa poik-
keuksia lukuun ottamatta 1700-luvun kuluessa.

Viitteet
1. Vilkuna 1980; Taavitsainen et al. 2007.
2. Esim. Ruohonen 2002; 2010, 2018.
3. Ruohonen 2009. Artikkelin kuvailuosuus 
    perustuu tähän inventointiraporttiin.
4. NA Hankasalmi Köllinniemi, Kirsti Natunen 
    1967.

5. Peruskartta 3214 06 (1972); vrt. Peruskartta 
    3214 06 (1989).
6. NA Hankasalmi Hautuumaa, Eeva Maria Närhi 
    1957.
7. Tässä esitetty radiohiiliajoitus on kalibroitu 
    kalenterivuosiksi (calAD) OxCal v3.10 -ohjelmal-
    la käyttäen kalibrointikäyrää IntCal20 (Bronk  
    Ramsey 2005; Reimer et al. 2020). Ajoituksen 
    kustansi Hankasalmen kunta.
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Kuva: Juha Ruohonen.
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Yksinkertaiset itäpyörät 
olivat yleinen näky 

maaseudun hiekkateillä. 
Kuva: Martti Korhonen.
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Vaivalloisuuden 
metodologia 

Tutkimustyötä tangon takaa

Martti Korhonen, FM

J
anne Vilkuna mainitsi museologian peruskurssilla keränneensä väitöskirja-ai-
neistoaan ajamalla ympäri maaseutua moottoripyörällään. Silloin en ollut vielä 
mainittavasti kiinnostunut moottoripyöristä, ja luennollakin olin vain puoliksi 
sattumalta. Ajatus tutkimusaineiston kartuttamisesta vanhan moottoripyörän 
selässä tuntui kuitenkin vetoavalta. Opintojeni edetessä sekä museologia että 
kaksipyöräiset alkoivat kiinnostaa yhä enemmän, ja lopulta päädyin ostamaan 

itselleni huonokuntoisen vanhan moottoripyörän. Kun ryhdyin tekemä  än museologian 
väitöskirjaa, otin myös moottoripyöräasian puheeksi Vilkunan kanssa. Hän kertoi aja-
neensa aikanaan työmatkojaan ja keruuretkiään Neuvostoliitossa valmistetulla Uralilla, 
joka on edelleen hänen omistuksessaan kahden muun vanhan pyörän lisäksi. Myönnän 
yllättyneeni tästä, sillä Ural ei ollut Vilkunan keruureissujen aikaan muodikas tai arvos-
tettukaan laite.

Ural oli edullinen neuvostoliittolainen moottoripyörä ja monella tavalla Neuvostoliiton 
moottoripyöräteollisuuden malliesimerkki, sekä hyvässä että pahassa.1 Se perustui hyvin 
läheisesti 1930-lukuiseen saksalaiseen BMW-moottoripyörään. Vuosikymmenien mit-
taan siihen oli tehty uudistuksia, mutta perusrakennetta ei ollut käytännössä muutettu. 
Moottoripyöräharrastajien keskuudessa Neuvostoliitosta ja muista kommunistisista mais-
ta kotoisin olevat niin sanotut itäpyörät nauttivat kyseenalaista mainetta. Moni pitää nii-
tä epäluotettavina, teknologisesti epähienostuneina ja epäkiinnostavina laitteina. Toisaal-
ta niillä on myös vankka harrastajakuntansa, johon kuulun itsekin. Omat kokemukseni 
kymmenien tuhansien kilometrien taipaleesta – osin väitöskirja-aineistoa kerätessä ker-
tyneet – vanhalla neuvostoliittolaisella IC:lläni viittaavat siihen, etteivät puheet epäluo-
tettavuudesta ole ainakaan täysin tuulesta temmattuja. Potentiaalia vaikeuksiin ehkä on, 
mutta sen vastapainona on hyvä korjattavuus. Niin Ural kuin IC:kin ovat yksinkertaisia 
ja korjattavissa joko tallissa tai tien varressa.
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Janne Vilkuna ja Ural lähdössä kesällä 1977 Sumiaisiin kotiseuturetkelle. Kuva: Erkki Laitinen.

Vanhalla moottoripyörällä ajaminen on museologisessa mielessä kiinnostavaa toimintaa. 
Käyttökokemus on osa vanhaa teknologiaa, siis osa esineellistä perintöämme. Kehitys 
näyttäytyy meille usein selkeänä suuntana eteenpäin. Olemme taipuvaisia ajattelemaan, 
että uudet laitteet tekevät vähintään saman kuin aiemmatkin, mutta paremmin ja hel-
pommin. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin suoraviivainen. Vanhojen laitteiden vaivalloi-
suuteen voi liittyä monia vivahteita ja suorastaan elämäntavallisia piirteitä. Tämä tekee 
niistä kiinnostavia tulkinnan kohteita. Tässä artikkelissa pohdin vanhalla, eritoten neu-
vostoliittolaisella moottoripyörällä ajamisen aika ajoin musertavankin vivahteikasta vai-
valloisuutta.

Vaivalloinen moottoripyörä

M
oottoripyörää ja sen tarkoitusta voidaan arvottaa monesta eri näkökulmasta. 
Yksi keskeisistä on tietenkin tarkastella sitä liikennevälineenä. Tämä näkökul-
ma painottaa kohteen tarkoituksenmukaisuutta liikkumiseen. Näin tulkittu-
na moottoripyörä on teknologinen laite, jonka tarkoitus on kuljettaa ihmi-

siä ja asioita paikasta toiseen. Se on väline, joka on suunniteltu, valmistettu ja hankittu 
liikkumista varten. Liikennevälineenä meillä on sille käytännöllisiä odotuksia. Sen tulee 
liikkua, pysähtyä ja olla riittävän luotettava. Lisäksi arvostamme ergonomiaa ja vaivatto-
muutta – liikenneväline ei saa olla epämukava ja vastahankainen. Sen tulee olla käytän-
nöllinen ja tarkoituksenmukainen siihen tehtävään, jonka olemme sille asettaneet.2
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Moottoripyörä on kuitenkin liikennevälineenä jokseenkin epäkäytännöllinen. Se ei tar-
joa suojaa säältä, vaan motoristi on luonnon armoilla: helteisenä päivänä ajoviima viilen-
tää mukavasti, mutta syksyn saapuessa, vesisateella ja etenkin talvella ajaminen muuttuu 
haastavaksi. Ajovarusteet on mietittävä tarkkaan.3 Varsinaisessa talvisäässä tuulisuoja on 
käytännössä välttämätön, mutta pidemmässä reissussa myös tauot ja eväät tulee suunni-
tella huolella. Hyvästä valmistautumisesta huolimatta matkaaminen voi osoittautua ras-
kaaksi ja epämukavaksi kokemukseksi.

Vanhoihin moottoripyöriin liittyy lisäksi omia epäkäytännöllisiä erityispiirteitään. Ne 
kaipaavat runsaasti huoltoa ja huolenpitoa, mutta lisäksi ne saattavat aika ajoin vaatia 
hienosäätöä, pientä huoltoa ja joskus jopa varsinaista korjauksia matkan varrella.4 Tämä 
puoli moottoripyöräilystä korostuu Uralin ja monien muiden itäpyörien parissa, kuten 
voidaan lukea moottoripyöräkerho Ural Roikan kerholehdestä ja keskustelupalstalta. 
Kerho on perustettu 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ja se keskittyy yhdistämään lähin-
nä neuvostoliittolaisten Ural- ja Dnepr-moottoripyörien harrastajia.5 Teknisten murhei-
den kanssa pähkäily ja luotettavuuden parantaminen on osa harrastajakunnan suhdetta 
moottoripyöräilyyn. Kerhon keskustelupalstalla käsitellään aika ajoin varsin kunnianhi-
moisia ja syvää teknistä osaamista vaativia projekteja. Moottoreita paitsi korjataan auto-
tallien kätköissä, myös kehitellään ja parannellaan.6

Oma moottoripyörä ja sen heikot kohdat opitaan tuntemaan. 
Näin osataan varautua ennalta ongelmiin ja varata mukaan 
tarvittavat varaosat: saattaapa matkalainen jopa vaihtaa il-
tapuhteinaan uuden vaihteiston oireellisen tilalle.7 Aina 
varautuminen ei kuitenkaan riitä. Pahimmillaan pyörää 
laitetaan pieteetillä koko talvi, mutta yllättävä vika kat-
kaisee matkan jo muutaman kymmenen kilometrin jäl-
keen.8 Harrastajien suhtautuminen ongelmiin on usein 
mustan huumorin värittämää. Tämä nousee esiin myös 
kerhon virallisessa viestinnässä: verkkosivujen historia-
osiossa muistellaan kerhon varhaisvaiheita, jolloin ”URAL 
M-63 teki muutamaan harrastajaan lähtemättömän vaikutuk-
sen. Uskoakseni ei kuitenkaan niin luotettavuuden vaan 
epäluotettavuuden takia.”9 Toisaalta keskusteluissa tuodaan 
myös esille, että tietyt heikkoudet korjaamalla ja taitavan 
tekijän ylläpitämänä Ural voi olla luotettava kulkuneuvo.10 
Myös Vilkuna mainitsee veteraanimoottoripyöräklubin Huimapyörä-lehdessä uutena 
ostamansa ja länsimaisilla osilla parantelemansa Uralinsa olleen pääosin luotettava laite, 
toisin kuin sitä edeltänyt vanhuuttaan jo kulunut brittiläinen Ariel.11

Tarkoituksenmukaisuuden eetokseen liittyy ajatus teknologisesta laitteesta neutraalina ja 
käytännöllisenä työkaluna, jonka keskeinen tarkoitus on auttaa käyttäjää saavuttamaan 
jokin ennalta asetettu tavoite.12 Tältä kannalta katsottuna vain toiminnan tavoitteet ja 
lopputulokset ovat merkityksellisiä, mutta niiden toteuttamisen väline on sinänsä merki-
tyksetön: liikennevälineen tehtävä on viedä esimerkiksi tutkija perille kohteeseen kartut-
tamaan aineistoaan. On epäolennaista, onko aineistoa kerätty moottoripyörällä tai 

Talvimoottoripyöräilyn arkea. 
Kylmänä aamuna kyytikin on kylmää. 
Kuva: Martti Korhonen.
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Johtoja ja vaijereita, pultteja ja muttereita, 
kaasuttimia ja ilmanpuhdistimia. Moottori koostuu 
monista eri välineistä. Kuva: Martti Korhonen.
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autolla. Tärkeää on, että käyttämämme teknologia palvelee meitä tavoitteissamme, eikä 
häiritse tai estä niiden toteutumista.

Käytännöllisyys ja toimivuus eivät kuitenkaan ole neutraaleja ja arvovapaita ominaisuuk-
sia, vaan ne kantavat mukanaan monenlaista kokemuksellisuutta ja merkityksiä. Väli-
neet ovat paljon muutakin kuin vain käytännöllisiä tavoitteidemme toteuttajia.13 Walter 
Benjamin on todennut, ettei teknologia ole ”luonnon hallintaa, vaan ihmisen ja luonnon 
välinen suhde”14. Teknologiat muovaavat toimintaamme ja suhdettamme ympäristöön 
monilla tavoilla. Maailma näyttäytyy meille erilaisena toimiessamme eri välineiden kans-
sa.15 Tämä pätee myös moottoripyörään. Juuri epäkäytännöllisyydessään se asettaa mei-
dät kosketuksiin ympäristön kanssa omalla erityisellä tavallaan. Sade ja viima näyttäy-
tyvät väkevinä kehollisina kokemuksina, joihin pyritään sopeutumaan varustautumalla 
sekä karaistumalla. Hankalien luonnonvoimien kanssa kosketuksissa oleminen vahvistaa 
ja elävöittää kokemustamme ympäristöstämme.16 Toisaalta sinnikkyyttä ja karaistumis-
ta vaativien kokemusten vastapainona on potentiaali hienovaraiseen ja vivahteikkaaseen 
lähiympäristön kokemiseen. Ympäristö paljastuu eri tavoin eri aistimuksissa. Tuoksut, 
mikroilmastot, tien pintaominaisuudet ja säätilan hienoiset muutokset välittyvät tarkkaa-
vaiselle ajajalle monipuolisena aistimusten kenttänä. Metsä, peltomaisema ja järviseutu 
paitsi näyttävät, mutta myös tuntuvat ja tuoksuvat, erilaisilta ympäristöiltä.17

Moottoripyörä huonosti 
toimivana välineenä

M
artin Heidegger on käsitellyt välineellisyyttä teoksessaan Oleminen ja aika. 
Hän määrittelee välineen esineeksi tai asiaksi, jota hyödynnetään jonkin pää-
määrän saavuttamiseksi. Välineet eivät ole koskaan yksittäisiä, vaan niillä on 
aina suhde muihin välineisiin. Yhdessä ne muodostavat välinekokonaisuuksia. 

Moottoripyörä on väline, mutta samalla se on monista välineistä koostuva kokonaisuus. 
Mitä tarkemmin sitä katsotaan, sitä useampiin yhdessä toimiviin osiin sen huomataan 
jakautuvan: rungossa on moottori, moottorissa sylinteri, sylinterissä kansi, mäntä, män-
näntappi, männäntapin lukkorengas ja niin edelleen. Hyvin toimiessaan välineet ovat 
huomaamattomia, mutta vioittuessaan tai osoittautuessaan muuten epäkelvoksi väline 
ja sen käyttöyhteys muuttuvat näkyviksi. Piskuisen männäntapin lukkorenkaan katket-
tua huolestuttava kolina nostaa moottorin havaintomme keskipisteeksi. Ilman toimivaa 
moottoria matkamme katkeaa. Alamme tavalla tai toisella työskennellä saattaaksemme 
välinekokonaisuuden jälleen toimivaksi.18 Tällä ilmiöllä on keskeinen merkitys vaivalloi-
sen teknologian käyttökokemuksessa.

Kuten edellä totesin, olen harrastanut itsekin neuvostoliittolaisten moottoripyörien pa-
rissa. Olen ajanut IC:lläni viimeisen seitsemän vuoden aikana pitkiäkin matkoja kaikki-
na vuodenaikoina ja kohdannut silloin tällöin myös ongelmia matkan varrella. Erityisesti 
mieleeni on jäänyt eräs kokemani tapaus muutaman vuoden takaa, kun olin väitöskirjani 
aiheeseen liittyvällä valokuvausmatkalla Tampereelta Nilsiän Aholansaaren niin sanot-
tuun Paavon pirttiin.
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Matka kohteeseen sujui vaikeuksitta, mutta paluumatka muodostui hankalaksi jo alusta 
saakka. Säätiedotuksen perusteella olin rohjennut jättää sadevaatteet kotiin, mutta kotiin-
lähdön lähestyessä totesin päätöksen olleen vain tyhmänrohkeutta. Säätiedotus lupasi nyt 
runsasta vesisadetta, ja ensimmäiset vesipisarat alkoivatkin tippua jo pian lähtöni jälkeen. 
Noin kymmenen kilometrin kuluttua sade oli runsasta ja kaiken lisäksi IC:n moottori al-
koi pätkiä pahaenteisesti. Pysähdyin linja-autopysäkin katoksen suojaan. Moottoripyörän 
kaasutin on herkkä bensiinissä oleville roskille ja vesipisaroille. Ne voivat tukkia pienet 
polttoaineen virtauskanavat ja aiheuttaa pätkimistä sekä muita bensiinin puutteesta johtu-
via vaivoja. Rankan sateen vuoksi päättelin, että alkeellisen kaasuttimen olemattomasta tii-
viydestä johtuen sen sisälle oli päässyt vettä. Purin kaasuttimen, puhaltelin kanavat kuivik-
si ja jatkoin matkaani. Pian pätkiminen kuitenkin jatkui. Pysähdyin monta kertaa puhdis-
tamaan kaasutinta kaatosateessa, kunnes moottori alkoi viimein käydä paremmin. Pääsin 
kuin pääsinkin märkänä ja kylmissäni välietappiini Suonenjoelle.

Saunottuani, syötyäni ja yövyttyäni jatkoin matkaani. Tällä kertaa sää oli sateeton, mutta 
Petäjäveden tuntumassa moottori alkoi jälleen kakistella. Tällä kertaa se oireili niin pahas-
ti, ettei matkan jatkaminen tuntunut enää mahdolliselta. Kaasuttimen lisäksi purin syty-
tyslaitteiston ja tutkin tarkasti kaikkien johtojen kunnon. Kaikki vaikutti olevan kunnos-
sa. Kaipuu kotiin alkoi olla jo kova, mutta matkaa oli jäljellä vielä toista sataa kilometriä. 

Kurjaa kohtaloani voivotellen puuhastelin moottorin parissa, kunnes viereeni pysähtyi pa-
kettiauto. Kuski kertoi asuvansa lähistöllä ja omistavansa itsekin kaksi IC:tä. Olisin ter-
vetullut hänen talliinsa, jos en saisi pyörääni kulkemaan kunnolla. Hän vakuutti, että sai-
simme sen kyllä siellä kuntoon. Koottuani pyöräni totesin sen käyvän edelleen huonosti. 
Niinpä suuntasin saamieni ohjeiden mukaisesti omakotitalon pihaan. Saman tien minut 
huikattiin ikkunasta lämpimän ruoan äärelle. Syönnin ja pullakahvien jälkeen paneu-
duimme varsinaiseen ongelmaan. Pian epäilyn kohteeksi nousi sytytystulppa. Vanhoilla 
kaksitahtimoottoreilla on paha tapa karstoittaa sytytystulppa ja aiheuttaa siten käyntion-
gelmia. Puhdistimme sen huolellisesti teräsharjalla ja koelenkki osoitti ongelman kaikon-
neen. Pian jatkoin matkaani kohti kotia. Loppumatka sujui vaikeuksitta, eikä kohtaloni-
kaan enää tuntunut lainkaan kurjalta. Perille saavuin kuusi tuntia arvioitua myöhemmin, 
mutta puhelinnumeron ja kokemuksen rikkaampana. Sittemmin olen pysähtynyt auttaja-
ni luona useamman kerran kahvilla ja kertaalleen myös ostamassa yhden hänen moottori-
pyöristään varaosiksi.

Kokemani vaikeudet värittivät matkaani monella tavalla. Matka ei edennyt suunnitelmien 
mukaan, vaan pysähdykset hidastivat etenemistä. Samalla ongelmat muovasivat kokemus-
tani ympäristöstä. Maantieteellinen sijainti sai uuden, entistä painokkaamman merkityk-
sen. Olenko riittävän lähellä päämäärääni, jotta voisin pyrkiä puolikuntoisella moottorilla 
perille saakka? Kuka tuttavistani asuu lähimpänä ja voinko saada häneltä apua? Koti tun-
tui kovin kaukaiselta, mutta toisaalta tilanne vaati myös uutta suhtautumista lähiympäris-
töön. Tien laita-alueista tuli tärkeämpiä kuin itse tiestä: purkaakseni kaasuttimen minun 
oli ensin löydettävä sateensuoja. Linja-autopysäkki sopi tähän oikein hyvin, ja pysähdyin 
sen suojaan tarkastelemaan asiaa. Moottorin pärinä vaihtui sateen ropinaan ja satula lau-
taiseen penkkiin. Pysäkki ei ollut enää vain ohikiitävä rakennelma, vaan siitä muodostui 
pieneksi hetkeksi merkityksellinen osa matkaa.



141

Toisena matkapäivänä tuntemattomalta saamani apu osoittaa, miten moninaisesti vai-
keudet voivat muuttaa paikan kokemista. Hyvin toimivalla liikennevälineellä mahdol-
lisuus tällaiseen sattumanvaraiseen sosiaalisuuteen on pieni. Se on suunniteltu ja raken-
nettu siten, ettei sen käyttö vaadi inhimillisiä kontakteja. Huonosti toimiva väline saattaa 
sen sijaan vaatia yllättäen huoltoa, varaosaa, tietoa tai taitoa, joka ei ole matkalaisen hal-
lussa. Tämä saa meidät etsimään ja löytämään ratkaisuja ympäristöstämme ja tuo joskus 
ulottuvillemme asioita, joita emme muuten kohtaisi. Auttamaan pysähtynyt ohikulkija 
on yksi näistä asioista. Myös hänet voidaan käsittää osaksi liikkumisen välinekokonai-
suutta.19 Tämä voi kuulostaa ikävältä laupiaan samarialaisen objektivoinnilta, mutta sii-
tä ei ole kyse. Aivan yhtä hyvin voin pitää itseäni välineenä liikkumisen välinekokonai-
suudessa – ja vieläpä puutteellisten korjaustaitojeni vuoksi epäkelpona sellaisena. Tässä 
yhteydessä ihmisen käsittäminen välineeksi kuvaa hänen suhdettaan laajaan asioiden ja 
esineiden verkostoon. Avuliaalla ohikulkijalla oli tieto, taito ja työkalut, joita moottorin 
korjaaminen vaati. Vioittunut sytytystulppa toi meidät yhteen välinekokonaisuuden kor-
jaamisen merkeissä, mutta olennaisinta oli kohtaamiseen liittynyt inhimillinen lämpö, 
jolla tapaus väritti matkaa Savosta Pirkanmaalle.

Juuri tässä piilee huonosti toimivalle kulkuvälineelle erityinen piirre: teknisillä ongelmil-
la on taipumus näyttää paikallinen ympäristö uudesta näkökulmasta. Matka voi tauota 
sattumanvaraisessa paikassa ja missä tahansa olosuhteissa. Tie ei ole vain liikkumisen tila, 
vaan periaatteessa mikä tahansa paikka voi saada pysähdyksen myötä uusia merkityksiä. 
Välillä ongelmat voivat olla hyvinkin ikäviä etenkin huonosti varustautuneelle, mutta 
tottunut kulkija osaa suhtautua matkalla ilmeneviin säätöihin ja huoltoihin luontevana 
osana matkaamista. Ongelmat eivät ole vain häiriötekijöitä, vaan osa vanhalla moottori-
pyörällä liikkumisen arkea. Tai kuten nimimerkki MATTI toteaa Uralroikan keskuste-
lupalstalla: ”sehän se on matkanteon suola että konehen toimintaa korva herkkänä seu-
rataan ja tarvittaessa tehdään pienet säätelyt..Suomen suvessa on mukava pikku rempat 
siinä sumppia hörppiessä puuhastella”20. Itäpyöräharrastaja Antero Erkkilä puolestaan 
kuvaa neuvostoliittolaisella moottoripyörällä matkaamisen vaatimaa asennetta: ”Kaikki ei 
välttämättä suju tämän kanssa aina niinkuin suunnitellaan, mutta niinhän se on elämäs-
säkin. Lopulta asiat kuitenkin hoituvat.”21

Rönsyilevä 
välineellisyys

T
ekniset ongelmat ja vaivalloisuus ovat epätoivottuja ominaisuuksia silloin, kun 
moottoripyörää käytetään liikkumisen välineenä. Välineellisyys on kuitenkin 
avointa: periaatteessa mitä tahansa asiaa voidaan käyttää minkä tahansa päämää-
rän saavuttamiseksi jos se vain sopeutuu siihen.22 Esimerkiksi vasara sopeutuu 

parhaiten naulaamiseen, mutta lisäksi sillä voidaan myös kommunikoida morseaakko-
sia naputtamalla. Puhelin loistaa kommunikaatiovälineenä, mutta tarpeen tullen sitä voi 
käyttää naulaamiseen. Myös vanhan moottoripyörän välineellisyys on liukuvaa. Yleensä 
pidämme sitä ajoneuvona, mutta käytämme sitä myös moneen muuhun. Vanha mootto-
ripyörä on aito historiallinen esine. Sen historia juontaa juurensa menneeseen maailman, 
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Ongelma välinekokonaisuudessa tekee 
ympäristön näkyväksi. Oireellinen sytytys-
tulppa vei matkanteosta huolettomuuden, 
mutta johti lopulta sen kohokohtaan. 
Kuvassa IC, avulias ohikulkija ja paikalle 
sattunut naapuri. Kuva: Martti Korhonen.
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aivan kuten sen konkreettiset ominaisuudet ja käyttökokemuskin. Siksi sillä on erityinen 
rooli menneisyyden ilmiöiden välittämisessä nykypäivään. Se sopeutuu erittäin hyvin 
museaalisten merkitysten – historiallisuuden, muistojen ja nostalgian – kannattelijaksi.

Moottoripyörästä tuli Suomessa suhteellisen tavallinen näky jo 1920-luvulla, mutta hin-
tansa vuoksi se ei yleistynyt vähävaraisemman väen keskuudessa. Varsinaista massakult-
tuuria siitä tuli vasta 1950-luvulla, jolloin maahan alkoi virrata runsaasti edullisia neu-
vostoliittolaisia ja itäeurooppalaisia merkkejä. Moottoripyörästä muodostui pian tärkeä 
osa etenkin maaseudun esinekulttuuria, jossa liikkumisen keinot olivat erityisen tärkei-
tä.23 Se oli monipuolinen hyötyajoneuvo, joka palveli omistajaansa sekä ansiotyössä että 
vapaa-ajalla.24 Sen hyötyarvoa saatettiin kohentaa sivuvaunulla, joka mahdollisti tavaroi-
den kuljettamisen tai jopa pienen perheen liikkumisen moottoripyörällä. Runkoon asen-
nettavien suksien avulla siitä saatiin ympärivuotinen kulkuneuvo.25 Voidaankin sanoa, 
että Jawa, Pannonia, CZ, Csepel ja muut aikansa hyötymoottoripyörät ovat osa suoma-
laisen maaseudun kulttuurimaisemaa siinä missä lehmät, heinäsuovat ja tienvartta etene-
vä potkurikin.

Moottoripyörän kulta-aika hyötyajoneuvona oli kuitenkin suhteellisen lyhyt. Jo 1960-lu-
ku toi autojen suosion kasvun. Vuosikymmenen loppua kohden kaksipyöräisten myyn-
ti laski ja käyttötarkoitukset muuttuivat. Moottoripyörästä alkoi tulla yhä enemmän 
harraste- ja vapaa-ajan ajoneuvo. Samalla moottoripyörien teknologia kehittyi huimaa 
vauhtia. Valtaosa perinteisistä itäpyöristä oli varustettu kaksitahtisella moottorilla, joka 
oli ajanmukainen ja jopa edistyksellinen vielä 1950-luvulla, mutta alkoi näyttäytyä van-
hentuneelta 1970-lukua lähestyttäessä.26 Vuosikymmentä aiemmin valmistetut edulliset 
hyötymoottoripyörät eivät enää kiinnostaneet useimpia suorituskykyä kaipaavia uuden 
polven motoristeja.27 Myös Uralin historia Suomessa alkaa näihin aikoihin. Suhteellisen 
kookkaalla moottorilla varustettu, mutta teknisesti vanhentunut pyörä ei tehnyt kuiten-
kaan kauppojaan ja maahantuonti loppui ennen kuin oli kunnolla alkanutkaan. Uralia 
ehdittiin tuoda maahan vain muutaman kymmenen kappaletta ennen kuin vuonna 1974 
säädetty uusi veroasetus söi sen hinnasta kilpailukyvyn. Vilkunan Ural on siis yksi har-
voista Konelan 1970-luvulla maahantuomista Uraleista.28

Eri moottoripyörät edustavat eri aikakausia ja historiallisia konteksteja. 1920-lukuinen 
Harley Davidson edustaa suomalaisen moottoripyöräilyn varhaista kukoistuskautta. 
1950-lukuinen Jawa sen sijaan asettuu sodanjälkeisten pienviljelijöiden sekä kaupunkien 
työläisten maailmaan, ja 1970-luvun alun Honda kuvastaa moottoripyöräilyn muuttu-
mista vapaa-ajan harrastukseksi. Kaikki ne ovat erilaisia laitteita. Siksi kukin niistä vä-
littää jotain menneisyydestä omalla erityisellä tavallaan. Niiden ulkonäkö, materiaalit, 
äänet, tuoksut, tunnut, käyttökokemus ja muut ominaisuudet kannattelevat niihin liit-
tyvää historiallisuutta. Myös tienvarsiremontit ovat yksi moottoripyörän tavoista välittää 
historiaa ja perinnettä, ne kun olivat tuttu vitsaus myös menneisyyden motoristeille.29  
Esimerkiksi Kalle Päätalo kuvailee kokemuksiaan IC:n parissa kirjassaan Epätietoisuuden 
talvi: ”Virtapuolen heikkoudeksi osoittautui se, että pienen johdonpätkän juotosmetalli 
suli, jolloin virran latautuminen loppui. […] Olin jo oppinut tuntemaan vian, jopa sen 
tilapäisesti korjaamaan, että pääsin pois tienpäältä. Tarvitsin vain tikun ja terävän puu-
kon, joka minulla on aina vyölläni. Kun johdinta pitävä metalli suli, vuolin tikun pään 
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teräväksi ja painoin se kiilaamaan johtimen päätä koloonsa!” Nykyaikainen moottoripyö-
rä vaatii harvoin huoltoa matkan varrella. Toisin sanoen sen teknologiset ominaisuudet 
eivät kykene kannattelemaan tienvarsiremonttien perinnettä.

Vaikka moottorin rakenteen ja tyypin tuntemus ovat epäolennaisia muistelemisen kan-
nalta, niin muistojen heräämisen kannalta sen rakenteella voi olla tärkeä merkitys. Muis-
taminen ja muistelu ovat monimutkaisia prosesseja, joissa eri aistimuksilla on keskeinen 
merkitys30. Lapsuuden ja nuoruuden äänillä, tuoksuilla ja esineillä on kyky nostaa mie-
leen tunnepitoisia muistumia.31 Esimerkiksi itäpyörille tyypillisen kaksitahtimoottorin 
omaleimainen ääni ja sinertävä, vahvasti tuoksuva pakokaasu luovat tunnistettavan ais-
ti-ilmapiirin. Ajoasuun vahvan pakokaasun tuoksun tartuttava moottori ei ole välttä-
mättä toivottava osa arjen liikkumista, mutta kulttuuriperintönä sillä on oma arvonsa. 
Eläväinen muisto kaksitahtipakokaasun tuoksuisesta lapsuudesta herää henkiin parhaiten 
juuri kaksitahdin tuoksun nostattamana.

Muistelu- ja nostalgiakäyttöön liittyy myös piirre, joka voi palvella kulttuuriympäristön 
tutkijaa. Olen ollut taipuvainen pitämään vanhaa moottoripyörää paitsi vaivalloisena 
liikkumisen keinona, mutta yhtä lailla myös antoisana pysähtymisen välineenä. Pysäh-
tyminen on muutakin kuin vain liikkumisen lopettamista. Se on myös jalkautumista, 
ympäristön kohtaamista ja tarkastelua, kontaktin luomista. Vanhan moottoripyörän 
ominaisuudet ovat erittäin tarkoituksenmukaiset tämän välineellisyyden näkökulmasta. 
Viittaan tällä paitsi edellä kertomaani hankalaan matkakokemukseen, mutta myös ben-
sa-asemilla ja kauppojen parkkipaikoilla jutustelemaan tuleviin paikallisiin. Moni tu-
lee kertomaan isällä, naapurilla tai itsellään olleesta samanlaisesta moottoripyörästä tai 
muuten vain katsomaan erikoista kulkuneuvoa. Pysähdykset venyvät joskus pitkiksikin 
ja keskustelut voivat olla antoisia kummallekin osapuolelle. Yhtäältä muistelijalle tai van-
hasta moottoripyörästä muusta syystä kiinnostuneelle syntyy kerronnan tila, jossa hän 
voi reflektoida tuntemuksiaan aiheesta, toisaalta tutkimusmatkalainen voi saada kontak-
teja paikallisiin. Keskustelut voivat osoittautua arvokkaaksi väyläksi uusien kohteiden tai 
haastateltavien äärelle.

Eläviä muistoja

T
utkimusaineiston keruussa ajoneuvo voi tuntua sivuseikalta ja epäilemättä yleen-
sä sitä onkin. Vanhassa moottoripyörässä on kuitenkin piirteitä, jotka voivat 
johtaa monenlaisiin tilanteisiin. Se ei ole neutraali liikkumisen väline, vaan mo-
nilla merkityksillä ladattu historiallinen esine. Se on vaivalloinen ja joskus epä-

luotettavakin, mutta juuri tässä piilee merkittävä osa sen väkevästä kokemuksellisuudes-
ta. Humanistinen tutkimustyö on luonteeltaan hyvin henkilökohtaista. Tutkijan tapa 
heittäytyä aiheen pariin määrittää millainen tutkimuksesta lopulta muodostuu. Mootto-
ripyörän kanssa tehdyt keruumatkat ovat kokemuksia, jotka muovaavat tutkijan ja koh-
teen välistä suhdetta ja rakentuvat näin osaksi tutkimusta.

Väitöskirjaansa valmistelevan tulevan professorinkaan elämä ei kuitenkaan ole vain ja ai-
noastaan tutkimusta, eikä hänen kiintymyksensä moottoripyöräilyyn kumpua vain hyö-
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tynäkökulmista. Taustalla on taatusti muitakin syitä. Nuoruudessa kokemamme asiat 
tuppaavat säilymään osanamme jossain muodossa vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Se-
kä tangon takana satulalla istuen että asfaltilla polvillaan temppuilevaa kaasutinta säätäes-
sä vietetyt hetket painavat nuoreen moottorinrassaajaan oman jälkensä, joka ei helpolla 
kulu pois. Epäilemättä kuuman öljyn tuoksu, neuvostoliittolaisen bokserimoottorin ääni 
ja näppituntuman ottaminen vanhan Arielin venttiilikoneistoon nostavat edelleen mie-
leen jotain hyvin tuttua – eläviä muistoja historian kätköistä.
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Keski-Suomen 
rautakausi

Sami Raninen

Keski-Suomen rautakautista menneisyyttä määrittää tietynlainen kahtiajako
 maanviljelyyn suuntautuneen eteläsuomalaisen ja “itämerellisen” kulttuuri- ja yhteis-

kuntamallin sekä havumetsävyöhykkeen metsästys- ja kalastusperinteen välillä. 
Tämä traditioiden, elämäntapojen ja etnisyyksienkin kohtaaminen ja risteäminen 

tekevät maakunnan rautakautisesta menneisyydestä tavattoman kiehtovan tutkimus-
kohteen, jolle tämä lyhyt kirjoitelma ei voi tehdä oikeutta.

Raudan aika alkaa

E
nnen 300-lukua jaa. rannikkoalueille kehitettyjä rautakauden periodija-
koja on vaikea soveltaa Sisä-Suomessa. Tästä syystä vuodet 700 eaa. – 300 
jaa. kootaan sisämaassa yhteen nuorempi varhaismetallikausi -käsitteen alle1. 

Nuoremman varhaismetallikauden alkaessa sisämaan yhteisöt käyttivät vielä 
pronssi- ja kiviesineitä, mutta vähitellen niiden rinnalle tuli rauta. Vuoden 
700 eaa. tienoilla Suomen alueella saattoi jo liikkua muualta tuotuja rautae-

sineitä, mutta jos näin oli, ne olivat ensi alkuun harvinaisia. Viimeistään 300-luvulla eaa. 
olivat täkäläiset yhteisöt kuitenkin oppineet pelkistämään rautaa paikallisista järvimal-
meista (limoniitti). Varhaiset rautaesineet ovat kuitenkin Sisä- ja Pohjois-Suomessa hyvin 
harvinaisia löytöjä, koska niitä ei kovin usein pantu hautoihin tai kätketty maahan tai ve-
teen.
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Keski-Suomen vanhimmat rautaesinelöydöt ovat Kannonkosken putkikirves sekä Kor-
pilahden Taikinaisniemen keihäänkärki ja käyräveitsi. Löydöt ovat ehkä jo ajalta ennen 
ajanlaskun alkua, viimeistään noin vuosilta 1 - 200 jaa.

Rautaesineiden yleistyessä pronssi tai muut kupariseokset jäivät korumateriaaleiksi, kun 
taas myöhäinen kiviesineistö (kvartsiterät) jäi nuoremman varhaismetallikauden aikana 
kokonaan käytöstä. 

Luukonsaaren keramiikka 

J
ärvi-Suomessa nuoremman varhaismetallikauden luonteenomaisimpia muinaisesi-
neitä ovat Luukonsaaren ja Sirnihtan keramiikkatyylejä edustavat saviastiat. Luu-
konsaaren keramiikka on Keski-Suomessa melko yleistä, mutta Sirnihtan kera-
miikka on kaiken kaikkiaan harvinainen ja huonosti tunnettu tyyli. Luukonsaaren 

ja Sirnihtan keramiikat olivat kehittyneet vanhemman varhaismetallikauden Tomitsan 
tekstiilikeramiikasta. Luukonsaaren ja Sirnihtan keramiikoissa oli kuitenkin uutta - tai 
oikeastaan uusvanhaa - se, että niissä käytettiin sekoiteaineena asbestia. Asbestikeramiik-
ka oli ollut yleistä kivikaudella, mutta Tomitsan keramiikan ilmaantuessa se oli jäänyt 
käytöstä. Asbestia saatiin Itä-Suomessa sijaitsevista esiintymistä. Asbesti oli kaikesta pää-
tellen hyvä sekoite, jonka käsittelyn terveyshaittoja ei varmastikaan vielä tunnettu. Luu-
konsaaren ja Sirnihtan keramiikkaa tavataan pääasiassa asuinpaikoilla, jotka sijaitsivat si-
sävesistöjen rannoilla tai ainakin rannan läheisyydessä. 

Luukonsaaren ja Sirnihtan keramiikat kuuluivat laajempaan Säräisniemi 2 -nimellä (Sär 
2) tunnettuun asbestikeramiikkatyylien perheeseen, joka oli levinnyt Järvi-Suomesta ja 
Karjalasta Pohjois-Norjaan ja -Ruotsiin saakka. Säräisniemi 2 -keramiikka oli huolelli-
sesti muotoiltua ja koristeltua. Sitä on luonnehdittu jopa hienoimmaksi Suomen alueen 
esihistoriallisista keramiikkatyyleistä. Säräisniemi 2 -keramiikan korkealaatuinen toteu-
tus viittaa siihen, että astiat oli tarkoitettu nähtäviksi ja ihailtaviksi. Niitä käytettiin ehkä 
juhlissa, vierastarjoiluissa ja muissa yhteyksissä, joissa keramiikan sosiaalinen merkitys 
korostui. 

Keitä Keski-Suomessa asui?

J
ärvi-Suomen menneisyyteen kuuluu saamelaiskielinen vaihe, eikä Keski-Suomen 
alue ole poikkeus. Tästä on todisteena paikannimistöön, erityisesti vesistönimis-
töön, sisältyvä saamelaisperäinen kerros. Keski-Suomessa saamelaisperäisiä vesistö-
nimiä ovat esimerkiksi Kuhmoisten Kukkasjärvi, Keuruun Iso- ja Vähä-Kukkamo 

ja Uuraisissa sijaitsevan järviketjun nimi Iso-, Pikku- ja Salmi-Kuukka. Kaikki nämä ni-
met tarkoittavat “pitkää järveä”. Sellaiset nimet kuin Konnevesi, Korpilahden Livannie-
mi, Keuruun Moijasjärvi ja Jämsän Runovuori näyttävät palautuvan peuroihin ja peu-
ranmetsästykseen viittaavaan saamelaiskieliseen sanastoon. 

Nykyisin kielitiede on kallistunut siihen, että saamelaiskielten yhteinen kantamuoto, 
kantasaame, ajoittuu suunnilleen nuorempaan varhaismetallikauteen. Hieman yllättä-
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vältä voi tuntua se, että vallitsevaksi nousseen käsityksen mukaan kantasaamea toden-
näköisesti puhuttiin jossain Järvi-Suomen ja Karjalan alueella, mutta ei pohjoisempana. 
Kantasaamen hajoaminen ja saamelaiskielten leviäminen pohjoiseen näyttää tapahtuneen 
vasta nuoremman varhaismetallikauden lopulla tai sen jälkeen. 

Mikäli olisi paikannimistössä näkyvän saamelaiskielisen asutuksen arkeologinen vastine? 
Tässä on tietysti huomattava, että esimerkiksi Keski-Suomessa saamelaiskielinen asutus 
ei rajoitu nuorempaan varhaismetallikauteen tai edes rautakauteen, vaan kuuluu vielä 
alueen keskiaikaankin ja 1500-lukuun. Nuoremmasta varhaismetallikaudesta puhuttaes-
sa Sirnihtan ja Luukonsaaren keramiikat näyttävät ilmiöiltä, jotka sijaitsevat suunnilleen 
oikealla alueella oikeaan aikaan ollakseen jonkinlaisessa yhteydessä kantasaamelaisiin. On 
kuitenkin muistettava, että keramiikkatyylit ja kielet ovat erillisiä ilmiöitä, ne voivat le-
vitä erilaisten sosiaalisten mekanismien kautta, eivätkä niiden levinnät välttämättä vastaa 
toisiaan. 

On syytä uskoa, etta Järvi-Suomen alueella puhuttiin nuoremmalla varhaismetallikau-
della muitakin kielia kuin kantasaamea. Kantasaameen näyttää nimittäin lainautuneen 
sanoja tuntemattomasta muinaiskielestä tai -kielistä, jota kutsutaan englanninkielisellä 
nimellä Paleo-Lakelandic (“muinaiseurooppa”), ja jonka kantasaame vähitellen syrjäytti. 
Joitakin mahdollisesti muinaiskielestä kantasaameen lainattuja sanoja esiintyy myös saa-
melaisessa substraattinimistössä (esim. Korpilahden Livanniemi). Lisäksi Järvi-Suomessa 
ja sen lähiseuduilla on paikannimistötodisteiden perusteella saattanut esiintyä kadonnut 
suomalais-ugrilainen kieli, joka ei ollut sen enempää suomea kuin saameakaan (esim. 
Pihtiputaan Vuohtojärvi).

Näiden eri kielten puhujia tuskin voidaan erottaa toisistaan arkeologisesti: heidän elin-
keinonsa olivat samantapaisia eikä heidän esinekulttuureissaan tarvinnut olla mitään sel-
keitä eroja. Kaikki he nähtävästi käyttivät Säräisniemi 2 -keramiikkaperheeseen sisältyviä 
saviastioita. Niinpä emme voi sanoa, missä vaiheessa saamelainen kieli tarkalleen ottaen 
levisi Keski-Suomeen syrjäyttäen alueen aikaisemmat kielet. Emme myöskään tiedä, mil-
lainen tai miten nopea prosessi kielenvaihdos oli. Se kuitenkin saattoi tapahtua rauhan-
omaisesti. Ainakin sanojen lainautuminen sisämaan muinaiskielestä kantasaameen on 
edellyttänyt kaksikielisten ihmisten olemassaoloa ja siten myös ajoittain rauhallisia kos-
ketuksia.

Lapinrauniot 

N
uoremman varhaismetallikauden haudoiksi Järvi-Suomessa katsotaan lähinnä 
lapinrauniot. Ne ovat isoista kivistä koottuja suurehkoja röykkiöitä, jotka sijait-
sevat yleensä järvimaisemassa rantakallioilla yksin tai pienissä ryhmissä.  Kaikki 
niistä eivät varmastikaan ole hautoja, vaan joukossa voi olla esimerkiksi rauta-

kautta nuorempia riihen tai saunan kiukaita, merkkikiveyksiä, myöhäiseen kansanus-
koon liittyviä uhriröykkiöitä, varastokiveyksiä tms.

Lapinraunioista löytyy usein palanutta ihmisluuta ja joskus myös pronssi- tai rautakau-
den esineitä. Luun määrä on kuitenkin poikkeuksetta liian vähäinen edustaakseen vaina-
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jan kaikkia jäännöksiä, luuta ei löydy aina, ja joskus kyse voi olla eläimen luusta. Onkin 
esitetty, että lapinrauniot eivät ehkä ole hautoja sanan meille tutussa merkityksessä. Pi-
kemminkin ne voisivat olla jonkinlaisia meille tuntemattomaan uskonnolliseen 
ajatteluun liittyviä rituaalirakenteita, joita on voitu “aktivoida” eri tavoin, 
mm. kätkemällä raunioon osa polttohaudatun vainajan jäännöksistä.  

On myös pohdittu, että lapinraunioilla olisi voinut olla pyyntialueiden 
rajamerkintään ja omistusoikeuden julistamiseen liittyviä tarkoi-
tuksia. Havumetsävyöhykkeen ekologiassa liikkuva elämäntapa 
näyttää yleensä tarkoittavan vuotuiskiertoa säännöllisesti hyö-
dynnettyjen resurssikohteiden välillä. Tällaisessa tilanteessa voi 
hyvinkin syntyä tarve säädellä kohteiden käyttöoikeutta ja il-
maista kontrollia aineellisilla merkeillä. Esi-isien haudat olisi-
vat tässä tarkoituksessa vahva merkki.

Vanhin Keski-Suomen lapinraunio on ajoitettu jo myöhäis-
neoliittiselle kivikaudelle. Lapinraunioita kuitenkin raken-
nettiin Järvi-Suomen eri osissa pääasiassa pronssikauden eli 
sisämaan vanhemman varhaismetallikauden aikana ja sen jäl-
keen. Keski-Suomessa runsaslöytöisin lapinraunio on Aar-
ne Äyräpään jo 1920-luvulla tutkima Viitasaaren Rantala B 
300-luvulta. Siitä löytyivät putkikirves, kupariseoksinen ran-
nerengas ja sormus, roomalainen lasihelmi ja muitakin esi-
neitä, eikä läheskään kaikkia todennäköisesti edes saatu talteen. 
Löytöä ei tarvitse tulkita kaukaa tulleen eränkävijän haudaksi. 
Mikään ei estä liittämästä Viitasaaren rauniota paikalliseen lapin-
raunioperinteeseen ja paikallisiin yhteisöihin. Löytö kertoo laajoista 
kontaktiverkostoista sekä jonkinlaisten varallisuuserojen muodostu-
misesta lapinraunioyhteisöjen keskuudessa. 

Myös edellä mainitut Korpilahden Taikinaisniemen rautaesineet on löy-
detty tutkitun mutta ajoittamattoman lapinraunion läheltä rantakallion ko-
losta. Tämä viittaa siihen, että lapinraunioihin liittyvät riitit ovat voineet sisäl-
tää muutakin kuin luun ja esineiden hautaamista nimenomaan kiviröykkiöön. 

Elinkeinot

N
uoremman varhaismetallikauden yhteisöt elivät pääasiassa 
metsästyksen ja kalastuksen varassa. Havumetsävyöhykkeel-
lä pyyntiyhteisöjen elämä on yleensä perustunut säännölli-
seen vuotuiskiertoon, jossa leirikunta siirtyy pyyntipaikalta 

toiselle vuodenaikojen ja riistaeläinten käyttäytymisen saneleman jär-
jestyksen mukaisesti. Esimerkiksi kalojen kutuajat, metsäkanalintu-
jen soidinajat, peurojen laumautuminen ja hirvenhiihtoa helpottava 
kevättalvinen hankikannon aika olivat tärkeitä vaiheita monen pyyn-
tiyhteisön jokavuotisessa elämänrytmissä.  Leirikunnalla oli vakiintu-

Sysmän Ihananiemen hopea-
aarrelöytöön sisältyvä viikinki-
aikainen dirhemi-imitaatio 
– ei siis aito dirhemi, 
vaan dirhemiä jäljitte-
levä kuru tai maksuväline 
(KM41314:31). 
Kuva: Ilari Järvinen, 
Museovirasto.
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neet pyyntipaikkansa, joita muut eivät saaneet lupaa kysymättä hyödyntää. Leirikuntaan 
kuului normaalisti ehkä pari kolme perhettä, mutta useampi leirikunta saattoi kerran tai 
pari vuodessa kerääntyä joksikin aikaa yhteen yhteiseloa ja joukkopyyntiä varten. 

Tämä kuva on maapallon havumetsävyöhykkeen historiaan ja arkeologiaan 
perustuva yleistys. Nimenomaan Keski-Suomen alueella nuorem-
man varhaismetallikauden asutusta on tutkittu melko vähän, joten 

selkeää kuvaa vuotuiskiertorytmeistä ja -piireistä ei vielä ole. 
Asuinpaikkojen rantasidonnaisuus kuitenkin viittaa järvika-

lastuksen keskeiseen osuuteen ravinnonsaannissa. 
Epäilemättä suurriistankin pyynti oli tärkeää ja tuottoi-
saa. Keski-Suomesta tunnetaan suuri määrä ajoittamatto-

mia pyyntikuoppia, jotka liittyvät hirven- tai peuran-
pyyntiin. Osa niistä voi ajoittua nuorempaan varhais-
metallikauteen  Esimerkiksi edellä mainittu peura-ai-
heinen paikannimistö viittaa kyseisen lajin merkityk-
seen saamelaiskielisille yhteisöille, joskin nimien ikä 
on tuntematon. Toisaalta pyyntiyhteisöjen elämästä 
ei pidä maalata liian staattista kuvaa. Riistaeläin-
kannat vaihtelivat ja pyyntimenetelmiä päivitettiin 

sukupolvien saatossa. Luulöytöjen perusteella on esi-
tetty, että peura olisikin puuttunut eteläisestä Suo-

mesta (koskien myös Keski-Suomea) nuoremmalla 
varhaismetallikaudella ja palannut sinne vasta rauta-
kauden loppua kohti. 

Keski-Suomen vesistöjen pohjakerrostumista otettuihin 
siitepölynäytteisiin alkaa nuoremman varhaismetallikau-

den loppua kohti ilmestyä hyvin satunnaisia viljan siitepö-
lyjä. Niiden voi ajatella kertovan pienimuotoisten viljelyko-

keilujen esiintymisestä pyyntitalouteen yhdistettynä. 

Yhteydet muualle maailmaan

M
etallikauden pyyntiyhteisöt eivät eläneet eristyksissä. Vaikka ra-
vinnonsaanti perustui omavaraisuuteen, kaikkea tarpeellista tai 
haluttua ei voitu tuottaa omin voimin. Tämä synnytti tarpeen 
vaihdannalle, joka saattoi saada monenlaisia muotoja lahjojen 

vaihdosta molemminpuoliseen ryöstöretkeilyyn. Esihistoriallisissa yhteisöissä vaih-
danta luultavasti usein kiinnittyi yhteisön sisäisiin sosiaalisiin suhteisiin tai yhtei-
söjen välisiin poliittisiin suhteisiin. Tämä rajoitti puhtaasti taloudellisen toimin-

nanvapauden mahdollisuuksia ja vaikutti vaihdannan motiiveihin, muo-
toihin ja tavoitteisiin. Vapailla markkinoilla käyty kauppa ei välttämättä 
kuulunut varhaismetallikauden vaihdantaan. Joka tapauksessa vaihdantaa 

esiintyi. Yhteisöltä toiselle siirtyi ainakin metalliesineitä ja ihmisiä (puolisoja). 
Keski-Suomeen oli hankittava asbestia. Myös rautateknologian omaksuminen, 

Sär 2 -keramiikan laaja levintä ja metalliesineiden kulkeutuminen kertovat kontakti-
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verkostojen olemassaolosta ja ihmisten liikkumisesta – ei vain sisämaassa, vaan myös sisä-
maan ja rannikon välillä. Eristäytyneisyyden aikaa on tuskin koskaan ollut. Keski-Suomes-
sa Saarijärveltä ja Keuruusta on löytynyt jopa roomalaiset kuparirahat. Vaikka ei tiedetä, 
miten ja koska roomalaisia pikkurahoja on Keski-Suomeen päätynyt tai mihin niitä on 
siellä tarvittu, ne voivat olla nuoremman metallikauden lopulla vilkastuneen turkiskaupan 
merkkejä. 

Niukkalöytöisyyden aika 

S
äräisniemi 2 -keramiikan hävitessä noin 300-luvulla 
alkaa hyvin laajalla itäisen ja pohjoisen Fennoskan-
dian alueella arkeologisen niukkalöytöisyyden aika, 
sillä uutta keramiikkaa ei tullut tilalle. Sisä-Suomen 

keski- ja myöhäisrautakausi ei ollut täysin keramiikaton, sillä 
monilta kohteilta tunnetaan nykyisin samanlaista keramiik-
kaa kuin kalmistokulttuurin alueilla. Asbestikeraaminen tra-
ditio kuitenkin katkesi ja sammui, mikä väistämättä tarkoittaa 
keramiikan perusteella tunnistetun varhaismetallikautisen kult-
tuurin katoamista arkeologisesta näköpiiristä. Keramiikan tilalle 
tuli ehkä metalliastioita, mutta tästä ei ole konkreettisia todis-
teita. On myös mahdollista, että puu- ja tuohiastiat olivat ke-
hittyneet ja monipuolistuneet rautatyövälineiden yleistyessä. 

Keramiikan kadotessa tapahtuu muutakin muutoksia: todisteet raudantuotannosta Sisä- ja 
Pohjois-Suomessa häviävät 500-luvulle tultaessa, ja harvalukuiset esinelöydöt ovat saman-
laisia kuin Etelä-Suomessa tai Etelä-Pohjanmaalla. Lapinrauniohautauksetkin näyttävät 
harvinaistuvan ainakin käytettävissä olevien (harvojen) ajoitusten perusteella. Omaleimais-
ta ja selkeästi tunnistettavaa arkeologista kulttuuria ei Sisä-Suomen pyyntiyhteisöillä enää 
keskirautakaudella ole, ellei niukkalöytöisyyttä pidetä sellaisen merkkinä. Niukkalöytöisyys 
sinänsä voi kertoa puu-, luu- ja tuohipainotteisesta esinekulttuurista sekä hautaustapojen 
esineettömyydestä. 

Niukkalöytöisyys alkaa suunnilleen samaan aikaan, jolloin ns. kalmistokulttuuri ilmaan-
tuu lounaisella järvialueella ja voimistuu Etelä-Pohjanmaalla. Kalmistokulttuurin katsotaan 
edustavan talonpoikais- ja eränkävijäyhteisöjä, joiden leviäminen sisämaassa oli ainakin 
väljässä yhteydessä suomen kielen leviämiseen aikaisemmin saamenkieliselle alueelle. Ny-
kyinen käsitys saamelaiskielten alkuperästä myös edellyttää, että saamen kielen leviäminen 
pohjoiseen olisi suunnilleen samanikäinen tapahtuma arkeologisen niukkalöytöisyyden 
kanssa. Miten näiden ilmiöiden yhteys tulisi hahmottaa? Jo pitkään on arveltu, että saa-
melaisiin liitetty sisämaan pyyntikulttuuri olisi tässä vaiheessa muuttunut erätuotteiden 
(lähinnä turkisten) hankkijakulttuuriksi. Vilkastunut vaihdantatalous olisi mahdollistanut 
työläästä raudantuotannosta ja ehkä keramiikastakin luopumisen. 

Omavaraistalouden sijasta sisämaan pyyntikulttuuri olisi asettunut jonkinlaiseen sym-
bioosiin kalmistokulttuurin edustamien talonpoikaisyhteisöjen kanssa ja muuttunut puo-
liammattimaiseksi turkismetsästäjäkulttuuriksi. Viitasaaren Rantala B:n näyttävät löydöt 

Jämsän Hiidenmäen kalmistosta löyty-
nyt kaunis solki merovingi- ja viikin-
kiajan taitteesta (KM36741:1). Kuva: 
Kirmo Ekholm, Museovirasto 2010.
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300-luvulta puoltavat oletusta vaihdantatalousverkostojen kasvaneesta merkityksestä var-
haismetallikauden päätösvaiheessa. 

Pylkönmäen Multapakanniemen löytöolosuhteiltaan epäselvät aselöydöt 600-luvulta voi-
vat viitata uhripaikkaan tai esineelliseen hautaukseen Keski-Suomen länsiosassa. Varma 
keskisuomalainen hautalöytö on tehty Konneveden Majakankaalla, harjulla lähellä jär-
venrantaa. Hautaus ajoittuu todennäköisesti 400- tai 500-luvun tienoille. Siihen sisältyi 
useita aseita, polttohaudattu ihminen ja koira. Ruumisroviolla oli luulöydöistä päätellen 
ollut myös näädäntalja sekä kalaa matkaevääksi tuonpuoleiseen. Lapinraunioperinteen 
hiipuessa hautaustavat olivat nähtävästi muuttumassa. Mahdollista toki on sekin, että 
vainaja ei ollut paikallinen asukas, vaan matkan pään kohdannut erämies tai kauppias 
jostain kauempaa.

Oma lukunsa ovat soikeat tuluskivet, tuleniskentään käytetty esineryhmä, joka ainakin 
pääpiirteissään ajoittuu keskirautakauteen. Soikeita tuluskiviä esiintyy eniten kalmisto-
kulttuurin liepeillä. Niitä kuitenkin tunnetaan myös erämaa-alueilta, Keski-Suomessakin 
kokonaista 22 kappaletta. Tulisiko ne siellä tulkita vieraiden eränkävijöiden vai paikalli-
sen väestön jäljiksi? Jälkimmäistä vaihtoehtoa puoltaa se, että monet kivistä on valmistet-
tu kvartsiitista, jota esiintyy lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ovatko erämaa-alueiden 
asukkaat valmistaneet niitä ja vaihtaneet talonpoikaisyhteisöjen tuottamiin hyödykkei-
siin?  

Kuusi soista tai vesijätöistä saatua keskirautakauden suksilöytöä muodostavat merkittä-
vän lisän aineistoon. Kinnulanlahdella on kerrassaan löytökeskittymä, josta tunnetaan 
yhteensä neljä varhaismetallikauden lopulta keskirautakauteen ajoittuvaa suksea. Näiden 
löytöjen tulkintoja käsitellään myöhäisrautakauden yhteydessä.

Keski-Suomen alueella oli yhteyksiä muualle Suomeen  - ehkä varsinkin länteen Ete-
lä-Pohjanmaalle. Etelä-Pohjanmaan vauraiden talonpoikaisyhteisöjen uskotaan keskirau-
takaudella välittäneen turkiksia Itämeren alueen vaihdantaverkostoihin. Jokia tai harju-
reittejä pitkin Pohjanlahden rannikolta päästiin vedenjakaja-alueelle, jonka takana Si-
sä-Suomen järvireitit avautuivat. 

Lopuksi on huomattava siitepölytodisteet, jotka osoittavat, että paikoitellen Keski-Suo-
messa viljeltiin viljaa jo keskirautakaudella. Kyse oli pienimuotoisesta, joskin paikoin jo 
vakiintuneesta kaskiviljelystä. Pyyntiyhteisöt saattoivat sovittaa vähäisen viljelyn ja pien-
karjanhoidon osaksi vuotuiskiertoaan.

Myöhäisrautakauden “kalmistokulttuuri” 
Keski-Suomen eteläosissa

V
iikinkiajalla (800 – 1050) kalmistokulttuurin alue levisi Keski-Suomen etelä-
osaan, tarkemmin sanoen ainakin Jämsänjokilaaksoon ja Kuhmoisiin. Jämsän-
koskelta ja Jämsästä tunnetaan useita varmoja tai todennäköisiä kalmistonpaik-
koja ja kaksi muinaislinnaa.  Kalmistokulttuurin tunnetuimpia muinaisjään-
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nöksiä ovat runsaasti esineitä sisältävät poltto- tai ruumiskalmistot. Ne kertovat toisenlai-
sesta uskonnollisesta perinteestä kuin lapinrauniot, ja samalla ne heijastavat paikoilleen 
juurtuneen talo- tai kyläyhteisön vaurautta ja sosiaalista kilpailua. Kalmistokulttuurin 
edustajat luultavasti tunsivat Kalevala-mittaisen runouden. He palvoivat ukkosenjumalaa, 
vainajia ja haltijoita. Karhu oli pyhä eläin, jonka metsästykseen liittyi omat rituaalinsa. 
Uskonnollinen spesialisti oli tietäjä, joka yritti hallita tuonpuoleista loitsurunoudella. Hän 
oli siis hyvin toisenlainen hahmo kuin aikaisempi shamaani, jonka työtä oli neuvottelu ja 
avun pyytäminen. 

Vaikka pyyntielinkeinot olivat kalmistokulttuurissakin tärkeitä, asutuksen sijoittumis-
ta kuitenkin ohjasivat pelloksi, niityksi tai laitumeksi soveliaat hieta-, hiesu- ja savimaat, 
joita myös länsisuomalainen kaskiviljelymenetelmä näyttää suosineen. Samalla kalmisto-
kulttuuri pysytteli ns. eteläboreaalisella ilmasto-ekologisella vyöhykkellä, siis suhteellisen 
pitkän kasvukauden, alhaisen hallariskin ja lämpimän kesän alueella. Se ei missään päin 
Sisä-Suomea näytä levinneen Jämsän tasoa pohjoisemmaksi. Ei tiedetä,  mitä Jämsänjo-
kilaakson ja Kuhmoisten oletetulle keskirautakautiselle väestölle tapahtui kalmistojen il-
maantuessa viikinkiajalla. Alueellahan oli jonkin verran viljelty viljaa jo ennen kalmistojen 
aikaa. Saapuiko alueelle uutta väestöä vai siirtyikö vanha väestö uudenlaiseen yhteiskun-
taan ja uskontoon?

Etelä-Pohjanmaan rannikkoasutus taantui ja kriisiytyi viikinkiajan alussa. Keski-Suomi 
muuttui viimeistään nyt Pirkanmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen hämäläisten talonpoi-
kais- ja eränkävijäyhteisöjen kontaktipiiriksi. Pirkanmaalta Kymijoen vesistöön tultaessa 
kevyet veneet voitiin kantaa kapeiden vedenjakajien (taivalten) yli vesistöstä toiseen. Myös 
suksiin, ahkioon tai rekeen perustuva talviliikenne oli tärkeää. Maanteitä ei ollut. Ristiret-
kiajalla Kymijoen vesistöalueelle ja lännemmäksikin ulottui myös karjalainen kontakti- ja 
kauppaverkosto, joka nähtävästi kilpaili hämäläisen kanssa.

Kalmistokulttuuriin kuuluneiden alueiden ja erämaa-alueiden välillä oli yhteyksiä jo kes-
kirautakaudella. Viimeistään viikinkiajalla alettiin siirtyä “kaupallisen erätalouden” aikaan, 
jossa turkismetsästäjien ja kauppiaiden monimutkaiset verkostot välittivät yhä suurempia 
määriä erämaan tuotteita kauas etelään, maksukykyiselle ja  ylellisyystuotteista kiinnostu-
neelle vanhojen korkeakulttuurien alueelle. 700-luvun lopulta alkaen Itämeren alue kiin-
nittyi Itä-Euroopan jokireittejä pitkin islamilaiseen maailmaan, jossa syntyi suoranainen 
turkiskuume. Tämä viikinkien idänkauppa oli huipussaan 800-luvun lopulla ja 900-luvun 
alkupuolella (ns. Birkan kausi; Keski-Ruotsin suuri viikinkikaupunki Birka oli kauppaver-
koston tärkeä solmukohta). Osa ihmisistä alkoi liikkua entistä enemmän ja kauempana. 
Ihmiset tulivat vähitellen tietoisemmiksi vieraista maista ja niiden asukkaista.

900-luvun lopulla kaupan pääsuunta kuitenkin kääntyi Keski- ja Länsi-Eurooppaan, jon-
ne oli toki ollut yhteyksiä aiemminkin. Turkiskauppa jatkui vilkkaana rautakauden lop-
puun ja sen jälkeenkin. Ristiretkiajalla (1050 – 1200/1300) luoteisvenäläinen Novgorodin 
kauppavalta nousi turkiskaupan suurimmaksi keskukseksi. Novgorodin markkinat ruokki-
vat ristiretkiajan karjalaisekspansiota. 

Viikinkiajan hopearahalöytöjä ei Kymijoen vesistöalueella ole Sysmää pohjoisempana – 
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poikkeuksena tosin Puulan Kangasniemen Kuoliosaarelta, Keski-Suomen ja Etelä-Savon 
rajalta, löytyi vuonna 2018 löytynyt saksalainen penninki 1000-luvulta. Kauppaverkos-
ton tuottama vauraus ei siis jakaantunut tasaisesti eri alueille. Hopea muodostaa kuiten-
kin samalla vain osan myöhäisrautakautisen kaupan Suomeen ja Hämeeseen tuomasta 
esineistöstä. Jämsän osalta voidaan idäntien tuomina esineinä mainita erityisesti Kes-
kisestä irtolöytönä vuonna 1993 saatu vasarahamarainen sotakirves 900-luvulta ja väl-
jemmin myöhäisrautakauteen ajoittuva Jämsän Papinpellon lunulariipus eli kuunsirpin 
muotoinen riipus. Nämä esineet ovat peräisin Venäjän alueelta.

Kuuluisin ristiretkiajan esine Keski-Suomessa 
on Kuhmoisten Ala-Rantalan ruumiskalmistos-
ta löytynyt ns. hansavati 1100- tai 1200-luvulta. 
Nimestään huolimatta se ei liity keskiajan hansa-
kauppaan, vaan on vanhempi. Kyseessä on man-
nermaalla valmistettu, alun perin käsien pesuun 
tarkoitettu kupariseosvati, oman aikansa ylellisyy-
sesine. Se on koristeltu kristillisillä hyveiden ja pa-
heiden henkilöitymillä. Ristiretkiajalla kristilliset 
käsitykset ja uskomukset olivat varmasti jo juurtu-
massa osaksi hämäläisten maailmankuvaa, vaikka 
järjestäytynyttä kirkkoa ei Keski-Suomen alueella 
vielä ollut. Vanhan mytologian ja uskonnon maa-

ilmankuva toki säilyi kristillisten käsitysten rinnalla vielä pitkään. Polttohautauksen kor-
vautuminen ruumishautauksella 1000-luvun aikana oli nähtävästi ensimmäisiä konkreet-
tisia merkkejä uudesta uskonnosta.

Päijälän muinaislinna
Kuhmoisten Päijälän muinaislinnaa tutkittiin 1980-luvulla. Kyseessä on runsaslöytöi-
sin Keski-Suomessa tutkittu rautakautinen kohde. Muinaislinnalta löytyi suuri määrä 
rauta- ja kupariseosesineitä, joista osa on tulkittu sepän käyttöön tarkoitetuksi kierrätys-
metalliksi. Radiohiili- ja termolumenesenssiajoitusten perusteella linna oli käytössä risti-
retkiajalla noin 1050 – 1300. Korkealle kalliolle rakennettuun linnaan sisältyi kivivalli, 
joka on toiminut puisen rintavarustuksen tukena. Rintavarustus oli ilmeisesti palanut 
1100-luvun alkupuolella, ehkä hyökkäyksen yhteydessä. Kyseessä on ristiretkiajan Hä-
meelle tyypillinen itsenäisen paikallisyhteisön puolustusvarustus, jonka muutaman kym-
menen miehen joukko rakensi varsin nopeasti. 

Ristiretkiajalla Hämeessä jouduttiin varustamaan linnoja, koska alue oli ajoittain sekä 
Ruotsin että Novgorodin ja karjalaisten sotatoimien kohteena. Sotaretket tehtiin toden-
näköisesti talvella. Ryöstösaalista olivat turkisten tai arvotavaran ohella ihmiset, jotka 
voitiin ottaa lunnasvangeiksi tai orjiksi. Sepän toimintaan viittaavat löydöt vihjaavat, et-
tä linnalla oli jonkinlainen rooli myös paikallisyhteisön taloudessa. Paikalla voitiin takoa 
aseita, mutta myös valaa koruja ja paikata kattiloita. Muinaislinnoja on myös Jämsänjo-
kilaaksossa, mutta niitä ei ole tutkittu laajasti.

Kuhmoisten ”hansavati” (KM1232:1) lienee 
maakunnan tunnetuin rautakautinen löytö”. 
Kuva: Museovirasto.
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Myöhäisrautakausi 
Keski-Suomen eräalueilla

J
ämsänjokilaakson pohjoispuolisella eräalueella viikinkiaika merkitsee aivan uu-
den arkeologisen vaiheen alkua. Alueen tunnetut irtolöydöt (aseita sekä miesten ja 
naisten koruja) yleistyvät räjähdysmäisesti, mikä on myös Itä- ja Pohjois-Suomessa 
tunnettu ilmiö. Irtolöydöt lienevät usein peräisin haudoista, asuinpaikoilta tai uh-

ripaikoilta tai kätkölöydöistä, joita ei ole tarkemmin todettu ja tutkittu. Ristiretkiajalla 
niiden määrä taas vähenee, muttei laske keskirautakauden tasolle. Varsinkin viikinkiajan 
runsaat irtolöydöt vihjaavat myös sosiaalisen kilpailun kiristymiseen. Tarve osoittaa sta-
tusta tai yhteenkuuluvuutta metalliesineillä oli viikinkiajalle tultaessa kasvanut. Ristiret-
kiajalla tarve ehkä taas lientyi, tai sitten kristillisten tapojen yleistyessä esineitä ei enää 
päätynyt maahan  yhtä usein.

Jostain syystä julkaistut erämaa-alueen irtolöydöt keskittyvät voimakkaasti Keski-Suo-
men luoteisosaan, Saarijärven - Kinnulan - Pihtiputaan järvialueelle, eli lähelle Suomen-
selän vedenjakaja-aluetta. Myös Keski-Suomen muinaissuksilöydöt ja maakunnan keski-
rautakautiset tuluskivilöydöt painottuvat suunnilleen samalle vyöhykkeelle. Vedenjakajan 
takana tunnetaan joitakin löytöjä Pohjanmaan jokien yläjuoksuilta. Tätä löytöaineiston 
Suomenselkä-hakuisuutta ei vielä ole selitetty kunnolla. Vaikka Perämeren rannikoilla ei 
kovin voimakkaasta myöhäisrautakauden asutuksesta olekaan todisteita, on siellä saatta-
nut sijaita jonkinlaisia kauppasatamia jokisuissa. Toisaalta Keski-Suomen turkiksia voi-
tiin perinteisemmän näkemyksen mukaan kuljettaa myös Suomen halki suoraan etelään 
myytäväksi Hiittisten Kyrksundetin kaltaisilla lounaissaariston markkinapaikoilla, jotka 
sijaitsivat lähempänä tärkeitä purjehdusreittejä kuin Perämeren rannikko. Tällainen väli-
tyskauppa selittäisi parhaiten Hämeen hopearahalöydöt. 

Jämsänjokilaakson pohjoispuolisesta Keski-Suomesta tunnetaan myös kaksi varmaa 
esineellistä hautalöytöä. Niistä kuuluisampi on Jyväskylän Oravisaaren löytö 800- tai 
900-luvulta. Kyseessä oli rantakivikkoon tehty polttohautaus, johon sisältyi naisen ko-
ruja, keihäänkärki ja tulusrauta. Hautauksen 10 kupariseoksesta valettua kaksoislintu-
riipusta ovat hyvin erityinen löytö. Niiden on tulkittu esittävän nokatusten kuhertelevia 
turturikyyhkysiä. Vastaava aihe on Kuhmoisten Papinsaaren kätkölöydön riipuksessa 
noin vuodelta 800. Samassa kätkölöydössä on myös ristikuvioita sisältäviä koruja, mikä 
herättää kysymyksen kristinuskon kanssa syntyneestä kosketuksesta. Turturikyyhkykin si-
sältyi kristilliseen symbolimaailmaan, mutta Keski-Suomessa tuskin oli vielä viikinkiajal-
la sittenkään kovin syvällistä ymmärrystä kristinuskosta ja sen symboleista. Kuten edellä 
todettiin, kristinuskon vaikutus voimistui selkeästi näkyväksi vasta myöhemmin, ristiret-
kiajalla. Esineet saattoivat kuitenkin jo tätä ennen kulkeutua pitkiä matkoja, ja symbolei-
ta voitiin jäljitellä tuntematta niiden alkuperäisiä merkityksiä. Olikohan Oravisaaren 
vainaja etelästä tullut eränkävijäperheen jäsen vai paikallinen asukas, kenties hämäläisen 
turkiskauppiaan paikallisyhteisöstä ottama puoliso? Samaa voi kysyä Konginkankaalta 
löytyneistä ristiretkiaikaisen naisen esineelliseen ruumishautaan viittaavista koruista.
Myöhäisrautakaudella on siitepölyanalyyseissä havaittu maanviljelyn usein vakiintuvan 
ja voimistuvan myös sellaisilla alueilla, joilta ei tunneta kalmistoja. Tällaisia ovat esimer-
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kiksi Laukaa ja Keuruu. Viljely näyttää suosineen savi- tai hiesumaita, joilla kasvaviin 
reheviin ja lehtomaisiin metsiin länsisuomalainen kaskiviljelymenetelmä sopi parhaiten. 
Viljely kertoo asutuksen voimistumisesta ja vakiintumisesta. Toistaiseksi ei tiedetä, keitä 
nämä kaskiviljelijät olivat. Toimeentulomalliaan laajentaneita paikallisväestön edustajia 
vai uudisasukkaita tai jopa kesäisiä kausieränkävijöitä etelästä? Ensin mainittu vaihtoehto 
on ehkä todennäköisin. 

Hankasalmen Säkinlammen siitepölyjen sen sijaan on katsottu todistavan vakiintuneesta 
viljelystä hiesumaalle raivatuilla pelloilla jopa 700-luvulta lähtien.  Tämä edellyttää pai-
koilleen juurtunutta asutusta. Hankasalmelta ei ainakaan vielä tunneta kalmistoa, joten 
ehkä erämaassa sijaitsevassa asutuspesäkkeessä ei ollut tarvetta tehdä vaikutusta naapu-
reihin uhraamalla arvoesineitä hautauksiin. Ajatus on toki ristiriidassa viikinkiajan erä-
maalöytöjen yleistymisen ja niiden tulkintojen kanssa, mutta Keski-Suomen itälaidalta ei 
näitä irtolöytöjäkään juuri tunneta. Alueellisia ja paikallisia eroja siis oli. Jyväskylässäkin 
peltoviljely oli käynnissä jo ristiretkiajalla.

Kosteikkolöytöinä saadut sukset ja reenosat jatkuivat keskirautakauden jälkeen yleisty-
mättä tai harvinaistumatta. Ahkio oli ilmeisesti talviliikenteen myöhäisrautakautinen uu-
tuus. Kosteikkolöytöinä saadut sukset ovat lähes aina yksinäisiä, suksipareja löytyy har-
voin. Yksinäiset suohon tai rantakosteikkoon hylätyt, usein rikkonaiset tai tarkoituksella 
rikotut sukset, joita tunnetaan varhaismetallikaudelta saakka, ovat arvoituksellinen esine-
ryhmä. Tuskinpa matkamies tai -nainen olisi hylännyt särkynyttä suksea, vaan mieluum-
min olisi yrittänyt korjata sen. Tästä syystä on päätelty, että suohon tarkoituksella työn-
netyt suksilöydöt liittyvät uskomusperinteeseen, ehkä vainajan omaisuuden käsittelyyn.  
Vesikulkuneuvojen osia tunnetaan Keuruun Suojärven löydöstä, joka on ajoitettu 
1300-luvun puoliväliin, mutta joka luultavasti valaisee myös rautakauden lopun veneen-
rakennusta. Suomen sisävesillä käytettiin melottavia haapioita sekä ompelutekniikalla 
koottuja soutuveneitä.

Keski-Suomessa on löydetty myös pyyntitalouteen viittaavia myöhäisrautakauden järven-
ranta-asuinpaikkoja Pihtiputaalta ja Saarijärveltä. Tutkijat ovat niitä tulkitessaan tehneet 
eron eräsijojen ja ns. lappalaisasuinpaikkojen välillä. Eräsija on etelän talonpoikaiskylis-
tä tulleiden eränkävijöiden kausitukikohta ja siihen liittyvä resurssialue. Lappalaisasuin-
paikka on erämaa-alueen kantaväestön kausiasuinpaikka. Sana “lappalainen” viittaa his-
toriankirjoituksessa pyyntielinkeinojen harjoittajaan, joka ei välttämättä ollut etnisesti 
saamelainen. Toisaalta Keski-Suomen pyyntiväestö oli ainakin suurelta osin saamenkielis-
tä, jolloin “lappalaisista” puhuminen voi olla ongelmallista: sanahan kantaa halventavaa 
leimaa. Ei ole alkuunkaan helppoa ratkaista, mikä paikka on eräsija ja mikä paikallisen 
pyyntiväestön asuinpaikka. 

Hämäläinen myöhäiskeskiajan ja 1500-luvun eränkäynti perustui eräkalastukseen ja yk-
sityisesti omistettuihin eräsijoihin, joihin liittyi kalavesi sekä metsästys- ja ansapyynti-
alueAsiakirjalähteissä mainittujen hämäläisten eräsijojen pysyvä valtaus kuulunee laajassa 
mittakaavassa vasta keskiajalle, jolloin saamenkieliset yhteisöt alkoivat hitaasti sulautua 
hämäläisiin tai väistyä. Rautakauteen kuuluisivat tällöin etupäässä kausikäytössä olleet 
“lappalaisasuinpaikat” vuotuiskiertopiireineen. Niillä saattoi turkiskaupan tai sukuloin-
nin merkeissä asua ja vierailla säännöllisesti myös hämäläisiä kalmistokulttuurin edusta-
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jia, jotka joskus jättivät keramiikkaansa jälkeensä. Ryhmien välillä ei todennäköisesti ol-
lut epätasapuolista valtasuhdetta, vaan ne tarvitsivat toisiaan ja neuvottelivat siten melko 
tasavertaisista asemista. Kuuluisa, jo 1960-luvulla kaivettu Pihtiputaan Majakaarre on 
pitkäikäinen kohde, jonka historiaan kuulunee vaihe sekä rautakautisena pyyntiväestön 
asuinpaikkana että myöhemmin eräsijana.

Jo aikaisempi tutkimus on korostanut, että rautakautisissa erämaissa hämäläisten ja pai-
kallisen pyyntiväestön esinekulttuurinen ero ei välttämättä ole selvä. Metalliesinemuodot 
olivat kalmistokulttuurissa ja erämailla aivan samoja. Keramiikka, silloin kuin sitä esiin-
tyy, oli samaa. Puu- ja luuesineistössäkin oli paljon samaa: suksityypit, ahkiot, haapiot, 
ommellut veneet, nauhapunoskoristelu. Eräässäkin Kinnulan ristiretkiaikaisessa muinais-
suksessa esimerkiksi on sama koristeaihe kuin Pirkkalan Tursiannotkon asuinpaikalta ta-
vatussa 1200-luvun sarvilusikassa. 

Kyse on siis kulttuuri-ilmiöistä, joilla usein on hyvin laaja levintä Pohjois-Euroopassa ja 
Itämeren piirissä. Esinekulttuuri oli kansainvälistä, samoin sen ilmaisemat arvot ainakin 
joiltakin osin.  
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Kuva 5. Kuvioteräksisiä säilämerkkejä 
Viertiön miekan ennallistuksen terässä. 
Kuva: Mikko Moilanen.
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Välähdys 
viikinkiajan loistosta 

Jämsän Viertiön miekkalöytö ja 
sen ennallistaminen 

Mikko Moilanen

Kolme miekkaa 

J
ämsän alueelta on löydetty vain kolme rautakaudelle ajoittuvaa miekkaa. Van-
hin miekkalöytö (luettelonumero KM 704) on jo vuodelta 1847. Tämä kiek-
komaisella ponnella varustettu miekka on aivan rautakauden lopulta, risti-
retkiajaksi kutsutulta ajanjaksolta. Ristiretkiaika ajoittuu meillä noin vuosien 
1025 ja 1150/1300 välille. Kului pitkä tovi, ennen kuin seuraava miekka tuli 
päivänvaloon. Tämä miekka (luettelonumero KM 31550:1) löytyi metallin-

ilmaisimella kesällä 1999 kallioiselta mäeltä läheltä Viertiön tilaa. Miekka löytyi kallion 
notkelmasta ja sen pohjoispuolelta löytyivät veitsi ja kirveenterä, molemmat viikinkiai-
kaisia. Kaksi vuotta myöhemmin tehdyissä koekaivauksissa löydettiin veitsen löytöpaikal-
ta hiiltä ja kaksi nuolenkärkeä, mutta ei mitään viikinkiaikaiseen kalmistoon viittaavaa 
rakennetta. Näin ollen miekan ja näiden muiden löytöjen luonne jää epäselväksi; kysees-
sä voi olla esimerkiksi kätkö. Suomen viikinkiaika ajoittuu vuosien 800 ja 1025 välille. 
Kolmas miekka on vielä tarkemmin tutkimatta, ja tämän artikkelin kirjoitushetkellä sille 
ei ollut vielä annettu edes luettelointinumeroa. Kyseessä on ulkomuodon perusteella vii-
kinkiajan lopun miekka, joka oli nähnyt päivänvalon jo vuonna 2005.
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Viertiön miekka on lähes kokonaisena säilynyt (Kuva 1). Sen teräosaa peittää kauttaal-
taan ruostekerros ja vaikka terässä on syviäkin ruosteen aiheuttamia kuoppia, on terä 
osittain melko hyvin säilynyt. Miekan kahva koostuu useasta eri osasta. Kädensija eli 
kourain on enää pelkkä rautainen ruoto, joka on samaa kappaletta kuin miekan teräosa. 
Kädensijan pinnoitteena on ollut jo-
takin orgaanista ainetta ku-
ten puuta, luuta tai sarvea, 
kenties nahalla peitettynä. 
Ruoto kulkee terän jatkeena 
läpi rautaisen väistimen, jonka 
tehtävänä on ollut tasapainot-
taa miekkaa ja estää käden liukuminen 
kädensijalta terälle. Kädensijan toisessa päässä on 
väistimen kaltainen rautainen ponnenalunen, jos-
sa on ollut kiinni rautainen ponsi. Molempien 
tehtävänä on ollut tasapainottaa asetta ja varmis-
taa käden pysyminen kädensijalla. Ponsi on ikävä 
kyllä irronnut ja kadonnut. Väistimessä ja pon-
nenalusessa on edelleen kiinni ohuita metallisia 
koristelankoja, jotka ovat aikoinaan peittäneet 
kauttaaltaan alleen rautaisten kahvanosien pin-
nan.

Mittasuhteiltaan ja ominaisuuksiltaan Vierti-
ön miekka on tyyppiesimerkki viikinkiaikaises-
ta miekasta. Viikinkiajan miekat olivat yhden 
käden aseita. Niiden kaksipuoleinen terä oli 
suunniteltu voimakkaita lyöntejä varten. Terän 
keskellä pituussuunnassa kulki niin sanottu ve-
riura, jonka tehtävinä oli sitkistää ja keventää 
miekkaa, sekä mahdollistaa leveämmän terän 
takominen pienemmästä raaka-ainepalasta. 
Viikinkiajan miekkojen kaltaisille aseille oli 
tarpeen, että suurta terää tasapainottivat ras-
kaat kahvan osat, jolloin miekan käsitte-
leminen oli 
helpompaa ja 
sulavampaa. 
Miekat eivät 
kuitenkaan 
olleet ylettö-
män suuria ja 
raskaita; Viertiön mie-
kan terän pituus on 732 mm ja 
suurin leveys lähellä kahvaosaa 
55 mm. Miekan alkuperäinen 
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kokonaispituus jää siis alle metriin ja paino ilman pontta on vain 868 grammaa. Koko-
naisuudessaan ase on painanut alunperin ehkä hieman yli kilon.

Tutkin kyseistä miekkaa väitöstutkimustani varten1. Tutkimuksissa miekkan pintaa tar-
kasteltiin osin myös mikroskoopin avulla. Miekanterä röntgenkuvattiin, jotta ruoste-
kerroksen alla piilevät mahdolliset miekansäilän koristeet tulisivat röntgenkuvassa esiin. 
Miekassa oli myös muitakin mainitsemisen arvoisia havaintoja, joita on koottu tähän ar-
tikkeliin, ja joita ei aivan jokaisesta Suomen viikinkiajan miekkalöydöstä ole havaittavis-
sa.

Viertiön miekka oli osa Keski-Suomen museon uuden perusnäyttelyn esihistoriaosiossa 
esiteltävää kokonaisuutta. Tähän tarkoitukseen museo päätti tilata allekirjoittaneelta mie-
kan ennallistuksen, joka tuli näytteille alkuperäisen miekkalöydön vierelle. Viikinkiaikai-
sen miekan valmistus perinteisin menetelmin on oma taiteenlajinsa ja tähän on koottu 

hieman tietoa tästäkin. Ennallistukset ovat eräänlaista elävää esihistoriaa, ja niiden 
käytöstä mainitaan muutama sananen.

Kuva 1. Jämsän Viertiön löytökokonaisuus. 
Miekasta on kuvattuna sen kahvaosa, jossa 
on edelleen jäämiä hopeakoristelusta. Kuva: 
Simo Karisalo / Museovirasto.



Rikkaasti koristeltu kahva
Perinteinen arkeologinen miekkatutkimus on luokitellut miekkoja niiden kahvan osien 
muotokielen pohjalta. Näissä muodoissa on havaittu jatkuvuutta sekä eräänlainen kehi-
tyskaari läpi koko viikinkiajan. Kahvanosien muotojen perusteella on pyritty antamaan 
ajoitus paitsi kahvalle myös koko miekalle. On ilmeistä, että muodoltaan vaihtelevat 
kahvanosat ovat helpompia luokitella kuin ruostekerroksen peittämät miekanterät eli säi-
lät, joiden muodoissa on huomattavasti vähemmän vaihtelua.

Käytetyin tällainen luokittelu eli typologia on norjalaisen Jan Petersenin2 laatima tut-
kimus, joka pitää pintansa suhteellisen hyvin iästään huolimatta. Petersen järjesti mie-
kankahvat ajallisesti toisiaan seuraaviin tyyppeihin, joita hän merkitsi aakkosilla. Tämän 
luokittelun perusteella Viertiön miekka asettuu Petersenin tyyppiin V. Vaikka kahvasta 
puuttuu ponsi, on tyyppimääritys mahdollista tehdä muiden kahvanosien eli väistimen 
ja ponnenalusen muodon ja koristemotiivien perusteella. Tyyppi V ajoittuu yleisimmin 
900-luvun ensimmäiselle puoliskolle eli viikinkiajan puolivälin tienoille, mutta tyypin 
käyttöikä on melko pitkä, ja niinpä sitä  on löydetty muutamia jopa 1000-luvun yhteyk-
sistä. Tyyppi on Euroopassa melko yleinen ja sitä tavataan Skandinaviasta, Brittein saaril-

ta, Ranskasta, Saksasta, Venäjältä, Baltian maista ja jopa Islannista3. Suomesta V-tyypin 
miekkoja tai sellaisten osia on parisenkymmentä ja niitä on löydetty Pirkanmaalta, Sata-
kunnasta ja erityisesti Hämeestä4.

Väistimen ja ponnenalusen pinnalla on nähtävissä osia pintaa peittäneistä koristelan-
kaupotuksista. Upotetut ohuet koristelangat kulkevat pystysuunnassa eli terän pituuden 
suuntaisesti pitkin kahvan osien pintaa. Lankojen materiaalina ovat olleet hopea ja jokin 
kuparipitoinen metalli. Langat on järjestetty niin, että kuparipitoiset langat muodosta-
vat eräänlaista vinoneliömäistä kuviointia, joiden välit on täytetty hopealangoilla. Näin 
syntyvä koristelu on melko geometrista, sillä kuvio on tehty erimittaisista koristelankojen 
paloista. Tällainen koristelu on luonteenomaista nimenomaan Petersenin V-tyypin kah-
vanosille. Miekasta puuttuva ponsi on mitä todennäköisimmin ollut samalla tavalla upo-
tuksin koristeltu. V-tyypin miekkojen ponnet taottiin yhdestä kappaleesta niin, että niis-
sä näyttäisi olevan kolme lohkoa, joista keskimmäinen on korkein.

Viikinkiajalla oli yleistä, että terät hankittiin yhdestä paikasta ja kahvanosat toisesta. 
Etenkin kahvoja valmistettiin eri verstaissa ympäri Eurooppaa, ja todennäköisesti mie-
kansäiliäkin, päätellen terien vaihtelevasta laadusta ja erilaisista koristekuvioinneista. 
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Viertiön miekan kahva on selkeästi eri pajasta peräisin kuin terä, mikä näkyy siinä, että 
miekan väistimen reikä on ylisuuri ja siinä on edelleen kiinni pienet rautaiset kiilat, joilla 
väistin on lukittu vasten kahvan ruotoa. Miekka voi olla kulkeutunut sellaisenaan kaup-
patavarana, tai voi jopa olla että sen ostaja on hankkinut osat eri paikoista ja antanut 
vaikkapa paikallisen sepän koota miekan.

Terä ja sen kirjoitus

P
äällisin puolin Viertiön miekan terä ei ole kovinkaan erikoisen näköinen. Terän 
pinta on ruostekerroksen peittämä ja korroosio on hämärtänyt esimerkiksi veriu-
ran linjoja melkoisesti. Yllättävää kyllä, miekan teränsuu ja terän linjat ovat mel-
ko hyvin säilyneet. Paljaalla silmällä terän pinnasta on mahdoton erottaa mitään 

koristeita, jotka olivat verrattain yleisiä viikinkiajan miekkojen säilissä. Koristeet keskit-
tyivät normaalisti säilän keskiosassa kulkevaan kourumaiseen veriuraan, kun taas terän 
viisteet oli yritetty tehdä paremmasta teräksestä taistelua kestäviksi. Suomen aineistossa 
noin kaksi kolmesta viikinkiajan miekansäilästä on jollain tavoin koristeltu5. Yllättävää 
kyllä, suuri osa Suomesta löydetyistä viikinkiajan miekoista on ollut silloisen hintahaita-
rin ylempää luokkaa.

Miekanterää tutkittiin röntgenkuvaamalla väitöstutkimukseni yhteydessä. Röntgenku-
vaus on arkeologiselle löydölle vaaraton tutkimusmenetelmä ja sillä päästään näkemään, 
mitä ruostekerroksen alla on piilossa. Erilaiset metallit näkyvät erisävyisinä johtuen nii-
den erilaisesta tiheydestä; esimerkiksi hopea erottuu röntgenkuvassa huomattavasti rau-
taa kirkkaampana. Viikinkiajan miekansäilissä koristelu toteutettiin yhdistämällä toisiin-
sa erilaatuisia rautametalleja tai upottamalla raudasta koristeita teräksisen miekanterän 
pintaan. Tämäntyyppiset ornamentit tulevat röntgenkuvassa esiin eriasteisen ruostumi-
sen seurauksena, sillä koostumukseltaan erilainen rauta ja teräs ruostuvat eri tavoin ja eri 
tahtiin. Toinen röntgenkuvissa näkyvä seikka ovat metallien väliset liitossaumat, jotka 
nekin ruostuvat herkemmin.

Röntgenkuvassa miekanterästä paljastui kirjoitusta sekä muita kuvioita (Kuva 2). Yhdel-
lä puolella säilää lähellä miekan kahvaosaa on osia ristikuvioista ja niiden välillä olevista 
katkelmallisista kirjaimista V, L ja B. Terän vastakkaisella lappeella on pystyviivoja, joi-
den välissä on ristikkomainen kuvio. Tekstien ja kuvioiden tulkitseminen röntgenkuvista 
on aina haastavaa, sillä miekan molempien puolten merkit näkyvät röntgenkuvassa pääl-
lekkäin.
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Ristikuviolla alkava katkelmallinen teksti voidaan tulkita olleen alunperin teksti VL-
FBERHT tai ehkä sellaisen muunnelma. Tekstin V-kirjain ääntyy U-kirjaimeksi, niin 
että kyseessä on nimi ULFBERHT, joka on tulkittu sepän tai pajan nimeksi. Nimi on 
yleisin varsinainen teksti viikinkiajan säilissä sekä koko Euroopassa että Suomessa. Koko 
Euroopassa näitä miekkoja tunnetaan noin 170 kappaletta6 ja pelkästään Suomessa aina-
kin 317. Näitä miekkoja on löydetty ajallisesti läpi koko viikinkiajan, jolloin kyseessä on 
pikemminkin paja tai tuotemerkki. Osa miekoista on aikansa parhaimmistoa, ja ehkä sen 
vuoksi niihin on kiinnitetty kalliimpia kahvanosiakin. Nimen alkuperä on yleensä kyt-
ketty frankkien valtakuntaan jonnekin Espanjan, Saksan ja Ranskan alueille, joille kes-
kiaikaisetkin miekanvalmistuskeskukset myöhemmin perustettiin8. Nimen ainakin osit-
taista skandinaavisuutta on epäilty, eikä nimeä kummallista kyllä mainita yhdessäkään 
frankkilaisessa kirjallisessa lähteessä9.

Nimestä esiintyy kahta eri muotoa: +VLFBERH+T ja +VLFBERHT+, joissa jälkimmäi-
nen ristikuvio vaihtaa paikkaa. Tämän on tulkittu liittyneen esimerkiksi pajan seppämes-
tarin tai pajan paikan vaihtumiseen10. Viertiön miekan teksti on sen verran vaurioitunut, 
että siitä on enää mahdotonta sanoa, kumpaan kategoriaan se olisi voinut kuulua. Tekstiä 
vastakkaisella terän lappeella on Viertiönkin miekassa ULFBERHT-miekoille ominainen 
geometrinen kuviointi, jossa ristikkomaista kuviota reunustavat kolme pystyviivaa mo-
lemmin puolin. Kuvioille, jotka vaihtelevat säilissä enemmän kuin itse tekstit, on annet-
tu useita vaihtoehtoisia tulkintoja11. Ne ovat saattaneet merkitä tiettyä pajaa tai tekijää, 
tai ehkä tiettyä joukkoa, jolle ase oli valmistettu. Eikä kristinuskoon liittyviä tulkintoja-
kaan ole poissuljettu. Skandinaviassa ja Suomessakin latinalaisten aakkosten lukutaito oli 

Kuva 2. Piirros Viertiön miekasta 
ja sen säilämerkeistä. 
Kuva: Mikko Moilanen.

Kuva 3. Piirros iskujäljistä ja niiden 
suunnista Viertiön miekan terässä. 
Kuva: Mikko Moilanen.
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tuolloin äärimmäisen harvinaista, jolloin kirjaimia on voitu pitää taikamerkkeinä tai ai-
nakin korkean laadun takeena.

ULFBERHT-miekkojen tekstit ja kuviot oli upotettu miekanterään erilaisesta raudas-
ta tai teräksestä kuin itse terä, joten näiden materiaalien erilainen koostumus loi niiden 
välille kontrastin, jotta merkit erottuivat kiiltävän miekanterän pinnalta. ULFBER-
HT-miekkojen säiläkirjoitukset ja säilämerkit oli normaalisti valmistettu kuvioteräkses-
tä. Kuvioterästekniikassa yhdistettiin kahta erilaatuista rautaa tai terästä, jotta valmiiden 
merkkien ja kirjainten pinnalle syntyi kuviointia. Tekniikkaa käytettiin jo paljon ennen 
viikinkiaikaa miekanterien keskiosien valmistusmateriaalina12. Näin saatiin koko pituu-
deltaan kuvioin koristeltu miekanterä, johon seppä saattoi kaiken lisäksi luoda halua-
mansa kuvion. Kuviot toimivat näin todisteena sepän taidoista, jolloin asetta pidettiin 
laadukkaampana ja siitä voitiin pyytää korkeampaa hintaa. Viikinkiajan alkupuolella ku-
vioteräksen käyttö miekanterien materiaalina hävisi, mutta kuvioilla oli edelleen jokin 
merkitys, minkä vuoksi säilämerkit tehtiin usein kuvioimalla.

Viertiön miekan tekstit ja merkit ovat tässä suhteessa poikkeuksellisia, sillä niissä ei näy 
selkeää kuviointia. Näyttäisi siltä, että merkkien materiaalina on käytetty pelkkää rauta- 
tai teräsvarrasta. Tekstin epäselvyys yhdessä tämän havainnon kanssa voisi viitata siihen, 
että miekka on alkuperäisen ULFBERHT-miekan kopio, jossa teksti on jokseenkin vää-
rin muotoiltu. Toisaalta taas teksti on vaurioitunut, joten se on saattanut olla oikeinkir-
joitettu yhtä hyvin. Vastakkaisen lappeen merkit ovat täysin samankaltaisia kuin oikein-
kirjoitetuissakin ULFBERHT-miekoissa. Voi myös olla, että Viertiön miekan säilämerk-
kien materiaalina on sittenkin kuvioteräs, mutta sen osasissa ei ole ollut tarpeeksi eroja 
koostumuksissa, jolloin kuviot eivät erotu kunnolla röntgenkuvasta.

Terän taistelukelpoisuuden määrittämiseksi vaadittaisiin löytöön kajoavia tutkimusme-
nelmiä. Metallografisessa tutkimuksessa miekanterästä irrotettaisiin näytepala, jonka 
perusteella voitaisiin tutkia millaisista materiaaleista terä oli valmistettu. Mikäli näyte-
palassa näkyisi terän poikkileikkaus, saataisiin selville sekin, millaisista paloista seppä oli 
koonnut terän ja oliko seppä ollut asiansa osaava vai ei. Tällaisia kajoavia tutkimuksia ei 
kuitenkaan ollut mahdollisuutta tehdä Viertiön miekalle, jolloin sen taistelukelpoisuus 
jäi selvittämättä.

Päällisin puolin tarkasteltuna miekanterästä voi kuitenkin havaita joitakin kohtia, jotka 
vaikuttaisivat kerroksittain ruostuneilta. Näyttäisi siltä, että terän ulkopinta on tehty eri-
laisesta materiaalista kuin terän ydin, joka pilkottaa muutamista paikoin eri tavoin ruos-
tuneina laikkuina. Eräs tapa rakentaa miekanterä viikinkiajalla ja vielä sen jälkeenkin oli 
takoa ensin rautainen, pehmeä ydin, jonka ympärille taottiin kovempi teräksinen vaip-
pa13. Näin miekasta tulee pinnaltaan ja leikkaavilta reunoiltaan kova, mutta pehmeä ydin 
antaa terälle joustavuutta, mitä vaadittiin tämänkaltaiselta lyömäaseelta. Lisäksi hyvä te-
räs oli tuolloin vaikeammin saatavaa, joten seppä pystyi säästämään kallisarvoista terästä 
yhdistämällä terään eri materiaaleja.
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Käyttöjälkiä

M
iekan terän linjat olivat melko hyvin säilyneet, mikä mahdollisti erään harvi-
naisen piirteen havaitsemisen: teränsuussa oli useita pieniä iskujälkiä. Nämä 
jäljet keskittyivät terän ensimmäisen kolmanneksen kohdalle kärjestä katsoen 
(Kuva 3). Tämä ei ole sattumaa, sillä miekalla iskettäessä pyritään osumaan 

vastustajaan juuri terän ensimmäisen kolmanneksen kohdalla. Siinä sijaitsee eräänlainen 
perkussiopiste, jolla iskettäessä terä ei juurikaan värähtele, ja paikka on näin ihanteelli-
nen iskukohta.

Samankaltaisia jälkiä on havaittu noin paristakymmenestä miekansäilästä Suomessa14. 
Hyvin samanlaisia jälkiä tunnetaan muun muassa Tanskan Nydamin suolöytöjen mie-
koista, jotka ovat ajallisesti huomattavasti vanhempia, mutta myös keskiaikaisista mie-
koista sekä myöhäisemmistä historiallisen ajan aseista. Jälkien keskittyminen juuri par-
haimpaan iskukohtaan puoltaa tulkintaa taistelun jäljistä. On toki huomattava, että vii-
kinkiajan Suomessa vallalla olleessa hautauskäytännössä vainajalle mukaan annetut aseet 
usein rikottiin. Joskus koko asetta saattoi edustaa vain jokin kahvan osa, vaikkapa ponsi, 
ja joskus koko ase saatettiin käännellä mutkille, katkoa tai ehkä vain hakata loville. Tä-
hän on esitetty useita uskomuksiin liittyviä syitä, tunnetuimpina ehkä ne, että aseiden 
piti seurata vainajaa tuonpuoleiseen rikottuina kuten vainajakin oli, tai että pelättiin vai-
najien käyttävän aseitaan eläviä vastaan15. Tätä kautta voidaan myös pohtia, oliko Jämsän 
miekan ponsi irronnut käyttötilanteessa vai oliko se tahallaan irrotettu.

Arkeologinen lähdeaineisto ei ikävä kyllä kerro siitä, millaisissa yhteyksissä asetta käytet-
tiin. Jämsänkään miekan kohdalla ei voida sanoa, olivatko aseen vauriot syntyneet vaik-
kapa kaksintaistelussa vai oliko se nähnyt suurempia kahakoita, kuten isompien joukko-
jen välisiä yhteenottoja. Eräiden kirjallisten lähteiden valossa ainakin ristiretkiajalla oli 
mahdollista että Hämeen suunnalla oli koettu uhkaa idästä16.

Ennallistus Keski-Suomen museolle

K
un vuonna 2020 avautunutta Keski-Suomen museon uutta perusnäyttelyä oltiin 
suunnittelemassa, päätettiin siellä esitellä Jämsän Viertiön löydöt kokonaisuu-
dessaan. Museo tilasi silloin ennallistuksen Viertiön miekasta ajatuksena asettaa 
se näytille alkuperäisen löydön vierelle. Sepäntyötaustani ansiosta saatoin sisäl-

lyttää väitöstutkimukseeni kokeellisen tutkimuksen osion, jossa yritin toisintaa viikinki-
aikaisen miekan ja eritoten säiläkirjoitusten valmistusta17. Tämä kokemus antoi pohjaa 
valmistaa ennallistus.

Ennallistuksesta pyrittiin tekemään mahdollisimman samankaltainen alkuperäisen kans-
sa, mukaan lukien kahva ja terän koristeet. Miekkojen kopioita on esitelty museoissa 
jonkin verran, mutta liian usein niistä puuttuvat ne olennaiset pikkuseikat, joihin viikin-
kiajan ihmisen huomio kiinnittyi. Toisin sanoen monet museoiden kopiomiekoista ovat 
täysin koristeettomia, ja antavat täten hyvin pelkistetyn kuvan viikinkiaikaisesta estetii-
kasta ja käsityötaidosta. Ongelma voi tässä kytkeytyä rajallisiin resursseihin, sillä eniten  
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aikaa vievää miekan valmistuksessa on nimenomaan koristeiden pikkutarkka valmistami-
nen. Toisaalta taas modernit käsityöläiset eivät välttämättä hallitse muinaisia tekniikoita, 
ja niiden selvittäminen veisi kohtuuttomasti aikaa. Omalla kohdallani arkeologin koulu-
tus ja esinetutkimuskeskeisyys loivat etulyöntiaseman ennallistuksen valmistuksessa.
Miekasta haluttiin  valmistaa ulkonäöltään sellainen, kuin sen malli oli aikoinaan ollut. 
Kahvan osat päätettiin pinnoittaa hopea- ja kuparilangoilla mukaillen V-tyypin kah-
vanosille luonteenomaisia koristekuviointeja. Terän materiaaliksi valittiin esiteollinen, 
pelkistämällä valmistettu teräs, joka on mahdollisimman lähellä viikinkiaikaista sepän 
käyttämää materiaalia epäpuhtauksineen päivineen. Ainoa tehty kompromissi koski säi-
läkirjoitusta. Ennallistukseen päätettiin tehdä vakiomuotoinen, kuvioteräksinen, oikein-
kirjoitettu ULFBERHT-teksti sen sijaan, että siinä olisi vaillinainen arvaus tekstistä, joka 
mallissa kenties oli ollut. Normaali ULFBERHT-teksti antaa paremman kuvan siitä, mil-
tä kyseinen, kenties viikinkiajan kuuluisin brändi näytti uutena.

Tein työn täysin perinteisin menetelmin. Taoin miekanterän karkeaan hahmoonsa vasa-
roimalla sitä alasimen päällä. Lämmitin teräaihiota taontalämpötilaan ahjossa puuhiilillä. 
Valmistin säilämerkit ja -kirjaimet viikinkiajan tapaan kuviomalla ne kahdesta erilaatui-
sesta raudasta, minkä jälkeen kiinnitin ne upottamalla ja ahjohitsaamalla teräaihioon. 
Karkaisin taotun terän kovaksi jäähdyttämällä sen nopeasti veteen ja viimeistelyyn käytin 
viiloja, hiomakiviä ja hiekkapaperia. Kahvanosat taoin raudasta ja sovitin valmiiseen kah-
van ruotoon. Koristelin kahvanosat tekemällä niihin upotuksia hopea- ja kuparilangoista 
niin, että iskin jokaiselle langalle oman uran, johon vasaroin langan kiinni. Koska alku-
peräistä kädensijaa ei ollut säilynyt, käytin mallina ulkomaalaisia löytöjä, joissa oli jäljel-
lä puuta ja nahkaa. Kaiken kaikkiaan tällaisen ennallistuksen valmistaminen kesti useita 
viikkoja (Kuvat 4 ja 5).

Ennallistuksen monet roolit

V
aikka yksinomaan yleisön tarpeita palvelevat ennallistukset ovat runsaasti yleis-
tyneet museoissa, on niillä myös tutkimuksellinen ulottuvuus. Kokeellinen ar-
keologia on eräs arkeologian osa-alue, jossa tutkitaan menneisyyden ihmisten 
ja kulttuurien käyttäytymistä kokeiden kautta18. Esineiden tapauksessa voidaan 

tutkia esineiden elinkaaren eri vaiheita aina raaka-aineiden hankinnasta valmistukseen, 
käyttöön ja hylkäämiseen. Olennaisinta kokeellisessa arkeologiassa on, että kokeet suori-
tetaan kontrolloiduissa olosuhteissa ja tieteellistä tutkimusmenettelyä noudattaen19. Ko-
keellinen arkeologia ei siis ole yhtä kuin pelkän esine-ennallistuksen valmistaminen, vaan 
taustalla kuuluu olla jokin tutkimuskysymys. Ennallistus on sen sijaan usein kokeellisen 
arkeologian tuotos. Tällöin esitetyt tutkimuskysymykset sanelevat pitkälti sen, mitkä sei-
kat ennallistuksessa ovat autenttisia. Lisäksi ennallistuksen autenttisuuteen vaikuttaa suu-
resti tutkijan oma tulkinta, joka heijastuu nykyajan ja tieteen kautta20.

Kokeellisen tutkimuksen kautta esimerkiksi esine-ennallistus voi antaa vastauksia mo-
nenlaisiin kysymyksiin. Millaisia raaka-aineita tarvittiin esineen valmistamiseen ja miten 
niitä täytyi käsitellä tai jalostaa? Miten esine valmistettiin, millaisilla välineillä, ja millais-
ta ammattitaitoa siihen vaadittiin? Miten esinettä käytettiin ja miten se kesti tarkoituk-
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Kuva 4. Viertiön miekan ennallistus 
ja lähikuva sen kahvasta. 
Kuva: Mikko Moilanen.
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senmukaista käyttöä? Usein pyritään vastaamaan vain yhteen kysymykseen kerralla, mikä 
puolestaan vaikuttaa ennallistuksen autenttisuuteen kokonaisuutena.

Terminä ennallistus on osuva. Arkeologisen löydön ennallistus – oli se kokeellisen ar-
keologisen tutkimuksen tulos tai muista syistä valmistettu – sisältää aina jonkin verran 
tulkintaa21. Joskus esine-ennallistusten kohdalla näkee käytettävän termiä rekonstruk-
tio, mikä antaa kuvan jostakin täsmällisestä, kirjaimellisesti uudelleen konstruoidusta. 
Rekonstruktion voisi kuvitella olevan paitsi ulkoa myös sisältä alkuperäisen kaltainen. 
Termit kopio ja replika taas viittaavat enemmän arkeologisen esinelöydön ulkoasun jäl-
jittelyyn22. Museokävijän kannalta olisi yksinkertaisinta selittää, mikä ennallistuksessa on 
varmaa ja mikä tulkintaa.

Keski-Suomen museolle valmistamani Jämsän miekan ennallistus tehtiin museokävijää 
ajatellen. Mikä olisikaan parempi tapa tuoda esihistoria eläväksi kuin mahdollisimman 
täsmällinen esinerekonstruktio alkujaan koristellusta ja monimutkaisesta esineestä. Ase-
tettuna alkuperäisen, korroosion vaurioittaman arkeologisen löydön rinnalle, ennallistus 
antaa museokävijälle elämyksen ja luo aikaikkunan menneeseen. Ennallistus luo mah-
dollisuuksia pohtia miten esine tehtiin ja miten sitä käytettiin. Parhaimmillaan se saa 
museokävijän pohtimaan vaikkapa mitä merkitystä koristeaiheilla oli tekijälle tai esineen 
käyttäjälle ja millainen henkilö esinettä kantoi. Ennallistus ei välitä tietoa vain fyysisestä 
esineestä vaan antaa sijaa tulkinnoille muinaisista ihmisistä.
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Keski-Suomen keskiaika 
ja uuden ajan alku

V
aikka Keski-Suomen varhaista historiaa käsitellään monipuolisesti Mauno 
Jokipiin toimittamassa Keski-Suomen historian ensimmäisessä osassa, jossa 
on myös Janne Vilkunan kirjoittama erinomainen esitys alueen esihisto-
riasta, tuo teos on jo yli kaksi vuosikymmentä vanha. Sekä historian että 
arkeologian tutkimus on tuottanut sen jälkeen uutta tietoa sisä-Suomen 
oloista ja kehityskuluista. Tässä artikkelissa luodaankin yleiskatsaus Kes-

ki-Suomen maakuntana tunnetun alueen historiaan aikana, jolloin se liitettiin kiinteäksi 
osaksi Ruotsin valtakuntaa ja esimodernia suomalaista yhteiskuntaa.

Keski-Suomi eränkäyntialueena

S
uomen alueet liitettiin vähitellen Ruotsin valtakuntaan 1100–1300-luvuilla. 
Tuohon aikaan ei puhuttu Keski-Suomesta, koska alue oli Hämeen takamaa-
ta eli harvaan asuttua eräaluetta, jossa asui myös saamelaisia ja jossa hämäläiset 
talonpojat kävivät kalastamassa ja metsästämässä. Päijänteen pohjoispuolella, 

siis nykyisen Jyväskylän tasalla, alkoi laaja ja epämääräinen Pohjaksi tai Pohjanperäksi 
kutsuttu alue. Suomikin oli vasta siirtymässä Varsinais-Suomen alueen nimestä kaikkien 
suomalaisten maakuntien yhteiseksi nimeksi.

Marko Lamberg
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Keski-Suomen varhaisimman väestön muodostivat saamelaiset, jotka asuivat paljon ny-
kyistä etelämpänä. Saamelaisen ja lappalaisen käsitteitä on usein käytetty toistensa syno-
nyymeinä, mutta termi ”saamelainen” viittaa selkeämmin etniseen ryhmään ja ”lappa-
lainen” elinkeinomuotoon. Viime mainittu termi on mahdollisesti alkujaan tarkoittanut 
syrjässä tai syrjäseudulla asuvia eli ihmisiä, jotka eivät harjoittaneet peltoviljelyä vaan 
asuivat metsäseuduilla ja hankkivat elantonsa kalastamalla, metsästämällä ja keräilemällä 
luonnontuotteita. Kun keskiajan ja uuden ajan alun asiakirjoissa puhutaan lappalaisista, 
heidän joukossaan saattoi olla sekä saamelaisia että suomalaisia. Keuruun Suojoesta löy-
detyt pyyntikulttuuriin viittaavat esineet kuten veneiden ja suksien kappaleet kertovat, 
että Suojoki oli eräretkeilyn tukikohta tai lappalaisasutusta tai molempia.

Nykyisen Keski-Suomen maakunnassa on paljon lappalaisiin viittaavia paikannimiä, ku-
ten Lappi, Lapinaho, Lapinlahti, Lapinmäki, Lapinniemi, Lapinsaari ja Kotamäki. Ne 
ovat kuitenkin eriaikaisia ja niitä on vaikea ajoittaa tarkasti, mikä pätee myös lapinrau-
nioiksi kutsuttuihin muinaisjäänteisiin. Monet muut paikannimet voivat olla saamelais-
ta alkuperää, joskin tulkinnat jäävätkin joskus epävarmoiksi. Esimerkiksi Vuohtojärvi 
ja Vuohtomäki Pihtiputaalla on ilmeisesti johdettu saamen kielen sanasta vuotso, jonka 
merkitys on ”suo, jossa on peräkkäisiä lampia”. Lukuisat Kukas-, Kukka- ja Kuukka-al-
kuiset paikannimet, etenkin järviä ja niemiä tarkoittavat, voivat puolestaan kätkeä taak-
seen saamen kielen ’pitkää’ tarkoittavan sanan guhkki tai guhkes.

Eränkäynti, uudisasutus ja sen myötä peltoviljelyn lisääntyminen heikensivät vähitellen 
lappalaisten elinkeinonharjoituksen mahdollisuuksia Keski-Suomessa. Jämsän pohjois-
puoleiset alueet liitettiin Hämeeseen vähä vähältä eränkäyntialueena. Asutuksen tihen-
tyessä kanta-Hämeessä eräalueita lähdettiin valtaamaan yhä kauempaa, ensin Päijänteen 
rannoilta ja Päijänteen pohjoispuolelta, lopulta Pohjanmaan ja Kainuun reunamille yl-
täen. Todennäköisesti osa lappalaisista ja saamelaisista sulautui alueelle muuttaviin hä-
mäläisiin ja savolaisiin, kun taas jotkut vetäytyivät pohjoisemmaksi. Pohjanperällä asuvat 
lappalaisia pidettiin eränkävijöiden ja Hämeen kantamailla sijaitsevien maatilojen alusta-
laisina, kuten ilmenee eräästä asiakirjasta vuodelta 1390.1 

Erämaan käsite tarkoitti talonpojan valtaamaa aluetta, jota hyödynnettiin ennen muuta 
metsästys- ja kalastusalueena. Erämetsiä myös kaskettiin. Tavallisesti saman pitäjän ta-
lonpoikien erämaat sijaitsivat lähellä toisiaan niin. Tällainen läheisyys kertoo siitä, että 
eränkävijät lähtivät kotipitäjistään mieluummin ryhminä kuin yksinään. Olikin turvalli-
sinta, että saman kylän miehet kulkivat yhdessä pitkien taipaleiden yli ja valtasivat alueita 
läheltä toisiaan. Myös tavaroiden kuljettaminen onnistui paremmin, kun liikuttiin use-
ammalla veneellä. Erämaihin rakennettiin tukikohdiksi pirttejä ja majoja, mistä kertovat 
lukuisat Pirtti- ja Maja-alkuiset paikannimet Keski-Suomessakin.

Useat Keski-Suomen paikannimet viittaavat kantahämäläisiin pitäjiin, kyliin ja taloi-
hin, kuten Sääksvuori ja Sääksjärvi Jyväskylässä ja samoin Jyväskylään nykyisin kuuluvat 
Haukanmaa ja Ilmopohja – ensin mainitun alkuperäinen nimi oli Hauhonmaa ja Ilmo-
pohja puolestaan viittasi Hauholla sijaitsevaan Ilmoilan kylään. 
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Kartta hämäläisten eräomistuksista Pohjanperän alueella keskiajan lopussa. 
Teoksessa Hämeen historia I, sivu 399.
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Eräretkeily alkoi taantua 1400-luvulla, sillä turkisten saatavuus huonontui ja painopiste 
siirtyi kalastukseen. Monet talonpojat kokivat, että pitkät eränkäyntimatkat eivät olleet 
enää taloudellisesti mielekkäitä, ja he myivät erämaitaan. Niitä ostivat paitsi ne talon-
pojat, jotka asuivat lähempänä eräsijoja, myös rälssi, joksi aatelia edeltänyttä ylempää 
yhteiskuntaryhmää kutsuttiin. Hämeen linnan päällikkönäkin toiminut Olof Nilsson 
Tavast kokosi itselleen poikkeuksellisen suuren eräomistuksen ostamalla talonpojilta ja 
heidän leskiltään eräsijoja Jämsästä, Korpilahdelta, Sysmästä, Laukaasta, Rautalammilta, 
Karstulasta ja Saarijärveltä. Hänen leskensä Ingeborg Valdemarsdotter Garp kartutti sitä 
ostamalla osuuden Äänekosken lohenkalastuspaikasta. Rälssimiehet ja heidän vaimonsa 
eivät kuitenkaan vielä keskiajalla rakennuttaneet itselleen kartanoita eräalueilleen eivätkä 
he osallistuneet eräretkiin henkilökohtaisesti, vaan he vuokrasivat omistuksiaan talonpo-
jille.

Siitepölyjäämät eri puolilta Keski-Suomea kertovat viljelyn vuosisataisista perinteistä ja 
siitä, että viljely vilkastui monin paikoin 1400-luvulta alkaen. Viljaa kylvettiin ensinnä-
kin kaskimaihin, joiden paikkaa vaihdettiin muutaman vuoden välein. Kaskeaminen on 
saattanut antaa nimen monelle sittemmin Palo-alkuista nimeä kantavalle paikalle kuten 
Jyväskylän Palokalle. Peltoviljelylläkin oli pitkät perinteet: Sysmässä ja Hankasalmella 
pysyvän peltoviljelyn alku ajoittuu vuosiin 700–1030, Kuhmoisissa ja Jyväskylässä ajan-
jaksoon 1030–1260, Jämsässä ja Keuruulla ajanjaksoon 1260–1400 ja Laukaassa, Saari-
järvellä ja Pihtiputaalla ajanjaksoon 1400–1500. 

Karjalaiset eränkävijät ja kauppamiehet kulkivat Laatokalta lähteviä vesireittejä pitkin 
aina Perämerelle saakka, ja on mahdollista, että heidän ja hämäläisten eränkävijöiden 
välille puhkesi väkivaltaisia yhteenottoja. Muinaislinnojen rakentaminen Päijänteen lä-
hettyville esimerkiksi Jämsänkoskella, Jämsässä, Kuhmoisissa ja Sysmässä kertoo joka 
tapauksessa hämäläisten tarpeesta puolustaa omistuksiaan. Venäjä-, Karjala-, Häme- ja 
Ruotsi-nimet sisämaassa saattavat olla muistumia vanhoista valtarajoista ja kätkeä alleen 
konflikteja, mutta olettamusta varmentavia aikalaislähteitä ei ole. Jotkut keskisuomalaiset 
paikannimet kuten Alvajärvi on tulkittu karjalaista alkuperää oleviksi.

Ruotsin ja Venäjän välille Pähkinäsaaressa vuonna 1323 solmittu rauha on yhdistetty 
Suomen ensimmäiseen itärajaan. Eräissä tulkinnoissa sen on katsottu kulkeneen myös 
vanhan Viitasaaren pitäjän kautta tai ainakin sen liepeiltä. Samoin Pihtiputaan koilliskul-
massa sijaitseva Rillankivi eli jääkauden jättämä siirtolohkare, jota on käytetty Pohjan-
maan, Hämeen ja Savon maakuntien samoin kuin kolmen pitäjän (sittemmin kunnan) 
rajakivenä, on toisinaan tulkittu myös Pähkinäsaaren rauhan rajakiveksi. Kiven nimi on 
yhdistetty tanskalaista alkuperää olevaan Frillen rälssisukuun, mutta yksikään lähde ei 
kerro kenenkään sen suvun jäsenen vierailleen Rillankivellä. Kiven nimi onkin todennä-
köisesti suomenkielinen väännös kolmen maakunnan rajapyykkiä tarkoittavasta nimityk-
sestä Trelandsstenen.
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Keski-Suomi 
asuinympäristönä

S
ille alueelle, jonka nykyinen Keski-Suomen maakunta kattaa, muodostui 
1400-luvun alkuun tultaessa kaksi pitäjää, jotka sijaitsivat alueen eteläosissa Päi-
jänteen molemmin puolin: Jämsä ja Sysmä. Molemmat olivat alueeltaan paljon 
isompia kuin nykyiset samannimiset kunnat. Jämsään  kuuluivat myös Korpi-

lahti, Muurame ja Petäjävesi. Vaikka nyky-Sysmää ei lasketa Keski-Suomeen kuuluvak-
si, keskiaikainen Sysmän pitäjä käsitti myös alueita, jotka kuuluivat myöhemmin Kes-
ki-Suomeen, eli osia myöhemmästä Joutsasta, Luhangasta ja Leivonmäestä. Sysmän täy-
tyi olla Jämsää vanhempi, koska Jämsä kuului aluksi Sysmän kirkkopitäjään kappeliseu-
rakuntana. Myös Keski-Suomen maakuntaan ajoittain kuuluneen Kuhmoisten kunnan 
edeltäjä Kuhmoisen pitäjä oli jo olemassa 1400-luvulla. Jämsä, Sysmä ja Kuhmoinen oli-
vat kaikki alueita, joissa oli ollut pysyvää asutusta ja maanviljelystäkin jo rautakaudella.

Keski-Suomessa ei ollut moneen vuosisataan kaupunkeja, kivikirkkoja, keskuslinnoja ei-
kä vielä rälssin kartanoitakaan, ja alue sijaitsi syrjässä tärkeimmistä teistä, jotka yhdistivät 
Turun, Hämeen ja Viipurin linnat sekä Suomen harvalukuiset, meren rannoilla sijaitse-
vat kaupungit. Jämsästä johti kuitenkin tie Hollolaan ja sitä kautta Yliselle Viipurintielle, 
joka yhdisti Hämeen linnan ja Viipurin linnan. Tiet olivat nykyistä paljon kapeampia, 
polkumaisempia. Liikkumisen kannalta vesireiteillä ja talviteillä oli suurempi merkitys 
kuin maanteillä. Pitkä Päijänne toimi Keski-Suomen valtaväylänä. Pitkän matkan teke-
miseen otollisinta aikaa olivat kesä ja talvi. Syksyllä ja keväällä matkanteko hidastui ja 
vaikeutui. 

Kaukana valtakunnan keskuksista asuvina Keski-Suomen asukkailla ei voinut olla reaa-
liaikaista tietoa tapahtumista muissa osissa valtakuntaa eikä esimerkiksi siitä, oliko valta-
kunnassa kuningas vaihtunut tai Turussa uusi piispa. Kuninkaat, korkeimmat virkamie-
het eivätkä piispat ilmeisesti koskaan vierailleet Keski-Suomessa, joskin piispa Maunu 
Tavast kulki sentään Sysmässä ja Savilahdella eli Mikkelissä asti 1440-luvulla. Kuninkaa-
nakin kolmeen otteeseen toiminut Karl Knutsson (Kaarle Knuutinpoika) Bonde joutui 
kahtena peräkkäisenä talvena, vuosina 1445 ja 1446, lähtemään Suomen läänitystensä 
päälinnoista Hämeen linnasta ja Viipurin linnasta takamaille jakaakseen oikeutta ja ot-
taakseen vastaan rahvaan valituksia, mutta ei ole tietoa, miten kaukana sisämaassa hän 
kävi.

Elämä sisämaassa sujui oman onnen ja toimeliaisuuden varassa. Nykyihmisen voi ol-
la vaikea käsittää sitä todellisuutta, jonka alaisena Keski-Suomessa elettiin keskiajalla ja 
uuden ajan alussa. Jokaisen talon isännän ja emännän oli itse mitoitettava kesän aikana 
talteen korjatun sadon ja sitä täydentävän riistan menekki siten, ettei ruoka loppuisi kes-
ken, varsinkaan talviaikaan. Täydennyksiä ei useinkaan voinut hankkia helposti ainakaan 
muutoin kuin kokeilemalla metsästys- ja kalaonnea.

Sairaudet ja vaivat tuli useimmiten hoitaa ja lääkitä itse tai sitten piti turvautua kansan-
parantajan tai tietäjän apuun, jos sellainen oli saavutettavissa – ammattilääkäreitä oli 
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vain Tukholmassa ja sairaalantapaisia laitoksia eli hospitaaleja vain Turussa, Viipurissa 
ja vuonna 1550 perustetussa Helsingissä. Oletettavasti riitojakin ratkaistiin ilman, että 
joka kerta lähdettiin pitkälle käräjämatkalle kannetta nostamaan. Myös ajan kulumista 
piti seurata omatoimisesti, jotta osattiin tehdä tärkeät elinkeinon harjoitukseen liittyvät 
työt oikeaan aikaan tai jotta osattiin lähteä oikeaan aikaan esimerkiksi kauppa-, kirkko-, 
käräjä- ja veronmaksumatkoille ja jotta osattiin viettää juhlapyhiä oikeina ajankohtina. 
Todennäköisesti keskisuomalaisillakin talonpojilla oli riimusauvoja eli riimukalentereita, 
joiden avulla vuodenkiertoa seurattiin.

Esivalta ja oikeuslaitos olivat kaukana, mutteivät aina: pitäjissä, Jämsässäkin, pidettiin 
käräjiä, tavallisesti kolmesti vuodessa: talvella, kesällä ja sadonkorjuutöiden päätyttyä vie-
lä syyskäräjät. Käräjille ei kuitenkaan ollut täysin vakiintuneita pitopäiviä eikä pitopaik-
kojakaan, vaikka usein ne pidettiin siinä kylässä, jossa  nimismiehen talo sijaitsi. Tuoma-
rina toimi kuninkaan nimittämä viranomainen, tavallisesti rälssimies eli aatelinen, joka 
kiersi useammassa pitäjässä kihlakunnan alueella. Hän oli saapunut kauempaa valtakun-
nan sydänmailta ja palasi sinne takaisin lakimääräiset käräjät pidettyään. Apunaan tuo-
marilla oli kaksitoista lautamiestä, jotka olivat pitäjän omia talonpoikia – heidän kaut-
taan paikallisyhteisön tietämys ja näkemykset voitiin ottaa huomioon oikeutta jaettaessa. 
Lisäksi käräjät saattoivat asettaa erityisiä selvitysmiesten ryhmiä esimerkiksi tutkimaan 
jotain rikosta tai määrittämään rajoja eri maanomistajien omistusten välille.

Oikeutta käytiin pääpiirteissään samoin kuin muuallakin Ruotsin valtakunnassa: laki tu-
li Pohjanlahden länsipuolelta ja lakiteksti oli ruotsiksi. Samoin tuomiot merkittiin tuo-
miokirjoihin ruotsiksi. Suomen kieltä voitiin kuitenkin käyttää puhekielenä oikeudessa 
ja hallinnon edessä. Varsinkin monista rajankäyntiselostuksista näkee, että rajapyykit on 
lueteltu ääneen suomeksi oikeuden edessä, koska niissä on suomenkielisiä paikannimiä, 
jotka on taivutettu suomen kielen rakenteiden mukaisesti: esimerkiksi Sumiaisten ky-
län rajoja koskevassa selostuksessa vuodelta 1442 rajan kerrotaan sekakielisesti kulkevan 
myös ”till Kalajärven taipaleheen”.2 

Keski-Suomen rajoilla

H
ämeen ja sen takamaiden rajoja käytiin suhteessa Satakuntaan ja Savoonkin tiet-
tävästi ensimmäisen kerran vuonna 1415.3 Keski-Suomen läntisimmät osat eli 
Keuruu, Multia ja osin Uurainen kuuluivat Satakuntaan. Jämsän pitäjän osalta 
Satakunnan vastaista rajaa piti selvitellä vuonna 1448 ja Keuruuta ja Kuorevettä 

vasten seuraavana vuonna.4 Yksi vuoden 1449 rajankäynnissä mainituista rajapyykeistä 
oli Jämsän Ruuhivuori, jonka laella nähdään edelleen kiveen hakattu risti.

Erämaissa koettiin aika ajoin väkivaltaisia yhteenottoja, ja molemmat osapuolet valitti-
vat vuonna 1445 Hämeen ja Viipurin linnojen herralle Karl Knutssonille vastapuolen 
edesottamuksista. Hämäläisten mukaan savolaiset olivat syyllistyneet ”murhiin, miessur-
miin, tuhopolttoihin, ryöstöihin ja monenlaisiin väkivallantekoihin, joista kirjoittaminen 
kestäisi liian pitkään”. Savolaiset taas valittivat, että hämäläiset olivat ”murhanneet ja lyö-
neet heidän sukulaisiaan kuoliaiksi ja hakanneet heidät pieniksi palasiksi ja heittäneet ne 
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koirilleen, niin että koirat söivät ne”. Lisäksi savolaiset esittivät ”monia raskaita syytöksiä, 
joita oli raastavaa kuulla ja joista kirjoittaminen veisi liian paljon aikaa”.5

Koska osapuolet eivät olleet yksimielisiä maakuntiensa rajoista, maanlain kirjainta nou-
dattaen Karl Knutsson pyysi hämäläisiä ja savolaisia nimeämään yhteensä kuusi rälssi-
miestä ja kuusi talonpoikaa, jotka selvittäisivät rajalinjan. Kiistakumppanit vastasivat, 
ettei rajankäyjiksi kannattanut pyytää rälssimiehiä, koska erämaissa ei ollut muuta syötä-
vää tai juotavaa kuin minkä miehet jaksoivat itse kantaa eikä sellainen tietenkään sopinut 
rälssimiehille. Talonpojatkaan eivät köyhyytensä vuoksi kykenisi ylläpitämään noin suur-
ta määrää selvitysmiehiä. Ratkaisuksi löydettiin se, että kummankin maakunnan edusta-
jat valitsivat kaksi Pohjanperän tai Pohjanmaan (Norrbotten saattoi tarkoittaa kumpaa-
kin) miestä – ilmeisesti liikekumppaneitaan tai muutoin luotettaviksi tiedettyjä miehiä 
– ja nämä neljä hoitivat rajankäynnin maastossa ja raja vahvistettiin sitten heidän kerto-
mansa mukaan alkuvuodesta 1446 Hattulassa, jonne oli pyydetty kuusi rälssimiestä ja 
kuusi talonpoikaa. Hämeen itäraja kosketti Keski-Suomeakin kulkiessaan Hankasalmen 
kautta. Rajankäynnissä käytetyt neljä pohjanperäläistä tai pohjalaista talonpoikaa eivät 
jääneet ainoiksi, jotka liikkuivat Hämeen puolella – ainakaan päätellen kansantarinoista, 
jotka kertovat myös pohjalaisten eräomistuksista Saarijärvellä.

Maakuntien samoin kuin pitäjien, kylien ja yksityisomistusten rajoja piti joskus käydä 
useampaan otteeseen, ja tämä koski myös Savon vastaista rajaa. Vuoden 1446 rajankäyn-
ti ei lopettanut väkivaltaisuuksia, joten Karl Knutsson joutui palaamaan asiaan vuonna 
1452, tuolloin Ruotsin kuninkaana. Tuolloin rajan selvittäjiksi luetellaan myös rälssi-
miehiä – ei kuitenkaan ole varmaa eikä todennäköistäkään, että he kulkivat henkilökoh-
taisesti peninkulmien mittaisen rajalinjan rajapyykiltä toiselle. Mahdollisesti he teettivät 
maastossa tapahtuvat tutkimustyöt talonpojilla.6

Kiihtyvä uudisasutus 
täyttää Pohjanperää

R
ajariitoja lisäsi se, että Hämeessä ja Savossa väestö alkoi ilmeisesti kasvaa ja osa 
asukkaista suuntasi eräalueille asettuakseen niille pysyvästi. Jyväskylä sai alkun-
sa viimeistään 1500-luvun alussa, kun Jyväsjärven tienoota alkoivat asuttaa Saa-
rioisten ja Sääksmäen pitäjistä muuttaneet uudisasukkaat. Jonkinlaista pysyvä-

luonteista asutusta – yksi tai korkeintaan muutama taloa – on kuitenkin alueella täytynyt 
olla jo aikaisemmin päätellen Päijänteen ja Jyväsjärven välissä sijaitsevasta Pohjalammes-
ta kerätyistä siitepölynäytteistä, joiden mukaan alueella alkoi pysyvä peltoviljely joskus 
vuosien 1030 ja 1260 välisenä aikana. Ensimmäinen tunnettu asukas alueella oli Henrik 
tai Heikki Ihannuksenpoika. Hänet mainitaan Lounais-Hämeen tuomiokirjassa kaik-
kiaan neljästi vuosina 1506–1508.7 Hän oli yksi niistä miehistä, jotka eivät toimittaneet 
Hämeen linnaan palkkeja, lautoja eivätkä kalkkikiveä. Laiminlyöntejä selittää todennä-
köisesti se, että Hämeen linnaan oli Henrikin kotiseudulta pitkä matka. Tuomiokirjassa 
Henrikin nimi lukee muodossa Henric Yhannusson iywesioki. Hän asui siis Jyväsjoen ky-
lässä tai talossa. 
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Hämeen ja siihen sisältyvän Keski-Suomen rajat keskiajan lopussa. 
Hämeen historia I, sivut 208–209.
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Jyväsjoeksi aikalaiset kutsuivat ilmeisesti yli 30 kilometrin mittaista vesireittiä, joka kulki 
Päijänteeltä nykyisen Äijälänsalmen edeltäjän kautta monen joen ja järven kautta kohti 
pohjoista ja luodetta. Jyväsjoki mainitaan säännöllisesti kylänä Hämeen veronmaksusta 
kertovissa maakirjoissa, joita on säilynyt vuodesta 1539 alkaen.8 Jyväsjoen rinnalla ky-
lästä puhuttiin jonkin aikaa Leppäkoskena, todennäköisesti jonkin nykyisen Tourujoen 
kosken nimen mukaan. 1580-luvulta alkaen seudun nimeksi vakiintui Jyväskylä.

Jyväskylän synty oli osa kiihtyvää uudisasutusta. Kustaa Vaasa julisti vuonna 1542 kaik-
kien asumattomien metsämaiden kuuluvan kruunulle. Mitä enemmän erämaissa asuttai-
siin ja mitä enemmän peltoja raivattaisiin, sitä enemmän kruunun verotulot kasvaisivat 
ja Ruotsin ote sisämaasta vahvistuisi. Uudisasukkaita houkuteltiin erämaihin lupaamal-
la heille kolmen vuoden verovapaus. Erämetsien omistajat saivat kuitenkin etuoikeuden 
asuttaa omat erämetsänsä.

Hämeestä jo keskiajalla alkanut muuttoliike jatkui, mutta 1500-luvulla suurin osa Kes-
ki-Suomen alueille saapuvista tuli Savosta. Ilmeisesti korkea syntyvyys johti savolaisten 
muuttoliikkeisiin, jotka suuntautuivat myös paitsi kauemmaksi Ruotsin ja Norjan met-
säseuduille myös hämäläisten eräsijoille. Savolaisia uudisasukkaita oli eniten Keski-Suo-
men itä- ja pohjoisosissa Jämsän ja Korpilahden pohjoispuolisella alueella – Keuruulla, 
Petäjävedellä, Laukaassa, Hankasalmella, Saarijärvellä ja Viitasaarella savolaiset saavut-
tivat selvän enemmistön tilojen isäntinä. Savolaisten ja hämäläisten vuorovaikutus sekä 
seka-avioliitot muuttivat väestön puhumaa kieltä antaen sille runsaasti itäisiä vaikutteita. 
Uudisasutuksessa ei kuitenkaan ollut kyse mistään tuhansien ihmisten joukkoryntäykses-
tä, vaan eri paikkakunnille asettui vuosittain korkeintaan muutama yksittäinen perhe.

Verottaja seurasi uudisasukkaiden ja eränkävijöiden kintereillä. Valtakunnan asukkailta 
tai ainakin periaatteessa jokaiselta taloudelta kannettiin vuonna 1571 ylimääräinen varal-
lisuusvero, koska Ruotsin kruunu keräsi varoja lunastaakseen Bohuslänissä sijaitsevan Äl-
vsborgin linnoituksen takaisin Tanskalta. Tätä ylimääräistä veroa kutsuttiin hopeaveroksi, 
vaikka sitä kannettiin myös muiden metalliesineiden omistamisesta ja maaseudulla myös 
karjan kasvattajilta. Moni uudisasukas pärjäsi veroluetteloiden valossa hyvin, sillä uudis-
tiloilla saattoi olla karjaa enemmän kuin vanhoilla asutusalueilla oli keskimäärin.

Veroluetteloiden avulla on kuitenkin vaikea laskea asukaslukuja, koska kirjoihin merkit-
tiin pääsääntöisesti vain isännät tai talot. Ei siis voida tietää, montako ihmistä keskimää-
rin kuului talonpojan talouteen perheenjäseninä, palkollisina ja syytinkiläisinä. Hopea-
veroluetteloiden pohjalta on kuitenkin arvioitu, että koko silloisen Ruotsiin kuuluvan 
Suomen alueella olisi asunut noin 300 000 ihmistä 1570-luvun alussa. Keski-Suomessa 
asukasmäärä ylsi todennäköisesti vain muutamaan tuhanteen. 

Uudisasutuksen voimistuessa Pohjanperän alueella sinne perustettiin uusia pitäjiä: Rau-
talammin pitäjä muodostettiin vuonna 1561 ja se oli pinta-alaltaan hyvin laaja ulottu-
en Kintaudelta ja Toivakasta Pielavedelle ja nykyisen Keski-Suomen luoteisiin kuntiin. 
Vuonna 1593 Rautalammista irrotettiin Laukaa omaksi pitäjäkseen; siihen kuului myös 
pääosa nykyisen Jyväskylän alueita. Keuruun, Multian ja osin Uuraistenkin alueet kuu-
luivat Satakuntaan ja vuonna 1565 muodostettuun Ruoveden pitäjään, jonka alue oli 
Rautalammin pitäjän tavoin hyvin laaja. 
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Pitäjiä oli itse asiassa kahdenlaisia: hallintopitäjiä ja seurakuntaorganisaation tueksi pe-
rustettuja kirkkopitäjiä. Kirkkopitäjien rajat eivät aina kulkeneet samoissa paikoissa kuin 
hallintopitäjien, ja koska joka pitäjässä ei ollut ainakaan ensi alkuun omaa kirkkoa tai ai-
nakaan omaa kirkkoherraa, jotkut pitäjät kuuluivat johonkin toiseen kappeliseurakunta-
na. 

Kirkolliset olot

J
ämsän asukkaat kävivät todennäköisesti aluksi veneillään Sysmän kirkossa, mutta 
1400-luvulla heilläkin oli oma puinen kirkkonsa. Jämsän keskiaikaisesta kirkosta 
on tallella taidokkaasti tehtyjä kulttiesineitä: alttarikaappi pyhimyskuvineen, neljä 
puuveistosta sekä krusifiksi. Alttarikaappi ja pyhimysveistokset on todennäköisesti 

valmistettu 1400-luvun lopulla kaukana Lyypekissä, mutta krusifiksi sitä vastoin on koti-
maista käsityötä.

Jämsän ja siten koko Keski-Suomen ensimmäinen tunnettu oma pappi oli herra Pietari, 
josta tiedetään oikeastaan vain nimi ja se, että hän ei vuonna 1497 osallistunut Turussa 
pidettyyn hiippakunnan kirkolliskokoukseen. Todennäköisesti pitkä välimatka ja mat-
kanteon vaivalloisuus estivät herra Pietaria matkustamasta, sillä poissaolijoita oli paljon 
muitakin: monen Hämeen seurakunnan kirkkoherrat ja ”Pohjanperän kaikki papit”. 

Pietarin seuraaja Jämsän kirkkoherrana oli nimeltään Olavi. Hän hankki pappilalle ka-
lastusoikeuden Jämsänjokeen ja Jämsänkoskeen, mistä saattoi pyytää lohiakin. Vuonna 
1544 kirkkoherra sai oikeuden kerätä puuta pitäjän metsissä ja laiduntaa pappilan karjaa 
kylien yhteismailla. Pappienkin elämäntyylissä oli talonpoikaisia piirteitä. 

Jämsän pappila oli todennäköisesti pitäjän ja koko Keski-Suomen ainoa paikka, jossa oli 
keskiajalla pysyväluonteisesti kirjoja. Jämsässä keskiajalla käytetystä pienestä messukirjas-
ta on säilynyt kolme pergamentinpalasta, jotka löydettiin vuoden 1642 suomenkielisen 
Raamatun kansien sisältä – niitä oli joskus käytetty tuon Raamatun kansien korjaami-
seen. Katolisen ajan messukirja kelpasi reformaation jälkeen vain korjausmateriaaliksi.

Jämsän kirkkoherra toimi myös Jyväsjärven tienoon uudisasukkaiden sielunhoitajana vie-
lä 1600-luvun alkuvuosikymmeninä, ja hänelle kerättiin sieltäkin papinveroa. Jyväsjär-
ven pohjoispuolisen Keski-Suomen sielunhoitajana toimi keskiajalla ehkä Sysmän kirk-
koherra, joka perimätiedon mukaan matkasi kerran kesässä Laukaaseen pitämään siellä 
jumalanpalveluksen.

Reformaation eli uskonpuhdistuksen toteutuminen 1500-luvulla tuskin tuotti suurta 
hengellistä mullistusta varsinkaan Suomen sisämaassa. Kansanperinnettä koskevien tie-
tojen valossa on oletettavaa, että keskiajan ja uuden ajan alun keskisuomalaisten käsitys 
tämän- ja tuonpuoleisesta oli synkretistinen eli sisälsi piirteitä sekä kristinuskosta että esi-
kristillisistä uskomuksista. Esimerkiksi Jämsässä tallennettiin vuonna 1915 versio laajalle 
levinneestä ”madon luvusta” eli käärmeentorjuntaloitsusta, joka heijastaa ikivanhaa kan-
sanomaista, loitsuihin turvaavaa parantamisperinnettä ja jonka viimeisissä säkeissä näh-
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dään myös muistumia katolisen ajan uskomuksista, tarkemmin sanoen Neitsyt Marian 
kultista: ”Neitseen Maarian makia maito tulkoon tähän voiteeksi ja hauteeksi”.9

Pitkät matkat kirkkoihin tuottivat toisinaan ongelmia, kun piti siunata ja haudata vai-
najia. Ratkaisun tuottivat ruumissaaret, joihin vainajat voitiin haudata tilapäisesti ennen 
kuin heidät kuljetettiin lähimpään kirkkoon siunattaviksi ja kirkkomaahan haudatta-
viksi. Keski-Suomestakin tunnetaan ruumissaaria. Nimenomaan saarien käyttö tällaisiin 
tarkoituksiin kertoo yhtäältä siitä, että vainajiakin oli helpompi siirtää vesireittejä pitkin, 
mutta toisaalta vettä voitiin pitää maagisena rajana ja suojana tuonpuoleisesta kummitte-
levia kalmoja vastaan.

1500-luvun kuluessa alkoi Keski-Suomessakin kirkkopitäjien koon pienentäminen uu-
sia kirkkopitäjiä perustamalla. Rautalammin kirkkopitäjä muodostettiin vuonna 1560. 
Siihen kuuluivat myös Toivakan, Laukaan ja luoteisen Keski-Suomen alueet. Rautalampi 
oli kuitenkin alueena niin suuri, että muutaman vuosikymmenen kuluttua sekin jaettiin. 
Laukaan kirkkopitäjä irrotettiin Rautalammista vuonna 1593. Laukaan Tarvaalan kylään 
rakennettiin pieni puinen kirkko, josta  puhutaan nykyisin Hartikan kirkkona läheisen 
tilan nimen mukaan. Kirkosta on jäljellä vain perustukset. Nykyisin paikka on syrjäinen, 
mutta 1500-luvulla se sijaitsi keskeisten vesireittien risteyspaikassa. 

Nuijasota

S
yrjäinen sijainti ja harva asutus säästivät Keski-Suomen asukkaat monilta levot-
tomuuksilta ja sodilta. Osa Jämsän ja eräiden muidenkin Keski-Suomen alueen 
talonpojista osallistui kuitenkin Suomen historian suurimpaan ja verisimpään 
talonpoikaiskapinaan eli nuijasotaan, joka käytiin sisämaassa vuosina 1596–

1597. Kapina suuntautui Ruotsin kruunua, sen paikallisia virkamiehiä ja ruotsalaisia aa-
telisia vastaan. Kapinoitsijat tekivät yhteistyötä ylitse pitäjien ja maakuntien rajojen aiko-
muksenaan vallata Turku ja Viipuri.

Nuijasodan syyt olivat moninaisia: niin kutsuttu pitkä viha eli kaksikymmentäviisivuo-
tinen sota Venäjää vastaan (1570–1595) oli uuvuttanut kansaa ja tuottanut talonpoikien 
keskuudessa ärtymystä Ruotsin esivaltaa, paikallistason virkamiehiä, aatelia ja talonpo-
jilta vaadittuja veroja ja päivätöitä kohtaan. Talonpoikien edellytettiin myös kyyditsevän 
kruunun edustajia hevosillaan ja reillään näiden kulkiessa alueella, ja pitkät kyyditysmat-
kat koettiin epämiellyttäväksi rasitukseksi. Lisäksi jotkut kruununvoudit käyttivät myös 
empimättä väkivaltaa talonpoikia vastaan periessään näiltä veroja ja verorästejä. 

Jo ennen nuijasotaa Keski-Suomessakin oli aika ajoin vähintään napistu kruunun vaati-
muksia, varsinkin veroja, virkamiesten toimintaa ja talonpojille sälytettyjä kyyditysvelvol-
lisuuksia vastaan. Uuraisten Kuukkajärven talollinen Heikki Hiironen alkoi 1580-luvun 
lopulla kerätä irtolaisista kapinajoukkoa, jonka hän varusti aseilla. Vouti sai asiasta vihiä 
ja Heikki joutui käräjille. Mutta koska mitään varsinaista kansannousua ei ollut tapah-
tunut, hän sai palata kotitilalleen. Nuijasodan sytyttyä hän liittyi nuijamiehiin ja toden-
näköisesti kaatui, koska hänen talonsa on yksi niistä, jotka saivat uuden isännän vuonna 
1597.
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Talonpoikien tyytymättömyyttä lisäsivät niin kutsutut linnaleirit, millä tarkoitettiin käy-
täntöä, jossa kruunu majoitti sotaväkeään pitkiäkin aikaa myös talonpoikien taloihin. 
Näin tapahtui Rautalammin ja Jämsän pitäjissä. Linnaleiriin kuului, että talonpojilta 
perittiin erityistä veroa – useimmiten elintarvikkeina, viljana ja heinänä – sotilaiden ja 
heidän ratsujensa elatukseksi, jos kyseessä olivat huovit eli ratsusotilaat. Majoitettavat so-
tilaat olivat muukalaisia suomalaisissa paikallisyhteisöissä, ja talonpojat valittivat usein 
heidän väkivaltaista käytöstään.

Kapinamielialoja myös lietsoi tietoisesti yksi valtakunnan korkea-arvoisimmista miehistä, 
Kaarle-herttua, joka halusi syrjäyttää veljenpoikansa Sigismundin Ruotsin valtaistuimel-
ta. Kaarle käytti suomalaisia talonpoikia pelinappuloinaan heikentääkseen Sigismundin 
ja tämän puolella olevan marski Klaus Flemingin otetta Suomesta. Fleming yritti kui-
tenkin tyynnytellä talonpoikia asettamalla erityisen lautakunnan, joka kevättalvella 1592 
kierteli Hämeessä selvittämässä sotaväen kantamia veroja.

Vähän ennen nuijasodan puhkeamista koettiin niin kutsuttu Rautalammin ensimmäi-
nen kapina. Se syttyi kaukana sieltä, missä nykyinen Rautalammin kunta sijaitsee, mutta 
tuolloin Rautalammin pitäjä ulottui lännessä Kyyjärvelle asti. Suurpitäjän lounaiskolkas-
sa joukko talonpoikia sai joulun alla tarpeekseen huoveista ja otti heitä hengiltä – muu-
tama vietiin Kivijärven jäälle ja hukutettiin avantoon. Surmatyöt tapahtuivat todennä-
köisesti joulukuussa 1595. Huovit kävivät kostoretkellä Kivijärvellä tammikuussa 1596: 
talonpoikia ja heidän vaimojaan pahoinpideltiin, muutama talonpoika ja ainakin yksi 
alaikäinen poika tapettiin ja naisia raiskattiin. Kivijärven talonpojat valittivat huovien 
riehumisesta jo saman vuoden maaliskuussa pidetyillä käräjillä.

Kun nuijasota oli syttynyt, sen varsinaiset taistelut käytiin Keski-Suomen ulkopuolella. 
Rautalammin ydinalueilta marssi nuijamiehiksi lähteneitä talonpoikia kohti etelää Päi-
jänteen molemmin puolin. Heidän joukkoihinsa näyttää liittyneen miehiä Rautalammin 
suurpitäjän luoteiskolkasta, Laukaasta, Jämsästä, Kuhmoisista, Padasjoelta ja Sysmästä. 
Mutta varsinkin Rautalammin luoteiskolkasta lähteneet näyttävät kääntyneen takaisin ja 
palanneen koteihinsa, kun saivat tiedon Klaus Flemingin joukkojen etenemisestä kohti 
sisämaata. 

Ne, jotka eivätkä kääntyneet takaisin, kohtasivat Flemingin ratsumiesten ylivoiman. 
Saarretut ja alakynteen joutuneet nuijamiehet antautuivat Padasjoen Nyystölässä 14. 
tammikuuta 1597, mutta vastoin lupausta aseensa laskeneet talonpojat – arviolta 300–
400 miestä – surmattiin lähes viimeiseen mieheen. Mukana ollut Rautalammin nimis-
mies, laukaalaisen Leinolan talon isänä Matti Leinonen onnistui kuitenkin pakenemaan. 
Kapinallisiin liittynyt Laukaan kirkkoherra Eerik Markuksenpoika otettiin vangiksi ja 
vietiin Turun linnaan, mistä hän vapautui vuonna 1597. Eerik Markuksenpoikaa ja Mat-
ti Leinosta yhdisti se, että Eerik oli aiemmin palvellut pappina Juvalla, mistä Leinosten 
suku oli kotoisin.

Todennäköisesti Nyystölässä surmattiin laukaalaisia muiden nuijamiesten joukossa sillä 
Finnin, Harhalan, Ison Oksalan, Kuukkalan, Muhluniemen, Nyrölän ja Vatian taloissa 
oli uusi isäntä vuonna 1598. Myös Palokan Mankolassa ja Mikkolassa vaihtui samaan ai-
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kaan isäntä, ehkä samasta syystä. Nuijasota tuotti Keski-Suomessa ehkä suurimmat tap-
piot jämsäläisille, sillä autiotilojen määrä kasvoi merkittävästi nuijasodan jälkeen: kun 
vuonna 1590 Jämsän pitäjässä oli 19 tilaa autiona, vuonna 1598 niiden määrä oli 46. 
Jämsän miehiä osallistui sysmäläisten kanssa myös nuijamiesten Savon-retkeen, mutta se-
kin päättyi verilöylyihin tammikuussa 1597.

Jämsäläinen kansanperinne on yhdistänyt Veriniityn niin nuijasodan verilöylyihin kuin 
keskiajan väitettyihin taisteluihin venäläisten kanssa. On mahdollista, että kansan muisti 
”siirsi” Padasjoen Nyystölässä tapahtuneen verilöylyn Jämsän Veriniitylle.

Vaikka kapina epäonnistui surkeasti, nuijasota oli osoitus talonpoikien kyvystä ylimaa-
kunnalliseen yhteistyöhön ja omaehtoiseen organisoitumiseen. Nuijasodan väkivaltaisuu-
det hidastivat Keski-Suomen väestönkasvua vain lyhytaikaisesti: kun Keski-Suomen pi-
täjien yhteensä laskettu taloluku oli noin 499 vuonna 1580, vuonna 1600 luku oli 577. 
Taloluvultaan suurin pitäjä vuonna 1600 oli Jämsä (=Jämsä, Korpilahti ja Petäjävesi) 159 
talollaan, pienin Hankasalmi 15 talollaan. Jos talojen määriä tarkastellaan suurin piirtein 
2000-luvun kuntarajoja vasten, Jämsä oli siitä huolimatta vuonna 1600 Keski-Suomen 
alueen väkirikkain pitäjä 104 talollaan ja Kyyjärvi pienin vain 2 talollaan. Jyväskylän 
alueella (ilman Korpilahtea, joka kuului tuolloin Jämsään) sijaitsi ehkä 30–40 taloa.

Keski-Suomi pääsee 
maailmankartalle

I
hmisten liikkumisen myötä levisi myös tietämys Suomen sisämaasta, Ruotsiin ja ulko-
maille saakka. 1500-lukua edeltävissä kartoissa Suomi, sikäli kuin se on piirretty mu-
kaan, on hyvin epämääräinen ja viitteellinen alue, mutta tilanne koheni 1500-luvulla ja 
kosketti myös Keski-Suomea. 1500-luvun alkupuolen Pohjolaa ja sen mukana Suomea-

kin kuvaavat kartat heijastavat uuden ajan alun länsieurooppalaisen oppineiston vähäis-
tä tietämystä Suomen sisäosista: Päijänne on useassa kartassa mukana oikeansuuntaisesti 
pitkänomaisena pohjoisesta etelään ulottuvana sisämaajärvenä, mutta keskisuomalaiset 
paikannimet puuttuvat tai sitten ne on ilmoitettu enemmän tai vähemmän oudossa kir-
joitusasussa ja nykymaantieteen valossa väärissä paikoissa. 

Saksalainen oppinut Jacob Ziegler julkaisi vuonna 1532 Pohjolan kartan, jossa on Suo-
men hahmo muistuttaa hammasta. Keski-Suomesta karttaan on päässyt ainoastaan Päi-
jänne, muttei ainuttakaan paikkakuntaa. Karttansa kirjamuotoisessa selitysosassa Ziegler 
ilmoittaa kuitenkin nimet ja koordinaatit useille Sisä-Suomen pitäjille, joiden joukossa 
on Jämsä (muodossa Iemse). Muita maininnan saaneita Päijänteen ympäristön pitäjiä 
olivat Sysmä (Sismes) ja Padasjoki (virheellisesti kahtena paikkakuntana Padas ja Iochi); 
lisäksi luetellaan useita kanta-Hämeen pitäjiä. 

Ruotsalaisen Olaus Magnuksen Carta marinassa, joka painettiin Venetsiassa vuonna 
1539, Päijänne (latinankielisellä nimellä Lacvs Piente) on jaettu kahdeksi järveksi, joista 
pohjoista kutsutaan ”Hollolan järveksi” (Holela Lacvs). Kauempana pohjoisessa, miltei 
Lapissa, on Olaus Magnuksen kartassa paikka nimeltä Lergas. Se esiintyy myös useissa 
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Keski-Suomi Gerhardus Mercatorin Pohjolan kar-
tassa vuodelta 1595. Mercator, Gerardus, Atlas 
sive Cosmographicae meditationes de fabrica 
mundi et fabricati figura. Duisburgi, Clivorum 
1595. Nordenskiöldin kokoelma, Doria-tietokanta.
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1500-luvun loppupuolen kartoissa, joista osa on flaamilaisen Gerhardus Mercatorin piir-
tämiä. Lergas on tulkittu Laukaaksi – mahdollisesti sen ruotsinkielinen muoto Laukas 
(tuon ajan kirjoitustavoilla myös Laucas) on tulkittu jossain vaiheessa väärin ja väärä ni-
mi jatkoi kartoissa olemassaoloaan, koska kartanpiirtäjät kopioivat toisiltaan. Mercator 
kopioi Päijänteen ja ”Hollolan järven” Olaus Magnukselta Pohjolan karttaansa, joka il-
mestyi vuonna 1595. Tuossa kartassa Jämsä ilmaantui karttoihin ensimmäisen kerran, to-
sin väärin tulkitussa asussa Semisse, joka saattoi olla myös Jämsän ja Sysmän nimien su-
lautuma. Jo vuonna 1626 Päijänne asettui oikeanmuotoiseksi ruotsalaisen Anders Buren 
eli Andreas Bureuksen Pohjolan kartassa. Keski-Suomen alueen tarkempi kartoitus alkoi 
saman vuosisadan kuluessa Ruotsin kruunun tilaamien pitäjänkarttojen valmistuessa.
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Yliopistollisten museoiden ja kokoelmien (ICOM/UMAC) konferenssi 
järjestettiin vuonna 2017 Helsingissä ja Jyväskylässä. 

Kuvassa intendentti Pirjo Vuorisen ja professori Janne Vilkunan esitys 
konferenssissa Helsingissä. Kuva: Riikka Javanainen.
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Mikael Lundén puolusti marraskuussa 1785 Olof Schalbergin professorikauden ainoaa 
väitöskirjaa. Se ei edustanut professorin oppituolin alaa, teoreettista filosofiaa, 

vaan teologian alan oppineisuuden osoituksena lähinnä edisti Schalbergin papinpyrintöjä.
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Olof Schalberg
Akateeminen perintö ja 

teoreettisen filosofian rappiotila

Kustaa H.J.Vilkuna

A
kateemisen yhteisön ydin, yliopisto, muovautui 1700-luvulla varsinaiseksi 
kyynärpäiden käyttäjien, selkään puukottajien ja tiedepoliittisten kähmi-
jöiden pesäksi. Uraa edistettäessä ei kaihdettu korruptiota ja moraalittomia 
keinoja, ja häikäilemättömin useimmiten korjasi voitot. Lisäksi moni tie-
teenala kärsi hyödyn aikakauden tiedepolitiikasta ja siihen liittyneestä suh-
muroinnista.

Nämä tosiasiat määrittelivät sitä, miten merkittävässä vuosisataista aineetonta kulttuuri-
perintöä vaalivassa ympäristössä vanhaan ja uuteen tietoon suhtauduttiin, ja sitä, ketkä 
kulttuuriperintöä välittivät nuorisolle ja lukevalle yleisölle. Erityisen kohtalokkaaksi me-
no koitui teoreettisen filosofian, logiikan ja metafysiikan oppituolille, joka periaatteessa 
kannatteli akatemian perimmäistä tarkoitusta. Useimmat teoreettisen filosofian professo-
reiksi valituista pyrkivät nopeasti teologian professoreiksi ja vähät välittivät alaansa pereh-
tymisestä ja opettamisesta, etenkin kun hyödyn ajan tutkimukselliset ja kasvatukselliset 
intressit olivat muualla.

Professoreiden valinta perustui akatemian sääntöihin ja traditioon sekä mahdollisti käh-
minnän. Akatemian konsistori, jossa puhetta johti rehtori ja jonka jäseniä olivat pro-
fessorit ja varakansleri (käytännössä Turun hiippakunnan piispa, joka oli työskennellyt 
aikaisemmin professorina), teki äänestyksen jälkeen esityksensä professuurien ehdollepa-
noista. Hakijoita järjestykseen pantaessa kiinnitettiin huomiota kunkin ansioihin. Eipä 
ihme, että ansioita suurenneltiin. 
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Valinnoissa eivät painaneet tieteellisten ja muiden julkaisujen määrä ja laatu, saati ope-
tukselliset ansiot ja lahjakkuus. Silläkään, miltä alalta virkaan ehdotettu oli tutkimusta 
tehnyt, ei ollut suurempaa merkitystä. Muodollinen pätevyys näet osoitettiin virkaväi-
töksellä. Avointa virkaa hakeneen oli näytettävä taitonsa olemalla preeseksenä, toisin sa-
noen johtamalla puhetta ja puolustamalla kirjoittamaansa väitöskirjaa julkisessa tarkas-
tustilaisuudessa.1

 

Ehdollepanoissa piti olla järjestyksessä kolmen kandidaatin nimet. Ne toimitettiin valta-
kunnan ylimystöön lukeutuneelle kanslerille Tukholmaan. Määräysten mukaan kansleri 
sai esittää virkaan ainoastaan ehdotettuja, mutta hänen näkemyksensä painoivat. Kansle-
ri nimittäin teki esitykseen huomautuksensa ja jätti sen hallitsijalle vahvistettavaksi. Tässä 
vaiheessa ehdollepanossa toiselle tai kolmannelle sijalle jäänyt saattoi kiilata ensimmäisel-
le sijalle, semminkin kun kansleri oli viranomaisena se, jolle voitiin valittaa vääristä me-
nettelyistä ja epäasiallisesta kohtelusta. Arvatenkin monet kirjelmöivät kansleria imarrel-
len, kanssahakijoitaan arvostellen ja näiden ansioita vähätellen.2 
 
Vuoden 1720 hallitusmuodossa määrättiin, että virantäytöissä perusteina olivat kokemus 
ja taito – ja tässä järjestyksessä. Samat perusteet määrittivät koko vuosisadan professuu-
rien täyttöjä, joskin vuoden 1772 hallitusmuodossa mainittiin perusteiksi myös ansiot ja 
kansalaiskunto. Valinnoissa virkaikä teki kokeneimmaksi, taitavimmaksi ja ansioituneim-
maksi, mitä tosiasiaa vuoden 1755–1756 valtiopäivien päätös edisti: vastedes hallitsija 
oli velvollinen nimittämään virkaan ansioituneimman eli sen, jolla oli takanaan eniten 
virkavuosia; ja jos joku hakija oli ollut ehdolla virkaan kolmasti, hänet oli neljännellä 
kerralla nimitettävä. Kokemuksen eli virkaiän ohella valinnoissa merkittäväksi ansioksi 
katsottiin sukulaisuus professorikuntaan; ja vaikka suositukset periaatteessa eivät saaneet 
asioita ratkaista, merkittävien suojelijoiden, ylimysten ja poliittisten päättäjien suosioon 
hakeutuneet ja suosiosta nauttineet nousivat etulyöntiasemaan.3 
 
Säätyjen, valtiopäivien, erilaisten valiokuntien ja erityisesti niissä vaikuttaneiden puolu-
eiden nimitysvalta kasvoi huippuunsa 1700-luvun puolimaissa. Koska todellinen nimi-
tysvalta siirtyi puolueille, monet viranpyydystelijät ja valinnassa näppejään nuolemaan 
jääneet hankkiutuivat puolueiden suojelukseen. Pahimmillaan tämä merkitsi sitä, että jo-
ku pääsi professoriksi hallitsevan puolueen suosikkina, ja sitäkin, että aikaisempi nimitys 
voitiin purkaa toisen puolueen päästyä johtavaan asemaan.

Wolffilainen järkiperäisyys 
valtaa alaa
Hyödyn ajan linnéläinen luonnontieteitä ja taloustiedettä ihannoinut koulutuspolitiik-
ka kuritti filosofisia tieteitä. Valtiopäivillä 1747 esitetty mietintö, jonka arkkitehtinä oli 
muun muassa pitkän päivän Turun akatemiassa fysiikan professorina tehnyt Johan Bro-
wallius (1707–1755), ohjasi täkäläisen korkeamman opetuksen ja siten akatemian uudis-
tamista. Siinä Cicero ja rationaaliset tieteet, kuten filosofia, tekivät tilaa empiirisille luon-
nontieteille ja taloustieteelle. Koulutusta oli uudistettava siten, että se palveli noita ns. 
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hyödyllisiä tieteitä ja elinkeinoelämän intressejä. Tämä johti siihen, että opetusohjelmista 
karsittiin maan hyvinvoinnille vähemmän hyödyllisiä aloja ja säilytettyjen tieteiden oli 
suunnattava voimavaransa palvelemaan taloudellista kehitystä. Niinpä 1700-luvun jälki-
puoliskolla hyötyajattelu ja -tiede läpäisivät yliopiston oppialat: hyötytieteeseen törmäsi 
kaikkialla.4 
 
Teoreettisen filosofian alueella tutkimus ja opetus typistyivät palvelemaan teologien hyö-
dyllistä koulutusta. Sen pelastuksena oli saksalainen valistusfilosofia ja erityisesti muodi-
kas wolffilaisuus.
 
Vanhastaan teoreettisen filosofian opetuksen ja tutkimuksen mahdollisuuksia rajoitti-
vat päätökset, jotka korostivat puhdasoppisuutta ja sitä, filosofia oli teologialle alisteises-
sa asemassa; filosofian väitöskirjoissa ei saanut liikkua teologien hallitsemalle alueelle.5 
Wolffilainen rationaalinen filosofia avarsi 1740-luvulta lähtien mahdollisuuksia.
 
Christian Wolffin (1679–1754) Gottfried Wilhelm Leibnizin (1646–1716) oppiraken-
nelmaa kehittänyt ja kartesiolaisuuden hylännyt rationaalinen filosofia soveltui hyödyn 
aikakauteen ja kelpasi myös useimmille teologeille. Tieteen, yhtä hyvin järkiperäisten 
kuin kokemusperäisten tieteiden tärkeimpänä päämääränä oli ihmiselämässä tarpeellisten 
onnellisuuden ja hyödyn tuottaminen. Järkiperäisenä tieteenä teoreettinen filosofia lähti 
siitä, että ainoastaan järjellinen voitiin tieteellisesti hyväksyä, mikä tietysti soti totuttua 
teologista katsantoa vastaan. Wolffilainen rationaalinen filosofia vaati oikeutta tutkia us-
konnollisia totuuksia, mutta toisaalta ei kiistänyt ilmestyksen ja dogmien olemassaoloa. 
Siksi se tarjosi riittävän liikkumavaran teoreettiselle filosofialle ja samalla pohjusti filo-
sofiaa lähellä ollutta luonnollista teologiaa itsenäisenä alanaan; luonnollisessa teologiassa 
korostettiin sitä, että tietoa Jumalasta oli mahdollista saada havainnoin ja järjellä: kaikki, 
mikä oli rationaalisesti ajateltavissa, riittävin perustein todettavissa eikä sisältänyt itses-
sään ristiriitaa, oli mahdollista; empiiriset havainnot voivat vahvistaa sen, mihin järkipe-
räisellä ajattelulla oli päädytty.6

 
Turun akatemiassa wolffilaisuuden kukoistuskausi sijoittui 1740—1760-luvuille. Eteviä 
ja ahkeria wolffilaisen luonnonfilosofian edustajia, useissa Euroopan maissa opiskellutta 
ja Pariisissa tulipalossa menehtynyttä Johan Weliniä (1705–1744), joka tosin ei ehtinyt 
professuuria hoitaa,7 ja Lundissa, Hollannissa ja Saksassa teoreettista filosofiaan opiskel-
lutta Carl Mestertonia (1715–1773) logiikan ja metafysiikan professoreina seurasivat 
perätysten Jakob Haartman (1717–1788), Wilhelm Robert Nääf (1720–1783) ja Olof 
Schalberg (1733–1804). Nämä kolme olivat harvinaisen taitavia tiedepolitiikan pelurei-
ta, mutta todellisia filosofeja he olivat ainoastaan omasta mielestään. Silti he ehtivät istua 
teoreettisen filosofian oppituolilla yhteensä 37 vuoden ja ajoivat tärkeän tieteenalan täy-
dellisesti tärviölle.
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Teoreettisen filosofian tärviö 

R
auhallisesti ja suorastaan viileästi esiintyneen Mestertonin johdolla julkaistiin 
yli 90 teoreettisen filosofian väitöskirjaa, minkä lisäksi Mesterton laati neljä alan 
oppikirjaa.8 Häntä välittömästi seuranneen Haartmanin panos teoreettisen filo-
sofian professorina jäi lähinnä olemattomaksi, hän oli kiinnostunut uransa edis-

tämisestä ja ylipäätään kaikesta muusta kuin tieteellisestä työstä, kirjoittamisesta ja opet-
tamisesta. Ensimmäistäkään väitöskirjaa ei syntynyt kolmivuotisella professorikaudella, 
jonka hän hankki myssypuolueen suosiollisella avustuksella ja menetti sen hattupuolueen 
noustua valtaan. Valistuksen ja hyödyn ajan kenties heikkolahjaisimpana ja pelokkaim-
pana opettajana pidetty Haartman luennoi logiikan ja psykologin perusteista ja ontologi-
asta wolffilaisuuden perusteosten avulla. Logiikan luennot perustuivat Nils Walleriuksen 
(1706–1764) 108-sivuiseen oppikirjaan Compendium logicæ sekä psykologian ja ontolo-
gian luennot Walleriuksen 228-sivuiseen oppikirjaan Compendium metaphysicæ tai Frie-
drich Christian Baumeisterin (1709–1785) laajaan 638-sivuiseen teokseen Institutiones 
Metaphysicæ.9 
 
Haartmanin puolustukseksi on todettava, ettei hän lyhyeksi jääneellä professorikaudel-
laan ehtinyt aloittaa teoreettisen filosofian tuhoamista, sen teki valtiopäivien päätöksellä 
logiikan ja metafysiikan professoriksi korotettu Vilhelm Robert Nääf.
 
Nääfin johdolla tosin laadittiin neljä teoreettisen filosofian väitöskirjaa, jotka käsitteli-
vät järjen ja tahdon riippuvuussuhdetta, filosofista hurskautta sekä Leibnizin ja Wolffin 
(1679–1754) hypoteesia pahasta teosta.10 Nääfin professuurikautta leimasivat alituiset 
arvovaltariidat Haartmanin kanssa – niitä oli käyty jo hyvän toistakymmentä vuotta – 
halu päästä nopeasti teologian professoriksi, kiire hankkia suojelijoita ja tukijoita tätä 
silmällä pitäen sekä ennen kaikkea pesäeron tekeminen Mestertonin edustamaan ratio-
naaliseen filosofiaan. Luennoillaan hän tutustutti ylioppilaat Martin Knutzenin (1713–
1751) 430-sivuisen teoksen Elementa philosophiæ rationalis seu logicæ avulla luonnolliseen 
teologiaan sekä rationaalisen filosofian hyötyihin, käyttöön ja väärinkäyttöön. Milloin 
Nääf luennoi oppialansa perusteista, klassisesta filosofiasta, kosmologiasta, ontologiasta ja 
psykologiasta, hän käytti käsikirjoinaan Baumeisterin Insitutiones Metaphysicæ -teosta ja 
lundilaisen Anders Rydeliuksen (1671–1738) vaatimatonta 108-sivuista teosta Sententiæ 
philosophicæ fundamentales; eikä juuri muita kirjoja maininnutkaan.11 
 
Luennoilla Nääfin ylikorostunut omanarvontunto, rajaton luottamus omiin kykyihin 
sekä toisen käden tietoihin perustunut ja niukanlainen teoreettisen filosofian virtausten 
tuntemus pääsivät valloilleen.
 
Uppsalassa opiskellut Nääf oli Rydeliuksen tavoin jonkinlainen eklektikko ja wolffilaisen 
filosofian vastustaja. Siten hänen tavoitteensa oli osoittaa hyödyttömiksi, perusteettomik-
si, vääriksi, harhaanjohtaviksi, hedelmättömiksi, hylättäviksi ja jopa vaarallisiksi aikakau-
den merkittävimpien filosofien ja tietoteoreetikkojen oppirakennelmat, koska – kuten 
hän väitti – ne johtivat vääjäämättä filosofiseen ja teologiseen skeptisismiin, raivasivat tie-
tä totuuttaan tuputtaville vapaa-ajattelijoille ja veivät kohti valistuksen ateismia. 
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Nääf rusikoi Mestertonin suosimia rationalisteja, Leibniziä, Wolffia, Georg Bernhard 
Bilfingeriä (1693—1750) ja Israel Gottlieb Canzia (1690–1753) sillä perusteella, että 
Jumalan olemassaolo ja kaitselmus olivat itsestäänselvyyksiä. Näiden lisäksi Nääfin käsit-
telyyn joutuivat Baruch Spinoza (1632–1677), Samuel Pufendorf (1632–1694), Hugo 
Grotius (1583–1645), Pierre Bayle (1647–1706), Moses Mendelssohn (1729–1786) ja 
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) puhumattakaan kaiken maailman deisteistä ja ma-
terialisteista.12

 
Siinä, missä Mestertonin vaalima wolffilainen filosofia palveli onnellisuutta ja hyötyä, 
Nääfin edustamassa katsannossa hyöty perustui vanhakantaiseen käsitykseen teologien 
ylivallasta ja yhteiskunnallisesta yhdenmukaisuudesta.
 
On sanomattakin selvää, että Nääfin kaudella teoreettinen filosofia ei edistynyt. Pikem-
minkin kävi päinvastoin, mutta vasta seuraavan neljännesvuosisadan aikana oppiala Olof 
Schalbergin hallinnoimana ajautui tärviölle. Häntä aikalaisetkin pitivät valistuksen ajan 
lahjattomimpana professorina, ja hänen kauttaan yliopistohistorioitsija, myöhempi filo-
sofian professori Johan Jakob Tengström (1787–1848) luonnehti tärkeän tieteenalan hä-
viöksi.13

Ärsyttävä persoonallisuus 

O
lof Schalberg, Gävlessä koulunsa käynyt ja Uppsalassa ensimmäistä väitöskir-
jaansa 1754 puolustanut nimismiehen poika saapui Turkuun 1756 ja puolusti 
Mestertonin johdolla seuraavana vuonna filologis-filosofista 30 sekalaista tee-
siä ja kahdeksan sivua käsittänyttä pro gradu -väitöskirjaa.14 Sillä Schalbergistä 

leivottiin maisteri, mutta tavoitteensa olivat korkeammalla. Dosentiksi yliopistoon pääsi 
olematta professorisukua, ja dosenttina saattoi näyttää kyntensä tavoitellessaan profes-
suureja. Vuosina 1758–1759 hän julkaisi kaksiosaisen 82-sivuisen filosofisen tutkielman 
Jumalan olemassaolosta kaikkialla saadakseen dosentuurin. Tämä työ perustui paljolti 
Walleriuksen teksteihin, joskin muutamissa kohdin hän vetoaa myös Baumeisteriin ja 
Bilfingeriin sekä mainitsee nimiltä Wolffin, Leibnizin ja muutamia muita filosofeja.15 
Anomansa metafysiikan dosentuurin Schalberg sai ja nimitettiin kahta vuotta myöhem-
min ylimääräiseksi ja palkattomaksi filosofian adjunktiksi eli apulaiseksi.16 Dosentit, ky-
kynsä ainakin kerran itse laatimallaan väitöskirjalla, väitöstilaisuudessa preeseksenä ole-
misella ja nuorison opettamiseen yhdellä jos toisella opetusalalla osoittaneet sekä ylimää-
räiset adjunktit saivat luennoida yksityisesti oppialansa professorin valvonnassa ja kerätä 
opiskelijoilta palkkiot opetuksesta.17

 
Schalberg joutui kituuttelemaan vaatimattoman stipendin ja dosenttiopetuksestaan saa-
miensa tulojen ja lainojen varassa. Koska Schalbergilla opiskelijoita oli vähän, viisi–kuusi 
vuodessa, joskus enemmän ja joskus vähemmän, tulot jäivät niukoiksi. Osaltaan asiaan 
vaikutti se, että yksityisluennoillaan hän selitti Walleriuksen wolffilaisen filosofian perus-
teita, toisin sanoen samoja teemoja, josta opettajansa Mesterton luennoi julkisesti ja il-
meisen tyhjentävästi.18
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Tietenkin Schalberg haki kaikkia mahdollisia avoimia virkoja, mutta pääsi harvemmin 
edes ehdokassijalle. Useimmiten konsistorissa todettiin, kuten vuonna 1769 teologisen 
tiedekunnan adjunktin viran ehdollepanossa, että Schalbergin näytöt jäivät merkittävästi 
parhaan hakijan alapuolelle. Hakijoista ainoana hänellä ei ollut teologian alan väitöskir-
jaa. Schalbergin opintojakaan ei pidetty syvällisinä – asiantuntemattomuutensa takia hän 
olisi ollut oivallinen ase vapaa-ajattelijoiden käsissä. Sitä paitsi Schalberg, joka sentään oli 
jo oleskellut Turussa toistakymmentä vuotta, ei ollut omaksunut suomen kieltä sen ver-
taa, että olisi kyennyt hoitamaan kunnialla teologian adjunktuuriin kuulunutta kirkko-
herran virkaa.19

 
Schalbergin persoonallisuuskin ärsytti, etenkin suomalaisia professoreita. Schalberg oli 
tunnettu siitä, että hän mielellään esiintyi kilpahakijoidensa vastaväittäjänä kirjoittamat-
ta itse väitöskirjoja. Häntä pidettiin suorastaan väitöstilaisuuksien häirikkönä. Ärtymys-
tä aiheutti myös Schalbergin lyöttäytyminen epäilyttäviin seurueisiin. Vakinaisen viran 
puute, rahattomuus, pettymykset viranhakuissa ja rajaton usko omiin kykyihin veivät 
Schalbergin piireihin, joissa vaalittiin salaliittoteorioita suomalaisten suosimisesta ruot-
salaisten kustannuksella ja väitettiin, että suomalaiset vihasivat ruotsalaisia. Tällaisia väit-
teitä hän esitti pelottomasti valituksissaan ja kohdisti kaunansa suomalaisina pitämiinsä 
professoreihin.20 Salaliittoteorioiden taustalla vaikutti se, että tiettyihin virkoihin suomea 
taitaneet asetettiin etusijalle, vaikka toisaalta hyödyn aikakauden Suomen talouden ke-
hittämistä ajaneissa mietinnöissä päinvastoin korostettiin ruotsin kielen merkitystä eten-
kin siinä tapauksessa, että näin pystyttiin houkuttelemaan maahan ruotsinkielisiä.21 Ar-
vatenkin Schalbergin valitukset eivät johtaneet toivomiinsa tuloksiin, päinvastoin.

Porthanin teilaus 

Vuonna 1771 Schalbergin tilaisuus koitti, kun täytettiin filosofisen tiedekunnan toisen 
adjunktin ja itämaisten kielten professorin virkoja.

 
Filosofian adjunktuuria hakiessaan Schalberg jätti akatemialle ansioluettelonsa, jossa 
meriitit olivat vertaansa vailla; suoraan sanottuna hän liioitteli tietojaan ja taitojaan vil-
pillisesti. Esimerkiksi monipuolisesta kielitaidostaan hän mainitsi erääseen väitöskirjaan 
laatimansa hepreankielisen onnittelun ja sen, että oli pitänyt dosenttiopetusta hepreaksi 
ja kreikaksi. Mitä tuli akateemisena opettajana osoitettuun ahkeruuteen, Schalberg oli 
kertomansa mukaan luennoinut lukukausien aikana kuudesta kahdeksaan tuntia päiväs-
sä ja lukukausien välillä ollut kotiopettajana maaseudulla. Näin hän oli saanut elantonsa, 
eikä kuollut nälkään. Konsistorissa yksi professoreista epäili Schalbergin ansioluetteloa, 
huomautti, että onnittelutekstin oli voinut laatia kuka tahansa Schalbergin nimissä, ja 
totesi, että dosenttiopetukseen osallistuneita oli vähän, toisinaan ilmoittautuneita ei ollut 
ensimmäistäkään. Sen sijaan teoreettisen filosofian professori Nääf, joka tietysti ajatteli, 
että Schalberg hoitaisi hänen töitään, oli ansioluettelosta haltioissaan ja piti Schalber-
gia itsestään selvänä valintana. Schalberg oli kilpahakijaansa ansioituneempi virkaikänsä 
puolesta ja erityisen ansioitunut hän oli monipuolisen kielitaitonsa perusteella. Niinhän 
siinä kävi, että Schalberg valittiin adjunktiksi virkavuosien ja – mikä on huomionarvoista 
– köyhyyteensä perusteella sekä ilmoitti luennoivansa ylioppilaiden toiveiden mukaisesti 
teoreettisen filosofian keskeisimmistä osista, toisin sanoen hoitavansa Nääfin työt.22
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Itämaisten kielten professoriksi ilmoittautui neljä dosenttia, joista kolmen opetusala aset-
tui suoraan professuurin alueelle. Sitä vastoin Schalbergilla ei ollut julkaistuna mitään 
itämaisiin kieliin viittaavaa, mikäli edellä mainittua onnittelua ei lasketa mukaan. Puut-
teen hän korvasi julkaisemalla 16-sivuisen väitöskirjan.23 Teos takavarikoitiin heti väitös-
päivää seuraavana päivänä ja syystä. Akatemialla ei ollut varaa tieteellisiin skandaaleihin.
 
Väitöstilaisuus oli kiusallinen kärsimysnäytelmä ja väitöskirja vilpillinen tekele. Schal-
berg, joka oli tavannut esiintyä väitöstilaisuuksissa ylimääräisenä ja ikävänä vastaväittäjä-
nä, sai samalla mitalla takaisin. Viralliseksi vastaväittäjäksi määrätty dosentti ajoi asian-
tuntemattoman Schalbergin ahdinkoon, mutta sitten näyttämölle astui ylimääräisenä 
vastaväittäjänä dosentti Henrik Gabriel Porthan (1739–1804), joka rökitti Schalbergia 
kunnolla. Ensin Porthan esitti, että yksi väitöskirjan keskeisistä arabian kielen käsitteistä 
oli Schalbergin sepittämä, ja pyysi sitten, että Schalberg näyttäisi kyseisen sanan arabian 
kielen sanakirjasta. Eihän Schalberg siihen kyennyt, koska ei tunnistanut ensimmäistä-
kään arabian kielen kirjainta. Tämän jälkeen Porthan huomautti, että Schalberg oli met-
sästäjänä ja musisoijana mestari, taisi jonkin verran metafysiikkaakin, mutta oli suuri idi-
ootti kielessä, jonka professuuriin oli pyrkimässä.24

 
Porthanin luonnehdinta oli osuva: Schalberg oli tosiaan jonkinlainen metafyysikko ja 
oli harjaantunut valistuksen ajan herrasmieheksi, jonka oli elettävä leveästi yli varojen-
sa sekä hallittava musiikki ja metsästys. Filosofisen tiedekunnan adjunktin virassa hän 
opetti nuorille miehille paitsi teoreettista ja käytännöllistä filosofiaa myös oppineisuuden 
perustaitoja, väittelemisen, retoriikan, teologian, pyhien kielten ja historian perusteita, 
ranskan kieltä sekä musiikin teoriaa ja käytäntöä. Ja suureellisen elämäntapansa takia hän 
ajautui henkilökohtaiseen konkurssiin ensimmäisen kerran 1775.25

Kiusalliset virkaanastujaiset

T
eoreettisen filosofian oppituolilla Schalberg pääsi kokeilemaan siipiään, kun hä-
net määrättiin syksyllä 1775 pitämään professori Nääfille kuuluva opetus. Schal-
berg tarttui Baumeisterin Institutiones Metaphysicæ -teokseen sekä oman ku-
vauksena mukaan kommentoi sen neljää ensimmäistä lukua (alle 40 sivua) teo-

reettisesti ja poleemisesti.26

 
Kun Nääf sai haluamansa ja pääsi teologian professoriksi, teoreettisen filosofian oppituo-
lille ei ollut muita varteenotettavia pyrkijöitä kuin Schalberg, jonka vilpistelyt ja kon-
kurssit oli unohdettu. Nääf oli tehnyt kaikkensa – tai oikeastaan ei tehnyt mitään – sen 
eteen, että alalle olisi hankkiutunut lahjakkaita nuorukaisia. Niinpä vastikään kirjaston-
hoitajaksi nimitetyn Schalbergin valintaa pidettiin alusta asti varmana ja yhtä todennä-
köisenä pidettiin sitä, ettei Schalberg suinkaan nostaisi filosofisen tiedekunnan tasoa. 
Schalberg oli ollut metafysiikan dosenttina ja adjunktina lähes 20 vuoden ajan, joten vir-
kaikää ja siten valintaan vaikuttavaa pätevyyttä hänellä oli yllin kyllin. Schalbergia esitet-
tiin ja hänet nimitettiin virkaan.
 
Kesäkuussa 1780 pitämänsä virkaanastujaisesitelmänsä teemaksi Schalberg ilmoitti ilman 
vähääkään vaatimattomuutta logiikan ja metafysiikan tarkoituksen ja kohteet, mutta sen 
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sisältö vastasi läsnäolleiden odotuksia. Valitettavasti. Koko tilaisuus oli lähinnä satiirista 
ilveilyä: ensin Schalberg selosti joidenkin analogioiden mekanismeja ja piti sen jälkeen 
pitkäveteisen ja koko tilaisuuden kruunanneen rukouksen. Senecaan mukaillen Schal-
berg kiitti Jumalaa siitä, että oli voittanut taistelun täkäläisiä kohtuuttomia vihamie-
hiään, jotka nyt hiljaa kuuntelivat vuodatusta, ja kaunaista kansaa vastaan.27 
 
Yhtä omahyväinen ja piittaamattoman ilkeä Schalberg oli professorinakin ja käsitteli yli-
oppilaita epäreilusti,28 mutta toisaalta toteutti täydellisesti teoreettiselle filosofialle hyö-
dyn aikakaudella annettua tehtävää: hän ei esittänyt mitään uutta, ei tutustunut uusiin 
virtauksiin ja oli siten täysin ennalta-arvattava. Etenkään teologien hallitsemalle akatemi-
alle hänestä ei ollut haittaa, paitsi käytännöllisessä mielessä.
 
Oli näet niin, että Schalberg luultavasti elätteli edeltäjiensä tavoin toiveita pääsystä teo-
logian professoriksi ja samalla teologian professuurin mukana tulevan rahakkaan palkka-
seurakunnan kirkkoherraksi. Kertaalleen henkilökohtaiseen konkurssiin ajautunut Schal-
berg ei ollut ottanut opikseen, vaan professoriksi päästyä hankki lainarahoin Turusta ko-
mean talon ja eli palvelijoiden ympäröimänä leveää poikamiehen elämää, mihin hänellä 
ei suinkaan ollut varaa.
 
Päätöksen teologiksi ryhtymisestä Schalberg teki viimeistään 1783 ja rakensi selvän suun-
nitelman, jossa yhtenä keskeisenä elementtinä oli teologian alan väitöskirja. Ainoan pro-
fessorikautensa väitöskirjan hän laati katumuksen ja parannuksen kappaleiden todellista 
luonnetta selittävästä teemasta. Kriittisen teologian alueelle sijoittunut 28-sivuinen väi-
töskirja tarkastettiin kesällä 1785, papiksi Schalberg vihittiin joulukuussa 1785 ja ha-
vittelemansa Liedon seurakunnan hän sai 1786 kansleri Ulrik Schefferin (1716–1799) 
vastustuksesta huolimatta. Kansleri vastusti hanketta siksi, ettei Schalberg osannut suo-
mea yhtään paremmin kuin arabiaa. Mutta kirkkoherran viran myötä hänen oli opetel-
tava kaunaisen kansan kieltä.29 Kostonhimonsa Schalberg purki kanslerinvaihdoksen yh-
teydessä pitämäänsä juhlapuheeseen, joka oli hänen mielestään mitä etevin ja kaikkien 
muiden professoreiden mielestä ala-arvoinen semminkin, kun sen sisältö loukkasi kreivi 
Schefferin kunniaa.30

 

Prosessori ilman oppilaita

N
eljännesvuosisadan ajan Schalbergin opetus perustui käytännössä yhteen ai-
noaan kirjaan. Julkisilla luennoillaan hän luki ääneen ja selitti Baumeisterin Ins-
titutiones Metaphysicæ -teoksen turvin teoreettisen filosofian keskeisiä osia, on-
tologiaa, rationaalista psykologiaa, luonnollista teologiaa, antiikin auktoriteette-

ja ja logiikkaa. Yksipuoliseksi ja ilmeisen ylimalkaiseksi jäänyttä luento-opetusta täydensi 
nuorten filosofian adjunktien sekä teoreettisen filosofian, metafysiikan, logiikan ja psy-
kologian dosenttien pitämä yksityisopetus. Professori kuitenkin valvoi alansa yksityisope-
tusta, joten Baumeisterin ja Walleriuksen linjoilta ei livetty. Tämä lienee yhtenä syynä 
sille, että Schalbergin oppituolin alaisuudessa olleiden dosenttien yliopistokaudet jäivät 
lyhyiksi.31 Toisena syynä lienee se, että teoreettista filosofiasta kiinnostuneita opiskelijoi-
ta oli vähän. 1790-luvulla ja 1800-luvun alussa teoreettisen filosofian luentoja kuunteli 
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vuosittain ainoastaan kymmenkunta ylioppilasta,32 joten näiden kustantamilla yksityisillä 
luennoilla ei elänyt.
 
Akatemiassa oli ennen promootioita tapana laskea, kenen johdolla oli väitelty useimmin. 
Kärjessä olivat historian professori Johan Bilmark (1728–1801) ja kaunopuheisuuden 
professori Porthan. Pohjimmaisena majaili Schalberg, jonka työnteosta ahkerat kollegat 
totesivat jossain määrin happamesti: hän on tyyten vältellyt virkaansa kuuluvaa tehtävää 
eli väitöstilaisuuksissa preeseksenä olemista. Happamuudelle oli perusteensa: akatemia oli 
työyhteisö, jossa yhden professorin laiskuudesta, vilpillisestä toiminnasta ja hutiloinnista 
kärsivät kaikki yhteisesti. Ympäröivän yhteiskunnan pilkka ja valitus lankesivat kaikkien 
päälle.33 Eipä silti laiskuri saattoi nauttia ansiotta muiden menestyksestä. Kesällä 1789 
Schalberg oli filosofisen tiedekunnan promoottorina. Tuolloin promovoitiin 40 maisteria, 
joista yksikään ei ollut Schalbergin oppilas.34

 
Taloutensa professori Schalberg ajoi jälleen retuperälle ja pakeni 1794 velkojiaan Lietoon. 
Tilanne oli niin vakava, että akatemiassa jouduttiin jännittämään, menettääkö akatemia 
konkurssin yhteydessä ulosmitatun professorin palkan ja takavarikoidun seurakunnankin 
tulot. Niinpä akatemiassa alettiin juonitella, miten Schalbergin aiheuttamasta taloudelli-
sesta ongelmasta päästäisiin eroon. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin sitä, että Schalberg luo-
puisi virastaan, myisi professuurinsa ja jäisi hoitamaan Liedon kirkkoherran virkaa. Schal-
berg tarjosikin virkaansa eräälle nuorelle nousevalle kyvylle ja selvisi kuin ihmeen kaupalla 
ahdistavasta konkurssistaan. Ja näin akatemiakin selvisi pahemmitta vauriotta Schalbergin 
aiheuttamasta skandaalista.35 
 
Liedossa luentokateederille nousemista vältellyt Schalberg viihtyi muutenkin. 1790-luvul-
la Schalberg kärsi vaikeasta vesipöhöstä jaloissaan. Sairauttaan hän hoiti terveellisessä maa-
laisilmassa, laistoi luentonsa ja sai kollegoiltaan anteeksi. Ja toisinaan hän telkesi itsensä 
kaupunkiasuntonsa kamariin. Siellä hän makasi sairaana, kun muut professorit joutuivat 
hyysäämään, nöyristelemään ja kestitsemään arvovieraita.36

 
Koska tutkimus- ja opetustehtävät eivät Schalbergia juuri painaneet, professorikollegat 
yrittivät sälyttää hänelle kernaasti välteltyjä hallinnollisia tehtäviä. Schalberg olikin useam-
man kerran filosofisen tiedekunnan dekaanina ja kahdesti rehtorinakin, mutta ei tehtävis-
tään kunnialla selvinnyt. Schalbergin kausilla opetuksen valvonta petti niin, että pappien 
taidot klassisissa kieleissä romahtivat, ja Schalbergin laatimia juhlapuheita ja virkaanastu-
jaisten ohjelmia pidettiin ala-arvoisina. Eikä tässä ollut kyllin.
 
Virkoja täytettäessä Schalberg oli niin laiska, että tuskin viitsi hakijoiden ansioihin pa-
neutua, saati niitä vertailla. Niinpä hän vetosi perinteisiin ja totesi kesällä 1800 filosofian 
apulaisen tehtävää täytettäessä, että yksinkertaisinta olisi seurata hakijoiden virkaikää do-
sentteina. Ainoana merkitsevänä tekijänä Schalbergin mielestä oli dosenttikauden pituus. 
Tässä hän sai vastaansa Porthanin, joka katsoi, että hakijan kyvykkyys oli paras mittari ja 
palveli filosofisen tiedekunnan tarkoitusta. Porthanin käsitys oli, että keskinäistä kyvyk-
kyyttä vertailemalla hakijat voitiin sijoittaa oikeaan järjestykseen. Oikealla valintamenette-
lyllä tiedekuntaan ja koko akatemiaan sidottaisiin lupaavimmat, nerokkaimmat, neuvok-
kaimmat ja työteliäimmät nuorukaiset ja samalla varmistettaisiin koko opinahjon onnelli-
nen tulevaisuus.37
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Olof Schalberg menehtyi 72-vuotiaana 1804. Virkaa tekevänä professorina töitä jatkoi 
psykologian ja metafysiikan dosentti Nils Magnus Tolpo (1770–1853), kunnes 1805 
professoriksi nimitettiin Anders Johan Lagus (1775–1831). Vaikka Laguksen nimissä 
vuosina 1805–1812 tehty teoreettisen filosofian tutkimus jäi määrältään niukaksi, sen 
merkitystä ei ole syytä väheksyä. Metafysiikassa otettiin uusia askeleita ja laadittiin jopa 
Immanuel Kantin (1724–1804) käsityksiä selittävä väitöskirja.38 Näin Schalberg vaipui 
unholaan, hänen jäämistönsä huutokaupattiin,39 ja teoreettisen filosofian täydellisestä 
rappiosta selvittiin.
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Goethen Heimat 
Ajanmukainen kotiseutu 

Tieteellinen pakina

Annika Waenerberg

V
arhaisista opiskeluajoista lähtien minulla on ollut kosketus J. W. Goethen 
(1749–1832) tuotantoon. Tosin en tuntenut niinkään vetoa hänen kauno-
kirjallisiin teoksiinsa, elleivät ne antaneet minulle tietoa Goethen luonnon-
tieteellisistä näkemyksistä ja oivalluksista sekä luonnon ja taiteen välisistä 
yhteyksistä. Esimerkiksi Goethen romaani Wahlverwandtschaften (1809) 
sai nimensä 1700-luvulla kiinnostaneen kemiallisen reaktion mukaan, jon-

ka latinankielinen termi attractio electa merkitsi saksannettuna ”vaalisukulaisuus”. Termi 
viittasi reaktioon, jossa kahdesta kemiallisesta yhdisteestä molemmat hajoavat kahteen 
aineeseen muodostaen uudet yhdisteet, joissa aineet ovat yhdistyneet ristiin. Romaani il-
mestyi 1923 J. Hollon suomentamana nimellä Vaaliheimolaiset.1

Nyt kun ensimmäisestä lukukerrasta on 50 vuotta, Goethen romaani tuntuu monin 
tavoin ajankohtaiselta. Esimerkiksi Eduard, yksi päähenkilöistä, huudahtaa: ”Es ist 
schlimm genug, rief Eduard, dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen 
kann. Unsre Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfan-
gen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode 
kommen wollen.“ – Eduard sanoi olevan jo tarpeeksi paha, ettei enää mitään voinut op-
pia koko elämää varten, niin kuin esivanhempien aikaan. 

He kun saattoivat pitäytyä opetukseen, jonka he saivat nuoruudessaan, mutta Eduardin 
sukupolven täytyi oppia ajattelemaan uudelleen joka viides vuosi, ellei se halunnut jäädä 
kokonaan ajastaan jälkeen.   
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Ajan tuoma muutos askarrutti Goetheä monessa suhteessa. Itse ’elämä’ oli liikettä (Bewe-
gung) niin yhteiskunnallisessa, historiallisessa kuin biologisessa ja psykologisessakin mie-
lessä. Äkilliset mullistukset aiheuttivat suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Silti 35 vuotta 
Ranskan vallankumouksen jälkeen Goethe totesi sen välttämättömäksi maassa, jossa kes-
kitetty yhteiskuntajärjestelmä oli rappeutunut. Goethen mukaan mikä tahansa ”täydel-
linen” järjestelmä tuli 50 vuodessa tiensä päähän, ellei uudistuksista pidetty huolta. Sak-
sassa taas yhteiskunnallinen edistys perustui vapaakaupunkien ja lukuisten pienempien 
ruhtinaskuntien hallitsemiin alueisiin. Keskiajalta periytynyt Pyhä saksalais-roomalainen 
keisarikunta ei ollut koskaan yhtenäinen kokonaisuus, ja se päättyi lopullisesti Napoleo-
nin sotiin 1806. Goethe ei 1828 kantanut huolta siitä, ettei Saksa ollut yhtenäinen valtio. 
Hänen mukaansa yhtenäisyydestä tulisivat huolehtimaan hyvät ajotiet ja rautatiet – Sak-
san ensimmäinen rautatie avattiin 1835 – sekä yhteinen valuutta ja vapaa kulku ilman 
tullirajoja kaikkien 36 pienvaltion välillä. Goethen oli vaikea hyväksyä, että Saksassa, jon-
ka yhteiskuntajärjestelmä ei ollut ranskalainen, otettiin Ranskasta mallia ja lietsottiin mel-
lakoita ja vallankumousta.2

Nämä yhteiskunnalliset havainnot, saati ajatukset kotimaasta ja kotiseudusta, eivät kuu-
luneet siihen luonnon ja luovan toiminnan maailmaan, jonka takia Goethe oli ollut mie-
lenkiintoni kohteena. Tuskin olisin tullut niitä ajatelleeksi, ellei kuvanveistäjä ja siluetisti 
Emil Cedercreutz (1879–1949), jonka elämää ja taidetta käsittelevän tutkimuksen parissa 
vietin 2010-luvun, olisi tarjonnut niitä pohdittavaksi. Cedercreutzille Goethe oli ”mo-
nitoiminero”, joka loi omat sääntönsä kaikkeen elämään ja toimintaan.3 Vaaliheimolai-
set on tästä hyvä esimerkki. Kirjan tarinaa pidettiin moraalittomana, koska Eduard pyrki 
tunteidensa vallassa itsepintaisesti saamaan ”toisen yhdisteen” naisen omakseen. Goethe 
vastasi romaanista esitettyyn kritiikkiin kertomalla olevansa pahoillaan, ettei kirja saanut 
vastakaikua, mutta kyseessä oli yhtä kaikki hänen paras kirjansa. Sitä paitsi kaikki siinä oli 
totta ja elettyä, vaikka mitään ei ollutkaan kuvattu juuri niin kuin se oli tapahtunut. Itse 
asiassa totunnaisesta moraalista poikkeaminen teki itse tarinasta moraalisen.4 

Aivan samaa, alun perin Goethestä juontavaa ajatuskulkua Cedercreutzille selvitti näyt-
telijä Ida Aalberg (1857–1915), jonka luovaa neroutta Cedercreutz myös ylisti. Cederc-
reutzille hänen kotimaakunnastaan Satakunnasta tuli määrätietoisen toiminnan ja hellyy-
den kohde, ja kotiseutu meni monin tavoin kotimaan edelle. Ikimuistoinen oli se sata-
kuntalainen kotiseutuilta, johon (Hämeessä syntynyt) Ida Aalberg osallistui syvästi eläy-
tyen ja suorastaan hurmioituneena. Tässä kohden Goethe–Aalberg–Cedercreutz-kuviosta 
tuli puuttuva pala näkyviin ja virisi kysymys, kuinka Goethe suhtautui kotimaahan ja ko-
tiseutuun. Minkälaisia merkityksiä ne saivat hänen ajatuksissaan ja teoksissaan?

Suomenkielessä sanoilla ’kotimaa’, ’kotiseutu’ ja ’koti’ on kullakin oma merkityksensä. 
Saksankielen Heimat taas viittaa sekä ’kotimaahan’, ’kotiseutuun’ että – etenkin poeetti-
sessa, henkisessä tai hengellisessä mielessä – myös ’kotiin’, ikään kuin kamera zoomaisi 
sanan ja käsitteen merkitystä samasta kohdasta, mutta eri etäisyyksiltä. Goetheltä ei kui-
tenkaan löydy kotimaahan tai kotiseutuun keskittyviä kirjoituksia, ja hänen kaunokirjal-
lisessakin tuotannossaan sana on harvinainen. Niinpä päätin ottaa tarkasteluun Goethen 
tunnetut Heimat-sitaatit. Yli 1300-sivuinen Richard Dobelin toimittama Lexikon der 
Goethe-Zitate (1991) sisältää vain kaksi varsinaista Heimat-tietuetta.5 Aphorismen, Zitate, 
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Sprüche und Gedichte -verkkosivulla (perustettu 1997) aforismit, sitaatit, sanonnat ja ru-
not vaihtuvat. Tammikuussa 2022 oli esillä kolme Goethen sitaattia, joista yksi oli sama 
kuin Dobelin kirjassa. Kaksi muuta kuului laajempiin asiayhteyksiin, joissa Heimat ei ol-
lut määrittelyn kohteena.6 Koska Heimat-esiintymä jäi niukaksi, päätin laventaa saalista 
’isänmaalla’ (Vaterland) ja ’Saksalla’ (Deutschland). Niitä Goethe ei käyttänyt aivan niin 
kitsaasti kuin Heimat-sanaa, mutta kitsaasti kuitenkin. 

Dobelin teoksen Heimat-sitaateista varhaisempi on peräisin Goethen 29.12.1782 laati-
masta kirjeestä Weimarin hovin hovinaiselle ja läheiselle ystävälleen Charlotte von Stei-
nille (1742–1827): ”Es ist gar schön an einem Orte fremd sein, und doch so notwendig, 
eine Heimat zu haben.” – Goethestä oli sangen mukavaa olla jollain paikkakunnalla tun-
temattomana, ja kuitenkin oli yhtä välttämätöntä, että oli olemassa kotimaa tai kotipaik-
ka. – Kotona kaikki oli tuttua. Fremd sein viittasi vapauteen ja irrottautumiseen kaikesta, 
mikä kahlitsi: tunnettuudesta, sitoumuksista, velvollisuuksista. Niitä hänelle olikin ehti-
nyt jo kertyä. 

Goethe oli vasta 25-vuotias, kun hänen kirjeromaanistaan Nuoren Wertherin kärsimyk-
set (1774) tuli melkeinpä yhdessä yössä yksi kirjallisuushistorian maineikkaimpia teok-
sia. Teos ilmestyi ensi kerran ranskaksi 1776, englanniksi 1779, ruotsiksi 1783, italiaksi 
1788, hollanniksi 1790, espanjaksi 1835 ja vihdoin 1904 myös suomeksi. Romaanin aihe 
– nuori mies tekee itsemurhan onnettoman rakkauden tähden – oli jo sinällään uskallettu 
ja kuohuttava. Kun Saksassa romaanin ilmestyessä tuli tietoon vastaava tositapaus ja toi-
saalta Saksaa laajemminkin alettiin puhua Wertherin tarinaan eläytyvien nuorten miesten 
itsemurha-aallosta, pidettiin teosta myös moraalittomana ja moraalittomaan toimintaan 
houkuttavana. 

Goethen romaanin saamasta huomiosta oli seurauksena myös kutsu nuoren Sachsen-Wei-
marin herttuan Carl Augustin (1757–1828) hoviin Weimariin. Goethe saapui Weimariin 
marraskuussa 1775, ja hänestä tehtiin oitis ministeri. Nopeassa tahdissa hän sai vastuulli-
sia tehtäviä Weimarin hallinnossa ja sivistys- ja taide-elämässä ja joutui jopa järjestelemään 
huikentelevaisen nuoren herttuan rakastajattarien ja aviottomien lasten asioita. Hovi ei 
näyttänyt tulevan toimeen ilman Goetheä, minkä johdosta hänen uransa kirjailijana ajau-
tui umpikujaan. Syytä oli Wertherissäkin: Charlotte von Steinille Goethe puuskahti, että 
tekipä kirjailija pahasti, kun ei ampunut itseään kirjan valmistuttua.7 

Tilanteeseen tuskaantuneena Goethe alkoi salaa suunnitella pakoa Weimarista. Roberto 
Zapperi jäljitti kirjassaan Das Inkognito. Goethes ganz andere Existenz in Rom (1999, 4. p. 
2000) Goethen Italian-matkaa nerokkaasti tämän roomalaiset elegiat lähtökohtana eikä 
”virallista”, 1816–1817 ilmestynyttä matkapäiväkirjaa seuraten. Jälkimmäistä Goethe lä-
hetteli kirjeinä Charlotte von Steinille, jonka oli määrä jakaa sitä kiertokirjeinä Goethen 
lähipiirille hovissa. Goethe sinnitteli kymmenen vuotta Weimarin hovin tehtävissä, en-
nen kuin hän teki ratkaisunsa päästä uudelleen vakavasti otettavan kirjallisen työn alkuun. 
Varsinaisia suunnitelmiaan hän ei paljastanut edes Charlottelle, varsinkaan kun tämä oli 
osa Goethen Weimarin-ongelmaa. Zapperi kuitenkin huomasi Goethen ripotelleen kirjei-
siinsä vihjeitä tilanteesta, ehkä toivoen Charlotten älykkäänä ja herkkänä lukijana suhtau-
tuvan siten ymmärtäväisemmin ja suopeammin hänen edesottamuksiinsa.8  
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Ensimmäinen Heimat-sitaatti kuuluu selvästi Zapperin hahmottamaan yhteyteen, vaikka 
hän ei tähän nimenomaiseen esimerkkiin viittaakaan. Kyseinen kirje oli kirjoitettu neljä 
vuotta ennen Italiaan lähtöä, mutta – ainakin jälkikäteen tarkasteltuna – paljasti jo ko-
ko ongelman: sekä tarpeen henkiseen ja käytännön vapauteen luovan työn edellytyksenä 
että kaikesta huolimatta myös tarpeen pysyvämmän kiinnekohdan olemassaoloon. Zap-
peri kertoo edelleen, kuinka elokuussa 1786 Goethe lähti Weimarin hoviseurueen muka-
na Karlsbadiin kylpemään. Muiden tietämättä hän nousi salanimen turvin Karlsbadissa 
3.9.1786 kello kolmen aikaan aamulla etelään menevään postivaunuun. Roomaan hän 
saapui 29.10.1786 viettäen Italiassa melkein kaksi vuotta ja palaten kotiin 18.6.1788. 
Weimarissa Carl Augustilla oli ollut aikaa leppyä ja sopeutua Goethen irtiottoon, joten 
matkansa jälkeen Goethe sai mahdollisuuden keskittyä kirjailijan työhön.9 

Italian-matka muodostui käänteentekeväksi Goethen kirjallisella ja tieteellisellä uralla. 
Sen vaikutukset tuntuivat Saksassa Italian-boomina, jonka voi katsoa kestäneen aina-
kin 1900-luvun alkuun – matkakulttuurin mielessä jopa tähän päivään saakka. Italiasta 
saatuihin kulttuurivirikkeisiin ja sivistysmatkoihin (Bildungsreise) keskittynyt valistus ja 
tutkimus on paikantanut Goethen ”uudelleensyntymän” ja henkisen kotimaan Italiaan, 
usein tarkemmin ottaen klassisen antiikin maana.10 Goethen taide ja toiminta saivat uu-
den suunnan hänen Italian-matkallaan, mutta hänen taiteellinen kehityksensä ja näke-
myksensä ei pysähtynyt siihen, vaan se avartui myös Italian-matkan jälkeen.  

Goethe erotti isänmaahan kohdistuvan rakkauden ja taiteen päämäärät toisistaan. Teok-
sissaan, joissa Heimat ja Vaterland esiintyvät harvoin, hän näyttää aina tiedostaneen tä-
män. Elämänsä ehtoolla hän puki pyrkimyksiään sanalliseen muotoon: ”Der Dichter 
wird als Mensch und Bürger sein Vaterland lieben, aber das Vaterland seiner poetischen 
Kräfte und seines poetischen Wirkens ist das Gute, Edle und Schöne, das an keine 
besondere Provinz und an kein besonderes Land gebunden ist, und das er ergreift und 
bildet wo er es findet.“11 – Goethen mukaan kirjailija saattoi siis rakastaa isänmaataan 
ihmisenä ja kansalaisena. Mutta kirjailijan ”poeettisten voimien ja vaikutuksen isänmaa” 
oli hyvyys, jalous ja kauneus, jotka eivät sitoutuneet mihinkään provinssiin tai maahan 
erityisesti, vaan niihin kirjailija tarttui ja niitä muovasi siellä, mistä hän niitä löysi. – Tä-
mä merkitsi sitoutumista taiteellisiin tavoitteisiin ja inhimillisen toiminnan yleisiin eet-
tisiin periaatteisiin. Tässä on Goethen ja nuoremman saksalaisen kirjailijapolven, mutta 
myös Goethen ja Cedercreutzin välinen ero. Ero ei ollut pelkästään taiteilijoiden välinen, 
vaan aikakausien välinen patriotismin muuttuessa nationalismiksi koko Euroopassa. 

Vähintään viitteellisesti ja suuntaa antaen tämän voi todeta tilastollisesti Deutsches Tex-
tarchiv -tekstiarkistossa. Heimat-sanan suhteellinen yleisyys vuosina 1600–1999 on 
40,36 miljoonaa merkkiä kohden; Heimat tai Heimath esiintyy kaikkiaan 7070 kertaa. 
Sanan esiintyvyys on 1700-luvun julkaisuissa vähäistä, mutta vuosien 1780–1789 ai-
neistossa näkyy hienoista nousua sanan esiintyvyyden ollessa 23,59. Saksa yhdistyi kei-
sarikunnaksi 1871; sitä edeltää Heimat-sanan esiintyvyydessä ensimmäinen varsinainen 
huippu (86,55) vuosina 1866–1869. Suurin esiintyvyys (88,99) oli kuitenkin vuosina 
1910–1919, jolloin nationalistisen ideologian rinnalla myös kotiseutuaate oli vahva ja 
vakiintunut.12 Goethen kirjat eivät mainittavasti nostaneet tilastoja: esimerkiksi moni-
osaisen Wilhelm Meisters Wanderjahre -teoksen täydellisessä laitoksessa (1829) Heimat 
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esiintyy kaikkiaan viisi kertaa.13 Tosin tilasto ei vielä kerro, miten hän sanaa käytti. 
Käytännön työn edellytys oli joka tapauksessa työrauha ja tietty egoistinen isolaatio, jo-
hon Goethe viittasi kirjeissään. Tämän näkökulman tuo esiin myös Wilhelm Meisters 
Wanderjahre, jota on pidetty Goethen omakohtaisimpana teoksena. Siinä Wilhelm kuu-
lee selostuksen Lenardosta, joka lähti ulkomaille eikä kolmeen vuoteen ilmoittanut it-
sestään sanallakaan kotimaahan, lähettipä vain harvakseltaan paketteja, joiden sisällöstä 
saattoi päätellä, missä päin maailmaa hän kulloinkin oli. Samanlainen pikantti yksityis-
kohta on kerrottavana myös Goethen menomatkalta Italiaan: hän lähetti Venetsiasta 
Weimariin 35 naulaa kallista egyptiläistä kahvia, jonka hänen yksityissihteerinsä jakoi pe-
rillä oikeisiin osoitteisiin.14 Kun Goethe pysytteli kaksi vuotta ulkomailla, Lenardo päätti 
lopulta kolmen vuoden täydellisen hiljaisuuden kirjoittamalla tädilleen halunneensa näh-
dä maailmaa. Siksi ajaksi hän oli halunnut myös unohtaa kotimaansa, jotta hän säilyttäisi 
saamansa vaikutelman eheyden, antamatta muiden seikkojen horjuttaa kantaansa kauko-
maihin. Kotipuolessa tätä seurasi pitkä ja närkästynyt keskustelu siitä, miten Lenardolle 
tulisi vastata, kuinka hänet tuli vastaanottaa ja miten ylipäänsä suhtautua näin tyrmistyt-
tävään käytökseen.15 

Goethe ilmaisi eettisiin periaatteisiin sitoutumisen, toisin sanoen sitoutumattomuuden 
mihinkään tiettyyn maahan, vielä yleisemmin: ”Man hat gesagt und wiederholt: ›Wo 
mir’s wohl geht, ist mein Vaterland!‹; doch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser aus-
gedrückt, wenn es hieße: ›Wo ich nütze, ist mein Vaterland!‹“16 – Kerta toisensa jälkeen 
on sanottu: ’Missä minun on hyvä, siellä on isänmaani!’; kuitenkin tämä lohdullinen sa-
nonta olisi vielä paremmin ilmaistu, jos se kuuluisi: ’Missä olen hyödyksi, siellä on isän-
maani.’ –  Tässä muodossa Vaterland-sitaatti esiintyy Dobelin kirjassa. Se saattaa johda-
tella tulkitsemaan sitaatin tarkoitusta niin, että ihmisellä on paremmat mahdollisuudet 
tai voimavarat hyödyttää kotimaataan kuin vierasta maata. Lausutun periaatteen kolmas 
ja tärkein osa on kuitenkin jätetty pois: ”Wenn ich nun sage: ›Trachte jeder, überall sich 
und andern zu nutzen!‹, so ist dies nicht etwa Lehre noch Rat, sondern der Ausspruch 
des Lebens selbst.“ – Kun nyt sanon: ’Pyrkiköön jokainen olemaan hyödyksi kaikkialla 
itselleen ja toisille!’, niin ei tämä ole mikään opinkappale tai ohje, vaan itse elämästä saa-
tu elämänviisaus. – 

Wilhelm Meisterin vaellusvuodet -kirjalla on myös alaotsikko, joka harvoin nostetaan 
esiin: Die Entsagenden – kieltäytyjät tai luopujat. Kieltäytyminen tai luopuminen on 
teoksessa inhimilliseltä kannalta yleinen seuraus henkilöiden päätöksistä ja niiden seu-
rauksista; seuraukset tulevat kaikkien kannettaviksi, olivatpa päätökset tapahtuneet 
omasta tai muiden tahdosta tai heidän vuokseen. Georg Lukácz näki luopumisessa Goet-
hen alistumisen tai sopeutumisen porvarilliseen yhteiskuntaan, jossa tuotantovoimien 
pirstaleisessa yhteiskunnassa elää yksilönä yksinomaan persoonallisen kehityksen eduksi 
ei enää ollut mahdollista.17 

Kuten saattoi odottaa, moni suhtautui Goethen paluuseen kotimaahan penseästi. Suh-
de Charlotte von Steiniin oli Goethen matkan aikana viilentynyt ja viileni edelleen, kun 
paluunsa jälkeen Goethe tutustui nuoreen Christiane Vulpiukseen (1765–1816), ”kuk-
kaistyttöön”, joka hankki elantonsa tekokukkia valmistavassa tehtaassa. Pian hänestä tuli 
Goethen elämänkumppani ja viimein 1806 vihitty puoliso, jolloin vasta oli sopivaa 
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kutsua hänet hoviin esiteltäväksi.18 Matkansa jälkeen Goethe tunsi pitkään elävänsä eris-
tyksissä. Hän saattaa kuulostaa jopa katkeralta, ja Italian-matkan jälkimainingeissa syn-
tyi kärkeviä ja kriittisiä mietelmiä Saksasta.19 Kaksi vuotta Saksan jälleenyhdistymisen 
jälkeen matkakirjoistaan tunnettu Gustav Faber julkaisi Zwölf Reisen durch Deutschland 
(1992) aloittaen johdantonsa ”vaikeasta isänmaasta” Goethen tunnetulla aforismilla: 
”Deutschland? aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden.” – Saksanmaa? mut-
ta missä se on? En tiedä, mistä sen löydän. – Faber kuitenkin jätti aforismin loppuosan 
pois, mikä katkaisi Goethen ajatukselta sen satiirisen kärjen: ”Wo das gelehrte [Land] 
beginnt, hört das politische auf.” – Missä oppinut maa alkaa, siellä poliittinen loppuu. – 
Oppineisuus ja politiikka eivät operoineet samalla alueella, ja Faberin mukaan kansakun-
nan paikantaminen oli aina helpompaa kulttuuri-Saksasta kuin valtiollispoliittisesta Sak-
sasta. Niinpä hän keskittyi kirjassaan historiallisiin kulttuurimaisemiin.20 

Kysymykset kulttuuri-Saksasta palauttavat Heimat-käsitteen ’kotimaan’ poliittisesta, his-
toriallisesta ja ideologisesta reviiristä ’kotiseutuun’. Heimat ’kotiseutuna’ kuului 1700- ja 
1800-luvun Saksassa kansan ja kansankulttuurin, murteiden, kansanlaulujen ja -puku-
jen alueeseen. Johann Gottfried Herder (1744–1803), johon Goethe oli tutustunut jo 
nuoruudessaan, nosti kielen ja erityisesti kansanlaulut ’kansansielun’ kantajiksi ja aivan 
uuteen asemaan kulttuurissa. Goethe oli hyvin kiinnostunut kansanlauluista. Hän ei kui-
tenkaan jakanut Herderin käsitystä kansanlaulujen yleisestä luonteesta. Goethen mielestä 
oli olemassa vain yksi aito runous, joka ei kuulunut kansalle sen paremmin kuin aatelille, 
kuninkaalle tai talonpojallekaan. Runous saattoi tulla yhtä hyvin esiin raa’an kansan pa-
rissa kuin korkeimmin sivistyneissä kansakunnissa: sitä harjoitti yksilö, joka tunsi itsensä 
tosi ihmiseksi (wer sich als wahrer Mensch fühlt ). Kyse oli poeettisesta kyvystä, ei tietylle 
taidelajille ominaisesta hengestä tai sielusta.21

Goethe oli kiinnostunut myös murteista ja niiden ilmaisukyvystä. Eckermann ja Goethe 
huvittelivat kertomalla toisilleen tapauksia, joissa näyttelijän tai puhujan murteellinen 
ääntäminen esti häntä erottamasta b ja p tai d ja t -äänteitä toisistaan, ja traagiset koh-
taukset ja ylevin puhe saivat yleisön hihittämään. Myös Goethen ääntämisestä erotti toi-
sinaan hänen synnyinkaupunkinsa Frankfurtin murteen.22 Goethe kiinnostui teologina 
ja  pedagogina toimineen Johann Peter Hebelin (1760–1826) alemanni- eli länsiyläsak-
salaismurteella kirjoitetuista runoista, ja hän julkaisi kiittävän arvion Hebelin runoteok-
sesta: Hebel oli voittamassa itselleen paikkaa saksalaisella Parnassolla. Kotiseuturunouden 
saralla näin kävikin. Goethe kommentoi runoja yksityiskohtaisesti, ihaillen Hebelin tosi-
naivia (wahrhaft naive) runoutta, jossa tämä loihti esiin rakastamansa kotilaakson, ei vain 
näköaistin, vaan myös kuulo-, haju- ja tuntoaistin avulla. Hebelin maailma, vielä eheä 
laakso nimeltä Wiesental – johon hän ei aikuisena toiveistaan huolimatta koskaan pääs-
syt asettumaan pysyvästi – tuli myös lähelle sitä maailmaa, jossa Goethe oli viettänyt lap-
suutensa ja nuoruutensa.23 

Asenne kansanrunouteen ei kuitenkaan kokonaisuutena kehittynyt Goethen, vaan Her-
derin suuntaan, jolloin se voitiin valjastaa muiden voimien käyttöön. Kielen, kirjallisuu-
den ja kulttuurin tutkijan Susanne Scharnowskin kirjoittama Heimat. Geschichte eines 
Missverständnisses (2019) tarkastelee kriittisesti prosessia, jossa Heimat punotaan yhdek-
si suurvalta-ajattelun välineeksi, sitomaan tavallista ihmistä kotiseudullaan ideologiseen 
ajatteluun kansojen ja rotujen eriarvoisuudesta. Tämä vaikutti siihen, että kansallissosia-
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lismin jälkeenkin Heimat-käsitteen aikaisempia merkityksiä on vääristelty tai ne on ym-
märretty väärin; tähän viittaa myös Scharnowskin kirjan otsikko. Otan esiin vain pari 
tapausta. Ensinnäkin Scharnowski viittaa siihen, miten välttämätöntä menneinä vuosi-
satoina oli, että oli Heimat, kotimaa, kotiseutu tai kotipaikka, jossa oli oikeus asua. Niin 
sanotun ”pienen jääkauden” aiheuttamien luonnonvitsausten lisäksi 30-vuotinen sota 
vaikutti 1600-luvulla siihen, että kodittomat, pakolaiset ja kaikenlaiset maankiertäjät ja 
kerjäläiset lisääntyivät. Toisaalta suhtautuminen kodittomiin tiukentui. Otettiin käyt-
töön Heimatrecht eli kotipaikkaoikeus, josta tuli olla todistus, Heimatschein. Ellei ollut 
kotia eikä ollut kirjoilla missään, joutui mieron tielle ja kurjuuteen. Kurjuus on saksan-
kielellä Elend, ja Elend on sanana samaa juurta kuin Ausland eli ulkomaat. Kaiken tämän 
valossa Goethenkin ajatukset siitä, että oli välttämätöntä olla koti, johon palata, sisältävät 
kodittomuuden mahdollisuuden.24

Scharnowskin mukaan Heimatrecht oli voimassa 1700-luvun ja vielä pitkälle 1800-lu-
vulle. Asenteet kodittomia ja kiertelevää elämää viettäviä kohtaan pysyivät jyrkkinä tä-
mänkin jälkeen. Tästä on esimerkkinä kirjailija Hermann Sudermannin 1893 valmistu-
nut näytelmä Heimat (Koti). Näytelmä tunnettiin myös nimellä Magda näytelmän pää-
henkilön mukaan. Nuori näyttelijä jätti turvallisen lapsuudenkotinsa ja lähti kiertävän 
näyttelijäseurueen matkaan voidakseen pitää aviottoman lapsensa. Suomessa näytelmän 
pääroolissa oli Ida Aalberg 1904–1906. Emil Cedercreutz oli katsomassa näytelmää Tam-
pereella, kun hän esityksen päätyttyä kohtasi Aalbergin teatterin portaikossa.25 Tässä on 
nyt tilaisuus palata kirjoituksen alkuun ja kysymyksiin Goethestä, moraalista ja moraalit-
tomuudesta. Jatkan kuitenkin vielä.

Niihin vähäisiin kommentteihin, joilta Goetheltä löytyy kotimaahan, kotiseutuun ja ko-
tiseuturunouteen liittyen, Scharnowski ei paneudu. Hän tekee kuitenkin tärkeän viit-
tauksen Goethen Faustiin, jonka toisessa osassa Faustin maailmanvalloitus mahtiprojek-
teineen tuhoaa vanhan pariskunnan, Philemonin ja Bauciksen, pienen paratiisin mök-
keineen ja puutarhoineen –  ja vain siksi, että hän saisi haltuunsa vielä sen viimeisenkin 
palstan, jota hän ei vielä omista ja ole muuttanut omia tarpeitaan vastaavaksi. Scharno-
wskin mukaan kotiseutuun viittaava Heimat liittyy olennaisesti industrialismin kiihty-
vään tahtiin, ja konservatiivisuus, joka käsitteelle on katsottu ominaiseksi, oli tavallaan 
puolustusliikettä sitä muutosta vastaan, joka muutti antiikista 1700-luvulle vallinneen 
maailmanjärjestyksen. Siten sillä, oliko kreikkalainen vai kristitty, ei ollut niin suur-
ta merkitystä kuin teknologisen kehityksen aikaansaamalla mullistuksella. Tämä näkyy 
Goethen tekstissä kristillisessä maailmassa elävän pariskunnan nimissä, jotka olivat peräi-
sin antiikin mytologiasta.26 

Satunnaisista sitaateista, huomautuksista ja repliikeistäkö tulisi vetää johtopäätöksiä siitä, 
mikä oli Goethen käsitys kotimaasta, kotiseudusta ja kodista? – Niin. Elämänsä iltapuo-
lella 1823 Goethe otti Weimariin toimitustyönsä avustajaksi nuoren kirjailijan Johann 
Peter Eckermannin (1792–1854), joka myös kirjasi muistiin keskustelujaan Goethen 
kanssa. Hän oli Goethen vannoutunut ihailija jo ennen kuin yhteistyö alkoi. Muistiinpa-
noista tuli yksi suosituimpia Goethe-teoksia: aivan kuin olisi luettu ”autenttista” Goet-
heä. Pilkuntarkkoja teksti- ja tyylianalyysejä on tehty, jotta näiden kahden puhe ja sana-
valinnat voitaisiin erottaa toisistaan. Silti voimme vain uumoilla, mitä Eckermann jätti 
pois, silotteli tai liioitteli. 
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Eckermannin muistiinpanot ovat aina olleet suosittu sitaattien lähde. Toinen Dobelin 
kirjan Heimat-tietueista on peräisin tapaamisesta paikallisen korkea-arvoisen virkamie-
hen kanssa. Hän kävi Goethen puheilla ja osoitti siinä yhteydessä ystävällisiä sanoja myös 
Eckermannille. Eckermann oli tästä hyvin otettu, johon Goethe sanoi virkamiehen läh-
dettyä: ”Alle diese vortrefflichen Menschen, zu denen Sie nun ein angenehmes Verhältnis 
haben, das ist es, was ich eine Heimat nenne, zu der man immer gerne wieder zurück-
kehrt.”27  – Kaikki nämä oivalliset ihmiset, joihin Teillä on nyt miellyttävä suhde, sitä 
minä kutsun kodiksi, johon aina mielellään palaa takaisin. –  Goethe viittasi hyvin arki-
seen asiaan eli henkilöihin, joiden kanssa Eckermann ja hän olivat tekemisissä, joko am-
matillisesti tai muuten. Eckermann, joka myönsi olleensa kovin kiinnostunut ”teoriasta”, 
näyttää ensi alkuun odottaneen Goetheltä sen suuntaisia henkeviä keskusteluja. Goethe 
puolestaan ohjasi ajatukset valtiosta ja kotimaasta maan pinnalle, paikkaan, jonne hän oli 
järjestänyt olonsa niin, että hänellä oli työrauha, mukava talo ja puutarha, ruokaa ja vii-
niä, perhettä, ystäviä ja kollegoja, keskusteluja, kirjoja, taidetta, musiikkia, teatteria – siis 
kotiin, ei niinkään kotimaahan. Goethe ilmaisi asian seuraavasti Iphigenie 
auf Tauris -näytelmässään (1804): ”Der ist am glücklichsten, er sei / 
ein König oder ein Geringer, dem / in seinem Hause Wohl bereitet 
ist.”28 – On onnellisin hän, olkoon kuningas tai alamainen, joka 
elää mukavasti kodissaan. –  Koti yhdisti Goethea ja Cedercreutzia. 
Cedercreutzille koti oli ainoa paikka, jota ihminen todella pystyi 
hallitsemaan ja tekemään siitä mieleisensä. Kaikki muu oli vierai-
den voimien vallassa. Kummankin kodissa oli oven yläpuolella sanat: 
Memento vivere – muista elää. 
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Apulaisprofessori Janne Vilkuna 
päättää Urakka-seminaarin.
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Jyväskylän yliopiston opettajan-
koulutuslaitoksen pikkujoulut 
Cygnaeuksenkatu 1:ssä 15.12.1997. 
Tilaisuuden alussa avattiin tekstiilityön 
opetuksen historiasta kertova vitriini. 
Kuva: Matti Lemmetti.
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Kohti 
museoammattia
Museologian opintoja ja opetusta 

Jyväskylän yliopistossa

Anne-Maija Malmisalo-Lensu, Minna Mäkinen

J
anne Vilkuna on puhunut luennoillaan museologin katseesta. Vilkunan mu-
kaan museologian opinnot muuttavat väistämättä opiskelijoiden perinteisem-
män ”turistin katseen” museologin katseeksi, jolloin museovierailun aikana 
huomio kiinnittyy korostuneemmin ammatillisiin seikkoihin, kuten näyttelyn 
valaistuksellisiin, ripustuksellisiin tai äänimaisemallisiin ratkaisuihin. Näin on 
käynyt meidänkin katseellemme sekä museovierailuilla että tätä artikkelia kir-

joittaessamme; olemme tarkastelleet Jyväskylän yliopiston museologian oppiainetta ja 
Janne Vilkunaa sen opettajana ja professorina enemmänkin sisältä käsin kuin ulkopuoli-
sin silmin.

Teksti on laadittu pitkälti omiin opiskelumuistoihimme ja työkokemukseemme perus-
tuen, sillä Janne Vilkuna on ollut ensin opettajamme ja sitten työtoverimme jo 30 vuo-
den ajan. Keskitymme tarkastelussamme erityisesti museologian perusopintoihin, kos-
ka ne ovat olleet pääasiallinen vastuualueemme museologian opetuksessa. Museologian 
maisteriopintoja tarkastelevat Helena Lonkila ja Heikki Hanka omassa artikkelissaan.



Aloitamme artikkelin luomalla tiivistetyn katsauksen museologian vaiheisiin Jyväskylän 
yliopistossa ja Janne Vilkunan työhistoriaan. Sen jälkeen muistelemme Jannea opettajana 
ja nostamme esiin joitakin keskeisiä asioita, joita hän on opetuksessaan painottanut. Ar-
tikkelin kolmantena teemana ovat muistomme museologian opiskelusta. Tarkastelemme 
lyhyesti myös Vilkunan roolia ja merkitystä oppiaineen professorina sekä hänen yhteis-
kunnallista panostaan museokentän ja museologian oppiaineen hyväksi. Erotamme tässä 
artikkelissa Janne Vilkunan työroolin puhuttelemalla häntä joko sukunimellä tai koko 
nimellä. Kertoessamme omista muistoistamme kirjoitamme Jannesta tuttavallisemmin 
etunimellä.

Oppiaineen vaiheet ja 
Janne Vilkunan työhistoria

J
yväskylän yliopistossa olivat alkaneet museologian approbaturopinnot – nykyiseltä 
nimeltään perusopinnot – syksyllä 1983. Opetusta oli hoidettu koordinaattorin ja 
tuntiopettajien voimin muutaman vuoden ajan, kunnes vuonna 1989 perustettiin 
museologian yliassistentin virka, johon Janne Vilkuna nimitettiin. Vilkuna tuli 

virkaan Keski-Suomen museosta, jossa  oli työskennellyt vuodesta 1980 alkaen. Yliopis-
toon siirtyminen vauhditti Vilkunan henkilökohtaista tieteellistä tutkimustoimintaa, sillä 
seuraavana vuonna valmistui lisensiaatintutkinto ja vuonna 1992 hänestä tuli filosofian 
tohtori. Museologian dosentin arvon Vilkuna sai vuonna 1996.1

Museologian oppiaine sijaitsi 1990-luvulla Seminaarinmäen A-rakennuksessa, missä Janne Vilkuna oli tuttu 
näky kopiokoneen vieressä. Kuva: Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus, tiedemuseo 1994.
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Museologian opinnot laajenivat aineopintoihin vuonna 1993, ja samalla perusopin-
not tulivat vapaasti valittavaksi sivuaineeksi kaikille yliopiston opiskelijoille2. Suurin osa 
opiskelijoista oli perinteisten museoaineiden pääaineopiskelijoita, mutta silloin tällöin 
mukaan hakeutui myös muiden alojen opiskelijoita, etenkin biologian laitokselta.
Pääasiallinen oppikirja museologian perusopinnoissa oli Jouko Heinosen ja Markku Lah-
den kirjoittama Museologian perusteet (1988 ja myöhemmät painokset). Sen ohella teh-
tiin luentomuistiinpanoja ja luettiin erinäisiä monisteita. Perusopinnoissa opetus oli var-
sin käytännönläheistä. Aineopinnoissa siirryttiin teoreettisempaan tarkasteluun ja luet-
tiin paljon ulkomaisia alan julkaisuja, joita oli huomattavasti runsaammin saatavana kuin 
kotimaista kirjallisuutta. Oppimateriaalin osalta tarvittiin jatkuvasti uusia, ajankohtaisia 
asioita käsitteleviä tekstejä. Tähän tarkoitukseen perustettiin vuonna 1993 yhteispohjois-
mainen kahdesti vuodessa ilmestyvä Nordisk museologi -aikakauskirja, jossa Janne Vilku-
na oli Suomen toimittajana sen toisesta numerosta alkaen vuoteen 2020 asti.3 Nordisk 
museologi oli myös useille museologian opiskelijoille ensimmäinen julkaisufoorumi; par-
haat aineopintojen tutkielmat julkaistiin lehdessä artikkeleiksi muokattuina. Tällä tavoin 
Vilkuna rohkaisi opiskelijoita kohti tieteellistä uraa ja työelämää.

Vuonna 1997 museologian yliassistentuuri lakkautettiin ja Vilkuna nimitettiin määräai-
kaiseksi apulaisprofessoriksi. Vuoden kuluttua oli vuorossa muutos määräaikaiseksi pro-
fessoriksi, kunnes vuonna 1999 professorin paikka julistettiin haettavaksi. Virkaan valit-
tiin Janne Vilkuna helmikuusta 1999 lähtien.4 

Uuden vuosituhannen alussa mukaan tulivat uudet kuviot, kun Jyväskylän yliopiston 
avoin yliopisto aloitti yhteistyön museologian oppiaineen kanssa vuonna 2001. Perus-
opinnot olivat tästä eteenpäin yhteiset varsinaisten opiskelijoiden ja avoimen yliopiston 
opiskelijoiden kesken. Samalla avoin yliopisto palkkasi yhdessä Taiteiden ja kulttuu-
rin tutkimuksen laitoksen kanssa museologiaan tuntiopettajaksi Anne-Maija Malmi-
salo-Lensun5, joka koordinoi perusopintoja ja hoiti opiskelijoiden ohjauksen, yhteyden 
yliopiston ulkopuolisiin tuntiopettajiin, tenttien ja muiden tehtävien arvioinnin ja piti 
osan opetuksesta. 

Tuntiopettajan ensimmäisiä tehtäviä oli kehittää perusopintojen museopedagogiikan 
kurssia työelämäläheisemmäksi. Janne Vilkuna on toiminut käytännössä tuntiopettajan 
lähiesimiehenä, vaikka viralliset esimiehet ovatkin olleet yliopiston organisaatiossa toi-
saalla. Tuntiopettajan aloitettua työnsä Janne Vilkunalle jäi paremmin aikaa jo aiemmin 
alkaneiden aineopintojen ja vuonna 2002 myönnetyn pääainestatuksen myötä alkanei-
den syventävien opintojen ja tohtoriopintojen6 opettamiseen. 

Yksi suurista muutoksista yliopisto-opinnoissa on ollut entisten pääainestatusten muut-
tuminen kaksiportaisiksi tutkinto-ohjelmiksi vuonna 2005. Museologiaan uudistus vai-
kutti siten, että vuonna 2006 museologia sai oman erillisen hakuväylän maisterivalin-
nassa.7  Museologian asemaa vahvisti myös vuonna 2005 säädetty Valtioneuvoston asetus 
museoista8, jossa mainittiin museoiden valtionosuuden edellytyksenä muun muassa, että 
vähintään museonjohtajalla ja yhdellä työntekijällä on oltava tarvittavien tutkintojen li-
säksi suoritettuna museologian perusopintoja. Vuonna 2013 sanamuodoksi tuli “peruso-
pinnot”. Asetus oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se vakiinnutti oppiaineen asemaa 
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ja oli samalla tunnustus valtion taholta museologian oppiaineelle.9 Taustalla oli museo-
poliittisen Museo 2000 -toimikunnan (1998–1999) mietintö. Vilkuna oli toimikunnan 
jäsen ja vahvasti vaikuttamassa siihen, että museoalan erityiskoulutusta eli käytännössä 
museologian perusopintoja ryhdyttiin edellyttämään museoalan virkojen ja toimien pä-
tevyysvaatimuksissa10. 

Myös myöhemmissä museolakia ja muita alan uudistuksia valmistelevissa toimikunnissa 
Vilkuna on päässyt vaikuttamaan asiaan11. Lakimuutosten myötä museologian peruso-
pintoihin on tutkinto-opiskelijoiden lisäksi hakeutunut yhä enemmän varttuneempia, 
museoissa jo työskenteleviä henkilöitä erityisesti avoimen yliopiston kautta. Tämän lisäk-
si perusopintoja suorittaa vuosittain jo valmistuneita tutkintoaan täydentäviä ja jousta-
van opinto-oikeuden omaavia opiskelijoita muista yliopistoista. 

Museologian opinnot on perinteisesti aloitettu johdantokurssilla. Vilkuna on pitänyt 
kurssia erityisen tärkeänä, ja hän on aina vastannut sen opetuksesta pääosin itse12. Kurs-
silla on käsitelty muun muassa kulttuurin käsitettä, aineellista ja aineetonta kulttuuripe-
rintöä, museologian/heritologian perusteita ja kehitystä sekä museolaitoksen historiaa, 
organisaatiota ja ansaintalogiikkaa. Aineettoman kulttuuriperinnön osalta Vilkuna on 
saanut erityistä asiantuntemusta toimittuaan Suomen edustajana Euroopan neuvoston 
kulttuuriperintöä koskevaa puitesopimusluonnosta valmistelevassa asiantuntijatyöryh-
mässä vuosina 2003–200413 ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa aineettoman 
kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmässä 2013–2017.14 

Muilla perusopintojen kursseilla on tutustuttu muun muassa museorakennusten vaa-
timuksiin eri aikakausina, kokoelmatyöhön tallennusprosesseineen, museoiden tutki-
mus- ja näyttelytoimintaan, museopedagogiikkaan, museon ulospäin suuntautuneeseen 
työhön ja kulttuuriseen vastuuseen. Opintoihin on kuulunut alusta lähtien kokoelma-
työhön liittyen harjoitustehtävänä toteutettava tallennusprojekti, jossa tallennetaan jo-
kin nykypäivän ilmiö museon kokoelmiin. Tallennusharjoitukset tehtiin ensimmäisinä 
vuosina yhteistyössä yliopiston museon kanssa,15 sillä Vilkuna toimi oman työnsä ohella 
Jyväskylän yliopiston museon johtajana vuosina 1993–2016. Tämä vaikutti siihen, et-
tä museon tiloja ja asiantuntemusta on käytetty laajemminkin museologian eri kurssien 
opetuksessa. Tallennusharjoituksen ohella myös harjoittelu on aina ollut osana museolo-
gian perusopintoja. 

Nykyiset museologian perusopinnot perustuvat 1990-luvulla suunniteltuihin opintoihin. 
Niitä on toki päivitetty sekä sisällöllisesti että opetusmenetelmien osalta vastaamaan pa-
remmin nykypäivän museokentän tarpeita. Esimerkiksi kokoelmatyöhön perehdyttävälle 
kurssille on tullut mukaan muun muassa kokoelmien digitalisoitumiseen ja digitaalisen 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Samoin monipuolistunut museoi-
den yleisötyö on tuonut opetukseen mukaan kurkistuksia pelillistämisen ja avoimen tie-
teen alueille.

Museologian aineopinnot ovat olleet harjoittelua ja seminaaritapaamisia lukuun otta-
matta pääasiassa itsenäistä työskentelyä. Erityisesti museologian proseminaari on ollut 
keskeinen aineopiskelijoiden ohjaus- ja keskustelufoorumi. Vuonna 2005, niin sanotun 
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Bologna-prosessin (eurooppalaisten yliopistojen tutkintorakenteiden yhtenäistäminen) 
myötä, olisi sivuaineen proseminaareista pitänyt luopua. Museologian aineopintojen 
opiskelijat olivat lähes poikkeuksetta sivuaineopiskelijoita, joten uudistus olisi lopetta-
nut seminaarit kokonaan. Niinpä proseminaarin nimi muutettiin metodiopinnoiksi, ja 
opiskelijoiden pienimuotoinen tutkimustoiminta ja seminaaritapaamiset saivat jatkua. 
Lisäksi museologian seminaarityöt olivat museologian oppiaineelle tärkeitä, koska op-
piaineessa ei ollut kuin yksittäisiä pääaine- ja jatko-opiskelijoita laajempia opinnäytetöi-
tä tuottamassa. Vilkuna korosti, ettei tekstin tieteellisyyttä arvioida laajuuden mukaan, 
vaan se on tieteellinen, jos se on sisällöltään relevantti ja siinä on asianmukaiset viitteet 
ja lähteet merkittyinä. Metodiopinnot nimettiin kandidaattiseminaariksi vuonna 2015. 
Viimeisimmässä opintosuunnitelmien uudistuksessa vuonna 2020 museologian aine- ja 
syventäviin opintoihin tehtiin laajempia muutoksia ja siinä yhteydessä poistettiin sivuai-
neopiskelijoille pakollinen kandidaattiseminaari, joka jäi vain pääaineopiskelijoiden suo-
ritettavaksi.

Uuden museolain (314/2019) ja museopoliittisen ohjelman (Mahdollisuuksien museo 
2030) myötä museoiden yhteiskunnallinen sekä kulttuurinen merkitys ja toiminnan ta-
voitteet ovat laajentuneet. Vuorovaikutteisuutta, avoimuutta ja elämyksellisyyttä korosta-
vat tavoitteet ovat tuoneet museot yhä keskeisemmiksi keskustelualustoiksi ja neuvotte-
lujen tiloiksi ja siten entistä tärkeämmiksi toimijoiksi osana yhteiskuntaa ja kulttuurista 
ympäristöä. Tämä on heijastunut sekä opintojen sisältöön että opiskelijoiden halukkuu-
teen opiskella museologiaa. Nyky-yhteiskunnassamme museoilla ja museologialla näyttää 
olevan oma tärkeä roolinsa ja paikkansa.  

Työelämäläheistä heritologiaa

V
ilkunan opetuksessa ovat korostuneet työelämäläheisyys ja museologiaa laajempi 
heritologinen lähestymistapa. Lähes kaikilla kursseilla on mukana jokin työelä-
mään liittyvä harjoitus. Edellisessä luvussa mainitsimme jo miltei legendaari-
seksi muodostuneen tallennusharjoituksen, jonka katsomme olevan yksi Janne 

Vilkunan kehittämän museologian perusopintokokonaisuuden kulmakivistä. Se on työ-
elämään tutustuttava käytännön harjoitus, jossa opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyö-
tä museoiden kanssa ja museoiden ohjauksessa. Tämä harjoitus ja yhteistyö museokentän 
kanssa jatkuu edelleen ja on laajentunut vuosien myötä yliopiston omasta museosta laa-
jemmin paikalliselle ja valtakunnalliselle tasolle. Nykyään opiskelijat tekevät tallennus-
harjoituksia useissa eri museoissa ympäri Suomen, johtuen muun muassa siitä, että avoi-
men yliopiston opiskelijoita asuu ja opiskelee Jyväskylän ulkopuolella. 

Vuosien myötä työelämäläheinen ote opinnoissa on vahvistunut. Vielä 2000-luvun en-
simmäisellä vuosikymmenellä työelämään liittyvät opinnot eivät olleet vallitsevan yliopis-
topoliittisen näkemyksen mukaan opetuksen keskiössä, koska yliopistopedagogiikassa 
korostettiin tiedeläheisyyttä16. Janne Vilkuna piti käytännön harjoittelua erittäin tärkeä-
nä ja sen vuoksi museologian opintovaatimuksissa vuosina 2005–2015 työharjoittelu piti 
naamioida nimellä Työelämään orientoivat museografiset opinnot. Vaikka nimi muuttui, 
pysyi suoritustapa entisellään eli opiskelijat tekivät työharjoittelun osana perusopintoja. 
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Nykyisin yliopistojen pedagogisessa ohjeistuksessa on ryhdytty korostamaan työelämää ja 
siihen valmentavia opintoja17, jolloin museologian harjoittelu sai kuvaavamman nimen 
Työssäoppiminen ja harjoittelusta annetaan aiempaa enemmän opintopisteitä. Nyt Työssä-
oppiminen on laajuudeltaan museologian perusopintojen kursseista laajin.

Tallennusharjoituksen ja harjoittelun ohella opiskelijoiden työelämäikkunoita avaavat 
myös vierailevat luennoitsijat. Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisina he kertovat 
museotyön arjesta eli siitä, millaisia toteutuksia, sovelluksia ja huomioita he ovat omassa 
työssään tehneet ja miten he toteuttavat niitä museotyön lainsäädännöllisiä velvoittei-
ta sekä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia odotuksia, joita museoille asetetaan. Vierailevat 
luennoitsijat ovat ehdottoman tärkeä voimavara pienin resurssein ylläpidetyssä oppiai-
neessa.

Heritologia, objektin museoarvo ja konteksti, suuri museo, ilmiökeskeinen tallennus se-
kä museologian perusparametrit ovat esimerkkejä käsitteistä ja näkökulmista, jotka ovat 
viitoittaneet Vilkunan luomaa jyväskyläläisen museologian teoreettista viitekehystä. Vil-
kuna ei ole määritellyt museologiaa museo- vaan laajemmin heritologiakeskeisesti kroati-
alaisen museologin Tomislav Šolan hengessä. Tällöin museologisen tutkimuksen kohtee-
na on itse museoiden sijaan museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden ja yhteisöjen 
toiminnan taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosessei-
neen.18

Jyväskylän yliopiston museon johtaja Janne Vilkuna esittelemässä museon toimintaa museon johtokunnalle 
ja yliopiston kulttuuritoimikunnalle. Tilaisuus pidettiin yliopiston vanhassa juhlasalissa 1990-luvun puolessa 

välissä. Kuvassa näkyvät myös amanuenssi Pirjo Vuorinen ja museon varajohtaja, lehtori Veli Saari. 
Kuva: Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus, tiedemuseo.
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Kulttuuriperintö- ja muistiprosessien kautta rakentuva objektin museoarvo on ollut kes-
keisellä sijalla Vilkunan opetuksessa. Hän on kannustanut opiskelijoita tutkimaan aihetta 
ja on pitänyt museoarvosta puhumista tärkeänä. Objektin kontekstitietojen ja edusta-
vuuden merkitys on iskostunut opiskelijoiden mieliin, samoin kuin varoitukset kokoel-
mien hallitsemattomasta kartunnasta.19 Hallitsemattoman kartunnan hillitsemiseksi Vil-
kuna korostaa ilmiökeskeisen tallennuksen tärkeyttä, sillä se mahdollistaa ja kannustaa 
esinetallennusta monipuolisempiin tallennusmenetelmiin. 

Luento-opetuksen ohella museokenttään tutustuminen on ollut keskeisessä asemassa 
opinnoissa. Erilaiset sekä kotimaahan että ulkomaille suuntautuneet ekskursiot ovat laa-
jentaneet opiskelijoiden museokäsitystä ja ymmärrystä museotyöstä. Kohteet valittiin esi-
merkiksi sen perusteella, että ne edustivat museokenttää monipuolisesti sekä tallennus-
alueiltaan, omistuspohjiltaan, ammatillisuudeltaan että kooltaan. Myös sillä oli vaiku-
tusta, jos museoissa työskenteli Vilkunan entisiä oppilaita. Vilkunan asema museologian 
professorina on avannut opintomatkoilla opiskelijoille museoiden yleisöltä suljettuja ovia 
ja kulisseja, joiden takana opiskelijat ovat päässeet näkemään museotyön todellisuutta ja 
arkea. Samalla matkat ovat ryhmäyttäneet opiskelijoita; Vilkuna on kannustanut opiske-
lijoita verkostoitumaan keskenään, jolloin valmistumisen jälkeen museokentällä on val-
mis verkosto, jonka kanssa tehdä yhteistyötä.  

Vilkuna on ollut opettajana tarinoiden kertoja. Opetettava asia on aina lähtenyt jostain 
hänen kokemastaan tai näkemästään tapahtumasta, jota hän tarkastelee kriittisesti. Tari-
naan kietoutuu sekä kriittinen katse että opetuksellinen näkökulma, jotka tekevät luen-
noista kiinnostavia ja muistamista helpottavia. Luennot ovat lisäksi aina olleet visuaali-
sesti rikkaita ja kuva- ja videomateriaali on ollut pedagogisesti hyvin valittua ja tarinoita 
tukevaa.

Opiskelumuistoja

A
loitimme museologian opinnot vuosina 1992 ja 1997. Museologiasta oli 1990- 
luvun alkupuolella tarjolla perusopinnot (approbatur-opinnot) ja aineopinnot 
(cum laude -opinnot) olivat kehitystyön alla. Luennot järjestettiin tuolloin pää-
sääntöisesti Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä A-rakennuksen ensimmäi-

sen kerroksen luentosalissa, jossa istuimme natisevilla sinipunaraitaisilla kääntötuoleil-
la. Luentoja oli useampi tunti viikossa, joten museologian opiskelijat tapasivat toisiaan 
varsin usein. Opiskeluviikon päättivät museologian luennot perjantaisin kello 8–12. 
Museologia oli (ja on edelleenkin) oppiaine, joka kokoaa yhteen kulttuuri-, historia- ja 
taideaineiden opiskelijoita. Mukana on ollut myös muutama biologian opiskelija. Opis-
keluyhteisöstämme muodostui varsin tiivis ja hedelmällisen monitieteinen. Laitoksen 
muutettua Juomatehtaalle vuonna 2001 luennot olivat rakennuksen auditoriossa ja myö-
hempien muuttojen jälkeen Seminaarimäen kampuksen saleissa. 

Opetuksesta vastasi lähes yksinomaan Janne. Muistot Jannen tavasta opettaa liittyvät 
paljolti kriittiseen ja provosoivaankin otteeseen. Jannen luennot pistivät meidät ajatte-
lemaan ja ne herättivät tunteita ja keskustelua – sekä luennoilla että luentojen jälkeen. 
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Kursseilla oli myös vierailuluentoja. Pienen osan luennoista piti yliopiston ulkopuolisten 
tuntiopettajien joukko, joka koostui pääasiassa Jyväskylän museoissa ja arkistoissa työs-
kennelleistä henkilöistä. Useimmiten edessämme seisoi kuitenkin yliassistentti siistissä 
puvussa solmio kaulassa kahdeksan tuntia viikossa.

Opetuksesta jäi lähtemättömästi mieleen varaston ja säilytystilan ero. ”Tentti on sillä hy-
lätty, jos kirjoittaa säilytystilan sijaan varasto!” Janne painotti. Uhkaus ei onneksi toteu-
tunut, sillä toinen meistä, joka oli erehtynyt kirjoittamaan tenttipaperiin sanan “varasto”, 
sai vain suullisen huomautuksen. Tenttipapereissa luki aina: ”Vastaa lyhyesti ja ytimek-
käästi!” Tenttien arvostelu ei ollut Jannelle mieluisinta työtä, joten hän ei halunnut lukea 
pitkiä vastauksia, joissa kirjoitettiin puolet asian vierestä.

Havainnollistamisessa Janne oli aivan omaa luokkaansa. Muistiin on jäänyt muun muas-
sa esimerkki Indiana Jones -elokuvan lopusta, jossa liitonarkki häviää valtavaan varas-
toon; Janne halusi opiskelijoiden muistavan, että museoissa tulee olla riittävästi säilytys-
tilaa. Historian elävöittämistä hän havainnollisti muun muassa kuvasarjalla, jossa hän 
arkeologina kaataa puun itse tehdyllä kivikirveellä. Objektin museoarvoa pohtiessaan 
Janne on esitellyt esimerkiksi länkien uusiokäyttöä länkipeileinä. Joidenkin materiaalista 
kulttuuria tutkineiden ajatusten vastaisesti Janne on korostanut länkipeilien merkitystä 
osana yleisempää kaipuuta agraariajan rauhalliseen elämäntapaan. Länkipeiliin katsoes-

Professori Vilkuna valmistelemassa luentoaan tuolloin G-rakennuksessa sijainneessa työhuoneessaan. 
Kuva: Jyväskylän yliopisto/Avoimen tiedon keskus, tiedemuseo 2011, kuvaajana Pirjo Vuorinen.



233

samme näemme sekä menneisyytemme maaseudun että nykyisen itsemme. Näin länki-
peilin museoarvo moninkertaistuu.20

Aineopinnoissa oli runsaasti ulkomaista kirjallisuutta, joka sijaitsi yliassistentin työhuo-
neen seinänvierukset täyttäneissä kirjahyllyissä Atheneum-rakennuksen toisessa kerrok-
sessa. Tenttikirjojen lainaaminen piti opiskelijoiden osata ajoittaa sopivasti Jannen vas-
taanottoajan yhteyteen, ja lainatut kirjat merkittiin käsin lainauskortistoon. Erinäisten 
vaiheiden ja vuosien jälkeen museologian kirjasto on saanut omat hyllynsä uudistuneesta 
ja syksyllä 2021 uudelleen avautuneesta Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähteestä hyllynu-
merolla 51.

Siitä huolimatta, että museologia oli meille sivuaine, perustimme oppiaineelle oman ai-
nejärjestön, Diaarion, vuonna 1994. Tärkeänä perustamisen motiivina oli halu lisätä 
museologian resursseja ja siten auttaa Jannea erityisesti uusien aineopintojen opetustar-
jonnan lisäämisessä. Ainejärjestönä meillä oli parempi mahdollisuus lähestyä yliopiston 
hallintoa ja kertoa huolemme21. Janne antoi meille niin sanotusti vapaat kädet toimia ja 
tuki meitä pyrkimyksissämme. 

Museologian aineopintoihin varattu kontaktiopetuksen tuntimäärä oli rajallinen, joten 
opiskelijoiden keskuudessa syntyi ajatus järjestää seminaareja, joissa käsiteltäisiin museo-
logiaan liittyviä ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen valtakunnallisen seminaarin Diaario 
järjesti keväällä 1996. Alun perin seminaarin oli tarkoitus olla pienimuotoinen ”patja-
seminaari”, jonne kokoontuisi 20–30 museoalan ammattilaista ja opiskelijaa keskuste-
lemaan museoalan kysymyksistä. Loppujen lopuksi seminaari laajeni kaksipäiväiseksi 
tapahtumaksi, jossa oli noin 150 osallistujaa. Ja mikä parasta: seminaarista muodostui 
perinne. Tähän mennessä seminaari on järjestetty lähes joka vuosi ja kokonaan opiskeli-
javoimin. Perinne ei katkennut siinäkään vaiheessa, kun Diaario päätti itsenäisen toimin-
tansa ja sulautui osaksi laitoksen laajemman ainejärjestön, Corpuksen, toimintaa.22

Diaario toimi alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä Jannen kanssa, joka tuki opiskelijoita se-
minaarin järjestelyissä ja sisällytti seminaarin opetusohjelmaan. Olemalla mukana semi-
naarin järjestelyissä oli mahdollista suorittaa opintopisteitä. Vilkuna luonnehti Diaariota 
”maailman aktiivisimmaksi ainejärjestöksi”.23

Museologian seminaarin ohella mieleenpainuvia tapahtumia ovat olleet sekä kotimaahan 
että ulkomaille suuntautuneet opintomatkat, joita järjestettiin sekä taidehistorian ja mu-
seologian oppiaineiden että ainejärjestön toimesta. Pohjois-Suomen ekskursio vuonna 
1995 oli ensimmäinen. Sen jälkeen olivat vuorossa muun muassa Länsi-Suomen ekskur-
sio sekä Pietarin, Ruotsin ja Baltian maiden ekskursiot vuosina 1997–2001.24 Matkoilla 
luentosalin luoma arvokkuus karisi Jannen olemuksesta ja hän osoittautui hauskaksi seu-
raksi ja tarinoiden kertojaksi. Janne sai esimerkiksi Vilnassa houkuteltua pienen ryhmän 
mukaansa konditoriaan, jossa hänen ehdotuksestaan ostettiin jokaista saatavilla olevaa 
leivosta yksi kappale, minkä jälkeen pidimme leivosmaistiaiset.

Kansainvälisiä tuulahduksia opiskeluun toivat muun muassa kroatialaisen museologian 
tohtori Tomislav Šolan vierailu vuonna 1992 ja museologian kaksi kansainvälistä kesä-
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koulua (International Summer School for Heritage Studies) vuosina 1995 ja 1996. 
Vuon na 2005 Suomen museoliitto järjesti Jyväskylässä Museolehtoripäivät, jonne pääpu-
hujaksi oli kutsuttu yhdysvaltalainen emeritusprofessori Geoge Hein25. Hän oli tunnet-
tu ja paljon siteerattu tutkija erityisesti museopedagogiikan kysymyksissä. Museologian 
opiskelijoille järjestettiin oma Heinin pitämä luentotilaisuus varsinaisten museolehtori-
päivien oheen. Viime vuosina opiskelijoiden järjestämään museologian seminaariin on 
myös kutsuttu ulkomaisia puhujia. Tämän on mahdollistanut yhteistyö ICOMin Suo-
men komitean kanssa.

Opiskeluvuosien vaihduttua työvuosiksi museologian oppiaineessa Jannesta tuli työto-
verimme ja esimiehemme. Janne on antanut meille vastuuta ja olemme saaneet työsken-
nellä itsenäisesti. Meillä on ollut mahdollisuus kokeilla museologiassa uusia opetusme-
netelmiä, joista osa jäi kokeiluiksi, mutta osa jäi elämään. Hän on kuunnellut meidän 
ehdotuksiamme opetukseen liittyen ja usein toteuttanutkin niitä. Työtoverina Janne on 
aina ollut helposti lähestyttävä, kannustava ja oman väen puolia pitävä. Työpaikan kah-
vihetkiin hän on aina osallistunut ja muistuttanut opiskelijoitakin harjoitteluohjeistuk-
sissaan kahvituntien merkityksestä työyhteisön tärkeinä kohtaamis- ja tiedonvälityksen 
paikkoina.  

Museologian ja museokentän 
pitkäaikainen vaikuttaja

Y
ksi Jannen usein käyttämistä lainauksista tai sanonnoista on Kenneth Hudsonin 
vuonna 1999 lausuma toteamus ”Täytetty tiikeri on täytetty tiikeri museossa”, 
jossa korostetaan sitä, että kaikki museossa esitettävä on irrotettu todellisesta 
ympäristöstään ja siirretty museoon uuteen ympäristöön, jolloin tiikeri on kult-

tuurinen käsitys tiikeristä. Vastaavasti tämä kirjoittamamme artikkeli on representaatio 
Janne Vilkunasta ja Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineesta. Artikkeli on synty-
nyt sekä historiallisten lähteiden, arkistoaineiston että omien muistikuviemme pohjalta 
eli se on omanlaisensa suodattunut ja tietoisesti valittu kulttuurinen kuva Jannesta mu-
seologian professorina, opettajana ja työtoverina. Pitkäaikainen yhteistyömme Janne Vil-
kunan kanssa on antanut meille syvempää ymmärrystä erilaisista näkökulmista mennei-
syyteen ja sen säilyttämiseen. Museologian myötä ajattelumme on laajentunut ja syventy-
nyt, jopa ”vilkunalaistunut”. 

Janne Vilkuna on toiminut yli kolmekymmentä vuotta museologian oppiaineessa, sen 
kehittäjänä, toteuttajana ja professuurin myötä vaikuttajana sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. Samalla hän on vaikuttanut koko suomalaiseen museokenttään osallistuen 
lukuisiin työryhmiin ja toimikuntiin. Tutkimuksellisena päämääränä Vilkunalla on ollut 
muun muassa museo- ja kulttuuriperintöalan toimintahistorian tallentaminen, esinetut-
kimuksen ylläpitäminen ja tutkimustulosten saattaminen yleiseen tietoisuuteen. Lisäksi 
Vilkuna on pitänyt tärkeänä tieteellisenä tehtävänään julkaista populaareja tekstejä ja vä-
littää asiantuntemustaan lukuisin yleistajuisin esitelmin ja kulttuuriperintökentän tapah-
tumissa esitetyin juhlapuhein edistäen siten suuren museon ymmärtämistä.
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Vilkuna on ehtinyt uransa aikana opettaa useita opiskelijasukupolvia sekä varsinaisen 
yliopiston että avoimen yliopiston puolella. Opiskelijat ovat työllistyessään toteuttaneet 
Vilkunan oppeja käytännössä, jolloin jyväskyläläisen museologian ”idut” ovat levittäy-
tyneet ympäri Suomen kulttuurihistoriallisiin, taide- ja luonnontieteellisiin museoihin. 
Koulutus on antanut peruseväät työskentelyyn laaja-alaisella museokentällä.

Jyväskyläläisen museologian ”ituja” 
on mahdollista löytää kaikista Suomen 
maakunnista. Kartan pisteet kuvaavat niitä 
paikkakuntia, joiden museoihin Vilkunan 
opiskelijat ovat työllistyneet. Kartta 
perustuu epäsystemaattisesti kertyneisiin 
tietoihin ja havaintoihin museologian 
opiskelijoiden työllistymisestä, joten se 
kuvaa tilannetta vain summittaisesti. Kar-
tan tekninen toteutus: Anssi Lensu. Kartta 
sisältää Maanmittauslaitoksen yleiskartan 
2019 ja hallintorajojen 2021 aineistoa.
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Ernst Manker (med hvit frakk) 
viser fram innsamlede trommer 
til medlemmer av den svenske 

samedelegasjonen av 1945. 
Fra venstre Mattias Kuoljok, 
John Utsi, Anna Gustafsson, 
Manker, Gustav Park, Petrus 

Gustafsson, Isak Parffa og 
Nils Erik Kuoljok. 

Foto: Nordiska Museet.
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Tingenes hvilested? 
Om museer, samlinger og samlere

Bjørnar Julius Olsen

I 
mars 1942 havnet det et brev på kontorpulten til arkeologen Gustaf Hallström 
i Stockholm. Hallström var kjent for sine omfattende studier av helleristninger i 
Nord-Sverige og Nord-Norge, for sine utgravninger av samiske offerplasser, men også 
for sine omfattende etnografiske reiser på Nordkalotten og i Sibir. Og det var nettopp 
en slik nært forestående reise til finsk Lappland og Finnmark som var bakgrunnen for 
brevet. Offisielt var reisen en etnografisk ekspedisjon, men det har senere framkommet 

at innsamling av militær informasjon om de tyske okkupasjonsstyrkene i nord var en li-
ke viktig, om ikke viktigere, bakgrunn for reisen (Baudou 1997: 256-258). Det skal vi 
la ligge her, og det angikk trolig heller ikke brevets avsender, Ernst Manker, bestyrer ved 
den samiske avdelingen på Nordiska Museet. 

Mankers brev inneholdt en liste over samiske gjenstander som han ber Hallström skaffe 
til veie i de ulike egnene han besøkte på sin reise. Som for eksempel: «…en goss- och en 
flickdräkt (helst 8-10 år), pulka (halvtäckt), en öppen last-akja, körkäpp, klövjes-sadel 
från Kautokeino (från Karasjok finns)». Fra Karasjok, derimot, ville Manker ha «glidögla 
til kastsnara eventuelt det hela», fra Inari blant annet seletøy og «fingervärn av den sked-
lignande typen….». Og, som han avslutter med, «i øvrigt vad som synes interessant och 
gott».1

.
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Mankers liste var ikke begrunnet i forskningsproblemer, eller aktuelle teoretiske eller po-
litiske spørsmål. Til forskjell fra dagens museale ambisjoner skulle ikke de etterspurte 
gjenstandene kaste lys over etnisk selvrepresentasjon, genderkonstruksjoner, eller for den 
saks skyld bidra til kontaktsoner og kulturell hybridisering på Nordiska Museet. Nei, lis-
ten var begrunnet ut fra hvilke gjenstander «som behøvdes» i den samiske samlingen, for 
å bøte på mangler og dermed gjøre den mer fullstendig og «hel». Den var kort sagt moti-
vert ut fra det Manker så som samlingens og museets behov, ikke å tjene egne eller andres 
forskningsanliggender. 

Takket være innsatsen til Manker, Hallström og mange andre iherdige samlere finnes dis-
se tingene og utallige andre i dag på Nordiska Museet. Og da er vi allerede fremme ved 
ett viktig poeng i min artikkel: at en slik bred – ja, si gjerne antikvarianistisk – innsam-
lingspraksis, som ikke lar seg styre av de til enhver tid rådende forskningstrender, eller 
av krav om samfunnsrelevans, ikke var så galt når alt kommer til alt. Kanskje heller tvert 
om, og at vi følgelig skal prise oss lykkelig over at det var museumsmannen Manker som 
skrev listen, ikke forskeren eller formidleren. 

Kritikk og krise

S
om vi alle kjenner til har det blitt vanskeligere å være museum i den ånd som 
Manker tenkte seg det. Fra og med slutten av 1960-tallet ble museene utsatt 
for en stadig sterkere kritikk om manglende aktualitet og samfunnsrelevans. De 
ble beskyldt for å være elitistiske, nasjonalistiske og kolonialistiske institusjoner; 

fora for fremmedgjort formidling, ideologiske dannelseskabinetter og disiplinær teknolo-
gi. Bare for å nevne noe. I henhold til denne kritikken framsto museene mer og mer som 
anakronistiske institusjoner i en flerkulturell og omskiftelig samtid – en samtid som et-
ter sigende etterspurte helt annen kunnskap og helt nye måter å få den servert på. Derav 
den mye omtalte museumskrisen i siste halvdel av forrige århundre, en krise som den ka-
nadiske museumsmannen Duncan Ferguson Cameron i 1971 diagnostiserte på følgende 
vis: «Our museums are in desperate need of psychotherapy. There is abundant evidence 
of an identity crisis in some of the major institutions, while other are in an advanced sta-
te of schizophrenia» (Cameron 1971: 11). 

Og ingen skal beskylde museene for å unndra seg behandling. For å imøtekomme kri-
tikken – og i jakten på en ny identitet – viste mange av dem imponerende oppfinnsom-
het. Og selv om det kanskje er en liten overdrivelse, så fikk man til tider følelsen av at 
de nærmest knivet om å bli teater-, film-, roman-, debattscene; ja, nærmest alt … bare 
ikke museum. Og innsamlingen, selve kjerneaktiviteten i de før-kritiske museene, mis-
tet også mye av sin status og selvsagthet. Og skulle man først samle, så skulle man i hvert 
fall ikke samle på ting. Nei, man skulle samle på informasjon, på historier, på fotografi-
er, på ikke-materiell kulturarv – som selvsagt også var mye renere, mer ryddig og mindre 
plasskrevende. Og som dessuten hadde den fordelen at det minsket behovet for tekniske 
konservatorer, tingenes arme riddere.

Satt litt på spissen? Ja, bildet er selvsagt mer nyansert, men karakteristikken har en ikke 
rent liten kjerne av sannhet. Og skal man først nyansere og peke på unntak fra trenden, 
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så gjelder dette først og fremst for dem som fortsetter å bringe store mengder materiale 
til museene, nemlig arkeologene. I arkeologien har man på tross av alle teoretiske og me-
todiske vendinger videreført en slags klassisk samlerånd og -etikk. Det aller meste samles 
inn fra en utgravning, blir katalogisert og magasinert. Ikke bare det vi har umiddelbart 
bruk for, som passer våre problemstillinger og teorier, men tilnærmet alt som blir funnet. 
Ja, den arkeologiske innsamling har faktisk blitt langt mer omfattende og inkluderen-
de enn tidligere. Det har ikke skjedd motstandsløst, uten kritikk eller forsøk på revisjon, 
men likevel fortsetter arkeologene trofast å samle inn artefakter og økofakter. Arkeologen 
er på mange vis inkarnasjonen av samleren. Og det er noe edelt og uselvisk ved det. Ofte 
er jo arkeologiske utgravninger også et redningsarbeid, før gravemaskinene, bulldoserne 
og entreprenørene skal ha sitt. 

Resultatet av denne samlingen er kanskje ikke alle like lykkelige over: plassmangel, ma-
gasiner som bugner over, utgifter til konservering, til nye lokaler, skjerpede sikkerhetsru-
tiner og tilhørende pengemangel. Det er da heller ikke vanskelig å se de mange praktiske 
utfordringene som oppstår – og i kjølvannet av disse dukker også nye problemstillinger 
opp. Skal man samle på alt, og når er «nok» nok? Det er selvsagt ikke tilfeldig at spørs-
mål om avhending har kommet høyt på agendaen i den internasjonale museums- og kul-
turarvsdebatten. At man skal begynne å fjerne og skrote materiale, heller enn å samle og 
ta vare på det. Altså gjøre det diametralt motsatte av det som lå til grunn for det moder-
ne museale prosjektet, uten at det synes å vekke de helt store prinsipielle debattene. 

Samlingsfeber2

D
et å snakke om samlingenes betydning er da heller ik-
ke det som fenger mest i dag. Man får 
ofte inntrykk av at museene pri-
mært er utstillingsscener, eller 

opplevelsessentra, hvor vår fortid, kultur 
og natur skal iscenesettes og vises fram. 
Oppdraget med å forske på og ta vare på 
ting kommer lett i skyggen. Samlingenes 
status har følgelig blitt nokså skjør og vekker 
ikke akkurat den store entusiasmen når nye pla-
ner legges. De blir nærmest mer å regne som lik i lasten. De ska-
per så mange problemer, og hvordan skal man planlegge for stadig 
akkumulerende fortider? Tingenes eneste museale verdi synes fremfor alt å ligge i det å 
bli stilt ut, å bli realisert som pedagogisk kapital. Hva skal vi vel med en masse ting som 
aldri blir vist frem?

Men det vi hører bemerkelsesverdig lite om i denne negativiteten, er kraften og poten-
sialet som ligger i samlingene. En formidabel, men også til dels uregjerlig kraft som på 
mange vis springer ut av måten disse samlingene er tilkommet og fortsatt tilkommer på. 
For i skarp kontrast til det statiske bildet mange har av dem, er de preget av en helt 
særegen og iboende dynamikk. Gjennom den stadige tilveksten av nytt materiale er 

Lassoring fra 
Troms, Norge, 
(laget av Lars 
Påvel) på Nordis-
ka museet. Foto: 
Nordiska Museet.



samlingene noe som hele tiden blir til, som 
stadig får nye dimensjoner gjennom denne 
konstante akkumuleringen over årtier og 
århundrer. Og det er noe utrolig fascine-
rende og storstilt med denne (hittil) uopp-
hørlige innsamlingen. Ingen Hildebrand, 

Gjessing, Manker eller Vilkuna 
kunne noen gang forutse denne 
kompleksiteten og dette stadig 

voksende mangfoldet – kort sagt, 
hva samlingene har blitt og kommer til å 

bli. Og selvsagt heller ikke vi. Og nettopp fordi de ikke er resultat av strengt planlagte el-
ler dagsaktuelle prosjekter, men har fått lov til å spire og blomstre mer eller mindre fritt, 
har de blitt så mangfoldige og verdifulle som de er.

Selvfølgelig finnes det dem som ser dette bare som en endeløs opphoping og repetisjon 
av tinglig kjedsomhet. Men de som tar seg bryet med å omgås dem, vil fort oppdage at 
de er kraftfulle og høyst levende forsamlinger, som gir alternativer, problematiserer og 
yter motstand – kort sagt, som utgjør en forskjell. En forskjell som fanges godt opp i 
Kathleen Stewarts utsagn om ting i sin alminnelighet, «(they) don’t just add up but take 
on a life of their own as problems of thought» (Stewart 2008: 72).  

Jeg finner bildet av bugnende magasiner, samlinger som nesten eser over av materiale i 
alle utgaver, utrolig fascinerende. Jeg liker begrep om masse og tyngde, for det er nettopp 
det museene har. De er bokstavelig talt vektige institusjoner. Fylt med tonnevis av ting 
som er gravd frem, funnet, samlet inn, reddet, og som derfor finnes her som vår fortid og 
vår erindring om den. En materiell erindring som jeg vil hevde er langt mer sammensatt 
og mangfoldig, mer blandet og varig, enn de til enhver tid rådende akademiske historie-
ne. 

Jeg skal gi et lite eksempel på samlingenes motstand. I et omfattende arbeid har arkeolo-
gen Vibeke Maria Viestad undersøkt representasjoner av San-folket i Sør-Afrika (Viestad 
2015, 2018). Blant annet  tok hun for seg det populære og stereotype bildet  skapt av 
dem som et halvnakent jeger-samler-folk med et ytterst sparsomt tinglig tilfang. Et bilde 
hun mener den antropologiske forskningen på mange vis har videreført, og endog for-
sterket. Som del av sin forskning gjennomførte hun en omfattende studie av innsamlet 
San-materiale fra 1800- og 1900-tallet på Museum Africa i Johannesburg og Iziko South 
African Museum i Cape Town. Det forbauset, var mengden av materiale som fantes i 
samlingene av San-folkets varierte bekledning, personlige utstyr og rikholdige materiel-
le kultur for øvrig. I kraft av det som faktisk er samlet inn – og helt sikkert ikke alltid i 
overensstemmelse med våre høyverdige etiske standarder – inneholder disse samlingene 
et materiale som gir et helt annet og uendelig rikere bilde enn den antropologiske stereo-
typien av et nakent jeger-samler-folk tilnærmet uten tinglige tilbøyeligheter. 

For meg er dette nok et eksempel på ikke bare hvor glad vi skal være for at den dagsaktu-
elle og teoretisk populistiske forskningen ikke hadde styrt samlingsaktiviteten, men også 
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Kløvsal til rein fra Idiouma, Sverige, 
på Nordiska museet. Foto: Nordiska museet.
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hvilket kritisk korrektiv samlingene kan utgjøre. Med hvilken kraft, masse og tyngde de 
kan opponere og argumentere om de slipper til, blir aktivert, i våre vitenbestrebelser. 

Ny tvil – aber doch

L
ikevel skal det ikke skyves under en stol at vårt forhold til disse fantastiske, esen-
de samlingene har blitt mer anstrengt. For det har uomtvistelig skjedd en end-
ring som er ganske påtagelig i løpet av de 40 årene jeg selv har hatt befatning med 
museumssamlinger, og som blant annet omfatter økte restriksjoner og langt mer 

begrenset adgang til samlingene. Og følgelig en distansering. Ikke fra de enkelte ting, ut-
valgte funn som legges eksemplarisk til rette for oss når vi har katalognumrene klar og 
er innvilget audiens. Men en distansering fra massene av ting og den daglige omgangen 
med dem, fra selve samlingenes mangfoldighet. Det at vi i all hovedsak har mistet mu-
ligheten til rent fysisk å kunne ferdes i magasinene, gjør også at vi har mistet muligheten 
til å se de tingene som «mitt» utvalgte objekt tilfeldigvis deler hylleplass med. Og dermed 
kunne bli fanget av nettopp den øksen, keramikken, eller spennen vi ikke var kommet 
for å se. Den helt særegne opplevelsen av oppdagelse, som man fortsatt kan ha på små 
museer – eller på biblioteket, når man i jakten på boken man skal låne, stoppes opp av 
bøker man ikke visste fantes. Nettopp de øyeblikkene når ting, som Nicholas Thomas så 
fint uttrykker det, «are happened upon» (Thomas 2010: 7). Og som beveger oss og ska-
per undring, og som også kan gi ny innsikt – på tross av at den verken er kritisk eller teo-
retisk initiert, men bare ganske enkelt oppdaget.

Når det ikke er slik lenger, så er selvsagt mye prak-
tisk framtvunget, et resultat av (til dels) 
utilsiktede konsekvenser av politikk, 
administrasjon og sikkerhetsru-
tiner. Langt de fleste forskere, 
arkeologer inkludert, arbeider 
dessuten på helt andre steder enn 
på museer. Men når denne distanseringen har 
fått skje uten de helt store protestene, skyldes 
det kanskje også at vi til tider følte en viss lettel-
se? At det føltes befriende å slippe å ta hensyn 
til denne uregjerlige og kranglevorne massen; at 
det ble lettere å teoretisere, være samfunnskri-
tisk og skrive historie, kanskje lettere også 
å forvalte og byråkratisere – uten tingenes 
mas? Uansett får man den litt beklemmen-
de følelsen av at den formidable kraften som 
ligger i samlingenes mangfold og masse, ikke 
blir realisert, ikke blir frigjort, på grunn av det regi-
me av kontroll som i dag omgir dem. At den blottlegging av materiale 
som utgravning og innsamling innebar, kanskje bare ender opp i en 
ny tildekking, en ny glemsel?  

Pesk fra Finnmark, 
Norge, på Nordiska 
museet (innsamlet av 
Gustaf Hallström). 
Foto: Nordiska museet.
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Men, om vi ser denne problematiske siden ved dagens institusjoner, rettferdiggjør det at 
vi skal fyre opp under museumskritikken igjen? Rope ut om hvordan museene på nytt 
har vist sitt sanne ansikt som maktinstitusjoner? Det kan man selvsagt gjøre, men kan-
skje kan man også i sin kritiske iver forsøke å reflektere over flere og ikke nødvendigvis 
overensstemmende perspektiver. Kan det faktisk være at museet i sin nåværende, litt stiv-
beinte form også fyller en alternativ rolle som tar andre og ikke mindre viktige hensyn? 
En rolle som går langt utover opplysning og nytte, og som krever at vi tenker nytt – eller 
kanskje gammelt – om ting, etikk og omsorg? Og som ikke minst reiser spørsmålet om 
ikke tingene har fått det bedre i sin nye og mer skjermede eksistens? Jeg skal avslutte med 
å tenke litt høyt om dette – og det bringer oss tilbake til samleren.

En bedre verden 
– men kanskje ikke for oss?

I den tyske filosofen og kritikeren Walter Benjamins arbeider er samleren en stadig til-
bakevendende figur, blant annet i rollen som alternativ og korrektiv til det moderne 
ting-konsumet. Benjamin omtalte samlerens virksomhet som et slags redningsarbeide, 
riktignok et umulig Sisyfos-oppdrag, som besto i å redde tingene fra nytten; det vil si, 

å berge dem fra kommodifisering og deres skjebne som vare gjennom nettopp å ta vare 
på dem. «The collector dreams his way not only into a distant or bygone world», skri-
ver Benjamin, «but also into a better one – one in which, to be sure, humans beings are 
no better provided ..., but in which things are freed from the drudgery of being useful» 
(Benjamin 2002: 39).  Og det er nettopp her museenes mulige rolle som omsorgsinstitu-
sjoner kommer inn.

I forskningens, kulturminnevernets og alle politiske forsøk på å begrunne tings eller kul-
turminners betydning er det hele tiden menneskelige hensyn som framheves. Fortidens 
ting er primært verdifulle, og noe å ta vare på, fordi de på et eller annet vis kan bli brukt 
til å tjene våre interesser. Det er deres nytte som er avgjørende: for identitet, formidling 
av kunnskap, turisme, som estetisk objekt for kontemplasjon, eller, for den saks skyld, 
som risikovillig kapital for akademisk spekulasjon. Ting er nærmest utelukkende ting-for-
oss, redusert til det Heidegger omtalte som Bestand, dvs. hvor deres primære betydning er 
deres nytteverdi som ressurs (Heidegger 1966: 46-47; 1993). Men i all denne nytteten-
kningen, der alle skal ha sitt, sin del av fortiden, «sine» ting, hvem tenker da på tingene 
selv, på stedene de kom fra, og på de menneskene som en gang overlot dem til framtiden 
og oss?

Det er ut fra en slik sammenheng museet kan vise vei med sitt Benjaminske redningsar-
beide. Arbeidet som her gjøres av teknikere, konservatorer og andre, viser en hengiven-
het overfor tingene. Arbeidet med å rense, undersøke, beskrive, fotografere, konservere 
og magasinere funn viser en omtanke for hva tingene er i sin egen materielle nakenhet; 
det uttrykker en omsorg for dem og deres velbefinnende. Kanskje ikke bare det, men 
også det. Tekstur, form, vekt, størrelse, farge, rift og arr blir pliktoppfyllende observert 
og nedtegnet, uten at dette arbeidet nødvendigvis sees som middel til noe annet og mer 
høyverdig. Som jakt på mening eller data til en ny artikkel. Og det skaper uansett en 
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nærhet til tingene. På museet, i laboratori-
et, blir gamle og skjøre ting pleiet og kan 
mirakuløst gjenoppstå som leget og hele (i 
hvert fall nesten).

Derfor kan man med ny kraft hevde at 
museet viser omsorg for tingene. I sin ide-
elle og tradisjonelle rolle ivaretar det tinge-
ne – og deres rett til bare å være ting. Og 
om man ser bort fra alle potensielle kilder 
til omsorgssvikt, som penge-, plass- og 
personalmangel, er det kanskje her de har 
funnet sin «bedre verden», som Benjamin 
skriver om. Et hvilested hvor de endelig 
kan puste ut, befridd fra strevet med å væ-
re nyttige.
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Esineistä ilmiöihin
Nykydokumentoinnin juurilla Jyväskylässä

Pirjo Vuorinen

Museot ja nykyisyyden tallentaminen

V
aikka museot yleisesti mielletäänkin vanhojen aineistojen säilyttäjiksi ja 
esittelijöiksi, on nykyhetken dokumentointia museoissa tehty aina. On tal-
lennettu katoamassa olevia työtapoja ja esineitä, haastateltu työmenetelmi-
en taitajia ja valokuvattu tapakulttuuria. Nykyisyyden ja menneisyydenkin 
tallentaminen on museoissa ollut perinteisesti esinekeskeistä yksittäisten 
objektien tallennusta, jolloin esine on nähty esimerkkinä milloin esi-isien- 

ja -äitien elämäntavasta, valtaapitävien maailmasta, taidesuuntauksien edustajista tai yh-
teiskunnan murroksista. Erityisesti nykyhetken tallentamiseen havahduttiin maaseutu-
kulttuurin murroksen ja kaupungistumisen myötä.

Varsinaisen yhteiskunnallisiin ilmiöihin painottuvan nykydokumentoinnin voidaan Suo-
messa katsoa alkaneen 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Suomen museoiden nykydoku-
mentointi on saanut vahvasti vaikutteita Ruotsista, jossa jo vuonna 1977 oli perustettu 
museoiden tallennustyönjakoa määrittelevä Samtidsdokumentation-verkosto SAMDOK, 
jota koordinoi Nordiska Museetin yhteydessä toimiva sihteeristö.1 SAMDOK-verkoston 
toiminta muodostui Ruotsissa laajaksi ja sen kautta ruotsalaiset museot rakensivat doku-
mentoinnilleen ja kokoelmatyölleen vahvan ja suunnitelmallisen pohjan, jossa tallennus-
työnjako on tarkkaan määritelty eri museoiden kesken.
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Ilmiöt ja ilmiölähtöisyys tulivat yleisemmin suomalaiseen kielenkäyttöön 2000-luvun 
alussa, kun oppimisen holistista oppiainerajoja ylittävää näkökulmaa alettiin kutsua il-
miölähtöisyydeksi. Kouluopetuksessa ilmiölähtöisyys liittyy ennen kaikkea moni- ja laa-
ja-alaiseen oppimisen tavoitteisiin, jossa ylitetään ja yhdistetään oppiainerajoja. Ilmiöop-
pimisen lähtökohtana on oppilaiden arki. Tiedon hankinnassa ja hallinnassa edetään tu-
tusta tuntemattomampaan, konstruoidaan aiemmin opittua ja koettua sekä yhdistetään 
ja sovelletaan eri alojen ja oppiaineiden tietoa. Ilmiön kautta asioiden hahmottaminen 
auttaa usein oppilaita ymmärtämään asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä riippuvuuk-
sia, jolloin oppilaan on helpompi laajentaa ja myös jäsentää maailmankuvaansa.2

Viime vuosikymmenet ovat saaneet suomalaiset museot pohtimaan kokoelmiensa tal-
lennustyötapoja ja tulevaisuutta. On ollut pakko havahtua siihen, että jatkuvana hallit-
semattomana virtana kokoelmiin valuvat aineistot eivät ole kestävän kehityksen ja vas-
tuullisuuden mukaista toimintaa. Tilakustannusten nousu ja henkilöresurssien rajallisuus 
ovat vaikuttaneet museoiden tallennustyön suunnitteluun. On havahduttu siihen, että 
vain laadukkaat, museon tallennusvastuualueen mukaiset ja tutkimuksen kannalta mie-
lenkiintoiset kokoelmat karttuvat suunnitelmallisen ja menneisyydestä tulevaisuuteen 
katsovan kokoelmatyön kautta, jossa myös resurssit otetaan huomioon. Kokoelmahallin-
nan kehittämiseen onkin satsattu museoissa sekä museoiden koulutusta antavissa organi-
saatioissa runsaasti aikaa. On paneuduttu dokumentointiprosesseihin, kokoelmapolitiik-
kojen laatimiseen, tietojärjestelmien kehittämiseen sekä yhteisiin hankkeisiin ja projek-
teihin, joiden kautta on verkostoiduttu ja kehitetty yhteistyötä.  Tänä päivänä museoiden 
nykydokumentoinnissa painottuu ilmiökeskeisyys ja yhteisökeskeisyys. Valittu ilmiö tai 
temaattinen kokonaisuus tallennetaan eri kenttätyömenetelmiä hyödyntäen museon ko-
koelmiin kokonaisvaltaisesti valokuvaamalla, videoimalla, haastattelemalla ilmiöön liitty-
viä henkilöitä ja kokoamalla aineistoja, jotka kertovat tallennettavasta kohteesta. Nyky-
päivän dokumentointi on kehittynyt ja vahvistunut vuosikymmenten aikana ja muuttu-
nut esinekeskeisestä tallennuksesta ilmiö- ja vähitellen yhteisökeskeiseksi kulttuuriympä-
ristöjen dokumentoinniksi. 

Suomen museoiden tallennus- ja 
kokoelmavastuuverkosto syntyy

S
uomessa kulttuurihistoriallisten museokokoelmien hallinnan ja museoiden vä-
lisen työnjaon kehittämiseen havahduttiin 1980-luvun lopussa, mutta vielä sil-
loin aika ei ollut kypsä koko valtakuntaa koskevan työnjaon sopimiselle. Vuon-
na 2009 Suomen kansallismuseossa pidetty maakuntamuseoiden ja valtakunnal-

listen erikoismuseoiden kokous herätti museokentän ja vuonna 2010 alkoi tallennus- ja 
kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn toiminta Suomen museoliiton hallinnoimana sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana hankkeena. TAKOn esikuvana oli edellä 
mainittu Ruotsin SAMDOK-verkosto, sen kautta toteutettu nykydokumentointityö se-
kä toiminnan organisoituminen pooleiksi. TAKOn toiminta jatkui useiden vuosien ajan 
Museoviraston hankerahalla, kunnes se todettiin suomalaisen kokoelmatyön kannalta 
keskeiseksi toiminnaksi. 
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TAKO on vaikuttanut vahvasti museoiden kokoelmahallintaan ja muun muassa valta-
kunnallisen tallennustyönjaon rakentumiseen sekä kokoelmapoliittisten ohjelmien ja 
tietojärjestelmien kehittämiseen. TAKO aloitti toimintansa hankkeena ja se sai lopulta 
vakiinnutettua rahoituksensa vuonna 2015. Tämän päivän TAKO on seitsemästä poolis-
ta koostuva arvostettu valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmatyönverkosto, joka mm. 
koordinoi museoiden nykydokumentointihankkeita, osallistuu monella tavalla suoma-
laisten museoiden kokoelmatyön kehittämiseen sekä toimii kokoelmatyön ammatillisena 
keskustelufoorumina. TAKO on vaikuttanut ratkaisevasti tallennustyön suunnitelmalli-
suuden ja tutkimuksellisuuden kehittymiseen painottaen tallennusvastuun merkitystä eri 
museoiden välillä.3

TAKO on tarttunut moniin museotyön ongelmiin, joita museologisessa keskustelussa 
nostettiin esille jo 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Kokoelmien hallitsematon 
laajeneminen, kokoelmavastuualueiden määrittäminen ja arvoluokitusten luominen oli-
vat 1990-luvulta alkaen museotyön keskeisiä kysymyksiä, joihin myös museologian op-
piaineessa tartuttiin.4

Nykydokumentointia ja museoalan 
koulutusta Jyväskylässä

V
aikka Suomessa nykydokumentointiin herättiin Ruotsia hitaammin, keskus-
telua sekä pohdintaa kokoelmatyöstä käytiin vilkkaasti jo 1970-luvulla ja tal-
lennustyön kohdistamista nykyhetken ilmiöihin testattiin museokentällä.  Jo 
ennen valtakunnallisen TAKO-verkoston syntymistä tartuttiin muun muassa 

Keski-Suomen museossa ilmiökeskeisen nykydokumentoinnin haasteisiin. Jyväskylä lie-
neekin ilmiökeskeisen nykydokumentoinnin uranuurtajia Suomessa. Ruotsalainen mu-
seologia ja SAMDOK olivat Keski-Suomen museossa työskenteleville ja erityisesti tuol-
loin museossa intendenttinä toimineelle Janne Vilkunalle tuttuja asioita. 1980-luvun 
alussa museossa ryhdyttiinkin toteuttamaan tallennusprojekteja teemalla ”Huomenna on 
tänään eilen”. Pienet tallennetut kokonaisuudet olivat tuon ajan kaupunkilaisille ajan-
kohtaisia arjen ilmiöitä. Kunkin tallennuksen valmistuttua aineistosta koottiin museon 
tiloihin vitriininäyttelyjä. Näin museossa tehtävä nykyhetken tallennustoiminta saatettiin 
yleisön tietoisuuteen ja samalla korostettiin sitä, että museot eivät tallenna vain mennyttä 
vaan ovat aktiivisia myös tässä hetkessä ja omalta osaltaan vaikuttavat yhteiskunnalliseen 
keskusteluun kulttuuriympäristön prosesseihin liittyen. Vuonna 1984 museo ryhtyi to-
teuttamaan kaupungin hallintokuntien dokumentointivalokuvausta. Museon dokumen-
tointihankkeisiin tutustutettiin Jyväskylän yliopistossa museoaineita opiskelleet opiske-
lijat. Hankkeita käytettiin esimerkkinä uudenlaisesta museotyöskentelystä ja herätettiin 
ajatuksia museoiden roolista yhteiskunnassa. 

1970-luvun lopun ja 1980-luvun museokenttään liittyy vahvasti museoalan opetuksen 
kehittäminen ensin museotyönkursseina ja myöhemmin museologisena koulutuksena. 
1990-luvun alusta alkaen museologian opetusta ryhdyttiin antamaan lähes kaikissa suu-
rimmissa suomalaisissa yliopistoissa humanististen tiedekuntien yhteydessä. 
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Pääaineoikeus tuli vuonna 2001 ensimmäisenä Jyväskylään, jolloin Jyväskylän yliopisto 
sai opetusministeriöltä luvan museologian syventäviin ja jatko-opintoihin.5 

Jyväskylän yliopistossa oli museotyönkursseja pidetty jo 1970-luvun lopussa ja varsinai-
nen museologian tuntiopettajan tehtävä alkoi 1980-luvun alussa taidehistorian oppiai-
neen yhteydessä. Ensimmäiset museologian arvosanaopetukseen liittyvät kurssit pidettiin 
yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa vuosina 1981–1983.6  Kun museologiaan 
perustettiin ensimmäinen yliopistollinen virka, yliassistentuuri vuonna 1989, siihen va-
littiin Keski-Suomen museon intendentti FT Janne Vilkuna, joka nimettiin vuonna 
1993 myös yliopiston museon johtajaksi oman toimensa ohessa. 

Museologian ensimmäinen opetussuunnitelma laadittiin korkeakouluneuvoston ja Suo-
men museoliiton yhteistyönä. Suunnitelma ei sisältänyt ilmiökeskeisen nykydokumen-
toinnin harjoitustehtävää ja sen oppiaineen edustaja lisäsi opetuksen alettua perusopinto-
jen tutkintotavoitteisiin mukaan. Samalla avattiin yhteistyö Jyväskylän yliopiston oman 
museon kanssa, jonka opetusmuseotehtävä laajeni tallennusharjoitusten myötä entises-
tään. Opetusmuseona toimiminen ei ollut yliopiston museolle uutta, sillä olihan museo 
jo vuonna 1900 perustettu yliopiston edeltäjän, opettajaseminaarin lehtorin ja arkkitehti 
Yrjö Blomstedtin innostamana oppilaiden toimesta eräänlaiseksi suomalaiskansallisen 
liikkeen näyteikkunaksi ja opiskelijoiden kotiseututyön vahvistajaksi. Museo toimi aika-
naan opettajiksi opiskelevien oppimisympäristönä, jota oppilaat myös ylläpitivät omassa 
museotoimikunnassaan. Useat Jyväskylän seminaarissa opiskelleet kunnostautuivatkin 
myöhemmin museoiden perustajina ja kotiseutuliikkeen aktiiveina. Näistä tunnetuin lie-
nee Satakunnan museon ensimmäinen johtaja Matti Kauppinen.7

Seminaarilaisten museo muuttui vuonna 1934 oppilaitoksen kehittymisen myötä Jyväs-
kylän kasvatusopillisen korkeakoulun museoksi ja vuodesta 1966 alkaen Jyväskylän yli-
opiston museoksi, jolloin sen kokoelmavastuu määritettiin oman yhteisönsä Jyväskylän 
yliopiston kulttuuriperinnön tallentamiseen, tutkimiseen ja esittelemiseen. Jo vuosina 
1965–1966 oli yliopiston museon ja Keski-Suomen museon yhteistyönä suunniteltu laa-
ja korkeakoulun ja yliopiston toiminnan ja tilojen valokuvadokumentointi, jonka to-
teutti korkeakoulun ja myöhemmin yliopiston audiovisuaalisesta opetuksesta vastannut 
lehtori Olavi Nöjd. Samanlainen hanke toteutettiin 1970-luvun puolivälissä valokuvaaja 
Matti Salmen ja myöhemmin 1990-luvun puolivälissä valokuvaaja Matti Lemmetin toi-
mesta.

Opiskelijat tallentamaan 
opiskelijaelämää
Ensimmäinen Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen opiskelijoiden harjoitustyö-
nä toteutettu nykydokumentoinnin tallennusharjoituskokonaisuus tehtiin lukuvuonna 
1993–1994. Tallennettavat ilmiöt valikoituivat opiskelijoiden lähipiiristä. Niitä olivat 
muun muassa opiskelija-asuminen, opiskelijoiden sähköpostin käyttö, ylioppilasteatteri, 
Jyväskylän ylioppilaslehden toimitus, opiskelijan laukun käyttäminen, opiskelijan polku-
pyörä, opiskelijoiden tuolloin suosima kotiviinin valmistus ja opiskelijaruokala. 
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Museo oli mukana tukemassa aihevalintoja, sillä vuodelle 1994 oli valmistumassa laaja 
jyväskyläläistä opiskelijaelämää esittelevä näyttely Elo iloisen ylioppilaan. 

Vuosi 1994 oli Jyväskylän yliopiston edeltäjän Suomen ensimmäisen kasvatusopillisen 
korkeakoulun 60-juhlavuosi ja sitä juhlistettiin muun muassa yliopiston museon näytte-
lyllä. Laaja näyttely kuvasi jyväskyläläistä opiskelijaelämää 1860-luvulta alkaen. Näytte-
lykäsikirjoitus oli 1990-luvun alussa tekeillä ja museo oli erinomaisen valmis ottamaan 
vastaan opiskelijoiden nykypäivään liittyvää dokumentointiaineistoa. Samanaikaisesti 
museoon oli tallentumassa yhteistyössä etnologian opiskelijoiden kanssa opiskelijoiden 
pukeutumiseen liittyvää aineistoa yhteisessä videotallennusprojektissa. 

Etnologian ja museologian nykydokumentointien tuotokset toivat mainiota lisäaineistoa 
juhlanäyttelyyn ja samalla vertailumateriaalia menneiden polvien opiskelukokemuksiin. 
Opiskelijoiden lähipiirin liittyvät aiheet toteuttivat ilmiöoppimisen tavoitteita: tehtäväs-
sä edetään tutusta arjesta tuntemattomampaan ja konstruoidaan aiempaa tietoa. Koska 
kokemukset olivat sekä museologian oppiaineen että yliopiston museon suunnalla hyviä, 
tallennusharjoitus jäi pysyvästi museologian perusopintoihin. 

Seminaarinmäen mieslaulajat kuuluivat Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen ensimmäisiin 
ilmiökeskeisiin nykypäivän tallennusharjoituksiin lukuvuonna 1993–1994. Kuvassa tallennuksessa tuotettua 

materiaalia: dioja, konserttiesitteitä, käsiohjelmia, C-60 kasettien haastattelutallenteita sekä tallennus-
raportti. Kuvan alareunassa konserttiliput, joiden painomuste ei ole ollut arkistokelpoista ja 

joiden teksti on 30 vuoden aikana lähes kadonnut. Ilmiö on tallennettu museon kokoelmiin numerolla 2197. 
Kuva: Pirjo Vuorinen.
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Museologian opiskelijat suhtautuivat alusta alkaen tallennusharjoitukseen innostunees-
ti, vaikka tehtävä oli työläs tutkimuspäiväkirjoineen, haastatteluineen, litterointeineen ja 
valokuvadokumentointeineen. Erityisesti harjoituksen aineiston keräysosuutta kenttätyö-
kokemuksineen tuon ajan opiskelijat muistelevat kaihoisasti. Kenttätyöt haastatteluineen 
koettiin motivoivina ja aihepiirit kiinnostavina. Jotkut jopa jatkoivat dokumentointiai-
heensa työstämistä myöhemmin muissa opinnäytetöissään. Ensimmäisen lukuvuoden 
harjoitukset tuottivat yliopiston museon kokoelmiin peräti 13 mielenkiintoista ilmiötä 
opiskelijan arjesta. Lisäksi oli muita opiskeluelämän ulkopuolisia aiheita, jotka ohitti-
vat yliopiston oman museon tallennusvastuualueen ja siirrettiin myöhemmin enemmän 
maakunnallisina aiheina ja ilmiöinä Keski-Suomen museon kokoelmiin. 

Uusia tapoja tallentaa

S
ekä museologia että museo suunnittelivat yhdessä tallennusprosessin sisällön: 
prosessin vaiheet ja valmiiden aineistojen työstämisen museon kokoelmiin. 
Ensimmäisessä tallennuksessa sekä museo että museologia opettelivat yhdessä 
opiskelijoiden kanssa käytäntöjä. Tärkeiksi harkittaviksi kysymyksiksi nousivat 

muun muassa tallennuksien laajuus ja hyvän ennakkosuunnittelun sekä työ- tai tutki-
muspäiväkirjan merkitys sekä se, minkä tyyppistä aineistoa ilmiöstä voidaan tallentaa, 
jotta se täyttää pitkäaikaistallennuksen ehdot. Eritysesti keskustelua herätti tallennukses-
sa käytettävien formaattien säilyvyys pitkäaikaisarkistoinnin näkökulmasta. 

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen lähellä yliopiston kirjaston lähes kyljessä sijaitseva 
ravintola Ylä-Ruth on yksi opiskelijoiden suosimista illanviettopaikoista lempinimeltään ”Sivukirjasto”. 

Tallennusryhmä haastatteli ”Sivukirjaston” asiakkaita ja henkilökuntaa. Kuvassa näkyy tallennusaineiston 
moninaisuus. Vasemmalla tallennusraportti tutkimuspäiväkirjoineen ja haastattelujen litterointeineen, 

C-60 kaseteille tallennetut haastattelut, CD-levy, jonne tallennettu Ruthin esitteitä ja ruokalistoja, 
jotka myös printteinä. Dokumentoinnin kuvallinen osuus on tallennettu dioille. Ilmiöstä on tallennettu 

myös yksi esine – Ruthin oluttuoppi. Vuonna 2005 tehty tallennus on museon tietokannassa numerolla 3433. 
Kuva: Pirjo Vuorinen.



253

Tässä vaiheessa 1990-luvun alussa elettiin vielä C-kasetti- ja VHS-videoaikaa, mutta 
tekniikka kehittyi nopealla tahdilla eikä kellään ollut selkeää käsitystä siitä, mikä on for-
maattien pitkäaikaisen tallennuksen kestävyys. Puuttui kokemus ja raja-arvot uusien for-
maattien säilyvyydestä. 

Valokuvat, joiden pitkäaikaistallennuksesta oli eniten kokemuksia, tallennettiin nega-
tiiveina ja paperipohjaisina mustavalkokuvina tai arkistokelpoiselle Kodak Chrome 64 
-diapositiivifilmille. Kuvista tallennettiin 3–5 otosta, dioista hieman useampia. Digiku-
vaamiseen ja sitä kautta pääasiallisesti värikuviin siirryttiin vähitellen 2000-luvun alussa 
ja ensimmäiset tallennusharjoituksiin liittyvät digitaaliset kuvat tallennettiin kokoelmiin 
vasta 2000-luvun alkupuolen jälkeen. Samalla tallennettavien kuvien lukumäärää lisät-
tiin.

Tekstitiedostot tallennettiin aluksi 1,44 tuuman levykkeille eli ”korpuille”. Varmuuden 
vuoksi kaikki tekstiaineistot ja haastattelujen litteroinnit vielä printattiin. C-kasettien 
jälkeen 2000-luvulle tultaessa digitaalisten tallentimien käyttö vapautti haastattelut. Toi-
saalta digitaalisten laitteiden ”rajattomuus” alkoi tuottamaan laajoja tallennusaineistoja, 
joiden litteroiminen oli työlästä. Ensimmäiset digitaaliset tallentimet eivät olleet kovin 
käyttäjäystävällisiä ja harmillisimmissa tapauksissa vaivalla tuotetut haastatteluaineistot 
katsoivat yhden napin painalluksella.  Digitaalisuuden myötä joissakin tallennusprojek-
teissa ryhdyttiin kokeilemaan myös äänimaailmojen tallennuksia. 

Keskustelua käytiin tallennuksen esineaineistoista – mitä kokoelmiin voidaan ottaa. Ko-
tiviinin tekoa lukuvuonna 1993–1994 dokumentoinut ryhmä muistaa, kuinka museo ei 
suhtautunut suopeasti kokoelmiin tallennettavasta täydestä viinipullosta ja niinpä ryh-
män jäsenet päätyivät juomaan sen tyhjäksi yliopiston kampusalueen viereisen harjun 
rinteessä.

Ilmiöiden tallennuksessa museon kokoelmatietokantaan oli pienenä onnenkantamoisena 
se, että poikkeuksena yleisesti tuohon aikaan käytettyihin tallennusjärjestelmiin ja muse-
oihin juuri käyttöön tulleisiin digitaalisiin museotietokantoihin, pienessä yliopiston mu-
seossa oli vain yksi, yliopiston silloisen ATK-keskuksen kanssa yhteistyössä rakennettu 
tietokanta UNO, jossa kaikki objektit esinetyypistä riippumatta olivat samassa kannassa 
ja jossa eri aineistotyypit noudattivat saman päänumeron alaista juoksevaa numerointia. 
Näin erityyppiset aineistot eivät olleet omina erillisinä numerosarjoinaan. Siksi museo-
logian tallennusharjoitukset kaikkine kuvineen, arkistomateriaaleineen, lehtileikkeineen, 
esineineen ja tallenteineen oli helppo tallentaa yhden päänumeron alle juoksevana nume-
rosarjana.

Teknologian nopea kehittyminen on vuosien aikana asettanut tallennusharjoitusten pit-
käaikaissäilytykselle haasteita. Enää ei ole täysin varmaa, saadaanko kaikki aikaisempien 
vuosien tallennusformaatit auki tai onko tallennettu data ylipäätänsä säilynyt formaatis-
sa. Tämä vaatii museolta jatkuvaa seurantaa, vaikka tallennuksissa tähän on koko ajan 
kiinnitetty suurta huomioita ja siksi muun muassa haastattelut on aina myös litteroitu ja 
alun perin valokuvat tallennettiin vain paperipohjaisina MV-kuvina.
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Hyväksi havaittu 
dokumentointiprosessi

E
nsimmäisten tallennusharjoitusten yhteydessä saatiin ratkaistua monta haastetta. 
Näiden päätösten myötä luotiin dokumentointiprosessi, joka on vuosien aika-
na pysynyt suhteellisen samanlaisena. Tallennuskohteet valitaan syksyisin, jonka 
jälkeen opiskelijat valitsevat näkökulman ja tekevät alustavat taustaselvitykset. 

Nykyisin museologian oppiaine pyytää kerran vuodessa paikallisia museoita esittelemään 
opiskelijoille sopivia tallennuskohteitaan, joista opiskelijat sitten valitsevat itselleen ja 
ryhmälleen sopivan aiheen. Projektin alussa mahdollisesti käydään kohteessa, otetaan yh-
teyttä haastateltavaan/haastateltaviin, sovitaan tapaamiset, tarkistetaan kuvausolosuhteet 
ja opetellaan dokumentoinnissa käytettävien laitteiden käyttäminen yhteistyössä museon 
ja museologian tuntiopettajan kanssa. Tallennusta toteuttava ryhmä käy läpi myös kirjal-
lisia ja arkistolähteitä aiheeseen liittyen. Ensimmäisen kohteesta on laadittava dokumen-
tointisuunnitelma dispositioineen, joka esitetään ohjaajille ja opiskelijaryhmälle. Suun-
nitelmaan on kirjattu tallennettavan kohteen tai aiheen tiedot ja tallennuksen tavoitteet. 
Koska tallennusprojektit tehdään ryhmätyönä (2–5 opiskelijaa), tallennussuunnitelmaan 
on yleensä kirjattu myös työnjako. Dokumentointisuunnitelma sisältää kuvauksen koh-
teesta ja näkökulmasta, tavoitteista, aikataulusta sekä tallennusmenetelmistä ja laitteista. 

Nykyisin tärkeää ovat myös lupakäytännöt. Tämän kokonaisuuden opetteleminen doku-
mentointiprojektin yhteydessä on opiskelijoiden tulevaisuuden museotyöskentelyä aja-
tellen keskeistä. Hyvä on jo opiskeluaikana konkreettisen projektin kautta opetella mm. 
tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön vaikutukset dokumentoitavaan 
kohteeseen ja aineiston tallennukseen sekä myöhempään käyttöön. Kommentoitu ja hy-
väksytty tallennussuunnitelma toteutetaan kevään aikana ja kerätty aineisto tallennetaan 
museon tai museoiden tietokantoihin ja kokoelmiin museoväen ohjauksessa. 

Opiskelijaelämän dokumentoinneista 
yliopiston toiminnan tallennuksiin

V
uodesta 1993 alkaen on Jyväskylän yliopiston museon kokoelmiin tallennet-
tu lähes 150 museologian tallennusharjoitusta. Eniten tallennuksia on tehty 
opiskelijaelämään liittyvistä ilmiöistä, joita yliopiston museon kokoelmiin on 
tallentunut lähes 50. Kuten jo aiemmin todettiin, tyypillisesti dokumentoin-

nin kohde löytyy hyvin läheltä arkipäiväisistä opiskelijan elämään liittyvistä asioista. 
Tallennusharjoitukset ovat tuottaneet museon kokoelmiin monipuolista aineistoa opis-
kelijat arjesta: internetin, TV:n ja puhelimen käyttämisestä, asumisesta, liikkumisesta, 
rahan käytöstä ja vapaa-ajan vietosta. Onpa omat tallennuksensa saaneet opiskelijoiden 
Rock-tapahtua JyRock, suosituimmat lähikortteleiden illanistujaisravintolat, opiskelijoi-
den lukutottumukset ja mm. jääkaapin sisältö, Tallennusharjoitusten tekijöinä opiskelijat 
osallistuvan havainnoinnin ja haastattelun keinoin ovat tallentaneet hyvin rikkaita ja mo-
nipuolisia kuvauksia oman lähipiirinsä ilmiöistä. 
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Toinen lähes yhtä suuri ryhmä ovat yliopiston henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden 
tallennukset. Näistä monet ovat mainioita henkilökuvia, joissa yliopistossa työskentele-
vä henkilö on haastateltu hänen työnkuvaansa liittyen ja valokuvattu tai videoitu omassa 
työympäristössään tai mielenmaisemassaan. Tallennuksen kohde on usein luovuttanut 
aineiston mukaan myös jonkin konkreettisen esineen joko henkilökohtaisen (työssä käy-
tetty salkku tai muistikirja) tai jonkin muistoesineen, jonka katsoo symbolisoivan omaa 
työtään. Joitakin tallennuksia on tehty mm. tietyn oppiaineen tai ainelaitoksen toimin-
nasta. Dokumentointien kohteet ovat usein liittyneet yliopistossa tapahtuvaan muutok-
seen. 

Hieman vaativampia tallennuskohteita ovat museon puolelta ehdotetut, tavallaan ikään 
kuin yhteisöllisesti merkittäviksi määritellyt ilmiöt, muun muassa eri oppiaineiden tai 
erilaisissa työtehtävissä yliopistolla työskentelevien henkilökuvien dokumentoinnit. Tal-
lennusprosessi on saattanut toteutua niin, että päivän tai puolikkaan päivän ajan on do-
kumentoitu valo- tai videokuvaamalla sekä muistiinpanoja tehden kyseisen henkilön 
työskentelyä. Tällaisia tallennuksia on tehty mm. tutkijoista, opettajista ja hallintohen-
kilökunnasta sekä vahtimestareista ja huoltomiehistä. Haastavimpia lienevät olleet yli-
opiston rehtorista ja hallintojohtajasta tehdyt tallennukset. Tällaiset tallennukset ovat 
olleet opiskelijoille kiinnostavia, koska ne ovat monella tavalla avartaneet opiskelijan nä-
kemystä omaan Alma materiinsa. Museon näkökulmasta ne ovat myös tuoneet opiske-
lijaperspektiivin tallennettavaan kohteeseen. Opiskelijoiden omasta lähipiiristään teke-
mät tallennukset ovat arvokkaita myös siksi, että opiskelijat oman toimintaympäristönsä 

Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmapäällikkö Pirkko Audejev-Ojasen työnkuvan tallennus 
on esimerkki museologian tallennusprojekteissa tehdyistä henkilödokumentoinneista. 

Kuvassa kokoelmapäällikkö esittelee dokumentointiryhmälle kokoelmien poistoja. Tässä tallennuksessa 
ryhmä teki osallistuvaa havainnointia ja seurasi kokoelmapäällikön työpäivää mm. videoimalla päivän 

tapahtumia. Kuvassa edessä Pirkko Audejev-Ojanen ja vasemmalta tallennusryhmän jäsenet Piia Määttä, 
Netta Lipsonen ja Ville Tiihonen. Kuvannut ryhmän jäsen Liisa Haataja 9.12.2008. 

Aineisto on tallennettu päänumerolla 4039 museon tietokantaan.



asiantuntijoina ovat usein päässeet hyvin lähelle tallennettavan kohteen ydintä. On myös 
huomattu, että tällaiset ilmiöt ovat usein ainutkertaisia kokonaisuuksia, joilla on suhteel-
lisen korkea museoarvo myöhemminkin. Tallennusharjoitukset toimivat museoalan do-
kumentoinnin menetelmiin tutustumisen lisäksi myös oman oppiaineen ja tieteenalan ja 
erityisesti museotyöhön sosiaalistavana kokonaisuutena, jolloin museologinen viitekehys 
ja oppiaineen profiili ovat hahmottuneet opiskelijoille. 

Kenttätyökokonaisuuden tuottaman aineiston kokoaminen kirjalliseksi raportiksi on 
haastanut opiskelijoita ottamaan haltuun uusia työmenetelmiä. Tekniikan murros on toi-
saalta helpottanut nykydokumentointien tekemistä huomattavasti. Yhä pienemmät ja 
kätevämmät sekä helppokäyttöisemmät tallennuslaitteet mahdollistavat dokumentoinnin 
lähes missä vaan. Tästä huolimatta on keskeistä huomata se, että nykydokumentoinnis-
sa korostuu tallennussuunnitelman tekeminen. Ilman etukäteissuunnittelua ja suunni-
telmaa, tallentaminen on sattumanvaraista. Opiskelijan on pohdittava, mikä ilmiö on ja 
onko se riittävän merkityksellinen tallennettavaksi ja toisaalta samalla myös tarpeeksi ta-
vallinen, jotta se kuvastaa ilmiön tavanomaisuutta ja koskettaa mahdollisimman monen 
kokemusta. 

Lähes koko 1990-luvun ajan tallennukset tehtiin pääsääntöisesti yliopiston omaan mu-
seoon. Vähitellen mukaan tuli myös muita museoita ja nykyisin museologian tallennuk-
sia tarjoavat kaikki Jyväskylän kaupungin museot. Yliopiston museo on tarjonnut mu-
seologian opiskelijoille museologisen koelaboratorion, jossa opiskelijat ovat turvallisessa 
ympäristössä päässeet kokeilemaan museotyötä ja siihen liittyviä tallennusmenetelmiä. 
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Yliopiston huoltomies Eino Otsala eli ”Emppu” oli aikanaan näkyvä persoona Jyväskylän yliopiston  
kampuksella. Empun persoonallinen tyyli ei jäänyt kampuksen kulkijoilta huomaamatta. Eino Otsalan 

työnkuvan ja tärkeimmän työkalun tallensivat 4.2.2004 Sinikka Partanen, Paula Mäkiprosi, Leena Aaltonen ja 
Olli Panhelainen. Aineisto on tallennettu museon kokoelmiin päänumerolla 3245.
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Taidehistorian laitoksen 
henkilökuntaa. Edessä profes-
sori Kalevi Pöykkö, etualalla 
vasemmalla Hanna Pirinen ja 
oikealla Kaarina Pöykkö. 
Kuvassa myös Tellervo Helin, 
Terttu Packalén, Reijo Valta, 
Leena Valkeapää, Marja-Leena 
Mäkinen, Heikki Hanka ja Janne 
Vilkuna. Kuvan on ottanut 
Heikki Hanka vuonna 1996.
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Konservaattoreiden jatko-opinnot 

Jyväskylän yliopistossa
Helena Lonkila ja Heikki Hanka

M
useologian professori Janne Vilkuna kirjoitti 1990-luvulla Pohjoismai-
sen konservaattoriliiton Suomen osaston lehteen kauaskantoisen ar-
tikkelinsa Kokoelmista ja tutkijakonservaattoreista. Tekstissään Vilkuna 
pohtii konservaattorin ja tutkijakoulutuksen hankkimisen etuja ja si-
tä, millaista osaamista ja työelämätaitoja mahdollinen kaksoistutkinto 
tuottaa. Vilkunan mukaan tutkijakonservaattorit ovat kansallisen luon-

non- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen ”eräänlaisia supernaisia ja -miehiä”.  

Artikkelissa käsittelemme konservaattoreiden jatkokoulutuksen vaiheita Jyväskylän yli-
opistossa ja erityisesti museologian, taidehistorian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen 
viitekehyksessä. Artikkelin painopiste on koulutusalojen monitieteisessä toteutuksessa ja 
työelämäläheisyydessä: tieteen, ammattikäytännön ja yhteiskunnan vuoropuhelussa. 

Kirjoittajat ovat Jannen kollegoita Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin 
tutkimuksen laitokselta. Yliopistonopettaja Helena Lonkila on väitellyt museologiasta ja 
hän on Janne Vilkunan entinen oppilas ja nykyinen kollega.  Taidehistorian professori 
Heikki Hanka on Jannen työtoveri Jannen yliopistollisen museologiuran alusta saakka.

Eräänlaisia 
supernaisia ja -miehiä
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Esineitä ja ideoita 

K
irjoittaessaan (1993) konservaattorilehteen Janne toimi museologian yliassis-
tenttina taidehistorian laitoksella. Kansainvälisen museologian nouseva nimi, 
alankomaalainen Peter van Mensch oli vieraillut äskettäin Jyväskylässä ja kiin-
nittänyt tiedeyhteisön huomion siihen tosioon, että museokokoelmat eivät voi 

laajentua loputtomiin.  Euroopassa ja pikkuhiljaa myös Suomessa olisi syytä korostaa esi-
neiden määrän sijaan laatua. Museokokoelmien kohdalla tämä tarkoitti esineiden kon-
tekstitietojen merkityksen korostumista ja museoiden tarvetta siirtyä passiivisesta tallen-
tamisesta aktiivisen ilmiöpohjaiseen tallentamiseen.   

Tähän valtavaan haasteeseen - ja edelleen menossa olevaan museoiden kokoelmapoliitti-
seen paradigman muutoksen - Janne katsoi artikkelissaan tutkijakonservaattoreiden voi-
van vastata. Näin siksi, että heillä olisi konservaattorin (säilyttäjän) ja tutkijan pätevyys, 
jolloin he selviäisivät sekä käytännön työssä että johtajina museon perustehtävistä.  Tut-
kijakonservaattoreilla olisi kyky tunnistaa esineeseen sisältyvät erilaatuiset ideat ja nähdä 
itse esineen yli yhteiskuntaan lukemalla esineen materiaalista historiaa.  

Keskustelua ja 
kehittämishankkeita 

M
useologian oppiaineen perustamisen taustalla oli 1980-luvulla virinnyt kan-
sainvälinen museologian tieteenalaan kohdistuva keskustelu. Agendalla kes-
kusteltiin museologian ja heritologian teoreettisista mahdollisuuksista ja si-
joittumisesta tieteen kentälle. Myös soveltava tutkimus, mukaan lukien kon-

servaattorin työnkuva ja koulutus, nähtiin osana käytännön museotyötä käsittelevää mu-
seografiaa. Suomalaisten konservaattorien täydennyskoulutuksen tarve syntyi niin ikään 
1980-luvulla. 

Konservaattoreiden ammatillinen opetus käynnistyi vuonna 1984, aluksi opistoasteen 
kolmevuotisena koulutuksena Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Ammatti-
korkeakoulu-uudistuksen myötä koulutus muuttui neljävuotiseksi. Museologian yliopis-
totasoisia opintoja aloiteltiin Jyväskylässä vuonna 1978, jolloin pidettiin  etnologian ja 
taiteentutkimuksen yhteinen  museotyön kurssi.  Vuonna 1983 käynnistettiin  sivuai-
neen approbatur-opinnot, jotka laajenivat aineopinnoiksi vuonna 1993. 

Konservointialan ja museologian opetuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä käytiin 
1990- luvulla tärkeää keskustelua. Opetusministeriö nimitti ammattikasvatuksen asian-
tuntijan Seppo Liljeströmin konservaattorikoulutuksen selvitysmieheksi ja työn tulok-
sena julkaistiin Konservaattorikoulutuksen kehittämistarpeet (1993). Vuosikymmenen lo-
pulla opetusministeriö asetti museopoliittisen toimikunnan, joka jätti mietintönsä Museo 
2000 vuonna 1999. Näistä jälkimmäinen, jota Janne oli itse toimikunnan jäsenenä työs-
tämässä, merkitsi museologialle ja laajemmin koko museosektorin kehittämiselle paljon. 
(Kts. Anne-Maija Malmisalo-Lensun ja Minna Mäkisen artikkeli.)
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Yliopiston sisällä museologian mais-
teriopintojen ja konservaattoreiden 
täydennyskoulutuksen kannalta tär-
keä käänne sijoittuu heti 2000-luvun 
alkuun. Tällöin yliopiston rakenteel-
lisen kehittämisen muutostuulet toi-
vat mukanaan laitosten yhdistymisiä, 
yhteistä opetusta sekä tutkinnonuu-
distuksen, joka mahdollisti työelä-
mäläheisten, kuten nykystrategiassa 
geneerisiä taitoja kutsutaan, kurssien 
suunnittelun. 

Museologian maisterikoulutus sai li-
sätukea Bolognan prosessin (2003) 
nimellä kutsutusta korkeakoulu-uu-
distuksesta, jonka tavoitteena oli 
yhtenäistää ja sujuvoittaa opiskelu-
polkuja sekä tuottaa käytännön ja 
teoreettisen osaamisen monipuolisia 
osaajia. Bolognan sopimuksen seu-

rauksena Suomeenkin omaksuttiin yleiseurooppalainen kaksiportainen tutkintomalli, 
jossa yhdenvertaistettiin yliopistojen kandidaatintutkinnot ammattikorkeakoulututkin-
tojen kanssa. Molemmat tutkinnot tuottivat maisterikoulutuskelpoisuuden, minkä seu-
rauksena tiedeyliopistot olivat haastavan tehtävän edessä. Käytäntöön painottuneiden 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden katsottiin heikentävän opetuksen teoreettista pohjaa, 
sillä maisterivaiheen alkaessa heillä ei voinut ollut yliopisto-opiskelijoiden veroista luke-
neisuutta humanistisista oppiaineista. Ratkaisuna tähän olivat ns. täydentävät siltaopin-
not yliopiston perinteisistä oppiaineista.

Toisena museologian maisterikoulutuksen mahdollistajana ja monialaisuuden muutos-
voimana voi pitää Jyväskylän yliopiston sisäistä rakennemuutosta 1990 – ja 2000-luku-
jen vaihteessa. Rehtori Aino Sallisen aloitteesta käynnistetyt neuvottelut vanhojen aine-
laitosten ja niihin kytköksissä olleiden irrallisten toimijoiden yhdistymisestä. Vuonna 
2000 perustettiin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, jonka muodostivat taidehisto-
rian ja taidekasvatuksen laitokset, taidehistorian laitokseen kuulunut museologian op-
piaine, Nykykulttuurin tutkimuskeskus sekä kasvatustieteellisestä tiedekunnasta mukaan 
tullut kuvakoulutus. Pari vuotta myöhemmin mukaan tuli kirjallisuus, kirjoittaminen ja 
hungarologia, ja nimi muuttui taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokseksi.

Kolmantena resurssina oli rehtori Sallisen perustama Artes Liberales -taidetiedekeskus 
(2000). Viideksi vuodeksi perustettu keskus järjesti tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä, 
mikä vahvisti taiteen- ja kulttuurin tutkimuksen ja -opetuksen asemaa sekä yliopistoins-
tituution sisällä että laajemmin yhteiskunnallisena vaikuttajana. Toimintaan osallistuivat 
humanistisen-, yhteiskuntatieteellisen-, kasvatustieteellisen-, liikuntatieteellisen- sekä in-
formaatiotieteellisen tiedekunnan opettajia ja oppiaineita. 

Janne Vilkuna Jyväskylän yliopiston museon Opiksi ja huviksi - 
näyttelyssä vuonna 2000. Kyseessä oli museon 100-vuotis-
näyttely. Kuva: Tapani Kahila.
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Museologian maistereita

O
petusministeriö myönsi Jyväskylän yliopistolle museologian pääainestatuksen 
kesällä 2001 ja näin museologia sai syventävien opintojen ja jatko-opintojen 
järjestämisoikeudet. Asiassa ei Jyväskylän Seminaarinmäellä aikailtu: Janne 
määritteli tieteenalan (oppiaineen nimestä huolimatta) laajasti: kulttuuri- ja 

luonnonperinnön tutkimukseksi ja opetukseksi.  Tiedekunta hyväksyi syventävien ja jat-
ko-opintojen suunnitelmat vuonna 2002.

Artes Liberales toteutti kaksi merkittävää koulutushanketta: Kulttuuri, tiede, teknologia 
-maisteriohjelman (2001–2004) ja NACS-Nordic Arts and Culture Studies -maisteriohjel-
man (2004–2006).   Silloisen opetusministeriön rahoittama Kulttuuri, tiede, teknologia 
-maisteriohjelma oli hyvin resursoitu ja sai rahoituksensa teknologiakärjellä.  Kulttuu-
ri, tiede, teknologia -muuntokoulutuksen opiskelijat olivat kuitenkin taide- ja kulttuuri-
painotteisen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita, joten muuntoidea toteutui 
asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistamisena. 

Maisteriohjelmat kehittivät Bolognan prosessin mukaista tutkintojärjestelmää ja tekno-
logian hyödyntämistä sekä opetus- ja tutkimusvälineenä että opetuksen ja tutkimuksen 
kohteena. Kulttuuri, tiede, teknologia -maisteriohjelma oli laaja-alaisesti etnologian, kult-
tuuriteknologian (digitaalisen kulttuurin), taidekasvatuksen, taidehistorian, museologian 
ja musiikkitieteen yhteinen ohjelma.  Edellisten oppiaineiden kurssien lisäksi opiskelijoi-
den opintotarjottimella oli valittavana muun muassa kuvakoulutuksen ja kulttuuripoli-
tiikan opintoja. Maisteriohjelmasta valmistuikin amanuenssi Tellervo Helinin ja suunnit-
telija Juha Tepon luotsaamana monialaisia maistereita. 

Kulttuuri, tiede, teknologia -maisteriohjelmasta valmistui myös museologian ensimmäi-
nen maisteri, konservaattori Helena Lonkila, joka on tämän tekstin toinen kirjoittaja.  
Helena kahlasi ensimmäisenä opiskelijana uuden museologian opetussuunnitelman alus-
ta loppuun ja hänen pro gradu -tutkielmansa Peilikäs peilinä – kainuulaisen peiliraanun 
kulttuurisen arvon määräytyminen (2004)   käsitteli museoarvon ja kulttuuriperintöarvon 
muodostumisen prosessia. Vaikka museologian ensimmäisestä tutkinnosta iloittiin op-
piaineessa ja laitoksella, ei uuden oppiaineen pääainestatus tällöin vielä vakuuttanut mu-
seokenttää tai lähitieteitä.  Museologia miellettiin kentällä edelleenkin sivuaineeksi.  Aika 
on kuitenkin tehnyt tehtävänsä: heritologisista kysymyksistä tehdään eri tasoisia opin-
näytteitä sekä monilla perinteisillä että uusillakin tieteenaloilla. Yhdistävänä tekijänä on 
usein monitieteinen lähestymistapa. 
                                           

Taidehistorian ja 
museologian allianssi 

Jannen ensimmäinen yliopistovirka, yliassistentuuri, perustettiin taidehistorian lai-
tokselle. Laitoksen valintaa puolsi muun muassa taidehistorian professori Kalevi 
Pöykön työskentely korkeakouluneuvoston edustajana Suomen museoliiton museo-

logiatyöryhmässä.  
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Samaan aikaa laitoksella toimi taidehistorian assistenttina myös Heikki, tämän artikkelin 
toinen kirjoittaja. Jannen ja Heikin tutkimustyössä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
alueella löytyi runsaasti yhteistä kosketuspintaa. Taidehistoriassa oli alkanut 1980-luvun 
alussa kirkkotaideprojekti, jossa ensimmäisiä tehtäviä oli laaja paikallishistoriallinen ai-
neistokartoitus. Jannen työn tuloksena lukuisat pitäjät ovat saaneet tutustua oman seu-
tunsa esihistorian löytöihin, Heikin keskittyessä seurakuntien kirkkotaideaarteisiin. Yh-
distäviä toimintoja ovat olleet lukuisat vierailu- ja juhlaesitelmät, sekä innostus osallistua 
paikallisin voimin koostettuihin joululehtiin, joista ei akateemisen maailman tulospistei-
tä ole juurikaan herunut.

Taidehistorialla, museologialla ja taidekasvatuksella oli myös tutkimus- ja opetusintres-
siä arkkitehtuurin, miljöötutkimuksen ja rakennetun ympäristön suojelun kysymyksissä. 
Tähän suuntaan niitä vei uusi Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999), joka korosti aiempaa 
voimakkaammin kansalaisten osallisuutta ja kestävää kehitystä ympäristöön kohdistuvis-
sa hankkeissa. Samaan aikaan ilmestyi Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (1999), 
joten oli luonnollista, että laitos suuntasi tutkimusta, koulutusta ja myös laajaa yleisöä 
kiinnostavia avoimia tapahtumia rakennetun ympäristön kysymyksiin.  

2000-luvun alussa oppiaineiden välinen yhteistyö ja yhteiset temaattiset kurssit kohdis-
tuivat vuosittain kulttuuriperintöalaan. Esimerkiksi vuonna 2002 pidettiin Rakennustut-
kimusta etnologeille ja taidehistorijoitsijoille -kurssi, jossa opetettiin muun muassa raken-
netun kulttuuriympäristön tutkimusta ja rakennusten dokumentointia.  Yhteistyötä laa-
jennettiin yliopiston ulkopuolelle. Syksyllä 2003 järjestettiin Jyväskylän Seminaarinmäki 
tutkittuna ja elettynä ympäristönä -seminaari Heikin johdolla, yhdessä Jyväskylän ympä-
ristökeskuksen ja Jannen johtaman Jyväskylän yliopiston tiedemuseon kanssa.  

Janne, Heikki ja amanuenssi Tellervo Helin olivat myös se ydinjoukko, joka lähti kartoit-
tamaan konservaattorien ja restauroijien jatkokoulutusväyliä ja mahdollisuuksia sujuvoit-
taa opintopolkuja. Verkkoja heitettiin sekä yliopiston sisällä (etnologia) että ulkopuolella. 
Erityisen kiinnostuksen kohteina olivat ammattikorkeakoulut ja ammattikoulut, jotka 
kouluttivat konservaattoreita ja restauroijia. Esimerkiksi Seinäjoella ja Kouvolassa vierail-
tiin useita kertoja. 

Hiukan aikaansa edellä, mutta hedelmällisenä ja opettavaisena ekskursiona eurooppa-
laisen tiede- ja kulttuuripolitiikan kentälle toteutettiin vuosina 2005–2006 3D Bridge 
-Transferring of Cultural Heritage with New Technology -hanke. Hanke sai rahoituksen 
Euroopan komission Kulttuuri 2000 -ohjelmasta, ja siinä testattiin 3D-mallintamista 
viidessä eurooppalaisessa kohteessa. Hanke toteutui taiteen ja kulttuurin tutkimuksen 
laitoksen ja Jyväskylän yliopiston tiedemuseon yhteistyönä. Heikki ja Janne vastasivat 
johtamisesta, Helena hankehakemuksesta ja toiminnan koordinoinnista. Tiedemuseon 
intendentti Pirjo Vuorinen henkilökuntineen keskittyi hankkeen pääpartnerin velvolli-
suuksiin ja Seminaarinmäen 3D-mallin toteutukseen. Tiivistahtinen hanke järjesti koti-
maisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa kaksi tieteellistä seminaaria: toisen kotoi-
sella Seminaarinmäellä ja toisen ikuisessa Roomassa.
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Kuomat kentällä

J
anne oli tuonut maahan vuonna 1993 brittiläisen museologi Kenneth Hudsonin 
(1916–1999) ympäristökasvatuksellisen käsitteen Suuri museo, jolla tarkoitettiin 
elinympäristön sisältämiä historiallisia vihjeitä ihmisen ja ympäristön suhteesta. 
Museon tehtävä oli opettaa ihmisiä lukemaan elinympäristöään.  Suuri museo sai 

yhden sovellutuksensa Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa (KUOMA), 
joka käynnistettiin dekaani Petri Karosen myöntämällä erillisrahoituksella vuonna 2013.  
KUOMA:n lähtökohtia voidaan seurata kahtaalta. Toisaalta viittatie osoittaa 2000-luvun 
alkuun, jolloin Heikki aloitti Maakunnallisen kulttuuriympäristöryhmän (MAKU) jäsene-
nä. Tällöin laitos lähti mukaan keskustelemaan ympäristöhallinnon ajankohtaisista kysy-
myksistä ja ryhtyi järjestämään niistä edellä mainittua opetusta.  Toisaalta KUOMA-oh-
jelman käynnistyksen aikoihin valmisteltiin ympäristöministeriön johdolla hallitusoh-
jelmassa edellytettyä Kulttuuriympäristöstrategiaa (2014–2020)1 ja  Kulttuuriympäristö 
yhteisenä voimavarana, Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma 2014–2020, 
joihin liittyvissä keskusteluissa erityisesti Heikki, mutta myös Helena olivat mukana. 
Strategia pohjautui kansalliselle ajantasaiselle säädöspohjalle ja kansainväliselle pyrkimyk-
selle integroida aineellinen ja aineeton kulttuuri- ja luonnonperintö mukaan kestävän 
kehityksen mukaiseen ajatteluun.   

KUOMA on koulutusohjelmana saanut paljon innoitusta 2000-luvun alun maisterioh-
jelmilta, joissa luotiin käytännöt laitoksen yhteisen opetuksen järjestelyihin ja oppiainei-
den väliseen keskusteluun.  KUOMA:ssa on viisi oppiainetta, tai opintosuuntaa, kuten 
niitä nyttemmin kutsutaan. Koulutuksen onnistumiseen on vaikuttanut ratkaisevasti se, 
että eri tieteenaloilta tulevat KUOMA:n professorit Heikki, Janne, Pauline von Bons-
dorff, Mikko Keskinen, Raine Koskimaa, Annika Waenerberg (2020 saakka) ja Sanna 
Karkulehto olivat lähes kaikki mukana kehittämässä uudenlaista yhteistyötä ja yhteistä 
opetusta jo 2000-luvun alussa. 

Helena, jolla on tausta muuntokoulutuksen opiskelijana 2000-luvun alussa, on ollut 
KUOMA:n omaopettaja ja koordinoija vuodesta 2013 alkaen. Helena näkeekin juuri 
taidehistorian, museologian, taidekasvatuksen, kirjallisuuden ja digitaalisen kulttuurin 
tutkimuksen (nykykulttuurin) yhteisen opetustaipaleen ja eri käänteissä käydyt keskus-
telut tärkeinä resursseina. ”Ne ovat ainutlaatuinen pohja rakentaa sekä oppiaineiden yh-
teistä dialogista opetusta, että tulevien kulttuuriympäristö- ja perintöosaajien moninäkö-
kulmaista asiantuntijuutta. On todella hienoa nähdä, miten saumatonta, vaikkakaan ei 
yksimielistä, on opettajien antama palaute esimerkiksi KUOMAn maisteriseminaarissa, 
jossa paikalla saattaa olla neljän oppiaineen edustajia”, Helena kertoo.

KUOMA:n yhteiskunnallisen verkostoitumisen tapa on perintöä jo vuosikymmenten ta-
kaa.  Taidehistorian, taidekasvatuksen ja museologian kursseja ja yhteisiä seminaareja jär-
jestettiin alan runsaan toimijajoukon kanssa. Henkilökunnan laajat verkostot helpottivat 
yhteistyötä ja antoivat koulutukselle yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  Toimintamalli on 
edelleen käytössä ja toteutuu erityisesti KUOMA:n Käytännön kulttuuriympäristöprosessit 
ja Kulttuuriympäristö tietovarantona -kursseilla.
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Valtonen, Hannu 2006. 
Tavallisesta kuriositeetiksi – Kahden Keski-Suomen Ilmailumuseon 

Messerschmitt Bf 109 -lentokoneen museoarvo 

Kecskeméti, István 2008.
Papyruksesta megabitteihin – Arkisto- ja valokuva-kokoelmien 

konservoinnin prosessin hallinta 

Knuutinen, Ulla 2009.
Kulttuurihistoriallisten materiaalien menneisyys ja tulevaisuus 
– Konservoinnin materiaalitutkimuksen heritologiset funktiot 

Lonkila, Helena 2016.
Syvällä sydänmaassa – Yrjö Blomstedtin ja Victor Sucksdorffin Kainuu 

Robbins, Nina  2016.
Poisto museokokoelmasta – museologinen arvokeskustelu 

kokoelmanhallinnan määrittäjänä 

Laine-Zamojska, Magdalena 2017.
The Role of Small, Local History Museums 

in Creating Digital Heritage: The Finnish Case

Hannula, Leena 2019.
Kävijät, kokijat, kokemukset – Museologinen tutkimus 

Siffin senioriklubista taidemuseon keskiössä 

Materiaalisen historian tukijoita -museologian 
oppiaineen väitökset 

K
okoelmista ja tutkijakonservaattoreista artikkelissa Janne esittää toiveen, että mu-
seologia olisi konservaattoreille myös väylä varsinaiselle tutkijan uralle.  Museo-
logia sai jatkotutkinto-oikeuden 12.2.2002 ja ensimmäinen jatko-opiskelija va-
littiin seuraavana vuonna.  Tätä artikkelia kirjoitettaessa syksyllä 2021 museolo-

gian oppiaineeseen on tehty seitsemän väitöskirjaa. (Laatikko)

Väitöstutkimuksia tarkasteltaessa kokonaisuutena, nousee niistä esille yhteisiä juonteita. 
Kaikissa niissä on joko museografinen ja metamuseologinen lähestymistapa. Jannen haa-
ve supermiehistä ja -naisista näyttää toteutuneen myös siinä, että monet väittelijät ovat 
olleet taustaltaan konservaattoreita tai tutkimuksen aihe sivuaa muuten konservointia ja 
kulttuuriperinnön materiaalisuutta.

Museologian väitöskirjat
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Toteutuneet toiveet ja 
uudet haasteet

S
upermiehet ja -naiset ovat ottaneet paikkansa museomaailmassa ja kulttuuripe-
rinnön kentällä. Museologian opinnot ovat olleet Jyväskylän yliopistossa työelä-
mäläheisiä, ja ne ovat muodostuneet konservaattoreille väyläksi maisteritason 
tutkintoon ja myös jatko-opintoihin. Kulttuuriperinnön materiaalisuus ja mer-

kitykset ovat pysyneet museologian ja kulttuuriympäristön tutkimuksen opetuksen tu-
kijalkoina, samalla kun uudet teoreettiset kiinnostukset tuovat mukanaan erilaisia tutki-
muksellisia käänteitä ja diskursiivisia avaruuksia.  

Kriittinen kulttuuriperintö on löytänyt sijansa musiikin taiteen ja kulttuurin tutkimuk-
sen laitoksen eri oppiaineissa ja tutkimushankkeissa. Uudet tulokulmat rikastuttavat mu-
seologiaa nostamalla esiin oman aikamme yhteiskunnallisia keskusteluja: yhdenvertai-
suutta, osallisuutta ja kestäviä päämääriä.
  
Nähtävissä on, että tulevaisuuden museotyössä tarvitaan jälleen uudenlaisia superval-
miuksia, mikäli museo haluaa olla se ”suuri museo”.  Keskusteluja käydään kulttuuriym-
päristöä ja kulttuuriperintöä koskevissa lainvalmisteluissa, erilaisissa strategiatyöskente-
lyissä ja museoiden yhteiskunnallisia tehtäviä pohtivissa hankkeissa.  Jannella on ollut 
tähän hyvät eväät, jotka ovat perustuneet esineellisen kulttuurin tutkimuksen tradition 
vahvaan ymmärrykseen. Tästä on hyvä jatkaa.

Viitteet

1. Valtioneuvoston periaatepäätös 20.3.2014.
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Luulöydön tutkimispaikka Jyväskylän 
Vapaudenkadulla Cygnaeuksenpuiston 
laidalla. Löydöt tehtiin tietyön yhteydessä 
kevättalvella 1981, ja ne liittyvät Cygna-
euksen puistossa sijainneeseen hautaus-
maahan. Pääkallon ja muiden luiden 
löytöpaikkaa tutkimassa Keski-Suomen 
museosta museonjohtaja Osmo Rinta-Tassi 
(vas.) ja maakuntasihteeri Janne Vilkuna. 
Kuva: Risto Raittila.
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Kirjoittajien 
esittely

 

Heikki Hanka  on Jyväskylän yliopiston (JY) musiikin, taiteen ja kult-
tuurin tutkimuksen laitoksen (MUTKU) johtaja ja taidehistorian professo-
ri.  Heikki Hanka on ollut Jannen työtoveri  hänen yliopistollisen museo-
logiuransa alusta saakka.

Vertti Halme , HuK, on historian maisteriopiskelija Helsingin yli-
opistossa.

Ilkka Herlin , FT, on talouselämässä toiminut historiantutkija ja ym-
päristöaktiivi, joka on viime aikoina keskittynyt Itämeren tuhoutumisen, 
elonkirjokadon ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hän on Jannen serkku. 

Ilona Herlin , dosentti, on suomen kielen rakenteisiin ja merkityksiin 
erikoistunut kielentutkija, joka on viime vuosina syventynyt erityisesti kie-
len rooliin ihmisen ja luonnon välisen suhteen jäsentymisessä. Myös hän 
on Jannen serkku. 

Martti Korhonen,  FM, on perinnehirsitalossa asumisen kokemuksel-
lista luonnetta tutkiva väitöskirjatutkija ja rakennusrestauroinnin opiskelija, 
joka on kiinnostunut epätarkoituksenmukaisen teknologian merkityksistä 
ihmisen ja ympäristön välisessä suhteessa.

Juhani Kostet , FT, historiantutkija, on sekä Jyväskylän yliopiston kau-
punkikartografian, Oulun yliopiston Suomen historian ja Turun yliopiston 
museologian dosentti. Kostet teki työuransa museoalalla: Torniossa, Turussa 
ja Museoviraston pääjohtajana 2010–2019. 
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Timo Kuokkanen , FM, arkeologi. Valmistanut useita talvella käytetty-
jen muinaisrekien ennallistuksia. Kokeillut muinaisia puuntyöstömenetel-
miä luu-, sarvi-, kivi- ja pronssityökaluin.

Marko Lamberg , professori, Pohjoismaiden historian dosentti (TAU), 
yhteisöhistorian dosentti (JY). Erikoistunut pohjoismaiseen sosiaali- ja 
kulttuurihistoriaan ja etenkin myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun histo-
riaan.

Helena Lonkila  on konservaattori (PKL),   museologian tohtori (JYU) 
ja kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön soveltavan tutkimuksen do-
sentti, (etnologia, JY).  Helena Lonkila työskentelee  opettajana ja tutkin-
to-ohjelma vastaavana Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmas-
sa (KUOMA, JYU).  

Anne-Maija Malmisalo-Lensu  opiskeli museologiaa vuodesta 
1997 ja toimi kaksi vuotta ainejärjestön puheenjohtajana. Vuosina 2001–
2013 hän työskenteli museologian sivutoimisena tuntiopettajana. 
Nykyisin hän tekee väitöskirjaa museokävijöihin liittyen.

Mikko Moilanen , FT, on väitellyt tohtoriksi Turun yliopiston arkeolo-
gian oppiaineesta aiheenaan nuoremman rautakauden säiläkirjoitusmiekat. 
Hän on myös seppä ja valmistaa rautakautisten aseiden ennallistuksia. 

Minna Mäkinen  opiskeli museologiaa vuodesta 1992 lähtien. Hän oli 
mukana perustamassa museologian ainejärjestöä ja toimi sen sihteerinä nel-
jän vuoden ajan. Vuodesta 2014 lähtien hän on työskennellyt museologian 
ja etnologian yliopistonopettajana. 
 
Hanna Nurminen , FK, on toiminut mm. kulttuurisihteerinä, kulttuu-
ripainotteisten aluekehittämishankkeiden vetäjänä sekä taiteilijaresidenssin 
johtajana, ja hän on Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja. Nurminen 
on Janne Vilkunan serkku ja ikätoveri.

Bjørnar J. Olsen  on arkeologian professori UiT-Norges arktiske uni-
versitetissa Norjassa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat Saamenmaa ja poh-
joinen arkeologia, lähimenneisyyden arkeologia, arkeologian teoria, esine-
tutkimus ja museologia.

Sami Raninen  on rautakauteen erikoistunut arkeologi, joka työsken-
telee tällä hetkellä Museoviraston arkeologisissa kokoelmissa.
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Seppo Rintala , rakennusarkkitehti, valokuvaaja EP, RINTWEST OY.

Sulevi Riukulehto  on aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimus-
johtaja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa, taloudellisten aatteiden 
oppihistorian dosentti Jyväskylän yliopistossa ja ylimääräinen professori 
North-Westin yliopistossa Etelä-Afrikassa. 

Juha Ruohonen , FM, on Turun yliopiston arkeologian oppiaineen 
yliopisto-opettaja

Lassi Saressalo , laskuvarjojääkärikapteeni (res.), tietokirjailija, folklo-
ristiikan dosentti, kriitikko. Työuraa Turun, Bergenin ja Tromssan yliopis-
toissa ja kuntien kulttuurihallinnossa. Kiinnostuksena arktiset kulttuurit, 
kotiseutukirjallisuus, sotahistoria ja Kalevipoeg.

Jussi-Pekka Taavitsainen , arkeologian professori excruciatus, 
Turun yliopisto.

Jonina Vaahtolammi , FM, on kulttuuriperintöasiantuntija, joka on 
ollut paikallismuseotehtävissä Suomen Kotiseutuliitossa ja Museovirastolla 
sekä toteuttanut vuosina 2018–2019 koulutuskiertueen paikallismuseoille 
yhdessä Janne Vilkunan kanssa. 

Teppo Vihola , dosentti, historiantutkija, museonjohtaja emeritus. 
Jannen ystävä 60 vuoden ajalta.

Kustaa H. J. Vilkuna  on Suomen historian professori ja kasvanut sa-
massa ympäristössä kuin Janne. Luultavasti siksi he ovat  jakaneet kiinnos-
tuksen menneisyyden aineellisiin ja henkisiin rakenteisiin, ilmiöihin, esinei-
siin ja niiden keskinäisiin kulttuurisiin suhteisiin.

Pirjo Vuorinen , FM,  on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa 1980-
luvulta alkaen mm. amanuenssina, kulttuurisihteerinä ja intendenttinä. 
Nykyisin hän on Jyväskylän yliopiston tiedemuseon museotoimintojen 
päällikkö ja organisaation varajohtaja.

Annika Waenerberg  on Jyväskylän yliopiston taidehistorian emerita-
professori. Jannen tavoin Annika on aina ollut kiinnostunut historiasta ja 
museoista; heitä yhdistää myös jäsenyys Suomalaisessa Tiedeakatemiassa. 
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