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Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura 
Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia 
sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja ja hoitaa alan 
kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. 
Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 €). Jäsenet saavat 
maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista sekä 
monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 
14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 7). Verkkokirjakauppaan 
on linkki seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne 
kertokaa olevanne Suomen Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen 
Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 33 euroa. 

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää verkossa SHS:n kotisivuilla 
osoitteessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran 
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä.



PÄÄKIRJOITUS

Historiantutkimus ja -opetus yliopistolaitoksen 
rakenteellisessa kehittämisessä

Suomalainen yliopistolaitos elää parhaillaan varsin kovan paineen alla, kun 
valtion taloudellinen tila ja asema huojuvat. Säästöjä ja rationalisoitumisen 
kohteita on pakko yrittää löytää kaikkialta, myös yliopistojen 
perustoiminnoista. Niin sanotun rakenteellisen kehittämisen keinoin on jo 
aiemmin pyritty toimintojen järkiperäistämiseen, profiloimiseen ja ainakin 
osittaiseen uudelleensuuntaamiseen. 

Suomen yliopistot ry (UNIFI) kokosi keväällä 2011 neljä rakenteellisen 
kehittämisen työryhmää, joissa kunkin alan edustajista kootut ryhmät 
tarkastelivat neljää suurta koulutusalaa eli humanistista, kasvatustieteellistä, 
luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tieteenalaa. Työryhmien työ sujui 
ripeästi, ja kukin niistä jätti mietintönsä lokakuun lopussa 2011. Raportit ovat 
saatavilla UNIFI:n sivuilla (http://www.rectors-council.helsinki.fi/raportit_
ja_julkaisut/index.html, viitattu 31.1.2012). Osa lukijoista lienee ehtinyt jo 
tutustua näihin hengentuotteisiin. 

Itse mukana olleena en ryhdy referoimaan humanistisen alan raporttia, mutta 
sen ja työryhmän keskusteluissa nousseiden teemojen perusteella näyttää 
vahvasti siltä, että kaikissa yliopistoissa, joissa on historian opetusta ja -
tutkimusta, oppiala kuuluu kiistatta tiedekuntansa (tai vastaavan orgaanin) 
parhaimmistoon ja on usein moniulotteisesti arvioitavan tuloksensa puolesta 
yksikkönsä ns. syömähammas. 

Maamme historia-alan yksiköt ovat voimakkaasti monitieteisesti 
suuntautuneita, eivätkä eri yliopistojen profiilit ole juuri päällekkäisiä muualla 
toimivien yksiköiden kanssa, vaan tavallisesti ne täydentävät ja vahvistavat 
toisiaan. Yliopistojen ja oppialojen välinen yhteistyö on vilkasta ja – mikä 
kenties tärkeintä – tieteellinen julkaisutoiminta on kaikkialla monipuolista, 
runsasta ja yhteiskunnallisesti aidosti vaikuttavaa. Näin ollen järkiperäistä 
profiloitumista näyttää jo tapahtuneen, mikä saattaa tulevaisuudessa 
osoittautua alalle tärkeämmäksi kuin tänään ehkä osataan ajatellakaan.

Petri Karonen, puheenjohtaja



Toiset valtakunnalliset 
suomalaiset 

Historiantutkimuksen päivät
Helsingin yliopisto ja Tieteiden talo

25.–27. lokakuuta 2012

Päivien kansainväliset pääalustajat ovat prof. David Armitage, prof. Pieter 

Spierenburg ja PhD Jenny Andersson.

Professori David Armitage (Harvard University) on tunnettu aatehistorian ja 

kansainvälisten suhteiden tutkija. Hänen esitelmänsä alustava otsikko on 

“The International Turn in Intellectual History”. Armitagen julkaisuja ovat 

mm. The Ideological Origins of the British Empire (Cambridge University 

Press, 2000) ja The Declaration of Independence: A Global History (Harvard 

University Press, 2007).

Professori Pieter Spierenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam) tunnetaan 

rikollisuuden historian ja uuden ajan mentaliteettihistorian tutkijana. Hänen 

luennoi aiheesta ”Exploring the Global History of Homicide and Organized 

Murder”. Spierenburgin julkaisuja ovat mm. A History of Murder: Personal 

Violence in Europe from the Middle Ages to the Present (Cambridge: Polity, 

2008) ja Written in Blood: Fatal Attraction in Enlightenment Amsterdam 

(Columbus: Ohio State University Press, 2004).

Jenny Andersson työskentelee Sciences Po’ssa Pariisissa ja on uusimman 

ajan poliittisen historian tutkija. Hänen esitelmänsä alustava otsikko on 

“The Political History of The Future”. Anderssonin keskeisiä julkaisuja ovat 

The Library and the Workshop. Social Democracy and Capitalism in an Age 

of Knowledge (Stanford University Press 2009) ja Between Growth and 

Security. Swedish Social Democracy from a Strong Society to a Third Way 

(Manchester University Press, 2006).

Työryhmäesityksiä tuli määräaikaan mennessä yli 50 ja lisäksi 15 yksittäistä 

esitelmäehdotusta. Ryhmissä tarkastellaan muun muassa median, vallan,



hyvinvointivaltion, lasten ja nuorten, ristiretkien, vallan, kuluttamisen 

ja metsätyön historiaa. Myös arkistoinnista, keskiajasta, Euroopan inte-

graatiosta tai vaikkapa valistuksesta kiinnostuneet löytävät päiviltä oman 

ryhmänsä. Ryhmien kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Päivien järjestäjinä ovat Suomen Historiallinen Seura (SHS), Helsingin 

yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, 

yhteiskuntahistorian osasto, kirkkohistorian laitos ja oikeushistorian 

oppiaine, Svenska litteratursällskapet sekä Historiatieteiden tutkijakoulu.

Konferenssityöryhmään kuuluvat prof. Markku Peltonen, prof. Jukka 

Kekkonen, prof. Pauli Kettunen,  dos. Christer Kuvaja, dos. Tuija Laine, 

tutkija Samu Nyström, dos. Panu Pulma, tutkija Tapio Salminen ja 

toiminnanjohtaja Elina Katainen (31.7. asti, sen jälkeen Julia Burman).

Historiantutkimuksen päivien kotisivut avautu-
vat 15.2. jälkeen. Ks. linkki SHS:n kotisivulta os. 
<www.histseura.fi>.

Ilmoittautuminen alkaa 1.3. Ilmoittautumis-ohjeet 
tulevat päivien omalle kotisivulle.

15.5. mennessä ilmoittautuneille hinta on
30 € (opisk 10 €). 16.5.2012 alkaen maksu on 40 
€ (15 €).

TERVETULOA!
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Tulossa! 

SHS:n Kevätkokousesitelmä

Maanantaina 27.2.2012 KLO 18.15

Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Dos. Marja Jalava:

UTOPIASTA BYROKRATIAAN – 
Suomen yliopistojen 1970-luku 

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle.

Tervetuloa!



Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran ja
Suomen Historiallisen Seuran

1700-luvun kirjallisuusilta
Daniel Defoen ja Jonathan Swiftin 

seurassa

maanantaina 26.3.2012 klo 17.30 Tieteiden talolla,
sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

17.30 Avaus
Teol. toht. Minna Ahokas (1700-luvun tutkimuksen seura)

Fil. toht. Aino Mäkikalli
Daniel Defoe kirjallisena toimijana 1700-luvun alkupuolen 
Englannissa

18.30 Frank Boyle
’A Swift Evening with the Dean’ an entertainment based
on the life and works of Jonathan Swift

Esiintyjät:
Frank Boyle is a professional actor with extensive experience in theatre, 
TV and film work. He worked as a Freelance actor in Dublin for a number 
of years. Presently he is based here in Finland, and has been engaged in 
voice-over work and occasional theatre projects as well as TV.

Aino Mäkikallin tutkimuksellisia erityisalueita ovat modernin, erityisesti 
englantilaisen, romaanin varhaisvaiheet (1600–1700-luku) sekä 
aikaproblematiikka romaanissa. Lisensiaatintyössään ja väitöskirjassaan 
hän tarkasteli Daniel Defoen romaaneista hahmoteltavissa olevia 
aikakäsityksiä. Tällä hetkellä hän tutkii modernin romaanigenren 
muotoutumista suhteessa aikakäsitysten historiaan lähinnä brittiläisessä 
(mm. John Bunyan, William Congreve, Elza Haywood) kontekstissa. 

TERVETULOA!



Suomen Historiallinen Seura

Naistenpäivän kirjaesittelytilaisuus

torstaina 8.3.2012 klo 14.00–16.00

Tieteiden talo, sali 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Prof. Kirsi Vainio-Korhonen: ”Sopivasti ujostelemattomia 

naisia – suomalaisten kätilöiden historiaa 1700-luvulla”

Kommentaattorina on Suomen historian dosentti Anu Lahtinen.

Tutkija Aija Kaartinen kertoo väitöskirjastaan Kansan 

raittiudeksi ja kotien onneksi. Kommentaattorina on prof. Irma 

Sulkunen. 

Tilaisuudessa julkaistaan Kirsi Vainio-Korhosen tutkimus Ujostelemattomat: 

kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa (WSOY). Se sisältää uutta tietoa 

varhaisten suomalaiskätilöiden elämästä, mutta myös muiden naisten, 

lasten ja miesten arjesta. Ammattikätilöiden toiminta oli monissa Euroopan 

maissa luvanvaraista ja säänneltyä jo keskiajalla, ja heidän tuli kouluttautua 

ja vannoa ammattivala. Lapsenpäästön ohella koulutetuilla kätilöillä oli 

juridisia velvoitteita. Heidän tuli tehdä tutkimuksia ja antaa todistuksia 

oikeustapauksissa, jotka koskivat lapsenmurhia, raiskauksia, huoruusrikoksia 

ja esiaviollisia raskauksia.

Aija Kaartisen tutkimus Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi – Naisten 

kieltolakimielipiteet ja toiminta kieltolain puolesta ja sitä vastaan 1919–1932 

(SKS) ilmestyi SHS:n Bibliotheca Historica -sarjassa 2011 ja väitöstilaisuus 

oli 4.2.2012. Kaartisen mukaan suomalaisten kieltolakikuva on miehinen ja 

kostea. Aikalaisnäkemyksissä kieltolakia pidettiin naisten lakina. Kaartinen 

kysyykin, miten naisten mielipiteet ja toiminta vaikuttivat lain kohtaloon?



Pohjoismaiset 28. historioitsijapäivät 2014 Joensuussa

Joka kolmas vuosi vuoron perään kussakin Pohjoismaassa järjestettävä historian 

tutkijoiden Pohjoismainen tapaaminen järjestetään jo 28. kerran, nyt Suomessa, 

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 14.–17. elokuuta 2014. Tapahtuma 

on järjestetty vuodesta 1905 lähtien ja se on koonnut yhteen kulloinkin noin 

300–500 historioitsijaa Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. 

Tällä kertaa tapahtuman pääteemaksi on valittu “Övergångar – gränser och möten 

i Nordiska rum”. Tapahtuman logossa lentää pohjoisten rajaseutujen ja erämaiden 

lintu, kuikka. Sen on suunnitellut graafikko Leea Wasenius.

Tilaisuuden ohjelma koostuu plenum -esitelmistä, puolipäiväsessioista, 

keskustelevista pyöreän pöydän istunnoista sekä vapaista esityksistä. Lisäksi 

tutkijoilla on mahdollisuus esitellä projekteja ja tutkimushankkeita kongressitilaan 

sijoitettavilla postereilla. Kongressikielinä ovat skandinaaviset kielet (ruotsi, norja, 

tanska) sekä englanti. Kutsu esityksistä temaattisiksi puolipäiväsessioiksi lähetetään 

kaikkiin historiaa opettaviin pohjoismaisiin yliopistoihin maaliskuun 2012 alussa ja 

samalla avataan kongressin verkkosivut. Sessioesityksiä odotetaan ensi syyskuun 

loppuun mennessä. Tapahtuman pääjärjestäjät ovat Suomen Historiallinen Seura ja 

Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitos.

Lisä�etoja: professori Kimmo Katajala, Itä-Suomen yliopisto, Historia- 
ja maan�eteiden laitos, Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu; 
kimmo.katajala@uef.fi, puh +358 50 549 3058



Suomen Historiallisen Seuran seminaari

Taidolla ja tunteella – kirjeiden 
kirjoittamisen pitkä historia

Torstaina 26. huhtikuuta klo 13–16, Tieteiden 
talo, sali 312 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

 

Seminaarissa kuullaan useita puheenvuoroja kirjeenkirjoittamisen 
historiasta ja kirjeiden käytöstä historiantutkimuksen lähdeaineistona. 
Puhujat ovat Suomen Historiallisen Seuran Historiallinen Arkisto sarjassa 
ilmestyneen teoksen Kirjeet ja historiantutkimus (SKS, 2011) kirjoittajia. 
Puhetta johtavat kirjan toimittajat FT Maarit Leskelä-Kärki, dosentti Anu 
Lahtinen ja professori Kirsi Vainio-Korhonen.

Puheenvuoroissa nostetaan esille myös laajaa yleisöä kiinnostavia 
kirjeaineistoja ja niiden välittämää historiaa. Kirjeet ovat toimineet 
eri rooleissa valtioiden korkeimmilta tahoilta ja kaupankäynnistä 
yksittäisten ihmisten keskinäiseen yhteydenpitoon. Tätä kommunikaation 
muotoa valotetaan laajan historiallisen perspektiivin avulla antiikin 
Ciceron kirjeistä lähtien. Maantieteellisesti kirjassa liikutaan antiikin 
Roomasta Puolaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Suomeen, ja siellä Kustavin 
saaristoalueelta Itä-Suomeen ja Helsinkiin. Käsiteltäviä teemoja ovat 
muun muassa aatelistyttöjen ja poikien kasvatuksen erot 1600–1700-
luvulla, kirjeiden merkitys sotarintaman ja kodin arjessa 1940-luvulla 
ja vasemmistoälymystön tunteelliset ystävyyssuhteet 1930–1950-luvun 
Suomessa. 

Tervetuloa!

Lisätiedot:

Maarit Leskelä-Kärki, Kulttuurihistoria, Turun yliopisto, maarit.leskela@utu.fi 
Anu Lahtinen, Tutkijakollegium, Helsingin yliopisto, anu.lahtinen@helsinki.fi 

Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen Historia, Turun yliopisto, kirsi.vainio-

korhonen@utu.fi



SUOMEN KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN 
HISTORIA -hanke loppusuoralla 

Suomen Historiallinen Seura käynnisti vuonna 2005 hankeen 
kolmiosaisen, yleistajuisen tietoteoksen kirjoittamiseksi kasvatuksen ja 
koulutuksen historiasta Suomessa keskiajalta 2000-luvun ensimmäiselle 
vuosikymmenelle. Ideointi alkoi jo tätä aiemmin, kun Seura järjesti 
talvikaudella 2004–2005 seminaarisarjan, jossa esiteltiin alan uusinta 
tutkimusta ja pohdittiin hankkeen toteutusta. Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan ja Kordelinin säätiön rahallisella tuella suunnitelmaa 
päästiin hiomaan, ja vuosina 2006–2007 rahoittajiksi tulivat myös Suomen 
kulttuurirahasto ja opetusministeriö sekä kirjan kustantajaksi Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.

Hankkeen kirjoittajiksi pyydettiin historian, sosiologian, kasvatustieteen, 
teologian ja folkloristiikan tutkijoita viidestä yliopistosta. Myös toimituskunta 
koostui eri alojen asiantuntijoista. Koko teossarjan päätoimittaja on 
poliittisen historian prof. Pauli Kettunen. Ensimmäisen osan päätoimittajat 
ovat yleisen historian dos. Jussi Hanska ja Suomen historian prof. Kirsi 
Vainio-Korhonen, toisen osan kasvatustieteen, erityisesti elinikäisen 
oppimisen ja kasvatuksen prof. Anja Heikkinen ja Suomen historian dos. 
Pirkko Leino-Kaukiainen sekä kolmannen Pauli Kettunen ja kasvatustieteen, 
erityisesti kasvatussosiologian prof. Hannu Simola.

Kirjoittajat tapasivat hankkeen aikana useita kertoja tilaisuuksissa, joissa 
pohdittiin kysymyksenasetteluja ja yhteisiä linjauksia. Myös aikalaisten 
asiantuntemukseen turvauduttiin kirjoitusprosessin aikana. Vuonna 2009 
järjestettiin kirjoittajien ja aikalaistoimijoiden – entisten opetusministerien, 
opetusministeriön ja opetushallituksen virkamiesten sekä kasvattajien 
– tapaaminen, jonka keskusteluja hyödynnettiin erityisesti teossarjan III 
osassa.

Teossarjassa tarkastellaan Suomen historiaa kasvatuksen ja koulutuksen 
näkökulmasta, ei niinkään kasvatusta erillisenä saarekkeena tai juonteena 
Suomen historiassa. Teosta jäsentäviä keskeisiä muutoksia hahmotetaan 
kasvatuksen kentän muodostumisen ja muotoutumisen historiana. 
Ensimmäisessä osassa, joka kattaa keskiajan ja uuden ajan 1860-
luvulle asti, kasvatus on paljolti säätyperusteisesti jakautunut erillisiin 
maailmoihin, ja siirtyminen maailmasta toiseen voi tapahtua koulutuksen 
avulla. Toisessa osassa, jossa edetään 1960-luvulle, syntyy ja toimii 
kansakunnan rakentumisen ja modernisaation yhteydessä erityinen 
“kasvatuksen maailma”, kenttä, jolla koulutuspääoma kerralla kerätään. 
Nykypäiviin ulottuvassa kolmannessa osassa kasvatuksen kenttä menettää 
rajansa, koulutus kestää koko elämän ja muuntuu elämänhallintaan 
rutiininomaisesti kuuluviksi pakoiksi.



Sarjan yhteen punova temaattinen lanka on niin ikään kasvatuksen ja 
koulutuksen instituoitumisen historia. Esiin nostetaan institutioitumisen 
prosesseja pohtimalla, miten kasvatus ja koulutus on eri aikoina 
käsitteellistetty ja käsitetty, millaisten kysymysten ratkaisuiksi kasvatusta 
ja koulutusta on kehitetty, ketkä ovat kysymyksiä määritelleet, miten 
vastaukset ovat muuttuneet institutionaalisiksi käytännöiksi ja miksi 
instituutiot ovat murentuneet uusien tieltä. Teos rakentuukin uusien 
kysymysten muotoutumisen ja vanhojen rapautumisen dynamiikalle. Esiin 
tuodaan kilpailevat tulkinnat siitä, mitä “kasvatus” on: mitkä kannat ovat 
ajan oloon syrjäytyneet ja miten häviäjien ajattelu on kuitenkin vaikuttanut 
lopputulokseen? Tällä tavoin on saatettu pureutua yhteiskunnallisiin 
valtasuhteisiin ja tuoda esiin se, että erilaiset uudistukset ovat olleet ja 
ovat edelleen avoimien kamppailutilanteiden tulosta.

Laajoja yhteiskunnallisia prosesseja ja rakenteita, joiden osana kasvatusta 
tarkastellaan, ovat teossarjan eri osissa muun muassa “huoneentaulun 
maailman” rakentuminen ja mureneminen, säätyjen, sukujen ja kruunun 
väliset jännitteet, suomalaisen valistuksen muotoutuminen, yhteiskunnan 
rationalisoiminen ja rationalisoituminen, itsekurin alaisen kansalaisuuden 
synty ja sen muuttuminen ongelmaksi, modernin teollisen työelämän 
kehittyminen ja modernin sukupuolijärjestelmän muovautuminen. Esille 
nousevat myös alueelliset ja ryhmien väliset erot, esimerkiksi saamelaisten 
ja valtaväestön sekä “idän” ja “lännen” kulttuuriset kohtaamiset, ja erojen 
häivyttäminen kansallisessa projektissa ja yhtenäiskulttuurin luomisessa 
sekä tällaisten erojen uudenlaisen kulttuurisen reflektoinnin tavat.

Teossarjassa sovelletaan poikkitieteellistä periaatetta, jossa historiallinen 
perspektiivi on erilaisia teemoja yhdistävä tekijä. Kasvatuksellisia ja 
koulutuksellisia aatteita, käsityksiä ja järjestelmiä tarkastellaan sekä 
viranomaisten ja päätöksentekijöiden että kansalaisten näkökulmasta. 
Tavoitteena on yhdistää laajat kehityslinjat ja ruohonjuuritason käytännöt 
ja ajattelu. Kansallisen ja kansainvälisen suhdetta puolestaan tulkitaan 
niin, että kansainväliset vertailut nähdään osana kansallisia käytäntöjä: 
tässä katsannossa kansallinen hahmottuu ja tehdään vertailuissa.

Sarjan ensimmäinen osa Huoneentaulun maailma ilmestyi Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kustantamana toukokuussa 2010 ja toinen osa 
Valistus ja koulunpenkki huhtikuussa 2011. Sarjan kolmas osa Tiedon ja 
osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-
luvulle on tätä kirjoitettaessa taitossa ja ilmestyy maaliskuussa 2012. 
Seuraaville sivuille on koottu teosten sisällysluettelot, jotka kertovat 
käsiteltyjen teemojen laajuudesta. Kirjoja on saatavana mm. SKS:n 
kirjakaupasta (Mariankatu 7, Helsinki, verkkokauppa: <kirjat.finlit.fi>).

Elina Katainen



I HUONEENTAULUN MAAILMA
Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle

Toim. Jussi Hanska ja Kirsi Vainio-Korhonen

II VALISTUS JA
KOULUNPENKKI
Kasvatus ja koulutus Suomessa
1860-luvulta 1960-luvulle

Toim. Anja Heikkinen ja
Pirkko Leino-Kaukiainen

1. Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen:
Koko kansa koulunpenkille
2. Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen:
Millaisessa Suomessa – sellaisessa koulussa

1. Pauli Kettunen: Aluksi
2. Jussi Hanska, Kirsi Vainio-Korhonen ja Marjatta 
Rahikainen: Johdanto
3. Jussi Hanska & Anu Lahtinen: Keskiajalta 1500-
luvun lopulle

Katariina Mustakallio: Opetus ja koulutus 
antiikissa

4. Timo Joutsivuo: Papeiksi ja virkamiehiksi
Tuija Laine: Koulujen oppikirjojen tuotanto ja 
levitys
Jyrki Paaskoski: Vanhan Suomen koululaitos
John Strömberg: Maanmittareiden koulutus

5. Liisa Lagerstam ja Jessica Parland-von Essen: 
Aatelin kasvatus

Kirsi Vainio-Korhonen: Oppineisto aatelin 
kotiopettajina

6. Kirsi Vainio-Korhonen: Kaupan ja käsityön 
ammattikasvatus

Jari Niemelä: Maatalousneuvonta ja opetus
7. Esko M. Laine ja Tuija Laine: Kirkollinen 
kansanopetus

Ritva Kylli: Saamelaisten koulutus: valistusta 
”villi-ihmisille”

8. Marjatta Rahikainen: Omat lapset, vieraat 
lapset, kerjäläislapset
9. Kirsi Vainio-Korhonen: Huoneentaulun maailma 
tiensä päässä



3. KOULUTUS KAMPPAILUJEN TULOKSENA
Anja Heikkinen: Elatus, oppi ja kumppanuus

Anja Heikkinen: Teollisuuden ammattikoulut
Marja Jalava: Kansanopetuksen suuri murros ja 1860-luvun väittely 
kansakoulusta
Saara Tuomaala: Kamppailu yhteisestä koulusta ja oppivelvollisuudesta
Annukka Jauhiainen: Työläis- ja maalaisnuorison pidentyvä koulutie
John Strömberg: Oppikoulun laajentuminen ja yhtenäistyminen

Elina Katainen: Tyttöjen koulutus: ennakkoluulojen ja järjettömyyksien 
kudelma?
Mervi Kaarninen: Alue ja kieli yliopistokiistojen ytimessä

Esko Nikander: Kirkollisen ja maallisen kouluhallinnon eroaminen

4. KASVATUKSEN IHMISKÄSITYKSET JA IHANTEET
Leena Koski: Sivistystyön ihmiskäsitys: villi-ihmisestä aikuiseksi yksilöksi
Juhani Tähtinen: Moraali ja terveys kansalais- ja koulukasvatuksen 
polttopisteessä
Risto Ikonen: Korkeasti koulutetun ihmisen ihanne

5. KASVATTAJUUS YHTEISKUNNALLISENA JA OPILLISENA PROJEKTINA
Sirkka Ahonen: Millä opeilla opettajia koulutettiin?
Maija Meretniemi: Kutsumustehtävästä lastentarhanopettajan ammattiin
Jukka Rantala: Kansakoulunopettajat (sis. tietolaatikot: Kiertokoulun opettajien 
koulutus, Opettajien poikkeusvalmistus, Puutarha ahkeran opettajan mittana, 
Kansakoulunopettaja modernin airuena, Kolaus opettajan auktoriteettiasemaan, 
Valmistavien koulujen opettajat, Kansakouluntarkastaja opettajiston hampaissa, 
Sosialidemokraattinen opettajaliitto)

Janne Säntti: Opettajakorkeakoulut
Annukka Jauhiainen: Jatkokoulun ja kansalaiskoulun opettajien koulutus
Jukka Rantala: Oppikoulunopettajat

Elina Katainen: Naiset oppikoulunopettajina
Jukka Rantala: Opettajien työn sisältö

Liisa Tiilikkala: Ammatillinen opettajuus ja opettajankoulutus

6. KASVATUKSEN SOSIAALINEN MERKITYS
Tuula Hyyrö: Alkuopetus kiertokoulusta alakansakouluun

Elina Katainen: Päivähoidon alku: esiopetusta vai sosiaaliturvaa?
Pirkko Leino-Kaukiainen: ”Kaikki oppis lukemhan ja kriivaroimhan”

Saara Tuomaala: Oppivelvollisuuskoulu: pulpetista pihoille ja kotiin
Marjatta Rahikainen: Kansakoulun vuosisata 1866-1966 tilastojen valossa
Tuula Hyyrö: Oppivelvollisuuskoulun asuntolat
Pirkko Leino-Kaukiainen: Vahtimestarinpoikien opintie
Elina Katainen: Aistivammaislaitoksista erityisopetukseen

Kaisa Vehkalahti: Kasvatuslaitos modernin kansalaisuuden rakentajana
Elina Katainen: Köyhien ja turvattomien lasten kasvatus

Mervi Kaarninen: Oppikoulu yhteiskunnan rakentajana
Kirsi Ahonen: Aikuiset opintiellä: vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ammatilliset 
kurssit

Kari Kantasalmi: Vapaa sivistystyö aatteellis-poliittisissa järjestöissä
Kirsti Salmi-Niklander:Itseopiskelua ja itseoppineita

7. Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen: Tiellä koulutuksen tasa-arvoon 



III TIEDON JA OSAAMISEN SUOMI
Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle

Toim. Pauli Kettunen & Hannu Simola

*

Sirkka Ahonen: Yleissivistävä koulutus hyvin-vointiyhteiskunnassa
Kimmo Rentola: Suomen teiniliiton nousu ja tuho

Kirsi Klemelä ja Markku Vanttaja: Ammatillisen koulutuksen vaiheita 
Arto Nevala ja Risto Rinne: Korkeakoulutuksen muodonmuutos
Jarmo Kinos ja Tuire Palonen: Varhaiskoulutuksen lähihistoria
Aikuiskoulutus: Kirsi Ahonen: ammatillinen aikuiskoulutus

Kari Kantasalmi: yliopistollinen aikuiskoulutus
Juha Sihvonen ja Jukka Tuomisto: Myötäilevästä 
sivistyspolitiikasta parlamentaariseen ohjaukseen

3. KOULUTUKSEN TALOUDELLIS-SOSIAALISET MERKITYKSET
Sari Pekkala-Kerr: Suomen koulutusmenojen ja väestön koulutustason kehitys
Sari Pekkala-Kerr ja Risto Rinne: Koulutus ja väestön taloudellinen ja sosiaalinen 
liikkuvuus
Risto Rinne: Koulutetun eliitin erottautuminen
Joel Kivirauma: Koulutuksen marginaalissa

4. KOULUTUS GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA
Jukka Tuomisto: Elinikäinen oppiminen, kasvatuksen kentän häviäminen 

Hannu Simola: ”PISA:n ihme” – suomalaisen peruskoulun menestystarina
Ari Antikainen ja Risto Rinne: Ylikansalliset paineet, pohjoismainen malli ja 
suomalainen koulutus

1. Pauli Kettunen ja Hannu Simola: Johdanto

2. KOULUTUKSEN POLITIIKKA JA HALLINTO
Pauli Kettunen, Hannu Simola, Marja 
Jalava ja Janne Varjo: Tasa-arvon 
ihanteesta erinomaisuuden eetokseen 
– koulutuspolitiikka hyvinvointivaltiosta 
kilpailuvaltioon
Marja Jalava, Hannu Simola ja Janne Varjo: 
Hallinnosta hallintaan – koulutuksen hallinnon 
muutos 1960-luvulta eteenpäin

Mirka Räisänen ja Sakari Suutarinen: 
Liikkeitä ja vastaliikkeitä. Demokraattiset 
koulutyöntekijät ja Vapaan koulutuksen 
tukisäätiö

3. KOULUTUKSEN KENTTÄ JA SEN TOIMIJAT
Arto Jauhiainen ja Risto Rinne: Koulu 
professionaalisena kenttänä
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Historiallinen Aikakauskirja
• Suomen Historiallisen Seuran 

ja Historian Ystäväin Liiton 
julkaisema tieteellinen 
aikakauslehti.

• Julkaisee artikkeleita, 
katsauksia, arvosteluja ja 
keskustelupuheenvuoroja 
kaikilta historiantutkimuksen 
osa-alueilta. 

• referee-järjestelmä, eli 
lehteen tarjotun aineiston 
julkaisukelpoisuuden arvioivat 
tieteelliset asiantuntijat. 

• Lehti seuraa tarkasti sekä 
kotimaisen että kansainvälisen 
historiantutkimuksen kehitystä. 

• Tarjoaa syventävää tietoa myös 
ajankohtaisten tapahtumien 
taustaksi.

Lehden päätoimittaja 2011–2015 on 
Jyväskylän yliopiston historian ja 
etnologian laitoksen yliopistotutkija 
ja yhteisöhistorian dosentti Marko 
Lamberg. Tilaus hoituu kätevimmin 
verkossa os. <http://www.protsv.fi /
haik/tilaukset.htm> tai soittamalla 
taloudenhoitaja Jaakko Pöyhöselle p. 
09-8579 218. Hänen erityisalojaan ovat 
keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus, 
yhteisöt, verkostot, identiteetit ja 
kartallistaminen. 

HAikin artikkeleista keskustellaan 
verkossa HAik-foorumilla: <http://
agricola.utu.fi >

Tilausmaksu SHS:n jäsenille on 33 €.

Tilaus hoituu kätevimmin verkossa 
os. <http://www.protsv.fi /haik/
tilaukset.htm> tai soittamalla 
taloudenhoitaja Jaakko Pöyhöselle p. 09-
8579 218.



 

Historia-alan ajankohtaiset tapahtumat ja 
mielenkiintoiset tilaisuudet
löydät parhaiten verkossa

www.histseura.fi

ja 

agricola.utu.fi

Käy tutustumassa!

Tyhjennysmyynti SKS:n 
kirjamyymälässä 

Kaikki teokset -30 % viikolla 7 ja -40 % viikolla 8. 
Teoksia on rajattu määrä. Myös verkkokaupassa 
on talviale. Ks. tarkemmin: <kirjat.finlit.fi>

Maanantaina 27.2. nykyinen myymälä on suljettu 
muuton vuoksi. Kalevalan päivänä 28.2. avataan 
SKS:n uusi kirjamyymälä osoitteessa Mariankatu 
7, käynti kadun puolelta. Luvassa on hyviä 
avajaistarjouksia!

***

SHS:n sarjoihin kuuluvia kirjoja myydään myös 
Tiedekirjassa <tiedekirja.tsv.fi>.
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<www.histseura.fi>

SHS:N VUOSIJÄSENILLE TIEDOKSI: 

Historiallisen Arkiston numero 134 Kirjeet ja 

historiantutkimus on ilmestynyt. Teoksen ovat 

toimittaneet Anu Lahtinen, Maarit Leskelä-

Kärki ja Kirsi Vainio-Korhonen. Kirjan mainos ja 

kutsu julkaisun pohjalta 26.4. järjestettävään 

seminaariin ovat toisaalla tässä lehdessä.

Suomen Historiallisen Seuran vuosijäsenet 

voivat noutaa tai tilata jäsenetuihin kuuluvan 

kirjan Tiedekirjasta os. Kirkkokatu 14, 00170 

Helsinki, <tiedekirja@tsv.fi>, p. 09-635 177.


