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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. 
Vuosijäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 €). Jäsenet saavat 
maksutta jäsenlehden ja noin 25 % alennusta niin seuran omista kuin 
monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 
14) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 7). Verkkokirjakauppa on 
osoitteessa <kirjat.finlit.fi>. Tilausta tehdessänne kertokaa olevanne 
Suomen Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan 
tilausmaksu on seuran jäsenille 33 euroa.

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää SHS:n kotisivulla osoit-
teessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran 
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä.



PÄÄKIRJOITUS

Kriisit ja niiden tutkiminen

Helsingissä vietettiin tammikuun alussa jälleen Tieteen päiviä, 
jotka järjestettiin nyt jo 14. kertaa. Tänä vuonna monipuolinen ja -
tahoinen ohjelma keskittyi otsikon ”Kriisi - uhka ja alku” alle. Teema 
on sekä erittäin laaja että - ja todennäköisesti nimenomaan juuri siksi 
- historiantutkijoille tärkeä ja läheinen: samalla tällaisten ongelmien 
tutkimus kuuluu aidosti niihin historian osa-alueisiin, joista voi aidosti 
olla hyötyä myös tähän päivään ja tulevaisuuteen. 

Historiantutkimus ei tietenkään voi olla näin laajan aiheen kyseessä 
ollessa ainoa eikä ehkä edes tärkein osa-alue, sillä Tieteen päivien 
luonteeseen kuuluva monitieteisyys mahdollistaa aidosti aivan eri 
näkökulmista ongelmaa tarkastelevat lähestymistavat. Kuitenkin 
viiden päivän aikana oli viidessä eri aihekokonaisuudessa tarjolla 
yli 70 kriisejä valottavaa sessiota, joissa esiintyi laskujeni mukaan 
peräti 21 Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäsentä. 

Suomalainen historiantutkimus on aina toiminut läheisessä 
vuorovaikutuksessa tiede-elämän ulkopuolisen yhteiskunnan 
kanssa, ja juuri tällaiset suurtapahtumat ja niissä hankittu näkyvyys 
edistävät merkittävästi oman tieteenalan asemaa, tunnettuutta ja 
vaikuttavuutta.  

Tieteen päivälle on perinteisesti laadittu myös ennen muuta suurelle 
yleisölle suunnattu artikkelikokoelma, jossa eri tieteenalojen edustajat 
kirjoittavat tiiviitä katsauksia ja teemajuttuja asiantuntemuksensa 
aihealueilta. Tänä vuonna kokoelma ilmestyi nimellä ”Kaikki syntyy 
kriisistä” (Gaudeamus 2013, 334 s.), ja sen yhtenä toimittajana on 
seuran tutkijajäsen ja aiempi puheenjohtaja Kimmo Katajala. Yhtenä 
teoksen kirjoittajista olen osin jäävi sanomaan julkaisun sisällöstä 
paljoakaan, niin silti tohdin väittää, että teoksen 18 artikkelista ja 
16 kainalojutusta (joissa niissäkin on useita seuran tutkijajäseniä) 



löytyy monia näkökulmia, jotka antavat aidosti uutta ajattelemisen 
aihetta ja vertailupintaa kaikille historioitsijoille. 

Kriisistä - liittyi se sitten ympäristöön, yhteiskuntaan, yksilöön tai niihin 
kaikkiin - voi joskus seurata myös uutta ja positiivista, mutta oleellista 
on, että kriisien tutkiminen, analysointi ja selittäminen vaativat 
jokseenkin aina myös historioitsijoiden panosta ja näkemystä.  

Petri Karonen
Puheenjohtaja

Suomen Historiallisen Seuran Historia – hanke alkaa!

Millainen historia SHS:sta pitää tehdä?

Esimieskronikka? Historiatieteen julkaisujen nousu ja tuho? 
Sisäisten valtataisteluiden paljastuksia? Yhteiskunnan ja 
tieteellisen seuran vuoropuhelun dokumentointi? Historioitsijat 
sodassa – hiiriä vai miehiä? Naishistorioitsijoiden hidas taival 
seuraan keskiössä? Tieteen ja historian edistäjien ylistys? 
Analyysi toimijoiden motiiveista? Synteesi yhteiskunnan 
vaikutuksista toimintaan?

Aloitusseminaari pe 15.2.2013 klo 17 alkaen 
Tieteiden talo, sali 309. Kirkkokatu 6, Helsinki

Paneelissa keskustelevat:
professori Matti Klinge 
professori Marjatta Hietala 
professori Seppo Hentilä
Puhetta johtaa professori Petri Karonen, SHS:n 
puheenjohtaja

Tule mukaan kuuntelemaan keskustelua ja kommentoimaan!

Tervetuloa!



Sari Katajala-Peltomaa

Pyhimyksiä ja ”ei-kristillisiä” kieliä 
 – kansainvälistymisen haasteita

Lokakuussa 2012 Dubrovnikissa järjestettiin pyhimyskultteihin 
keskittyvä konferenssi ”Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints’ 
Cults and the Dynamics of Regional Cohesion”, jonka teemana oli 
pyhimyskulttien ja alueellisen identiteetin välinen yhteys: miten 
pyhimyskultit vaikuttivat alueen yhteisöllisyyteen ja kollektiivisen 
identiteetin manifestaatioihin; miten yhteisöjen välinen vuorovaikutus 
muokkasi kirjallisia ja kuvallisia malleja pyhimyksistä ja miten nämä 
ilmiöt muuttuivat pitkän ajan kuluessa esimerkiksi poliittisten 
ja alueellisten yhteisöjen uudelleen organisoituessa. Suurin osa 
puhujista oli keskiajan tutkijoita, mutta esitelmien aikakausi vaihteli 
myöhäisantiikista aina 1800-luvulle. Pyhimyskulttien linkittyminen 
alueelliseen koheesioon on vahvasti poikkitieteellinen teema ja 
esitelmien aiheet leikkasivatkin läpi yhteiskunnan ja kulttuurin 
erilaisten elementtien. Konferenssin anti vahvistikin vanhan 
huomion, siitä että keskiajalla uskonto ei ollut erillinen osa-alue vaan 
erottamaton osa kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta, sosiaalisia 
suhteita, kulttuuria ja politiikkaa. 

Konferenssi oli erittäin kansainvälinen, sillä osallistujia oli 
kahdestakymmenestä kolmesta eri maasta – liekö UNESCO:n 
maailmanperintökohde konferenssipaikkana houkutellut osallistujia 
Suomen ja monen Euroopan maan ohella Yhdysvaltoja ja Georgiaa 
myöten. Suurin osallistujia innostanut seikka oli kuitenkin 
Hagiotecan, Kroatian hagiografisen yhdistyksen seminaarien hyvä 
maine. Hagioteca järjestää konferenssit tyypillisesti yhteistyössä 
toisen organisaation kanssa mahdollisimman suuren kansainvälisen 
yleisön saavuttamiseksi. Tämänkertainen yhteistyökumppani oli 
EUROCORECODE projekti ”Symbols that Bind and Break Communities”. 
Tässä Eu-rahoitteisessa projektissa jäseniä on Tanskasta, Norjasta, 
Itävallasta, Virosta ja Unkarista – jo tämä yksistään takasi varsin 
laajan eurooppalaisen osallistujajoukon.



Poikkitieteelliset kansainväliset konferenssit ovat jo pitkään olleet 
tärkeitä uusien tutkimustulosten julkaisu- ja verkostoitumispaikkoja 
historiantutkimuksen saralla. Tässä ei ole siis mitään uutta tai 
poikkeuksellista. Eräs piirre kuitenkin teki Dubrovnikin konferenssista 
harvinaisen anglosaksisen tutkimuksen dominoimassa historiakentässä 
ja siksi haluankin tuoda kokemukseni esiin. Koska monet järjestäjistä 
ovat läheisesti kytköksissä Budapestin Central European Universityyn 
– monet Hagiotecan jäsenistä ovat suorittaneet tutkintonsa siellä 
ja CEU on yhteistyöjäsenenä edellä mainitussa EU-projektissa – oli 
itäeurooppalaisten tutkijoiden osuus osallistujista huomattava. Kertoo 
kenties näkökulmani kapeudesta ja kielitaitoni puutteista, että tämä 
itäisestä Keski-Euroopasta tuleva osallistujajoukko toi mielestäni 
aivan uudenlaista lisäarvoa konferenssille: tätä kautta tietooni tuli 
tutkimuksia ja kollegoja, joista en aiemmin tiennyt mitään, vaikka 
työskentelemme samantyyppisen aineiston parissa. Luulen, että en 
ole tämän ongelman kanssa yksin. Englanninkielinen tutkimus ja 
anglosaksiset suuret kustantajat hallitsevat markkinoita niin, että 
jopa saksan- tai ranskankielisestä tutkimuksesta – italiankielisestä 
puhumattakaan – on vaikea saada tietoa tai löytää teoksia, jollei 
jo tarkkaan etukäteen tiedä mitä etsii. Pienempien kielten kohdalla 
ongelma korostuu entisestään, samalla kynnyskysymykseksi nousee 
toki myös tutkijan oma kielitaito. 

Tämä tilanne nousi myös puheeksi Dubrovnikin konferenssissa, 
painihan suuri osa läsnäolijoista juuri näiden kysymysten parissa: 

Krakovan piispan 
Stanislauksen 
marttyyrikuolema 1079. 
Pyhästä Stanislausta tuli 
Puolan suojeluspyhimys.
(Tieteen viittaus-
oikeuteen liittyen toimitus 
hankkinut kuvan www.tra
ditioninaction.org sivuilta. 
Selventää s. 7 asiaa.) 



miten saada tietoonsa muualla, kenties juuri samoista lähteistä 
tehtyä tutkimusta ja miten saada omat tutkimustuloksensa tietoon 
muille mahdollisesti saman lähdekokoelman kanssa työskenteleville 
tutkijoille. Konferenssin hyvästä hengestä kertonee, se että tilanteesta 
muodostui eräänlainen kasku konferenssikeskusteluissa, joka yhdisti 
meitä ”ei-kristillisiä” kieliä, siis pieniä kieliä, äidinkielenään puhuvia 
tutkijoita.  

Toisinaan edelleen tänä päivänä kielitieteellisessä 
uskonnontutkimuksessa termillä ”non-Christian languages” viitataan 
yleisemmin ei-eurooppalaisiin ja kristikunnan ulkopuolella puhuttaviin 
kieliin, mutta keskiajantutkimuksen kontekstissa tämän voi katsoa 
sopivan hyvin myös moniin slaavilaisiin tai suomalaisugrilaisiin kieliin, 
joiden puhujista osa kristillistyi Länsi-Eurooppaa myöhemmin, ja jotka 
useissa ajan lähteissä esiintyvät barbaareina, pakanoina, ”Toisina”. 
Vähän vino hymy huulessa esitetty kategorisointi ei sarkasmista 
huolimatta ollut vain vitsi vaan aiheuttaa ongelmia tutkimusten 
tiedon saavutettavuuteen ja sen seurauksena kiusallisia tilanteita. 
Keskusteluissa esiin nousi myös muutaman vuoden takainen tapaus, 
jossa (diskreetisti nimeltä mainitsematon) englantilainen tutkija oli 
kansainvälisessä konferenssissa esitellyt ylpeänä uutta tutkimustaan 
puolalaisesta pyhimyksestä Stanislausta (k. 1079). Esitelmässään 
tämä tutkija oli kyseenalaistanut rajusti vanhemmat tutkimukset ja 
oli tuonut tyystin uusia tulkintoja ja esitellyt myös yhden ”uuden” 
pyhimykseen liittyvän lähteen. Epäilemättä hieno esitelmä – näin 
oli todennut myös kuulijoiden joukossa ollut puolalainen tutkija, ja 
jatkanut, että ikävä kyllä mikään näistä tulkinnoista ei juuri tuonut 
uutta tai kumonnut vanhaa tietoa, sillä jokunen vuosi aiemmin juuri 
tällainen tulkinta oli jo esitetty ja aiheesta oli julkaistu tiiliskivimäinen 
teos – puolaksi. 

On helppoa samaistua kumpaankin osapuoleen. On turhauttavaa, 
jos oma kova työ ei saavuta potentiaalisia lukijoita ja samoista 
aiheista, kenties jopa samasta lähdemateriaalista kiinnostuneita 
tutkijoita. Toisin päin tilanne ilmentää epäilemättä monen tutkijan 
unettoman yön kauhukuvaa; harva asia kolauttaa tutkijanylpeyttä 
yhtä kipeästi kuin jäädä laajan yleisön edessä kiinni alokasmaisesta 
perehtymättömyydestä tutkimuskenttään. 

Ongelma korostuu keskiajantutkimuksessa. Keskiaikaisen kirkon 
hallinto ja sen lingua franca, latina, saivat aikaan sen, että samaan 
genreen kuuluvia ja samantapaisia lähteitä, etenkin juuri hagiografista 
materiaalia syntyi eri puolilla Eurooppaa. Komparatiivinen ote, 
samantyyppisten lähteiden vertailu eri puolilta kristikuntaa onkin 



varsin tyypillinen lähestymistapa hagiografisen materiaalin kanssa 
työskennellessä. Lähdemateriaaliin liittyviä kieliongelmia tällainen 
tutkimusote ei kirkon yhteisen kielen vuoksi tuo. Useasti kirkon 
hallinnon tuottamaa materiaalia säilytetään tänä päivän keskitetysti 
Vatikaanin kirjastossa tai arkistossa, joten materiaalin vertailu on 
käytännössäkin suhteellisen vaivatonta. Tämän seurauksena juuri 
saman pyhimyksen elämäkerran, ihmekertomuskokoelman tai 
kanonisaatioprosessin parissa saattaa työskennellä yhtä aikaa useita 
tutkijoita eri puolilta maailmaa. Haasteeksi siis nousee tiedon saaminen 
kaikesta relevantista modernista tutkimuskirjallisuudesta, eikä niinkään 
lähdemateriaalin saatavuus tai käyttö.

Haasteiden ohella tällainen lähestymistapa tuo myös uusia 
mahdollisuuksia, sillä komparaation kautta voidaan saada uutta tietoa. 
Esimerkiksi myös Suomen keskiajan tutkimus saattaisi hyötyä tällaisen 
otteen laajemmasta hyödyntämisestä. Meillä hagiografista materiaalia 
on niukasti ja Pyhää Henrikiä legendoineen on tutkittu varsin paljon, 
usein analyysiä tukevana materiaalina on käytetty muita suomalaisia 
tai ruotsalaisia lähteitä. Kuitenkin vertailu esimerkiksi muiden 
perifeerisempien alueiden pyhien piispojen elämäkertoihin ja ihmeisiin 
voisi tuoda uusia näkökulmia paljastaen esimerkiksi vaikutussuhteita 
tai tiettyä tarkoitusta varten muokattuja kirjallisia malleja, joita on 
käytetty myös Henrikin elämäkerrassa ja ihmekertomuksissa. Juuri 
itäisessä Keski-Euroopassa, kristinuskon ydinalueen ulkopuolella 
syntynyt materiaali ja siellä tehty tutkimus voisi vertailun kautta tuoda 
uuden näkökulman myös kotoiseen Henrikkiimme. 

Kuvan lähde: http://unamsanctamcatholicam.blogspot.fi/2012/
01/obscure-saints-henrik-of-uppsala.html

Upsalan ja 
sittemmin Suomen 
piispan Henrikin 
marttyyrikuolema.
Henrikistä 
tuli Suomen 
suojelupyhimys.
(Toimituksen 
hankkima 
kuva, selventää 
s. 8 tekstiä. 
Käyttö perustuu 
tieteelliseen 
viitaukseen.)



”Ei-kristillisen” kielen puhujana suomalainen tutkija onkin 
ikävästi puun ja kuoren välissä. Suomeksikin pitäisi julkaista, 
ettei äidinkielemme tyystin näivety tieteen kielenä. Edelleen 
suomenkieliset julkaiset myös helpommin tavoittavat muun 
kotimaisen tiedeyhteisön. Jalan saaminen suurien kansainvälisten 
kustantamoiden oven väliin on työlästä ja hidasta. Kielentarkastukset 
ja konferenssimatkat maksavatkin paljon, kansainvälistyminen on 
usein kustannuskysymys. 

Suomessa paine kansainvälistymiseen on kuitenkin kova ja laajan 
verkostoitumisen tarve on historioitsijoiden keskuudessa tiedostettu 
jo pitkään. Kansainvälisten julkaisujen painoarvo on huomattava 
tutkijan meriittejä punnittaessa. Kansainvälistä yhteistyötä tarjottiin 
lääkkeeksi moneen vaivaan myös Dubrovnikin konferenssissa. 
Pienten kielten puhujilla ei ole varaa sisäänpäin kääntyneisyyteen 
kuten kenties suurempien kielialueiden tutkijoilla saattaa olla. 
Harva suomalaistutkija kai pystyy yhtä kylmäverisesti toteamaan 
kuin eräs saksalaiskollegani, että ”tämä englanniksi julkaiseminen 
on kielentarkastuksineen niin työlästä, että en taida siihen tämän 
artikkelin jälkeen enää ryhtyä”. Toisena ääripäänä voi kai pitää 
virolaista arviointisysteemiä, josta myös Dubrovnikissa keskusteltiin.  
Siellä kansainvälisyyden painoarvo on jo viety niin pitkälle, että joissain 
tilanteissa kirja-arvio kansainvälisessä referee-aikakauskirjassa voi 
painaa enemmän kuin vironkielinen monografia! 

Anglosaksinen tai ainakin englanniksi julkaistu tutkimus dominoi 
historian kenttää, samalla tämä tämän päivän lingua franca kuitenkin 
mahdollistaa tutkimustulosten laajemman leviämisen meille ”ei-
kristillisten” kielten puhujille. Selkää ei silti pidä kääntää muilla kielillä 
ja kielialueilla tehdylle tutkimukselle. Riippuu tietenkin tutkimusalasta 
ja -teemasta kuinka välttämätöntä laajempi tuntemus muilla kielillä 
tehdystä tutkimuksesta on ja mitä konkreettista etua se tuo. Iloa 
laajemmasta näkökulmasta ainakin on: Dubrovnikin konferenssi toi 
uusia ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia. Näiden ohella mieleen 
painuvia olivat myös konferenssi-illalliset, jolloin opin georgialaisia 
maljapuhetraditioita sekä kuulin Unkarin vuoden 1956 kansannousun 
ja Prahan 1968 kevään kokijoiden omia silminnäkijämuistoja 
tapahtumista.

   (Kirjoittaja, dosentti Sari Katajala-Peltomaa on Tampereen  
   yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä  
   tutkijana ja SHS:n hallituksen jäsen.) 
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Toiminnanjohtajan tervehdys

Hyvät seuran jäsenet,

Oikein onnellista alkanutta vuotta kaikille!  On ollut mukavaa
palata takaisin opintovapaalta tänne seuran toimistoon, Elina
Kataisen jäljiltä kaikki on hyvässä järjestyksessä ja kunnossa.
Elinalle suurkiitokset asioiden erinomaisesta hoidosta oissaoloni
aikana! Olen vuoden aikana tehnyt aivan muita asioita ja
katselen varmasti vähän eri tavalla kaikkea. Toimisto tuntuu
uudelta ja jännittävältä. Huonekin on muuttunut 206:ksi, se on
pienempi kuin entinen, mutta kotoisa. 

Vuosi lähti reippaasti alkuun Tieteiden Päivien ja yön 
vauhdittamana. Tänä vuona on paljon mielenkiintoista 
tulossa, nythän varsinaisesti alkaa seuran uusi hanke, Suomen 
Historiallisen Seuran historia. Minkälainen historia 
seurasta halutaan tehdä, on keskustelun kohde. Tervetuloa 
pe 15.2. pohtimaan asiaa Tieteiden talolle! Näkökulmia ja 
kysymyksenasetteluita on monia mahdollisia. Hauskasti 
loppukevään, to 16.5, esitelmä- ja keskustelutilaisuus Elämä 
tieteessä pohdiskelee tieteenhistoriaa henkilöhistorian, 
elämäkerran, näkökulmasta. Sekin on mielenkiintoinen 
näkökulma historianhahmottamiseen. 

Maaliskuun alussa la 9.3. on Tuglas-seuran kanssa 
seminaari Viron historiasta. Viron 95 seminaari on todella 
mielenkiintoinen, se on lähialueemme ja silti historiamme 
ovat monilta osin kovin erilaisia, vaikka yhteisiä piirteitäkin 
ja aikoja on. Uskon seminaarin olevan antoisa ja siihen 
voi peilata tätä Suomi on ruotsalainen  -ohjelmasarjaa 
mielessään. Minusta on uskomatonta, että tällainen TV-
sarja, jossa on hyviä asiantuntijoita ja laaja näkökulma, on 
herättänyt niin voimakkaita reaktioita nettikeskustelussa. Se 
on muistutus sekä siitä, että historiantulkinnat ovat tärkeitä 
ja niitä pidetään vaarallisina, poliittisina ja identiteettimme 
rakennusaineina, ja että historian tuloksia mielellään 
haluttaisiin muokata mukavimmiksi. Siksi on täytyy pitää 



kiinni tutkimuksen tieteellisyydestä, epämiellyttävät faktat 
on hyväksyttävä ja yritettävä ymmärtää; emmehän me ole 
vastuussa siitä, mitä aiemmat sukupolvet ovat tehneet, mutta 
parhaimmillaan me voimme ottaa niistä opiksi ja toimia 
itse toisin. Kenties pitäisi pohtia sitä, miten meidät ihmiset 
opetettaisiin katomaan peiliin ja tunnustamaan siinä näkyvät 
asiat. No, tähän osioon saadaan valaistusta huhtikuun 4., 
jolloin on Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena 
toimintana -seminaari. Mutta pakostakin tulee mieleen, että jo 
peruskoulussa tulisi käsitellä Suomen historiaa laajasti. On aivan 
kummallista ja virheellistä anakronismia kuvitella Suomen 
olleen jonkinlainen Ruotsin siirtomaa tai rinnastaa ns. Ruotsin 
vallan aika vaikkapa Neuvostoliiton jatkamaan modernin 
Viron miehitykseen sodan jälkeen! 

Tilaushistoriakeskus eli Tihke täyttää tänä vuonna 80 vuotta. 
Lämpimät onnittelut! Tihke tekee tärkeää ja suurelle yleisölle 
aika näkymätöntä työtä tukiessaan paikallishistorioiden 
kirjoittajia, selvittelemällä tilaajien ja kirjoittajien ristiriitoja, 
mutta ennen kaikkea toimiessaan myös eräänlaisena 
portinvartijana varmistamalla tilattujen historioiden 
tieteellistä tasoa. On todella valitettavaa, että juuri nyt on 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättänyt evätä avustuksensa 
Tihkeltä – ministeriössä ei ilmeisesti ole ymmärretty tieteellisen 
historiankirjoituksen tärkeyttä eikä sitä suurta määrää työtä 
ja toimintaa, mitä avustuksella on saatu aikaan. Toivottavasti 
Tihken talous saadaan järjestymään ja toiminta pysymään 
käynnissä. 

Historia on aina ajankohtainen aihe, innostava ja monisyinen. 
Opintovapaallani kartoitin kesähuvilamme puutarhan historiaa. 
Se paljasti minulle, kuinka eri tavalla tilaa hahmotettiin ja 
arvotettiin 1900-luvun alkupuolella, kun huvilan rakennuttaja 
oli sääty-yhteiskunnan kasvatti. Asia, joka oli ollut aina silmieni 
edessä kaikkina kesinä, kirkastui vasta kun otin siihen tutkijan 
näkökulman. Näkökulman muutos on virkistävää!

Aurinkoisia talvipäiviä!
t.

Julia Burman
shs@histseura.fi

Tieteen pävien 
anti kannustaa 
myös 
näkökulman 
vaihtoon!



VIRO 95 -HISTORIASEMINAARI

lauantai 9.3.2013 klo 12–16

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, sali 104

klo 12.00 emeritusprofessori Seppo Zetterberg: Viron 
itsenäistyminen ja Suomi 1918

klo 12.45 FT, dosentti Heikki Roiko-Jokela (Jyväskylän 
yliopisto): Suomen ja Viron problemaattinen suhde toisen 
maailmansodan pyörteissä ja jälkimainingeissa

klo 13.30 kahvitauko

klo 14.00 FM Ivo Juurvee (Tarton yliopisto): KGB 
tegemised Soome lahel Külma sõja ajal (KGB:n toiminta 
Suomenlahdella Kylmän sodan aikana)

klo 14.45 FM, Tuglas-seuran kirjastonhoitaja Heikki 
Rausmaa: Suomen tuki Viron itsenäistymiselle 1988–1991: 
ei sanoin, vaan teoin

klo 15.30–16.00 loppukeskustelu

Seminaarin kieli on suomi. Ivo Juurvee esiintyy viroksi ja hänen 

alustuksensa suomennos jaetaan seminaariin osallistuville.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestäjät: Suomen Historiallinen Seura ja Tuglas-seura



ELÄMÄ TIETEESSÄ 
–

tieteen historiaa elämäkertatutkimuksen
näkökulmasta

Seminaari to 16.5.2013 klo 17.30--20.00
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

FT Heini Hakosalo, Oulun yliopisto ja
FT Timo Vilén, Tampereen yliopisto

TERVETULOA!

HISTORIALLINEN ARKISTO
Vuoden 2013 jäsenetukirja:  
VIERAS, OUTO, VIHOLLINEN. 
Toiseus antiikista uuden ajan alkuun. 
Toim. Marja-Leena Hänninen 

Kirja on tilattava 12.3.2013 mennessä, jos 
sen haluaa jäsenetuna!

Tilaukset lähetettävä:
tiedekirja@tsv.fi  tai postitse:
Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki 
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