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Suomen historiallinen seura on alan tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura 
järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä 
konferensseja sekä hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa 
ja harrastajaa. Jäsenmaksu on 17 euroa vuodessa. Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden  
sekä 20-30 % alennusta seuran omista sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista 
Tiedekirjassa ja SKS:n kirjamyymälässä. Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu 
on seuran jäsenille 25 euroa. 

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä seuran kotisivuilla osoitteessa 
www.histseura.fi. Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta.



 

Varaesimies Katariina Mustakallio

Lapsia vai ei? Yksilön ja perheen strategioista                             
    

Ilman lapsia ei ole jatkuvuutta. Tähän syvään totuuteen on itse kukin 
joutunut törmäämään viimeistään tänä kesänä. Kuka maksaa ja hoitaa, 
kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle? Lisää veronmaksajia kaivataan 
kantamaan tulevaisuuden hoitovastuuta. Lasten keskeinen merkitys yhteisön 
jatkuvuudelle tuntuu itsestäänselvyydeltä, ylikulttuuriselta ja yliaikaiselta 
totuudelta. Silti eri kulttuureissa suhtautuminen lapsiin, tyttäriin ja poikiin, 
poikkeaa suuresti.

Huoli väestön ikääntymisestä ja vähenemisestä on myös ikivanha. Jo keisari 
Augustus kiinnitti huomiota roomalaisten matalaan syntyvyyteen. Huolen 
kohteena oli vapaasyntyinen väestö, privilegioitu ja kulttuurisesti yhtenäinen 
Rooman kansalaisten luokka. Kansalaissotien ja sisäisten levottomuuksien 
jälkeen Augustus ryhtyi luomaan Roomaan uutta väestöpolitiikkaa 
laatimalla lakeja, joiden tarkoituksena oli tehdä lasten hankkiminen aiempaa 
houkuttelevammaksi. lex Julia de maritandis ordinibus vuodelta 18 eKr ja 
myöhempi lex Papia Poppaea 9 jKr. lupasivat helpotuksia ja erioikeuksia 
vanhemmille, jotka hankkivat ainakin kolme lasta.

Kolme lasta ei esimodernissa yhteiskunnassa vaikuta järin suurelta luvulta. 
Korkean lapsikuolleisuuden vallitessa vanhemmat pyrkivät yleensä 
hankkimaan mahdollisimman paljon lapsia, jotta edes osa jäisi eloon ja 
pitäisi huolta vanhuksista. Kysymys kuuluukin: miksi roomalaiset eivät 
hankkineet enempää lapsia ihan omasta takaa?

Suuren jälkeläismäärän hankkiminen ei takaa jatkuvuutta. Kyse ei kaikissa 
olosuhteissa ole määrästä vaan myös laadusta. Roomassa vanhemmat,



periaatteessa lapsen isä, tekivät päätöksen, otettiinko syntynyt lapsi perheen 
jäseneksi, vai hylättiinkö hänet. Päätöstä tehtäessä vaa’assa painoivat 
monet tekijät, ei ainoastaan perheen mahdollisuudet elättää syntynyt 
lapsi. Varsinkin roomalaisen yläluokan elämässä keskeistä oli turvata jo 
syntyneiden lasten edut ja mahdollisuudet edetä yhteiskunnassa ja elää 
säädynmukaista elämää. Se vaati varoja, koulutusta ja asemaa. Jos omaisuus 
uhkasi jakautua liian monen jälkeläisen kesken, oli helpompaa antaa 
vastasyntynyt kasvatiksi tai hylätä hänet. Lasten hylkääminen ei siis ollut 
lapsivastaisten julmien isien puuhaa, vaan kyse saattoi olla myös huolesta, 
joka kohdistui muihin jälkeläisiin ja heidän mahdollisuuksiinsa elämässä. Se 
oli osa perhestrategiaa.

Mitä vallankumouksellista Augustus siis teki yrittäessään vaikuttaa 
roomalaisiinsa? Augustus, kuten myöhemmätkin vallanpitäjätkin, tarjosi 
sekä piiskaa että porkkanaa. Piiska merkitsi sanktioita sinkuille ja nuorille 
leskille sekä lastensaanti-iässä oleville eronneille, jotka eivät avioituneet 
kahden vuoden kuluessa uudelleen.. Porkkanana oli taloudellisia helpotuksia 
ja julkisia kunnianosoituksia lapsentekijöille. Tärkeää oli saada lapset 
virallisessa avioliitossa. Avioliitto oli myös ehdoton edellytys menestymiselle 
valtion palveluksessa ja kohoamiselle yhteiskunnan hierarkiassa.

Augustuksella oli erityinen houkutin, joka koski roomattaria. 
Kansalaisnaiset, jotka synnyttivät kolme ja vapautetut jotka synnyttivät 
neljä lasta, vapautettiin miesten holhousvallasta. Naisten elämässä tämä 
oli ainutlaatuinen tilanne. Lain mukaan nainen saattoi siis laajentaa 
kansalaisoikeuksiaan synnyttämällä! Kun tarkastelemme naisten historiaa, 
tulemme modernimpaan aikaan asti ennen kuin kohtaamme holhouksesta 
vapaita naisia uudelleen. Tämäkään porkkana ei kuitenkaan auttanut, 
eikä Augustuksen lainsäädännöllä ollut nykyisten tutkimusten mukaan 
suurtakaan vaikutusta väestön määrään.

Perhestrategiat liittyvät perheen elämänkaareen ja ne muuttuvat perheen 
vanhetessa. Syksyn SHS:n esitelmäsarjassa keskitytään yksilön ja perheen 
elämänvaiheisiin antiikista nykyaikaan ja pohditaan elämänkaareen liittyviä 
käsityksiä, odotuksia ja toiveita. Tähän liittyy olennaisesti viime keväänä 
ilmestynyt teos Nuoruuden vuosisata (toim. Sinikka Aapola ja Mervi 
Kaarninen, SKS 2003), joka tuo kiinnostavasti esiin, miten nuorison osuus



väestöstä on pienentynyt huimasti 1900-luvun aikana samanaikaisesti kun 
sen kulttuurinen ja taloudellinen merkitys on noussut. Nuorisokulttuuri ja 
-muoti myyvät hyvin yhteiskunnassa, joka elämänkaaren kaikista vaiheista 
ihailee eniten juuri nuoruutta. Esiteollisessa maailmassa vain harvat elivät 
vanhoiksi. Ehkäpä juuri siksi vanhoja myös kunnioitettiin ja kuunneltiin 
(näin ainakin monet kirjalliset lähteet todistavat??). On tosin kyseenalaista, 
missä iässä vanhuuden ajateltiin varsinaisesti alkavan. Melkoisen varmaa 
kuitenkin on, että ainakin me 45-vuotiaat naiset kuuluimme jo tähän 
joukkoon.

Elämänkaaresta esimodernissa kulttuurissa ks. esim. Lapsuus, kasvatus ja 
kuolema antiikissa ja keskiajalla –projekti 
http://www.uta.fi/laitokset/historia/cedam/overview.htm

Elämänkaaren historia -esitelmäsarja syksyllä 2003

Joka kuukauden viimeinen maanantai klo 18.00. Seuraavat tilaisuudet:

Ma 29.9.2003 klo 18.00
Professori Katariina Mustakallio: 
Johdatus elämänkaaren historiaan  

Ma 27.10.2003 klo 18.00
VTT Sinikka Aapola:  Nuoruus

Ma 24.11.2003 klo 18.00
Dos. Panu Pulma: Lapsuus

Ma  8.12.2003 klo 18.00: Elämäkerrat

Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) 
Vapaa pääsy

TERVETULOA! 



Historian päivät 2003
HISTORIAN VALTA – VALLATON HISTORIA

Helsinki 25.–26.10.2003

Lauantai 25.10.2003 Helsingin yliopiston päärakennus

09.00 – 10.00 Rekisteröityminen Helsingin yliopiston päärakennus, ala-aula 
10.00 – 11.30 Historian päivien avaus. Juhlasali

Avaussanat: Suomen historiallisen seuran esimies prof. Pauli Kettunen 
Eino Jutikkala -luento: Dos. Ulla-Maija Peltonen: ”Muistaa vai unohtaa? 

Vuoden 1918 vaikea historia.”
Pj. prof. Hannu Salmi.

Lounastauko 11.30 – 12.30

12.30 – 14.00 RYHMÄT
1. Vanha-Suomi: kahden vallan välissä

FK Martti Korhonen, dos. Jyrki Paaskoski, Dr. Robert Schweitzer,
 prof. Kari Tarkiainen. Pj. prof. Yrjö Kaukiainen.

2. Eliitit ja vallankäytön muodot
Dos. Kai Häggman, tutkija Mirkka Lappalainen, tutkija Marko Paavilainen 

Pj. dos. Panu Pulma.
3. Koulut ja valta: instituutiot

Dos. Mervi Kaarninen, dos. Heikki Mikkeli. Pj. rehtori Harri Rinta-aho.
4. Valta muistaa: muisti ja historia

Dos. Ulla-Maija Peltonen, VTL Mikko Majander, FT Taina Ukkonen. 
Pj. prof. Pertti Haapala.

Kahvitauko 14.00 – 14.30

14.30 – 16.30 RYHMÄT
5. Vallan rajat toisen tasavallan Suomessa

Dos. Kimmo Rentola, tutkija Johanna Rainio. Pj.prof. Seppo Hentilä.
6. Rahvas vallankäytön kohteena: syrjäytyminen ja selviytymisen keinot

Dos. Antti Häkkinen, dos. Maria Lähteenmäki, tutkija Miika Tervonen. 
Pj. prof. Matti Peltonen.

7. Koulut ja valta: opettajat ja oppilaat
VTT Tarja Tolonen, tutkija Saara Tuomaala. Pj. Tutkija Kari Paakkunainen.

8. Tieto on valtaa? Historiallinen tietokirjallisuus 
Tutkija Tiina Huokuna, prof. Juha Sihvola. Pj. dos. Pirkko Leino-Kaukiainen.



Historian päivät 25.–26.10.2003  

Sunnuntai 26.10.2003 Porthania

09.30 – 10.30 HYOL:n vuosikokous sali P I
10.00 alkaen Elävöitetty historia. Voit piipahtaa osallistumaan lukusille 

dos. Esko M. Laineen johdolla ja testata lukutaitosi (avioliittokelpoisuutesi) 
sekä lähettää Ruotsin vallanaikaisia terveisiä tai tutustua keskiajan ihmisten 

arkielämään! 

10.30 – 12.00 RYHMÄT
9. Valta ja EU: millaista Eurooppaa Suomi on mukana rakentamassa?
Prof. Martti Koskenniemi, VTT Teija Tiilikainen. Pj. dos. Heikki Mikkeli.

10. Oikeus elämänhallintaan? Myytit ja elämänkaari
Dos. Jussi Hanska, tutkija Mari Lähdeniemi, tutkija Ville Vuolanto. 

Pj. prof. Katariina Mustakallio.
11. Koulut ja valta: oppimateriaalit

Tutkija Pilvi Torsti, rehtori Harri Rinta-aho.Pj. prof. Sirkka Ahonen.
12. Globalisaatio ja rahan valta: Jääkö kulttuurien kohtaamiselle tilaa? 
Dos. Tapani Hietaniemi, dos. Virpi Hämeen-Anttila. Pj. FT Risto Marjomaa.

Kahvitauko 12.00 – 12.30

12.30 – 14.00 LOPPUPANEELI 
Voidaanko menneisyyden kanssa tehdä tiliä?

 Kirjailija Sirpa Kähkönen, prof. Pirjo Markkola, prof. Kevät Nousiainen, 
tutkija Jukka Relander, toimittaja Hannu Taanila. Pj. prof. Pauli Kettunen.

Ryhmissä puheenjohtajat huolehtivat siitä, että alustusten jälkeen on yleisöllä 
aikaa keskusteluun ja kysymyksiin. Lauantaina ryhmät kokoontuvat Helsingin 
yliopiston päärakennuksen saleissa (Unioninkatu 34) ja sunnuntaina Porthanian 
saleissa (Yliopistonkatu 3). Koko sunnuntaipäivän Porthaniassa elävöitetään 
historiaa non-stop periaattella, eli niissä voi käydä esitelmien välissä tai 
kahvitauoilla.

Osallistumismaksu 40 euroa. (Opisk.20,-) Ilmoittautuminen sähköpostitse 
tai puhelimella Julia Burmanille puh 09- 22869351 shs@histseura.fi sekä 
maksamalla seminaarimaksu Suomen Historiallisen Seuran tilille 157230-200386 
mielellään 10.10.2003 mennessä. Käyttäkää ystävällisesti viitettä 1012.
Jos maksaja on eri kuin osallistuja, niin osallistujan nimi laitetaan viestiksi.



Professori Viljo Rasila

Suomen maatalouden historia I: 
 Perinteisen maatalouden aika

Suomen maatalouden historian I osa on nyt valmis ja kaksi seuraava on 
tulossa aikataulun mukaan vuoden sisällä.

Akateemikko Eino Jutikkala esitti Suomen Historialliselle Seuralle 
maatalouden historian kirjoituttamista syksyllä 1999 perusteenaan se, että 
maataloudessa oli tapahtunut selvä siirtymä uuteen aikakauteen. Seura asetti 
tehtävää varten toimikunnan, johon nimettiin puheenjohtajana professori 
Viljo Rasila sekä jäseninä akateemikko Eino Jutikkala, dosentti Pirjo 
Markkola, dosentti Anneli Mäkelä-Alitalo, dosentti Jari Niemelä, professori 
Toivo Nygård ja professori Matti Peltonen. Toimikunta muuttui sittemmin 
toimituskunnaksi.

Keskusteluissa todettiin aiheen laajuus ja päädyttiin kolmiosaiseen teokseen 
siten, että ensimmäinen osa ulottuu esihistoriasta 1870-luvun murrokseen, 
toinen osa siitä toisen maailmansodan jälkeiseen murrosvaiheeseen sekä 
kolmas osa EU-kauden alkuvuosiin. Ensimmäisen osan alaotsikkona on 
Perinteisen maatalouden aika, koska perinne määräsi tarvittavien taitojen 
oppimista samoin kuin käytännön työtä.

Kun näköpiirissä ei ollut kirjoittajia, jotka olisivat suostuneet kirjoittamaan 
koko sarjan tai edes yhden osan kokonaan, päädyimme kokoomateoksiin. 
Ensimmäisen osan toimittajaksi valittiin Eino Jutikkala, joka laati osaa 
varten jäsentelyn, hankki kirjoittajat ja sopi heidän kanssaan kirjoitusten 
laajuudesta. Jutikkalan tueksi nimettiin toiseksi toimittajaksi Anneli 
Mäkelä-Alitalo. Sittemmin myös minä jouduin päätoimittajan tehtävän 
ohella osallistumaan tiiviisti osan varsinaiseen toimitustyöhön.



Ensimmäisen osan kirjoittajien seminaarissa maaliskuussa 2001 sovittiin 
tarkemmin esitystavasta sekä mm. siitä, että koska kyseessä on yleisteos eikä 
tutkimuskokoelma, nootitusta käytetään lähinnä vain tapauksissa, joista on 
ristiriitaista tietoa. Muutoin katsottiin, että hyvin valittu kirjallisuusluettelo 
auttaa lukijaa hankkimaan tarpeelliset lähde- ja lisätiedot. Samoin toivottiin, 
että kuvitusta käytettäisiin mahdollisimman paljon lisäinformaation 
antamiseen.

Teoksen toimitussihteerinä toimi Seuran toiminnanjohtaja. Uusi sihteeri 
Julia Burman sai maaliskuussa 2002 ensi tehtävinään ottaa vastaan 
käsikirjoitukset, joista suurin osa tuli täsmällisesti ajallaan. Luin 
Jutikkalan ja Mäkelä-Alitalon ohella kirjoitukset ja kun totesimme, että 
niissä oli päällekkäisyyttä, erityistutkimuksiin kuuluvaa detaljitietoa sekä 
kokonaisuuden kannalta selkeitä aukkoja, lähetimme kaikille kirjoittajille 
palautteen, jossa esitimme muutos- ja korjaustoiveitamme.

Palautteemme vastaanotto oli yllättävä siinä mielessä, että useat kirjoittajat 
kiittivät näkökulmista, joita he itse eivät olleet tulleet ajatelleeksi. 
Näin muokatut uudet artikkelit muodostivatkin jo sitten varsin eheän 
kokonaisuuden. Päällekkäisyyksiä toki jäi edelleen ja mm. kaskenpolttoa 
on selostettu useassa eri kohdassa. Kun kuitenkin yksi kirjoittaja on 
käsitellyt aihetta viljanviljelyn, toinen työvoimatarpeen ja kolmas maiseman 
muuttumisen kannalta, ei karsintaa aina ole ollut helppo tehdä.

Päällekkäisyyksiä suurempi ongelma oli kokonaisuuteen jääneet aukot. 
Niitä täytettiin ns. laatikoilla, joista jotkut paisuivat pikkuartikkeleiksi, 
sekä kuvateksteillä. Teoksen koko kirjoittajamääräksi tuli tämän jälkeen 
21, täydennyksiä tehnyt toimitussihteeri mukaan lukien 22. Eri kirjoittajien 
tekstit ovat tietenkin erilaisia kunkin kirjoittajan tyylin ja persoonan mukaan, 
mutta häiritsevää hajanaisuutta ei teoksessa käsittääkseni ole.

Kuvitukseen kiinnitettiin huomiota alusta alkaen ja kirjoittajat tekivät omia 
kuvaehdotuksiaan kiitettävästi. Osa kuvista on peräisin Olaus Magnukselta 
ja 1350-luvun maanlain Codex Aboensiksestä, minkä lisäksi on käytetty 
mm. keskiaikaisia kirkkomaalauksia, kansatieteellisiä piirroksia sekä 
soveltuvin osin myöhemmän ajan valokuvia. Kuvia on kaikkiaan pitkälti 
yli 300 ja niiden teksteihin on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti pyritty 
tiivistämään mahdollisimman paljon aiheeseen liittyvää informaatiota.



Tärkein kysymys on kuitenkin tietysti se, vastaako lopputulos tarkoitusta 
ja odotuksia. Itse kirjaa koonneena näen siinä paljon puutteita ja jonkin 
verran myös sellaista ns. rönsyilyä, jota olisi vielä voinut karsia, mutta 
kokonaisuuteen olen sittenkin melko tyytyväinen. Teoksen selkeimmin 
havaittava pitkä linja on teknologian muuttuminen. Muutos on omaan 
aikaamme verrattuna ollut hidasta, mutta pelkästään auran kehittyminen 
puukoukusta Fiskarsin kääntöauraan on monessa suhteessa mielenkiintoinen 
ja ennen kaikkea kunkin ajan mahdollisuuksia sekä samalla myös yleisiä 
kulttuurisiirtymiä kuvaava.

Ilkka Nummela toteaa asiaa pohtiessaan, että kyseessä ei ollut vanhoillisuus, 
vaan varovaisuus. Elintason minimirajalla elävä viljelijä ei mielellään 
lähtenyt kokeilemaan uutta ja tuntematonta, vaan luotti mieluummin siihen, 
mikä oli tuttua ja koettua, perinteistä. Esimerkiksi sopii myöhemmältä 
ajalta kylvökone. Oli varsin vaikea kiistattomasti osoittaa kallishintaisen 
kylvökoneen paremmuus huolella tehtyyn käsinkylvöön nähden, minkä 
vuoksi kylvökoneen yleistyminen vaati useita vuosikymmeniä. Sen sijaan 
viljan puhdistukseen tarkoitettu viskuri yleistyi niin nopeasti kuin seulojen 
saanti myöten antoi, sillä sen toimintatulokset voitiin nähdä jo yhdellä 
pikaisella silmäyksellä.

Toinen pitkä linja on maan omistus ja siinä tapahtuneet muutokset. Nykyajan 
ihmisen on vaikea ymmärtää sarkajaon omalla tavallaan mielekästä 
kokonaisuutta, omistus- ja nautintaoikeuksien erojen hienouksia taikka 
monimutkaisia vero-oikeudellisia maanluontoja, mutta ne ovat saaneet 
luotettavan selvittäjän Eino Jutikkalasta. Maata on myös aina peritty ja 
ostettu, mutta kauan viljelemänsä maan on helposti voinut menettää moni 
muukin kuin torppari.

Lypsy ja 
kirnuaminen 
olivat perintei-
sesti naisten töitä. 
Keskiajalla oli 
suosittu aihe kirk-
komaalauksissa 
kuvata paholainen 
tai para auttamas-
sa naisten töissä. 
Kuva Lohjan 
kirkosta. I.Racz. 
Museovirasto



Pitkää linjaa edustaa myös hitaasti muuttunut verotus, joka vuosisatojen 
ajan kohdistui lähes yksinomaan maanomistukseen tai –nautintaan. Oman 
aikamme palkannauttijalle, jonka verot peritään suoraan palkasta, on 
terveellistä nähdä kuinka entisajan talonpoika joutui maksamaan kymmeniä 
erilaisia veroja eri aikoina vuodesta sekä varaamaan niitä varten kulloinkin 
tarvittavat määrät viljaa, voita tai muita parseleita. Lisäksi tulivat erilaiset 
päivätyöverot sekä paikalliset yhteisvastuullisesti hoidettavat rakennustyöt.

Teos noudattaa historian tavanomaista aikakausijakoa. Varhaisimmista 
ajoista kirjoittavat oman aikakautensa asiantuntijat Matti Huurre, joka 
kiinnittää erityistä huomiota siitepölytutkimuken antamiin tulosiin, sekä 
Eljas Orrman, joka mm. selvittää havainnollisesti maaperän merkitystä 
asutuksen kehitykseen. Myöhemmät aikakaudet on jaettu eri kirjoittajien 
kesken niin, että itsestään selvien teknologian (lähinnä Jorma Wilmi ja Teppo 
Korhonen),  asutuksen (Ilkka Nummela), isojaon (Juhani Saarenheimo) 
ja kartanolaitoksen (Eino Jutikkala) lisäksi mukana ovat mm. Kustaa 
Vaasan perustamat kuninkaankartanot (Anna-Maria Vilkuna), verotus ja 
autioituminen (Anneli Mäkelä-Alitalo), talonpoikien verokapinat (Kimmo 
Katajala), torpparijärjestelmä (Viljo Rasila), maaseudun ensimmäisiksi 
pankeiksi sanotut pitäjänmakasiinit (Ilkka Teerijoki), Vanhan Suomen 
lahjoitusmaat (Jyrki Paaskoski), maataloutta koskeva neuvontatyö (Jari 
Niemelä), erityisesti itä-Suomessa tunnettu suurperhejärjestelmä (Elina 
Waris), talonpoikaispurjehdus (Yrjö Kaukiainen), eläinlääkintä (Anneli 
Mäkelä-Alitalo), ns. talollisporonhoito (J. Juhani Kortesalmi), maatalouden 
aiheuttamat maisemamuutokset (Ismo Björn) sekä katojen aiheuttamat ns. 
kuolovuodet ja nälkävuodet (Eino Jutikkala). 

Hankkeen rahoitus on hoidettu kokonaan Alfred Kordelinin Säätiön ja 
Suomen Kulttuurirahaston myöntämien apurahojen turvin. Tukevan 
lähtökohdan suunnittelulle antoi se, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
lupautui heti alkuvaiheessa teossarjan kustantajaksi.

Sarja on tarkoitettu mahdollisimman laajaan yleiskäyttöön ja hakuteokseksi. 
Nykyajan maanviljelijälle se antaa toivoaksemme mielenkiintoisia 
vertailukohtia ja ehkä jotain pohdittavaakin, ja kaupunkilaiselle se antaa 
käsityksen omista sukujuurista sekä siitä, miten entiset sukupolvet ratkoivat 
toimeentulon ongelmia aikana, jolloin kaikki oli tehtävä itse, apuna ehkä 
vain kylän seppä ja taidokkaat naapurit.



Toiminnanjohtajan tervehdys

Hyvät Seuran jäsenet,

Syyskausi alkaa reippaasti.  Suomen maatalouden historian ensimmäinen osa 
ilmestyy huomenna. Tämän kaivatun suurteossarjan saa jäsenhintaan 25% 
alennuksella, kun sen tilaa SKS:n kirjakaupan tai Tiedekirjan kautta. 

Seuran uudistetut säännöt, jotka hyväksyttiin keväällä 2003 kahdessa 
tutkijakokouksessa, ovat ohessa. Uudistuksen tavoitteena oli muuttaa eräitä 
vanhentuneita pykäliä  nykykäytäntöjä vastaaviksi ja lisäksi  keskusteltiin 
siitä, tulisiko tehdä laajakantoisempiakin muutoksia. Päätettiin kuitenkin 
säilyttää Seuran luonne historiantutkijoiden tieteellisenä keskusseurana, 
joka pyrkii edistämään niin historian tutkimusta kuin tuntemustakin. 
Myös eri jäsenryhmät, kirjeenvaihtaja-, tutkija-, kunnia- ja vuosijäsenet 
säilytettiin kuten pysyvät jäsenetkin. Suurimpia muutoksia aiempaan oli, että 
tutkijajäsenyyden Seuraan voi entisen kutsumiskäytännön lisäksi saada myös 
hakemalla – ja päätös hyväksymisestä siirtyi tutkijakokoukselta hallitukselle. 
Seuran esimies muutettiin puheenjohtajaksi ja palautettiin Seuran nimen 
vanha perinteinen kirjoitusmuoto isoine alkukirjaimineen. Säännöt astuvat 
voimaan heti kun rekisterivirastosta tulee asiasta vahvistus.

Syksyn suurtapahtuma tulee olemaan  Historian päivät 2003 Historian valta 
- vallaton historia. Sen monipuolinen ohjelma alustajineen on toisaalla täällä 
lehdessä ja otan jo ilmoittautumisia vastaan. Historian päivät käsittelevät valtaa 
tuoreella otteella ja Eino Jutikkala -luennon aihe jo sinänsä on  kansallisesti 
tärkeä. Toivon tietysti, että mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan 
Historian päiville. Perinteisten kuukausikokousten eli kuukauden viimeisen 
maanantai-illan esitelmien teemana on elämänkaaren historia.  Odotan näiltä 
varsin paljon, sillä viimeaikainen tutkimus on avannut mielenkiintoisia uusia 
näkökulmia,  joista olen hyvin utelias kuulemaan.  

Tapaamisiin historian äärellä,

Julia Burman 



SHS:n kevätkokouksen 24.2. ja tutkijakokoukseen 31.3.2003 
hyväksymät 

Suomen Historiallisen Seuran  
säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Suomen Historiallinen Seura ry – Finska Historiska 
Samfundet rf ja sitä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi.
Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Seuran tarkoituksena on edistää historian tutkimusta ja tuntemusta. Seura 
edustaa suomalaista historiantutkimusta alan kansainvälisissä järjestöissä. 
Seura harjoittaa julkaisutoimintaa historian ja sen lähitieteiden alueelta 
sekä järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Seura voi myös 
organisoida tutkimushankkeita sekä jakaa apurahoja ja palkintoja.

2 § Seuran jäsenet

Tutkijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on tieteellisillä 
julkaisuillaan ansioitunut historiantutkijana. Seuran hallitus hyväksyy 
tutkijajäsenet
kahden seuran tutkijajäsenen perustellusta esityksestä tai 
hakemuksesta
Näihin tulee liittää luettelo hakijan keskeisistä julkaisuista. Tarvittaessa 
seuran hallitus voi kuulla asiantuntijoita päätöksiä tehdessään. Esitykset ja 
hakemukset on jätettävä seuran hallitukselle vuosittain syyskuun loppuun 
mennessä. Muutosta hallituksen päätökseen tässä asiassa voi hakea 
kirjallisesti seuran tutkijakokoukselta. Tutkijajäsen ei suorita seuralle 
jäsenmaksua.

Kunniajäsenekseen seuran kokous voi kutsua hallituksen esityksestä erittäin 
ansioituneen koti- tai ulkomaisen historiantutkijan. Kunniajäsen ei suorita 
seuralle jäsenmaksua.



Kirjeenvaihtajajäsenekseen seuran kokous voi kutsua hallituksen 
esityksestä ulkomaisen tutkijan, joka tieteellisellä toiminnallaan 
on edistänyt seuran pyrkimyksiä tai Suomen historiantutkimusta. 
Kirjeenvaihtajajäsen ei suorita seuralle jäsenmaksua.
Vuosijäseniksi seuran hallitus voi hyväksyä seuran pyrkimyksiä kannattavia 
henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat kirjallisesti hakeneet 
seuran jäsenyyttä ja jotka suorittavat määrätyn vuosimaksun. Seuran 
vuosikokous vahvistaa sen suuruuden. Vuosijäsen, joka laiminlyö kahtena 
peräkkäisenä vuonna vuosimaksun suorittamisen sitä häneltä perittäessä, 
katsotaan seurasta eronneeksi.

Jäsenmaksusta vapautetuiksi pysyviksi jäseniksi seuran kokous voi kutsua 
seuran pyrkimyksiä kannattavia henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, 
jotka suorittavat huomattavan kertaluonteisen maksun, jonka suuruuden 
vuosikokous vahvistaa.

3 § Seuran hallitus
Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän 
jäsentä. Hallituksen kaikkien jäsenien tulee olla tutkijajäseniä. Vähintään 
kolmen heistä tulee olla muualta kuin Helsingistä ja sen lähiympäristöstä.

Puheenjohtaja valitaan seuran vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi. 
Sama henkilö voidaan valita kahdeksi perättäiseksi kaudeksi. Hallituksen 
muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi siten, 
että vuosittain kolme on erovuorossa. Samaa jäsentä ei voida valita 
useammaksi kuin kahdeksi perättäiseksi kaudeksi. Puheenjohtajaksi 
voidaan kuitenkin valita hallituksen jäsen, jonka toinen kolmivuotiskausi 
päättyy puheenjohtajakauden aikana. Jos hallituksen jäsenen paikka tulee 
avoimeksi kesken toimikauden, toimitetaan täytevaali ensi tilassa seuran 
kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi muuta hallituksen 



jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa on kullakin hallituksen 
jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallitus ottaa seuralle toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus valmistelee seuran kokouksissa käsiteltävät asiat, huolehtii seuran 
kokousten päätösten toteuttamisesta ja hoitaa tulo- ja menoarvion puitteissa 
seuran toimintaa ja taloutta, joista se on yhteisvastuullinen.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Juoksevissa asioissa toiminnanjohtaja 
kirjoittaa seuran nimen yksinään.

4 § Seuran hallinto ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja edustaa seuraa. 
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän estyneenä ollessa.
Toiminnanjohtaja huolehtii kokousten valmistelusta, päätösten 
toimeenpanosta ja seuran taloudesta sekä niistä tehtävistä, joista erikseen 
sovitaan.
Käytännöllisten tehtävien hoitamiseen toiminnanjohtaja voi käyttää 
hallituksen hyväksymiä apulaisia, joiden palkkioista päättää hallitus tulo- 
ja menoarvion puitteissa.

5 § Seuran julkaisutoiminta
Seura julkaisee tutkimuksia, aikakauslehtiä ja muita julkaisuja kustantajien 
kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hallitus päättää seuran 
julkaisutoiminnasta. Hallituksen tai sen asettaman julkaisuvaliokunnan 
tehtävänä on pyytää tieteelliset lausunnot julkaistaviksi tarjotuista 
käsikirjoituksista, päättää, mitkä käsikirjoitukset suositellaan julkaistaviksi, 
ja hoitaa yhteydet seuran kanssa yhteistoiminnassa oleviin julkaisijoihin. 
Seuran hallitus päättää yhdessä kustantajien kanssa jäsenille kuuluvista, 
julkaisujen hankkimiseen liittyvistä eduista.

6 § Seuran asettamat toimikunnat ja edustukset
Seura voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä hoitamaan erityistehtäviä sekä 
nimetä edustajiaan kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin.
Seuran kansainvälistä toimintaa koordinoi kansainvälisten yhteyksien 
toimikunta, joka samalla toimii kansainvälisen historiatieteiden järjestön 
Suomen osastona.



7 § Seuran tilit
Seuran tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja hyväksytään seuran 
helmikuun loppuun mennessä pidettävässä kevätkokouksessa. Tilinpäätös 
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa 
ennen kevätkokousta hallitukselle.

8 § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään Henrik Gabriel Porthanin muistoksi 
marraskuun 9. päivänä ja kevätkokous helmikuussa.

Kutsu seuran kokouksiin julkaistaan niissä pääkaupungissa ilmestyvissä 
sanomalehdissä, joista hallitus päättää, tai toimitetaan henkilökohtaisilla 
kutsukirjeillä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Seuran kokouksissa on kullakin tutkijajäsenellä yksi ääni.
Seuran vuosikokouksessa:
1. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
4. Suoritetaan seuran myöntäminen palkintojen jakaminen
5. Julkistetaan uudet tutkijajäsenet
6. Valitaan puheenjohtajan ollessa erovuorossa hänen tilalleen uusi 
puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan 
seuraavan kalenterivuoden tilejä
9. Päätetään vuosi- ja muiden kannatusmaksujen suuruudesta seuraavana 
kalenterivuonna
10. Käsitellään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä 
toimintasuunnitelma.

Seuran kevätkokouksessa:
1. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina



4. Käsitellään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilit, esitetään 
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
sekä vastuuvapauden myöntämisestä seuran hallitukselle ja mahdollisille 
muille vastuuvelvollisille
5. Vahvistetaan hallituksen esityksestä toimikuntien kokoonpanot ja 
edustukset
6. Valitaan tarvittaessa Kansainvälisten yhteyksien toimikunnan 
puheenjohtaja.

9 § Lahjoitukset ja jälkisäädökset
Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä joko vapaasti 
käytettäväksi seuran yleiseen toimintaan tai lahjoittajan tahi jälkisäädöksen 
tekijän määräämiin seuran pyrkimyksiä edistäviin erikoistarkoituksiin.

10 § Sääntöjen muuttaminen
Muutokset näihin sääntöihin on tehtävä kahdessa vähintään 
kolmenkymmenen päivän väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa 
ja muutokset on kummallakin kerralla hyväksyttävä vähintään 2/3 
enemmistöllä läsnä olevien tutkijajäsenten äänistä.

11 § Seuran purkaminen
Päätös seuran purkamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin päätös 
sääntöjen muuttamisesta.
Jos seura puretaan, luovutetaan sen varat, mahdollisten velkojen tultua 
suoritetuiksi, sille rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle 
yhteisölle, jolle seura purkamispäätöksessään ne annettavaksi määrää ja 
jonka tulee tarkoitusperältään mahdollisimman läheisesti vastata seuran 
tarkoitusta.
Varojen vastaanottaja on velvollinen hoitamaan ja käyttämään tässä 
yhteydessä seuran hoidettavana olleita rahastoja niitä koskevien lahjoitus- 
ja jälkisäädösehtojen mukaisesti.

12 § 
Seuraan ennen näiden sääntöjen hyväksymistä kutsutut ja liittyneet jäsenet 
säilyttävät saavuttamansa edut.



TURUN KIRJAMESSUT 3.-5.10.2003

Poimintoja ohjelmasta, joka löytyy klikkailemalla 
www.turunmessukeskus.fi pääsivulta eteenpäin kirjamessujen sivuille.

Perjantaina 3.10.

12.30 Professori Matti Klinge ”Muistamisen arvoiset - biografisten 
teostemme historiaa Kansallisbiografiaan saakka”. A-lava.
14.30 Professori Veijo Kaitanen: ”Muinainen Kalanti ja sen naapurit”
Professori Viljo Rasila: ”Suomen maatalouden historia”
Varsinais-Suomi  -osaston avajaiset. B-lava.

Sunnuntaina 5.10.

12.00 Elämäkerrat. Kirjailijat Martti Turtola ja Anna Kortelainen 
keskustelevat. Haastattelijana erikoistutkija Kirsi Keravuori. 
Seminaaritila 1-2.
14.30 Naisen elämät -seminaari. Kirjailijat Suvi-Sirkku Talas, Anna 
Kortelainen, Rakel Liehu ja Anneli Mäkelä-Alitalo. Seminaaritila 3.
14.40 Lähi-itä. Professori Jaakko Frösén kertoo Aleksandrian 
käsikirjoitusprojektista ja professori Martti Nissinen kertoo Kinneretin 
arkeologisista kaivauksista. Haastattelijana dos. Jussi Nuorteva. A-lava.

Stavroula Constantinou: The Spectacular Body of the Female Martyr
Ma 3.11.2003 klo 17-19

Tieteiden talo, Kirkkokatun 6, Helsinki

Vapaa pääsy – TERVETULOA!
Järjestäjä: Bysantin tutkimuksen seura 

Suuri talvisotakeskustelu
To 27.11.2003 klo 18 Porthania I, Helsingin yliopisto

Mukana prof. Ohto Manninen, dos. Martti Häikiö, dos. Kimmo Rentola, 
prof. Heikki Ylikangas. Pj. prof. Seppo Hentilä.  Tervetuloa!

Järjestäjä: Risto Ryti -seura



HELSINGIN KIRJAMESSUT 23.–26.10.2003

Otteita ohjelmasta http://www.finnexpo.fi/exhibition.asp?Id=1068&code_
language=fi joka löytyy Helsingin Kirjamessujen kotisivuilta.

Torstaina 23.10
klo 13:00 Max Engman ja Jarmo Nironen: ”Suomalaisia Pietarissa 300 vuotta”
Tilaisuudessa pohditaan, mitä Pietari on Suomelle merkinnyt ja minkälainen 
rooli suomalaisilla on ollut kaupungin rakentamisessa ja kehityksessä. Suomesta 
Pietariin muuttaneet piiat, rengit, käsityöläiset, kultasepät, virkamiehet, kauppiaat, 
tehtailijat, liikemiehet, sotilashenkilöt, kirkonmiehet ja taiteilijat olivat näkyvä 
osa kaupungin arkipäivää - olihan Pietari 1900-luvun vaihteessa Helsingin jälkeen 
suomalaisväestöltään ”Suomen toiseksi suurin kaupunki”. Aleksis Kivi-sali.
klo 14:30 Rainer Knapas: ”Eurooppalainen ja suomalainen Pietari”
Rainer Knapas vie kuulijat 1700-luvun Pietarin loisteliaan hovikulttuurin pariin. 
Kirjassa esitellään Helsingin yliopiston kirjaston saamia merkittäviä Pietarin 
hovin kirjalahjoituksia. Haastattelija Esko Rahikainen. Katri Vala-sali.
klo 15:00 Martti Häikiö: ”Historia ja väärät profeetat”
Häikiön teos kattaa Suomen kehityksen Porvoon valtiopäivistä 1809 tähän 
päivään. Olisiko Suomen itsenäisyys toteutunut, jos Suomi olisi jäänyt Ruotsin 
yhteyteen? Miten pitkän varjon kommunismi on heittänyt Suomen historian 
tulkintoihin? Haastattelija Jukka-Pekka Pietiäinen. Katri Vala-sali.

Perjantaina 24.10.
klo 12:00 Pekka Tarkka: ”Pentti Saarikoski. Vuodet 1964–1983”
Suuren runoilijan ja kirjallisen kulttihahmon elämäkerran odotetussa toisessa 
osassa Pekka Tarkka kertoo armottomasti ja eläytyvästi juomarista, joka säilytti 
runoilijankykynsä loppuun asti. Mika Waltari-sali.
klo 15:00 Viljo Rasila ja Ismo Björn: ”Maa- ja metsätalouden jäljet Suomen 
luonnossa - Pronssikaudesta EU-Suomeen, kaskipelloista puupeltoihin”
Seminaarissa pohditaan, miten pelto- ja kaskiviljely, soiden kuivaaminen, 
kaskenperkaus, järvenlaskut, tehometsätalous ja karjanhoito ovat muovanneet 
luontoa ja miten se näkyy nykyisessä maisemassa. Järjestäjä: Suomalaisen 
kirjallisuuden seura ja Suomen historiallinen seura. Aleksis Kivi-sali.
klo 17:30 Juha Sihvola, Irma Sulkunen ja Riitta Konttinen: ”Yksilö siltana 
menneisyyteen. Elämäkerrat historiantutkimuksen kentässä.”
Suomen Kansallisbiografian toisen osan ilmestymisen kunniaksi suomalaiset 
historiantutkijat keskustelevat siitä, kuinka menneisyyttä voi ymmärtää 
yksilön kautta ja punnitsevat elämäkertojen merkitystä eri tutkimustraditioiden 
näkökulmista. Aleksis Kivi-sali



SYYSKALENTERI 2003

 Ma 29.9. klo 18.00  Elämänkaaren historia: JOHDANTO
Tieteiden talo.

 Pe–su 3.–5.10.  Turun kirjamessut

 Pe 10.10.   Ilmoittaudu Historian päiville!

 To–su 23.–26.10.  Helsingin Kirjamessut

 La–su 25.–26.10.  Historian päivät 2003: 
HISTORIAN VALTA

– VALLATON HISTORIA

 Ma 27.10. klo 18.00   Elämänkaaren historia: NUORUUS 
Tieteiden talo.

 Ma 3.11. klo 17  The Spectacular Body of the Female Martyr
–esitelmä. Tieteiden talo.

 Ma 24.11. klo 18.00  Elämänkaaren historia: LAPSUUS 
Tieteiden talo.

 To 27.11. klo18  Suuri talvisotakeskustelu, Porthania.

 Ma 8.12. klo 18.00  Elämänkaaren historia: ELÄMÄKERRAT 
Glögitarjoilua. Tieteiden talo.

 Lisätietoja: Julia Burman, puh. 09- 22869351,  shs@histseura.fi 

TERVETULOA!


