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Prof. Markku Peltonen
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Prof. Irma Sulkunen, varapuheenjohtaja
Prof. Kari Teräs
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 osoitteessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla
tai kirjeenä.

PÄÄKIRJOITUS

1812–2012: Vanha Suomi, Helsinki, Turun kokous
Muutama vuosi sitten Suomessa ja Ruotsissa juhlittiin näyttävästi
Merkkivuotta 1809, mutta vähintään yhtä tärkeä yksittäinen vuosi
on 1812. Tänä keväänä tuli kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun Helsinki
nostettiin Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi ja keisari
Aleksanteri I:n päätti liittää Vanhan Suomen “Uuden Suomen”
yhteyteen. Lisäksi Turussa juhlitaan elokuussa 2012 Aleksanteri I:n ja
Ruotsin kruununprinssi Karl Johanin tapaamisen 200-vuotismuistoa.
Tuolloin Ruotsi luopui tavoittelemasta Suomea takaisin, mikä rauhoitti
merkittävästi Itämeren seutua ja helpotti myös Suomen asemaa
Ruotsin ja Venäjän välissä.
Kaikki kolme tapahtumaa ovat merkittäviä Suomen historian kannalta,
vaikka niiden vaikutusten tulkinnat ovat suuresti vaihdelleet. Suomessa on viimeistenkin vuosikymmenten aikana tehty varsin paljon
korkealuokkaista tutkimusta näiltä aloilta, sillä esimerkiksi Max
Engmanin, Osmo Jussilan, Yrjö Kaukiaisen, Matti Klingen, Jyrki
Paaskosken, Raimo Rannan ja Nils Erik Villstrandin havainnot ovat
valottaneet monipuolisesti näitä monimutkaisia prosesseja ja ilmiöitä.
Lisäksi tulossa on – ja on vastikään ilmestynytkin – useita tutkimuksia
ja julkaisuja, joissa näitä teemoja pohditaan. Niistä mainittakoon
esimerkiksi Viipurin läänin 1700- ja 1800-luvun historiat sekä
Antti Räihän Jyväskylän yliopistossa elokuussa 2012 tarkastettava
väitöskirja Itä-Suomen kaupunkilaitoksesta ruotsalaisen ja venäläisen
käytännön puristuksessa 1700-luvun puolimaissa.
Vanha Suomi on oivallinen sparraaja Suomen historian hahmottamisessa eli pohdittaessa, mitä “Suomi” oli ja on. Vanha Suomi
mahdollistaa myös aidot kansainväliset vertailut, sillä tuo Ruotsin
Venäjälle vuosina 1721 ja 1743 luovuttama alue ja sieltä nousevat
teemat avaavat tärkeitä näkökulmia muun muassa ruotsalaisen järjestelmän etuihin ja puutteisiin.
Suomen Akatemian rahoittamassa Tampereen yliopiston, Jyväskylän
yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä tutkimuksen huippuyksikössä
“Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yh-

teiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000” (http://www.
uta.fi/yky/coehistory/fi/index.html), tutkitaan sitä, millaiseksi Suomi
on muotoutunut aikojen kuluessa. Huippuyksikön yksi osaryhmä arvioi
muun muassa organisaatioita ja instituutioita sekä niiden toimintaa
pitkällä aikavälillä.
Mikäli Itä-Suomen kehitystä katsotaan vaikkapa talouselämän kehityksen kannalta, havaitaan, että alue hyötyi merkittävästi Venäjänyhteydestä. Se ei tietenkään ollut minkään yksittäisen järjestelmän
tai toimintatavan “vika” tai “ansio”. Silti Viipurin lääninä ennen vuotta
1710 ja uudestaan vuoden 1812 jälkeen tunnettu alue muuttui sadan
vuoden aikana suuresti: kun vielä Ruotsin suurvalta-ajalla Viipuri
oli hallinnut Ruotsin valtakunnan itäosien elinkeinoelämää mielin
määrin, 1700-luvulla Hamina nousi lähes tyhjästä Ruotsin kruunun
tuen myötä vahvaksi paikalliseksi kilpailijaksi ja talouskeskukseksi.
Keisarikunnan pääkaupunki Pietarin taloudellista vaikutusta Karjalankannaksella ja Itä-Suomessa tuskin kukaan kiistää. Kuten Markku
Kuisma ja Jorma Ahvenainen ovat osoittaneet, Vanhassa Suomessa
yhtyivät mielenkiintoisella tavalla ruotsalainen valvontaan ja tiukkoihin
sääntöihin perustunut taloudenpito sekä venäläinen selkeästi liberaalimpi ja myös muiden kuin kunkin kaupungin pienen eliitin etuja yhdistänyt politiikka.
Petri Karonen, puheenjohtaja

Toiset valtakunnalliset
suomalaiset
Historiantutkimuksen päivät
Helsingin yliopisto ja Tieteiden talo
25.–27. lokakuuta 2012
Historiantutkimuksen päivien kotisivu on Helsingin yliopiston filosofian,
historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sivuilla osoitteessa
<www.helsinki.fi/fhkt/tutkimus/hitu/index.htm>.
Sivulla ovat päivien ohjelma, työryhmiin osallistuvien abstraktit, ilmoittautumisohjeet ja majoitusinfo. Osallistumismaksu on 40 € (opiskelijoilta
15 €).
Päivien kansainväliset pääalustajat ovat prof. David Armitage, prof. Pieter
Spierenburg ja PhD Jenny Andersson, joita esiteltiin tarkemmin edellisessä
jäsenlehdessä. Alustusten otsikot tulevat kotisivulle kesän aikana.
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 ja tutkija Tapio Salminen. Käytännönasioita
hoitavat fhkt-laitoksella Ere Nokkala (ere.nokkala@helsinki.fi) ja Laura
Tarkka (laura.tarkka@helsinki.fi) sekä SHS:ssä toiminnanjohtaja Elina
Katainen (shs@histseura.fi).

TERVETULOA!
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Salanimillä, nimimerkeillä ja aivan anonyymisti
Suomen kirjahistoriallisen seuran kevätseminaari Kansalliskirjastossa

Suomen kirjahistoriallisen seuran XVIII seminaari järjestettiin yhteistyössä
Kansalliskirjaston kanssa sen auditoriossa 20.4.2012. Aiheena oli Piiloteltua
kirjoitusta, kätkeytyviä tekijöitä. Esillä olivat salanimien ja nimimerkkien
käyttö sekä anonyymi julkaiseminen 1700-luvulta tähän päivään.
Seminaari lähti liikkeelle dosentti Timo Kaitaron Ranskaan ja ranskankieliseen
kirjallisuuteen keskittyneellä esitelmällä Kierrätys, kaappaus ja kollaasi 1700luvun filosofisessa klandestiinikirjallisuudessa. Ranskassa levisi 1700-luvulla
monenlaista kiellettyä ja epäilyttävänä pidettyä kirjallisuutta. Siihen kuuluivat
esimerkiksi kristillistä heterodoksiaa edustavat teokset, hallitsijan vastaiset
poliittiset pamfletit ja englantilaisten deistien kirjoitukset, joissa muun muassa
torjuttiin kristinuskoon liitetyt ihmeet ja korostettiin Jeesuksen moraalisia
opetuksia. Näitä ei ollut lupa julkaista ja levittää, mistä syystä tällaisesta
kirjallisuudesta kiinnostuneet keksivät monenlaisia keinoja saattaa tekstit
lukijoiden käsiin. Kirjoja julkaistiin nimettöminä tai salanimillä, kirjapainojen
ja painopaikkojen nimet olivat usein keksittyjä. Tekstejä levitettiin myös
kopioituina käsikirjoituksina, koska näin voitiin kiertää painettuun kirjallisuuteen kohdistettu sensuuri. Kopioitaessa tekstit saivat usein uusia sisältöjä,
koska kopistit tekivät niihin omia lisäyksiään tai poistivat joitain kohtia tai osia.
Levitys hoitui muun muassa kiertelevien kirjakauppiaiden eli kolportöörien
avulla. Nämä levittivät kirjoja ja käsikirjoituksia lukijoille ”takin alta”.
1800-luvun naiskirjailijoiden maailmaan siirryttiin filosofian tohtori Heidi
Granströmin johdattamana. Esitelmässään Ei nimimerkki naista pahenna.
1800-luvun romaaneista ja niiden tekijöistä Granström tarkasteli yhtäältä
kirjallisia kalentereita ja romaaneja kirjallisuuden lajeina, joita erityisesti
naiset kirjoittivat, joskin monesti nimimerkin turvin. Nimimerkillä esiintyminen
oli tavallista kirjoitettaessa asioista, joita ei pidetty kovin tärkeinä tai julkaistaessa vähäarvoisina pidettyjä tuotoksia. Romaani ei syntyessään ollut
vielä arvostettu kirjallisuuden laji ja siksi naiset päästettiin helpommin
romaanikirjailijoiksi kuin kirjoittamaan vakavampina pidettyjä tekstejä. Romaania pidettiin luonteeltaan feminiinisenä, mikä johti siihen, että myös
monet miehet kirjoittivat romaaninsa naisten nimistä muokkaamillaan nimimerkeillä (esim. Ulla-täti, Maiju Lassila).

Anonyymiuteen ja nimimerkin käyttöön motivoiduttiin monista syistä. Ne
antoivat tekijälle mahdollisuuden piiloutua, mutta niiden käytöllä voitiin korostaa myös omaa nöyryyttä – tekijä ei vaatimattomuuttaan katsonut voivansa
kirjoittaa omalla nimellään, vaan turvautui nimimerkkiin. Nimimerkki saattoi
toimia myös mainoksena. Viimeksi mainitusta esimerkkinä Heidi Granström
mainitsi Axel Gabriel Ingeliuksen nimimerkin Granrislöjan, joka viittasi
Ingeliuksen aiemmin julkaiseman kirjan nimeen. Näin tekijä halusi viestiä
lukijalle olevansa myös käsillä olevan uuden kirjan kirjoittaja.
Akatemiatutkija, dosentti Kirsti Salmi-Niklander tarkasteli omassa esityksessään
salanimiä ja sosiaalista tekijyyttä nuorten aikuisten keskusteluyhteisöissä
1880-luvulta 1920-luvulle. Hän otti esille erityisesti opiskelijayhteisöissä, varsinkin osakuntien piirissä syntyneen lehdistön sekä työväenliikkeen lehdet.
Monet lehdistä oli tarkoitettu luettaviksi ääneen, mistä syystä niissä saatettiin
lukijan sijasta puhutella lehden kuulijaa. Näissä lehdissä salanimien käyttö oli
hyvin tavallista. Esimerkiksi Högforsin sosiaalidemokraattisen nuorisoseuran
lehdestä Valistaja voidaan erotella viidenlaisia nimimerkkejä. Henkilönimestä
muodostetut nimimerkit pohjautuvat usein Raamattuun (Jesajas, Repekka).
Nimimerkit saattavat tarkoituksellisesti ilmaista tekijän sukupuolen (Hulivilityttö, Nuuskajussi), vihjata kirjoittajan sukupuoleen (Euroopan kyttä), yhdistää sukupuolia tai ohittaa täysin kysymyksen siitä, onko kirjoittaja mies vai
nainen (X).
Salmi-Niklander esitteli myös tutkimuksia, jotka kertovat nimimerkkikäytänteistä ja jotka auttavat nimimerkkien analysoinnissa. Hänen esityksessään oli monia valaisevia esimerkkejä nimimerkkien ja salanimien käytöstä. Kysymykseen siitä, miksi nimimerkkiä käsinkirjoitetuissa lehdissä
käytettiin, esitelmöitsijä vastasi nostamalla esiin muun muassa sosialistiseen
liikkeeseen kuuluvan kollektiivisen toiminnan ja kollektiivisen taiteen ihanteet,
käsikirjoituskulttuuriin ja sosiaaliseen tekijyyteen liittyvät seikat sekä
sisällissodan traumat, jotka olivat tehneet ihmisistä varovaisia esiintymään
liian hanakasti omalla nimellään.
Viimeisessä, tutkija Päivikki Karhulan esityksessä siirryttiin nykyaikaan.
Hän käsitteli verkkoon liittyviä anonymiteettikysymyksiä. Karhula piti anonymiteettia hyvänä ratkaisuna verkkoympäristössä. Se mahdollistaa keskustelun omaan elämään liittyvistä asioista nimettömänä. Näin voi ottaa esiin
sellaisia kipeitä asioita, joista ei halua puhua omalla nimellään. Anonymiteetti
helpottaa niiden kansanryhmien keskusteluun osallistumista, joihin kohdistuu

etnistä, poliittista tai uskonnollista rasismia tai epäluuloa. Myös muiden
kannoista eriäviä mielipiteitä on helpompi esittää anonyymisti.
Ihmisten perusoikeuksiin kuuluu tietty yksityisyyden suoja sekä liikkumisvapaus, syrjimättömyys, kokoontumisvapaus, mielipiteen ja uskonnonvapaus sekä sananvapaus. Anonymiteetti on monien näiden oikeuksien
toteutumisen ehto. Kuitenkaan anonymiteetti ei välttämättä toteudu yksilön
ja viranomaisten välisissä suhteissa. Suhteessa yksityishenkilöihin henkilöllä
voi olla anonymiteetti (esimerkiksi muut asiakkaat eivät saa tietoa siitä,
mitä kirjoja lainaat kirjastoista), mutta viranomainen tai instituutio saa
henkilöstä tarvitsemansa tiedot (esimerkiksi, mitä kirjoja olet lainannut).
Verkkoympäristössä anonymiteettiin liittyy myös ongelmia, kuten erilaiset
turvallisuuskysymykset (hakkerointi, vihapuhe).
Anonymiteetti ja tavat sen ilmaisemiseen ovat vanha käytäntö, joka ilmenee
historian kuluessa eri tavoin, joskin anonymiteetin syissä ja toteuttamisessa
on eri vuosisatojen välillä monia yhtenäisiäkin piirteitä. Kysymys puhuttaa
varmasti jatkossakin, myös suuren yleisön keskuudessa. Aika ajoin julkisuudessa näet herää keskustelua yksilöiden toiminnan valvonnasta ja
intimiteettisuojasta. Sateisesta ilmasta huolimatta paikalle oli kerääntynyt
parikymmenpäinen yleisöjoukko, ja kaikki esitykset herättivät vilkasta
keskustelua.
***
Suomen kirjahistoriallinen seura pyrkii lisäämään ja syventämään kirjan
historian ja nykypäivän tutkimusta ja tuntemusta sekä ylläpitää keskustelua
kirjan kulttuurihistoriallisesta merkityksestä. Se järjestää kahdesti vuodessa
kirjahistoriallisen seminaarin ja jäseniltoja sekä retkiä kirjahistorian kannalta
kiinnostaviin tutustumiskohteisiin (kirjastot, museot, instituutit). Lisätietoja
seuran toiminnasta antaa sihteeri Kirsti Salmi-Niklander (kirsti.salminiklander@helsinki.fi). Suomen kirjahistoriallinen seura tekee yhteistyötä
muiden tieteellisten seurojen, muun muassa Suomen historiallisen seuran
kanssa.

Tuija Laine
Kirjoittaja on Suomen kirjahistoriallisen seuran puheenjohtaja

Kasvatuksen historia -hankkeen
loppuseminaari
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali
maanantaina 24. syyskuuta
Tilaisuudessa julkistetaan teossarjan III osa Tiedon ja
osaamisen Suomi (toim. Pauli Kettunen ja Hannu Simola)
ja arvioidaan hankkeen merkitystä ja antia. Tarkempi
ohjelma tulee SHS:n kotisivulle <www.histseura.fi>
loppukesästä.

Kuva: Raivolan lastenkodin poikia puutöissä 1920-luvun puolivälissä. Yksityiskokoelma.

SEURAN KEVÄTKAUSI 2012

Suomen Historiallinen Seura järjesti alkuvuodesta 2012 kevätkokouksen lisäksi
kolme tilaisuutta, joista ensimmäinen oli naistenpäivänä 8. maaliskuuta
Tieteiden talolla. Tuolloin kuultiin kaksi esitelmää, jotka pohjasivat tuoreisiin
naishistorian tutkimuksiin. Aluksi VTT Aija Kaartinen kertoi väitöskirjastaan
Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi. Esitystä kommentoi prof. Irma Sulkunen.
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen puolestaan alusti tutkimuksensa Ujostelemattomat
– Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa teemoista. Kommentoijana oli
dos. Anu Lahtinen. Molemmat alustukset innostivat runsaslukuisen yleisön
kyselemään ja keskustelemaan. Puhetta tilaisuudessa johti dos. Marja Jalava.
Maanantaina 26. maaliskuuta Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ja
Suomen Historiallinen Seura järjestivät yhdessä 1700-luvun kirjallisuusillan,
jonka aikana perehdyttiin englantilaisen Daniel Defoen ja irlantilaisen Jonathan
Swiftin henkilöhistoriaan, tuotantoon ja alkuperäisiin teksteihin. Kirjailijat
tunnetaan ennen muuta teoksistaan Robinson Crusoe ja Gulliverin matkat,
mutta kuulijakunta oppi Defoen ja Swiftin olleen laajalti kiinnostuneita aikansa
ilmiöistä ja kirjoittaneen niistä monissa muodoissa romaaneista poliittisiin
pamfletteihin. Tilaisuuden avasi TT Minna Ahokas, minkä jälkeen FT Aino
Mäkikalli alusti Daniel Defoesta kirjallisena toimijana 1700-luvun alkupuolen
Englannissa. Tilaisuuden jälkipuolella näyttelijä Frank Boyle esitti alkukielellä,
1700-luvun asuun pukeutuneena Jonathan Swiftin tekstejä. Esitystä rytmitti
muusikko Markku Lauren soittamalla 1700-luvun alkupuolella eläneen
irlantilaisen Turlough O’Carolanin sävellyksiä.
Torstaina 26. huhtikuuta keskusteltiin Tieteiden talolla kirjeiden kirjoittamisen historiasta ja kirjeiden käytöstä historiantutkimuksen lähteenä. Seminaari perustui Historiallinen Arkisto -sarjassa 2011 julkaistuun kirjaan Kirjeet
ja historiantutkimus. Teoksen kirjoittajista Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen,
Kirsi Vainio-Korhonen, Kirsi Keravuori, Kaisa Vehkalahti ja Jaana Tornioja-Latola
esittelivät omia teemojaan ja erittelivät yleisesti kirjeiden tekstuaalisuutta,
sosiaalisuutta, arkistointia, dialogisuutta, totuudellisuutta ja materiaalisuutta,
samoin kirjeisiin pohjaavan tutkimuksen eettisyyttä.
Alustukset käsittelivät muun muassa aatelisten kirjeenvaihtoa uuden ajan alun
Ruotsissa, jossa kirje ei vielä ollut kahden henkilön välinen viesti, vaan kirjeitä
postitettiin kopioina sukulaisille ja ystäville ja luettiin ääneen kuulijajoukolle.
Postisalaisuuskaan ei ollut voimassa, joten arkaluontoisimpia asioita ei kirjeisiin
kannattanut panna. 1600–1700-luvulla aatelisto piti kirjeen kirjoittamisen

taitoa tärkeänä niin tytöille kuin pojille, mutta naisilla taito oli vielä heikko ja
riippui pitkälti isän halukkuudesta panostaa tyttöjen koulutukseen.
Kirjeiden kirjoittaminen levisi 1800-luvulle tultaessa yhä laajempiin piireihin.
Itseoppineiden kirjoittajien tutkimushanke on tuonut esiin kirjekokoelmia,
jotka kertovat rahvaan arjesta, sosiaalisista verkostoista, palveluksista
ja vastapalveluksista, sairauksista ja kuolemasta. Yleisesti ne kuvastavat
koulutuksen lisääntymistä, yksilöllistymistä ja sääty-yhteiskunnan murtumista.
Seminaarissa tarkasteltiin myös kirjetutkimuksen erityisongelmia, esimerkiksi
sitä, missä määrin kirjeet kertovat kirjoittajan ajatuksista ja tuntemuksista,
missä määrin niitä taas säätelevät vaikkapa sovinnaisuudet, kerronnan kaavat
tai sensuuri.
Seminaarin kommentaattori Mika Kallioinen kiteytti kirjan tavoitteeksi metodisten välineiden kehittelyn kirjeiden tutkimiseen ja tulkitsemiseen. Kirjan
otsikkoa hän piti hieman harhaanjohtavana, koska teos keskittyy yksityiseen
kirjeenvaihtoon ja esimerkiksi instituutioiden välistä kirjeenvaihtoa ei juuri
käsitellä. Kallioinen jäi kaipaamaan myös loppulukua, jossa kiinnostavat, mutta
irrallisiksi jäävät johtopäätökset koottaisiin yhteen. Toiseksi kommentaattoriksi
pyydetty Helena Pilke pohti historiantutkimuksen niin kutsutun eettisen käänteen vaikutusta kirjeiden tutkimiseen ja käyttöön lähdeaineistona ja kysyi,
pitäisikö menneisyyden ihmisille taata intimiteettisuoja ja koskemattomuus.
Keskustelussa mietittiin myös sitä, milloin ihmisten tekemisistä voidaan kertoa
näiden omalla nimellä, milloin taas tunnistaminen pitäisi estää. Eettinen
näkökulma kiinnosti yleisöä siinä määrin, että sen pohjalta alettiin kaavailla
omaa seminaaria.
Elina Katainen

SEURAN TOIMISTO MUUTTAA
Reilut kaksikymmentä tieteellistä seuraa on näihin
asti majaillut Tieteiden talon toisen kerroksen tilavassa salissa 207. Tänä kesänä seurat siirtyvät uuden tarjoilutilan tieltä samassa kerroksessa olevaan
pienempään huoneeseen. Uuteen toimistoon pääsee
portaikossa olevasta ovesta, jonka yläpuolella on
talon kouluajoilta periytyvä teksti:

Opettajien huone ja kanslia

UUSI KÄYTÄNTÖ VUOSIJÄSENTEN ILMAISKIRJOJEN JAKELUSSA
Niitä vuosijäseniä, jotka haluavat tilata itselleen jäsenetuihinsa kuuluvan vuoden
2012 ilmaiskirjan Lapsi matkalla maailmaan – Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään (Historiallinen Arkisto 135) pyydetään tekemään kirjasta ennakkotilaus 31.7.2012 mennessä, jotta teoksen kustantaja SKS voi määritellä
sen perusteella kirjan painoksen. Tämän jälkeen tulleita tilauksia ei voida valitettavasti ottaa huomioon. Tilaukset osoitetaan (myös siinä tapauksessa, että
kirja noudetaan Tiedekirjasta) kirjakauppa TIEDEKIRJALLE joko sähköpostitse:
tiedekirja@tsv.fi tai postitse: TIEDEKIRJA, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki.
Muistakaa liittää tilaukseen postiosoitteenne.
Vuoden 2012 vuosijäsenten ilmaiskirja on:

LAPSI MATKALLA MAAILMAAN
Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään
Toimittaneet Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen

Kirsi-Maria Hytönen, Pasi Saarimäki ja Heli Niskanen: Syntymän pitkä kaari
I Syntymätöntä ja syntynyttä suojelemassa
Susanna Niiranen: Kipua, surua ja häpeää. Äidiksi tulon pelkoja keskiajalla
Jenni Kuuliala: Pyhimysten ja paholaisen keskellä. Vastasyntyneiden lasten
yhteys yliluonnollisiin olentoihin keskiajan Euroopassa
Anu Lahtinen: “Kasvakoon lapsi kunniaksi vanhemmilleen ja seurakunnalleen”.
Aatelisen jälkikasvun odotusta 1500-luvulla
II Vastasyntynyt ja äiti osaksi yhteisöä
Pasi Saarimäki: Aviottoman raskauden ongelma 1800-luvun lopun
sisäsuomalaisissa maaseutuyhteisöissä
Marja-Liisa Keinänen: Vastasyntyneen muovaaminen lapseksi. Syntymän
jälkeiset rituaalit ja lapsen sosiaalinen syntymä suomalaisella maaseudulla
1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa
Sofia Kotilainen: Kauaskantoisia päätöksiä elämän alkutaipaleella. Maaseudun
vanhemmat ja etunimen valinta vastasyntyneelle

III Yksilöllistyvä syntymä
Pirjo Markkola: Työläislapsen matka maailmaan
Kirsi-Maria Hytönen: Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten
muistelukerronnassa 1940–1950-luvuilta
Lena Marander-Eklund: Lapsen syntymä koettuna ja kerrottuna
Pasi Saarimäki: Syntymän pysyvät ja muuttuvat tarinat

TYÖVÄENPERINNE RY PALKITSI PARHAITA
TYÖVÄENTUTKIMUKSIA
Sami Suodenjoen väitöskirja Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899-1909 (2010) valittiin maaliskuussa vuoden 2012 parhaaksi työväentutkimukseksi. Valinta
teh-tiin vuosina 2010-2011 ilmestyneiden tieteellisten tutkimusten joukosta.
Suodenjoki tarkastelee työväenliikkeen nousua Urjalassa suutari Lindholmin
näkökulmasta. Palkintoraadin mukaan tekijä analysoi ansiokkaasti sivuraiteelle joutuvan järjestöihmisen toiminnan pohjalta 1800-luvun lopun ja
1900-luvun alun murrosta paikallisyhteisössä.
Vuoden Työväentutkimus -raati myönsi lisäksi kunniamaininnan Johanna
Annolalle väitöskirjasta Äiti, emäntä, virkanainen, vartija. Köyhäintalojen
johtajattaret ja yhteiskunnallinen äitiys 1880-1918 (2011). Annola pureutuu
työssään naisvaltaisen ammatin syntyyn ja köyhäinhoidon käytäntöjen muotoutumiseen.
Molemmat tutkimukset ovat ilmestyneet Suomen Historiallisen Seuran
Bibliotheca Historica -sarjassa.

ENSIMMÄISET HISTORIABLOGI-PALKINNOT
JAETAAN SYKSYLLÄ – EHDOTA SUOSIKKEJASI!
Suomen Historiallinen Seura, Historiska Föreningen ja Agricola Suomen
historiaverkko jakavat syksyllä 2012 ensimmäiset blogipalkinnot historiaaiheisille verkkosivustoille. Voit ehdottaa omia suosikkejasi 15. elokuuta
mennessä Anu Lahtiselle os. anu.lahtinen@utu.fi.

HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA
TUTUSTU Historialliseen
Aikakauskirjaan os.
http://pro.tsv.fi/haik/
TILAA lehti SHS:n jäsenhintaan
33 € os. http://pro.tsv.fi/
haik/tilaukset.htm
KESKUSTELE historiasta HAikfoorumilla os.
http://agricola.utu.fi/
keskustelu/
viewforum.php?f=11%22

SISÄLLYS
1812-2012: Vanha Suomi, Helsinki, Turun kokous
Historiantutkimuksen päivät
Salanimillä, nimimerkeillä ja aivan anonyymisti
Kasvatuksen historian loppuseminaari syyskuussa
Seuran kevätkausi 2012
Uusi käytäntö vuosijäsenten ilmaiskirjojen jakelussa
Palkittuja kirjoja
Historiablogi-palkinto
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Historia-alan ajankohtaiset tapahtumat ja mielenkiintoiset
tilaisuudet löydät parhaiten verkossa
www.histseura.fi
ja
agricola.utu.fi
Käy tutustumassa!

