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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 22 euroa vuodessa (opisk. 18 €).
Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista
sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14)
ja SKS:n kirjamyymälässä (Hallituskatu 1). Verkkokirjakauppaan on linkki
seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne kertokaa olevanne
Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran
jäsenille 26 euroa.
Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä SHS:n kotisivuilla
osoitteessa www.histseura.fi. Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta.

PÄÄKIRJOITUS

JULKAISUVALIOKUNNAN KUULUMISIA

Suomen Historiallinen Seura (SHS) luovutti perinteisten sarjojensa
julkaisuoikeuden Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle (SKS) vuonna
2000. SHS:n perinteiset sarjat jatkavat olemassaoloaan uuden
kustantajan huomassa. SHS:n rooli perinteisten sarjojensa osalta on
kuitenkin huomattava, sillä seuralla on oma julkaisuvaliokuntansa,
joka hankkii ennakkolausunnot kaikille SHS:n perinteisiin sarjoihin
tarjotuille käsikirjoituksille ja antaa niiden perusteella suosituksensa
käsikirjoitusten julkaisemiskelpoisuudesta SKS:n julkaisuvaliokunnalle.
Käytännössä SHS:n perinteisissä sarjoissa ei julkaista teoksia, jotka eivät
ole läpäisseet seuran oman julkaisuvaliokunnan käsittelyä.
Kuluneiden kuuden vuoden aikana seurojen välinen julkaisuyhteistyö
on hioutunut uomiinsa. Seuran julkaisuvaliokunnasta on ollut edustaja
myös SKS:n julkaisuvaliokunnassa. Lisäksi SKS:n historia-alan
julkaisutoimintaa hoitava toimituspäällikkö Rauno Endén on toiminut
SHS:n julkaisuvaliokunnan sihteerinä. Näin tieto ja näkemykset ovat
välittyneet julkaisuvaliokunnalta toiselle. Lisäksi SKS on ystävällisesti
kutsunut SHS:n julkaisuvaliokunnan kerran vuodessa yhteistapaamiseen
SKS:n kustannusosastolle. Tällöin on päästy rakentavassa hengessä
keskustelemaan julkaisutoiminnan kehittämisestä, uusista hankkeista
ja asioista, joissa on joskus voitu kokea jotain kitkaakin. Tapaamiset
ovat olleet erinomainen tapa päivittää tilanne, missä kulloinkin ollaan
menossa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä.
Vuonna 2005 SHS:n perinteisissä sarjoissa julkaistiin yhteensä 23
nimekettä. Kun SKS voi julkaista vuodessa noin 100 nimekettä, on SHS:
n perinteisten sarjojen osuudeksi tästä kokonaisuudesta muotoutunut

noin reilu neljännes. Lisäksi SKS on ottanut julkaistavakseen
historia-alaa käsitteleviä teoksia myös omissa sarjoissaan. Näissä on
tutkimusteosten lisäksi julkaistu myös yleisesityksiä ja paikallishistoriaa,
jotka eivät kuulu SHS:n perinteisten sarjojen piiriin. Kaikki seuran
perinteiset sarjat ovat voineet viime vuosina hyvin, niihin on riittänyt
korkeatasoisia käsikirjoituksia, mistä kiitos tutkijajäsenten tuotteliaalle
tutkimustoiminnalle.
Tungosta on ollut lähinnä julkaistavaksi tarjotuissa väitöskirjoissa, joita
SKS voi julkaista historia-alalta vuosittain noin kahdeksan kappaletta.
Monia hyviäkin tarjokkaita on jouduttu hylkäämään. Väitöskirjojen osalta
SKS on siirtynyt vuoden alusta ”on demand” -tyyppiseen julkaisutapaan,
jossa kirjaa valmistetaan vain väittelijän tarpeisiin, tieteelliseen vaihtoon ja
suoraan kirjakauppajakeluun menevä kappalemäärä. Tämän jälkeen teosta
on mahdollista tilata kustantajan digitaalisesta arkistosta perinteiseksi
paperiversioksi valmistettuna tarpeen mukaan vaikka hyvinkin pieniä
määriä. Näin kirjan valmistushinta ja varastointikustannukset saadaan
pidettyä pieninä tinkimättä julkaisun ulkoasusta.
Koska SHS:n sarjoihin varsin usein tarjotaan korkeatasoisia käsikirjoituksia,
jotka eivät kuitenkaan esimerkiksi yleisesityksinä tai oppikirjoina kuulu
SHS:n perinteisten sarjojen piiriin, päätti julkaisuvaliokunta kirjata
ylös seuran perinteisten sarjojen julkaisuprofiilit. Samalla laadittiin
jokaiselle käsikirjoituksia esitarkastavalle lähetettävät ohjeet siitä, mitä
tarkastukselta odotetaan ja myös siitä, millaisia eettisiä periaatteita
tarkastajien tulee noudattaa. Myös SKS on havainnut tällaisen selkeän
esitarkastuksen ohjeistuksen hyväksi ja on päättänyt alkaa noudattaa
SHS:n valiokunnassa valmistettuja ohjeita soveltuvin osin.
Suomen Historiallisen Seuran perinteisten sarjojen julkaisuprofiilit
ovat seuraavanlaiset: 1) Historiallisia Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan
korkeatasoisia suomenkielisiä tutkimusmonografioita. 2) Bibliotheca
Historica on väitöskirjasarja, jossa julkaistavat teokset voivat olla
suomen- tai englanninkielisiä. 3) Vanha ja arvostettu sarja Historiallinen
Arkisto on varattu suomenkielisille historia-alan artikkelikokoelmille.
4) Studia Historica -sarjassa julkaistaan englanninkielisiä

artikkelikokoelmia tai suppeahkoja tutkimusmonografioita. SHS:n
tarkastusmenettelyn piiriin kuuluu myös sarja Studia Fennica Historica,
jossa julkaistaan englanninkielisiä tutkimusmonografioita. Tälle sarjalle
SHS:n julkaisuvaliokunta on esittänyt SKS:n nimeämän tieteellisen
päätoimittajan, joka on professori Pauli Kettunen.
Julkaisuyhteistyö Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa on
poikinut myös muita kuin SHS:n perinteisissä sarjoissa ilmestyneitä
julkaisuhankkeita. Historiallisen seuran alkuun panema Suomen
Kansallisbiografia -hanke on SKS:n biografiakeskuksen suojissa edennyt
jo syksyllä ilmestyvään kahdeksanteen osaan. Kolmiosainen Suomen
maatalouden historia ilmestyi vuosina 2003–2004 ja oli menestys. Nyt
viritellään yhteistyönä kolmiosaista kasvatuksen ja koulutuksen historiaa
käsittelevää kirjasarjaa. Seuran julkaisurintamalle kuuluu siis hyvää.
Toivotan jäsenistölle hyvää alkavaa syyskautta
Kimmo Katajala
Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja

Suomen Historiallisen Seuran
raja- esitelmäsarja

Ma 25.9.2006 klo 18
Professori Christian Krötzl:
Fines terrae.
Maailman ääret ja etäisyyden
suhteellisuus keskiajalla
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Helsinki
Vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Hyvät Suomen Historiallisen Seuran jäsenet,
kaikki jäsenet saavat HArk 121, eli Tutkijat ja sota -kirjan noutaa
ilmaiseksi Tiedekirjasta, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki.
Kertokaa olevanne jäsen ja sanokaa nimenne, siellä on lista. Jos on
ongelmia kirjan saannissa tai asutte pääkaupunkiseudun ulkopuolella
ja toivotte saavanne kirjan postitse, olkaa ystävällisiä ja ottakaa yhteys
seuran toimistoon.
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Dosentti Maria Lähteenmäki

PETSAMON KYSYMYS
eli kuinka Suomen eliitti marssi pohjoiseen

Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen hämmästeli Kirjallisessa Kuukausilehdessä
1868, että ”sitä ei voi uskoa, kuinka paljon kinaa ja taistelua on
kestänyt Lapin autioista tuntureista, joita luonto ei ole varustanut
niin erinomaisilla aarteilla, että näyttäisi syytä olevan käydä niiden
omistamisesta tukkanuottasilla”.
Totta tosiaan. Lapin/Pohjoiskalotin historiasta on löydettävissä jos
jonkinlaisia vallanpitäjiä, kulkijoita, kauppiaita ja seikkailijoita, joilla on
ollut tarve merkitä lapinmaita omille kartoilleen. Ensimmäiset asutuksen
jäljet ovat löydettävissä niinkin kaukaa kuin noin 10 000 vuoden takaa,
jolloin Komsa-kulttuuriksi nimetyn yhteisön edustajat mittailivat
Jäämeren rantoja. Seuraavaksi saapuivat saamelaiset ja heti kohta perässä
muut suomensukuisten kansojen airueet. Lapin alueen ehkä ensimmäinen
selkeä aluekokonaisuus, yhteisverotusalue eli fellesdistrikt, hahmoteltiin
sekin jo 1200-luvulla. Sen rajoja täsmennettiin sittemmin aikojen
saatossa, kunnes koko ajatus yhteisalueesta hylättiin 1800-luvulla.
Ei ole sattuma, että yhteisalue-idea haudattiin juuri kasvavan
kansallisuusaatteen, romantiikan, rotuajattelun ja sulkeutuvien rajojen
vuosisadalla. Suomen Lapin osalta rajasulkujen ensimmäiset tahdit
rummutettiin Suomen sodan (1809) loppumittelöissä, kun keisarikunnan
länsiraja vedettiin Tornionjoki-Muonionjoki-Könkämäeno -linjalle.
Siinä prosessissa syntyi myös käsite ”Suomen Lappi”. Samalla Suomen
suuriruhtinaskunta sai pohjoisen ”vähemmistökysymyksensä”, kun
alueelle jäi noin 900 saamelaista.

Rajanvedot eivät ole koskaan helppoja. Niin ei tässäkään tapauksessa.
Valtakunnanrajan vetäminen Torniosta suoraan Enontekiölle kiukutti
paikallista väkeä: kauppiaiden markkina-alueet pirstaloituivat, jokivarren
tiloista tuli kiistaa ja sosiaaliset ongelmat, kuten aviottomien lasten suuri
määrä, irtolaisuus ja rikollisuuden kasvu, tuntuivat seuraavan rajankulkua.
Itse keisari Aleksanteri I joutui rauhoittelemaan vierailullaan rajasulun
säikähdyttämiä ihmisiä: kauppa Pietariin tulisi korvaamaan menetetyt
markkina-alueet. Lappi, kuten muukin Suomi, käänsi katseensa itään.
Vuoden 1809 rajankäynti oli sikäli merkittävä, että se provosoi
täsmentämään myös syntyneen Suomen Lapin pohjoiset ja itäiset rajat.
Vaatimus rajojen tarkemmasta merkitsemisestä maastoon ja asiakirjoihin
liittyi paitsi kansallisiin intresseihin, myös paikallisiin rajariitoihin.
Tilanteen kärjistymistä pohjoisrajalla kuvaa mm. se, että 1822 Utsjoen
kirkkoherra Jakob Fellman esitti, että suomalaisille oli rakennettava
kauppapaikka Paatsjoen suulle, jossa suomalaiset ja saamelaiset voisivat
vapaasti käydä kauppaa. Kiistely fokusoitui Inarijärvi-Varanginvuonon
seuduille: alueelle, missä Venäjän ja Norjan intressit alkoivat hankautua
ikävästi yhteen. Juuri tämä sama alue tuli olemaan suomalaisten ns.
Jäämerenkäytävä-vaatimuksen kohde.
Vaatimus Jäämeren käytävästä aktualisoitui tutkijoiden keskuudessa
1860-luvulla. Yrjö-Koskisen tulkinnan mukaan 1826 rajasulku oli suuri
vääryys sekä ”Suomenmaalle että Suomen-puolisille lappalaisille”. YrjöKoskisen mukaan Suomen intressinä oli ko. rajanneuvotteluissa saada
nimenomaan saamelaisten oikeudet pysytettyä ennallaan. Norjalaiset

F.L.Güssefeldin Charte
über das Königreich
Schweden (Nürnberg 1793)
esittää Suomen pohjoisosan
rajat idässä vuoden 1743
Turun rauhan mukaan ja
pohjoisessa ja koillisessa
vuoden 1751 rajankäyntiä
noudattaen.

pelkäsivät Venäjän ryöstävän heiltä Varangin alueen hyvät satamat
eivätkä suostuneet keskustelemaan vaihtokaupasta, jonka mukaan
Norja olisi saanut Etelä-Varangin sijaan osan Enontekiön Lappia. YrjöKoskisen mukaan koko Varangin asia oli 1800-luvun puoleenväliin
tultaessa jo niin pilattu, että ”lappalaisraukat saavat sekä Norjassa että
Suomessa ihan suotta kärsiä valtakuntain turhan kateuden ja epäluulon
tähden”. Jo ennen Yrjö-Koskista Elias Lönnrot oli Jakob Fellmanin
hengessä vaatinut kauppapaikkaa suomalaisille Jäämeren rannalta.
Vuoden 1826 rajasopimus aiheutti paljon valituksia, ja etenkin
suomalaiset - joita ei oltu pyydetty neuvottelupöytään lainkaan, näkivät
sen rajoittavan heidän ”ikiaikaisia” oikeuksiaan kalastaa Jäämeressä.
Riitaisuudet jatkuivat ja johtivat lopulta siihen, että raja suljettiin
kokonaan kalastajilta ja porokarjoilta 1852. Vuoden 1852 rajasulku on
Suomen Jäämerenkäytävä-vaatimuksen alkusoitto.
Yliopistoeliitti aloitti Yrjö-Koskisen vanavedessä voimakkaan ”mediasodan” Jäämeren käytävän saamiseksi Suomeen. Liikkeen johtajat
tuomitsivat sekä vuoden 1826 että varsinkin 1852 rajankäynnin. Huomion
arvoista on, että kun aiemmat vaatimukset rajankäynneissä kohdistettiin
Norjaan, alettiin 1852 jälkeen suunnata vaatimuksia suoraan Pietariin.
Mm. vuoden 1882 valtiopäivillä porvarissäädyn edustaja Robert Castrén
nosti asian esille. Hän muistutti, että jo 1854 Venäjän hallitus oli antanut
Suomen ‘lappalaisille’ luvan harjoittaa kalastusta ja hylkeenpyyntiä
venäläisten rannikolla lähellä Norjan rajaa. Neljä vuotta myöhemmin,
1858, oli Suomen senaatin kustannuksella varustettu pari venekuntaa
harjoittamaan kokeeksi kalastusta alueella ajatuksella, että jos
koekalastuksessa onnistuttaisiin, se lisäisi suomalaisten mahdollisuuksia
oman maakaistaleen saamiseksi Jäämeren rannalta.
Onnekas sattuma oli, että Aleksanteri II alkoi 1860-luvun alussa puuhata
Terijoen Rajajoella olevan Systerbäckin kivääritehtaan alueen Suomen
puoleisen osan liittämistä Venäjään. Vuonna 1864 alue liitettiin Venäjään
keisarin lupauksen säestämänä, että Suomi saisi kompensaationa alueen
pohjoisesta. Venäläistämiskausien aikana lupaus kuitenkin hautautui
byrokratiaan, ja suomalaisten vaatimukset asiassa haihtuivat tuuleen.

Suomalaisuusliikkeen inspiroimalle sivistyneistölle Jäämerenkysymys
sen sijaan kasvoi kansalliseksi elintila-kysymykseksi. Oululainen
kirjailija Kaarlo Kramsu kysyi Oulun Wiikkosanomissa tammikuussa
1879 ”Mitä on Suomen kansa?” ja vastasi siihen:
”Se on koko se kansa, joka kieleltään ja kansallisuudeltaan on
suomalainen, asupa siitä sitten osa suurruhtinaskuntamme ulkopuolellaki.
Viron, Inkerin, Aunuksen, Vienan, Norbotten’in ja Ruijan suomalaiset
eroavat kyllä suuremmasta tai vähemmästä määrästä tavoiltaan ja
uskonnoltaanki toisistaan ja meistä, vaan kieleltään ja alkuperältään
owat he kuitenki weljiämme, kansalaisiamme”.
Jäämerenkäytävä-keskustelu intoutui jälleen 1910-luvulla. Mukana
hankkeessa oli jälleen maan sivistyneistö. Gunnar Sarva julkaisi
1917 Senaatin kulkulaitostoimikunnan toimesta kartan Suomelle
suunnitellusta alueesta ja Väinö Voionmaan julkaisi kirjanen ”Suomi
Jäämerellä” 1918. Voionmaan mukaan Jäämeren käytävän saaminen
Suomelle ei ainoastaan korjannut vanhaa vääryyttä, vaan ”suurarvoisen
tuotantolähteen ja tärkeän siirtola-alueen avaamista koko maallemme”.
Jäämeren käytävä oli mitä suurimmassa määrin sekä poliittinen että
kansantaloudellinen kysymys. Vihdoin 1920 Petsamo liitettiin Suomeen.
Suomenmielisten lähes sata vuotta kestänyt haave toteutui.
Viimeinen rajankäynti pohjoisessa käytiin 1944, jolloin Petsamo
menetettiin takaisin Neuvostoliitolle. Jäämerenkäytävä-keskustelu oli
niiltä erin päätöksessä. Samalla sivistyneistön kiinnostus Lappiin hiipui.
1990-luvulla, Neuvostoliiton hajottua, Suomessa virisi jälleen pieni toivo
Petsamon vuokraamisesta, mutta hanke hautautui epärealistisena.
Lähemmin Lapin historiasta ja 1800-luvun rajanvedoista ks.
Lähteenmäki Maria, Kalotin kansaa. Rajankäynnit ja vuorovaikutus
Pohjoiskalotilla 1808-1889. SKS 2004.
Lähteenmäki Maria, The Peoples of Lapland. Humaniora 338. Finnish
Academy of Science and Letters 2006.
Maria Lähteenmäki, Terra ultima. Otava 2006.
Petsamon vuokraamisesta ks. Suomen Kuvalehti elokuu 2006.
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Memoriam – Professori
Aira Kemiläinen,
historian ”Grand Old
(4.8.1919 – 10.7.2006)

emerita
Lady”

Yleisen historian professori, Suomen Historiallisen Seuran kunniajäsen,
emerita Aira Kemiläisen poismeno pysähdytti meidät keskellä
kauneinta kesää maanantaiaamuna 10. heinäkuuta 2006. Hän kuoli
sairauskohtaukseen Vesannon Harinkaalla. Venematka rakkaasta Saijan
saaresta mantereella odottavaan ambulanssiin jäi hänen viimeisekseen.
Aira Tellervo Kemiläinen oli kuollessaan 86-vuotias ja hänet siunattiin
Helsingissä Hietaniemen uudessa kappelissa elokuun neljäntenä, jolloin
hän olisi täyttänyt 87 vuotta. Airaa oli saattamassa laaja sukulais-,
ystävä-, ja kollegajoukko.

Olin saanut Aira Kemiläiseltä viimeisen sähköpostiviestin vain vajaa
kaksi vuorokautta ennen hänen menehtymistään ja pari ystävää
oli ollut puheissa hänen kanssaan vielä myöhään sunnuntai-iltana.
Lähettämässään sähköpostiviestissä hän kertoi elävänsä normaalia
elämää. Hän oli lukemassa Greenfeldin teosta nationalismista, jonka
sisältö oli hänen mielestään enemmän demokratiaa kuin nationalismia,
mutta hän mainitsi myös selkäkivuista. Aira Kemiläinen kertoi myös
positiivisesta palautteesta, jota oli saanut Tieteessä tapahtuu lehden
viimeisessä numerossa (5/2006) ilmestyneestä artikkelistaan Toinen
maailmansota ja Suomen maine ”lännen” arvioimaan. Pienen kansan
asema suurvalojen sodassa Tämä paljon huomiota herättänyt artikkeli
kertoo siitä, miten paljon virheitä sisältyy lännessä julkaistuihin Suomea
ja Suomen asemaa talvi- ja jatkosodassa käsitteleviin teoksiin. Hän
toivoi
antavansa
sysäyksen
laajemmalle
projektille.
Aira Kemiläinen syntyi Kuopiossa 1919 pohjoissavolaiseen sukuun,
jonka jäsenistä moni hankki korkeakoulusivistyksen jo 1800-luvun
lopulla. Aira Kemiläisen kasvuympäristö oli suomenmielinen. Hänen
isänsä Arvi Kemiläinen toimi Savolaisessa osakunnassa ja kuului
vuonna Suomalaisuuden Liiton perustajajäseniin v.1906. Perhe muutti
Helsingistä isän työn perässä ensin Turkuun ja Tampereelle ja takaisin
Helsinkiin, kun Arvi Kemiläinen valittiin vuonna 1927 Teknillisen
korkeakoulun kirjastonhoitajaksi. 1930-luvulla Kemiläisten kodissa
toimitettiin Aitosuomalainen-lehteä ja isän suomalaisuus- ja kansansivi
stysharrastuksista tuli osa perheen arkipäivää. Lukuharrastus tarttui Aira
Kemiläiseen jo varhain. Perheen ainoana lapsena hän pääsi arvokkaisiin
juhliin ja tapasi lapsuudenkodissaan merkittäviä suomalaisuusmiehiä.
Aira Kemiläinen pantiin Suomalaiseen yhteiskouluun, missä
painotettiin kulttuuria ja joka oli hengeltään suvaitsevainen ja
epäpoliittinen. Ruotsin kielen lisäksi Aira Kemiläinen opiskeli
saksaa, ranskaa ja englantia. Laajasta kielitaidosta oli hänelle
hyötyä niin historiantutkimuksessa kuin myöhemmin yliopistoopetuksessa. Aira Kemiläinen orientoitui kansainvälisesti, erityisesti
anglosaksiseen maailmaan. Yhdysvaltoihin Aira Kemiläisen perheellä
oli vankat siteet, olihan Aira Kemiläisen isoisä tehnyt uransa
Westinghouse Electric Companyn palveluksessa New Jerseyssä.

Tultuaan ylioppilaaksi 1937 Aira Kemiläinen aloitti Helsingin yliopistossa
yleisen historian, valtio-opin ja kansantalouden opinnot. Talvisodan
puhkeaminen vaikutti sekä opintoihin että perheeseen. Isä haavoittui
talvisodan ensimmäisen päivän pommituksissa työpaikallaan Teknillisen
korkeakoulun kirjastossa ja kuoli kaksi vuotta myöhemmin 1941. Aira
Kemiläinen toimi syksyllä 1939 tilapäisissä lottatehtävissä Helsingissä,
kesäkuusta lokakuuhun 1941 Sisä-Suomen suojeluskuntapiirin
esikunnassa, vuoden 1941 lopulla Helsingin suojeluskuntapiirin
ilmavalvontatoimistossa, kesällä 1943 I Ilmatorjuntarykmentin
puhdetyötoimistossa
ja
keväästä
1944
huoltotoimistossa
Lotta Svärd -järjestön lakkauttamiseen saakka syksyyn 1944.
Aira Kemiläinen valmistui 1943 filosofian kandidaatiksi sodan varjossa.
Hänen ensimmäinen näyttönsä tulevasta tieteellisestä urasta oli
Historiallisessa Aikakauskirjassa julkaistu pro gradu -työ saksalaisten
historiantutkijoiden käsityksistä Bismarckin Venäjän-politiikasta.
Isänsä tavoin Kemiläinen osallistui Savolaisen osakunnan toimintaan ja
kotiseuturetkille.
Tutkijaksi Kemiläinen kouluttautui
professori Arvi Korhosen
lisensiaattiseminaarissa. Korhonen ohjasi oppilaitaan valitsemaan
aiheensa keskeisistä maailmanhistoriallisista tapahtumista ja
ilmiöistä, mikä hänen mielestään oli edellytys suomalaisten
tutkijoiden pääsylle kansainväliseen tiedeyhteisöön. Samaan
Kemiläinen pyrki myöhemmin Jyväskylän yliopiston professorina.
Valtionarkisto (sittemmin Kansallisarkisto) tarjosi 1940-luvulla
työpaikan useille vastavalmistuneille historian maistereille, myös
Aira Kemiläiselle. Valtionarkiston tieteellisessä ilmapiirissä edistyivät
myös monien virkailijoiden väitöskirjat. Kemiläinen pätevöityi myös
historianopettajaksi ja toimi Käpylän yhteiskoulun historianopettajana
1945–1950 sekä Töölön yhteislyseon vanhempana lehtorina 1957–
1962. Monet hänen oppilaistaan ovat kiittäneet hänen analyyttistä
opetustaitoaan ja muistaneet häntä merkittävimpänä kouluopettajanaan.
Kemiläisen antama korkeatasoinen historianopetus innosti jo lukiolaisia
valitsemaan historian pääaineekseen yliopistossa.

Aira Kemiläisen tieteellisen uran kannalta ratkaisevaa oli se, että
hän sai toisen maailmansodan jälkeisissä niukoissa oloissa Nuorten
tieteenharjoittajien apurahan matkustaakseen väitöskirjatutkimustaan
varten Saksaan. Hän teki 1951–1952 tutkimusta Göttingenissä, joka
tuolloin vielä oli brittien miehittämä, ja 1954–1955 Johann Gottfried
Herder Instituutin apurahan turvin Göttingenissä ja Marburgissa.
Väitöskirjaan tarvittavaa aineistoa löytyi myös Zürichistä, Pariisista ja
Lontoosta. 1950-luvun lopulla Aira Kemiläinen oli Asla-stipendiaattina
Yhdysvalloissa Columbian yliopistossa. Tuolloin hän oli yhteydessä
nationalismin tutkijaan John H. Wuoriseen.
Aira
Kemiläinen
keskittyi
varhaistuotannossaan
aateja
mielipidehistoriaan. Hänen väitöskirjansa Auffassungen über die Sendung
des deutschen Volkes um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts (1956)
käsitteli saksalaisten ajattelijoiden tulkintoja saksalaisuudesta. Kemiläisen
mukaan nämä tunsivat ensin alemmuudentunnetta suhteessa ranskalaisiin
ja englantilaisiin, mutta löysivät sitten perusteita ylemmyydentunteeseen.
Tämän Kemiläinen tulkitsi vaikuttaneen myöhemmin yhdistyneen
Saksan
imperialistiseen
nationalismiin.
Kemiläinen
oli
ensimmäinen yleisestä historiasta väitellyt suomenkielinen nainen.
Teoksesta Nationalism : Problems Concerning the Word, the Concept
and Classification (1964) tuli Aira Kemiläisen siteeratuin tutkimus.
Kemiläisen määrittelyjä ja käsitteitä ovat käyttäneet tutkimuksissaan
useat nationalismin tutkijat. (esimerkiksi Eric Hobsbawm, Anthony D.
Smith, Benedict Anderson ja Miroslaw Hroch). Kemiläisen tarkoituksena
oli laatia uusi laitos tästä klassikoksi muodostuneesta teoksesta, mutta
aika loppui kesken.
Vuonna 1968 ilmestynyt Leopold Rankea koskeva tutkimus
(Die historische Sendung der Deutschen in Leopold Ranke’s
Geschichtsdenken) jäi vähemmälle huomiolle, käsittelihän se Ranken
esittämiä näkemyksiä saksalaisten historiallisesta lähetystehtävästä.
Niin väitöskirjan kuin tämänkin tutkimuksen teema ajankohtaistui
toden teolla vasta niin kutsutun Historiker Streit -keskustelun aikana,
jolloin etsittiin kansallissosialismiin johtaneita tekijöitä ja aatteita.

Mahdollisuudet saada yliopistovirka parantuivat 1960-luvulla, jolloin
osin aluepoliittisista syistä perustettiin uusia yliopistoja. Yleisen historian
tutkijat saattoivat hakea paitsi yleisen historian virkoja myös historian
professuureja, jollaiset perustettiin Oulun ja Joensuun yliopistoihin.
Suomen historian tutkijat hallitsivat kuitenkin 1970-luvun lopulle asti
tieteellistä kenttää Suomen Historiallisessa Seurassa, Historiallisessa
Aikakauskirjassa ja kansainvälisissä historiakonferensseissa.
Aira Kemiläinen siirtyi 1962 Jyväskylän kasvatusopillisen
korkeakoulun historian lehtoriksi. Kun korkeakoulusta tuli
Jyväskylän yliopisto, Kemiläinen nimitettiin yleisen historian
apulaisprofessoriksi
1965,
ja
monien
vaiheiden
jälkeen
professoriksi 1971. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1986.
Yliopistouran alku ei ollut helppoa, sillä Aira Kemiläinen joutui
hankkimaan oppilailleen Jyväskylään mikrofilmattuja tutkimusaineistoja
ja kirjallisuutta. Hänen kaudellaan Jyväskylän yliopiston historian
laitoksella syntyi Saksan aatehistorian, Ranskan vallankumouksen ja
valistusaatteiden tutkimuksen sekä Pohjois-Amerikan tutkimussuunnat.
Nämä tuottivat hänen johdollaan väitöskirjoja sekä kymmeniä pro
gradu- ja lisensiaatintöitä. Historian laitoksella vieraili useita merkittäviä
eurooppalaisia ja amerikkalaisia tutkijoita, ja hän itse osallistui
säännöllisesti historiantutkijoiden maailmankonferensseihin, useimmiten
omalla kustannuksellaan. Monilla kongressimatkoillaan Kemiläinen
hankki myös laajan diakuva-kokoelman, joiden avulla hän johdatteli
oppilaitaan niin antiikin Kreikan kuin Intian historiaan.
Monipuolisen kielitaitonsa ansiosta, saksankielisen kulttuurialueen
tutkijana aloittanut Aira Kemiläinen pystyi liikkumaan monilla alueilla.
Hän tutki 1960-luvun lopulla Ranskassa Avignonin kaupungin liittämistä
Ranskaan vallankumouksen jälkeen (L’affaire d’Avignon, 1971) sekä
Englannissa ja Länsi-Saksassa 1700-luvun nationalismia ja patriotismia.
Eräässä lehtihaastattelussa Kemiläinen korosti, että tutkimukset syntyivät
yötöinä. Yliopiston hallinnonuudistus ja taistelu tutkinnonuudistuksesta
veivät 1970-luvulla ajan luovalta kirjoitustyöltä. Kemiläisellä oli runsaasti
hallinnollisia tehtäviä, hän toimi dekaanina ja laitoksen esimiehenä.
Helsingin yliopiston dosenttina Aira Kemiläinen johti 1960-luvun lopulla
lisensiaatinseminaarin aatehistorian ryhmää ja ohjasi väitöskirjatöitä.

Aira Kemiläinen vietti kesiään Saijan saaressa, jonne matka taittui moottoriveneellä.

Aira Kemiläinen sai 1970-luvun lopussa Suomen Akatemialta rahoituksen
projektille ”Suomen väestön rodullinen alkuperä ja kansallinen identiteetti
suomalaisessa ja muussa eurooppalaisessa ajattelussa 1800- ja 1900luvuilla”. Projektin tuloksena syntyi teos Mongoleja vai germaaneja
(1985) ja neljä väitöskirjaa. Kirjasta otettiin kaksi nopeasti loppuun
myytyä painosta. Jäätyään eläkkeelle Kemiläinen jatkoi saman aihepiirin
tutkimuksia. Suomalaiset, outo Pohjolan kansa -teoksesta tuli niin
ikään hyvin suosittu, ja sen jatkotutkimus, ulkomaalaista lukijakuntaa
palveleva Finns in the Shadow of Aryans ilmestyi 1998. Teoksessa
Toisen maailmansodan paineessa (2001) Kemiläinen johdattaa lukijansa
päiväkirjamerkintöjensä ja kirjeiden välityksellä toisen maailmansodan
tunnelmiin ja pohdintoihin.
Aira Kemiläinen rohkaisi omalla esimerkillään oppilaitaan tieteelliseen
työhön. Naisten tieteellistä uraa hän edisti valitsemalla assistenteiksi
myös naisia. Naisten aseman nostamiseen tähtäsi myös hänen
toimintansa Suomen Akateemisten Naisten Liiton jäsenenä ja Jyväskylän
paikallisosaston puheenjohtajana 1970–82 sekä toiminta Vantaan
Akateemisissa naisissa.
Aira Kemiläinen valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 1975
ja vuonna 2003 hänelle myönnettiin Suomalaisen Tiedeakatemian
kunniapalkinto. Suomen Historiallisen Seuran kunniajäseneksi hänet
kutsuttiin vuonna 2000.

Vantaalle muuttonsa jälkeen hän osallistui säännöllisesti Suomalaisen
Tiedeakatemian jäsenenä kuukausikokouksiin sekä Suomen Historiallisen
Seuran kunniajäsenenä Historiallisen Seuran kuukausikokouksiin
Aira Kemiläistä voi luonnehtia nykytapahtumia aktiivisesti analysoineeksi
tarkkailijaksi, jolla oli voimakas tarve pysyä ajassa mukana. Aira
Kemiläinen ajatteli loogisesti, käyttäytyi hillitysti ja rationaalisesti
tilanteessa kuin tilanteessa, jopa hälyttäessään apua heinäkuun
kymmenentenä. Hän hyödynsi uusinta teknologiaa, maksoi laskunsa
sähköisesti ja oli sähköpostitse yhteydessä ulkomaisiin kollegoihin sekä
lääkäriinsä. Uusin kannettava tietokone, joka oli helppo kuljettaa Saijan
saareen, ehti olla käytössä vain vajaan vuoden. Hänellä oli myös silmää
kauneudelle ja hän oli ahkera luonnon kuvaaja.
Olemme menettäneet Aira Kemiläisessä analyyttisen opettajan ja
tutkijan, terävän oman aikamme tarkkailijan ja aktiivisen osallistujan.
Professori Marjatta Hietala

Suomen Historiallisen Seuran
raja- esitelmäsarja
Ma 30.10.2006 klo 18
Dosentti Jari Eilola
Noituuden ja taikuuden rajat
Ma 27.11.2006 klo 18
Professori Anssi Paasi
Rajatutkimuksen renessanssi ja kontekstisidonnaisuuden
ongelma
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 Helsinki
Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvät seuran jäsenet,
Syyskausi alkaa kesäisen sään jatkuessa aurinkoisella tarmolla.
Ensimmäinen raja-teeman esitelmätilaisuus on maanantaina 25.
syyskuuta täällä Tieteiden talolla, professori Christian Krötzl pohtii
esitelmässään keskiajan etäisyyksien ja maan äärien suhteellisuutta
ja rajoja. Kuun viimeisenä maanantaina on koko syksyn rajateeman luentoja, 30.10. kertoo dos. Jari Eilola noituuden rajoista ja
rajanylityksistä ja 27.11. dos. Anssi Paasi pohtii kontekstisidonnaisuutta
rajatutkimuksessa.
Syksyn suurtapahtuma on UUDET MENNEISYYDET – Historian
Päivät 2006, jotka tänä vuonna pidetään vast’ikään remontoidussa
Norssissa (Ratakatu 6, Helsinki) 28.–29.10. Päivät on tarkoitettu
kaikille historian tutkijoille, harrastajille ja opettajille; ilmoittautuminen
on jo alkanut. Nyt syyskuussa ilmoittautuvat maksavat vähemmän
kuin myöhemmin ilmoittautuneet, eli kannattaa pian käydä seuran
nettisivuilla ilmoittautumassa tai ottaa yhteyttä toimistoon. Uudet
menneisyydet – Historian Päivillä keskitytään erityisesti pohtimaan
tuoreita, aikaisemmassa historiantutkimuksessa vähemmälle huomiolle
jääneitä kysymyksiä. Tavoitteena on tuoda yleiseen tietoisuuteen ja
opettajille opetuksen uudistamiseksi tietoa uusimmista tutkimuksista
ja tutkimuskysymyksistä sekä kehittää niitä eteenpäin. Päivät ovat
maksulliset, mutta ne aloittava Eino Jutikkala -luento, prof. Pertti
Haapalan Väinö Linna – Toisen tasavallan Topelius?, on kaikille avoin
tilaisuus.
Kuukausikokousten eli maanantaisten esitelmien ja Historian
Päivien lisäksi Suomen Historiallisen Seuran vuosijuhlapäivänä eli
H.G.Porthanin muistopäivänä to 9.11. järjestetään esitelmätilaisuus. Se
on klo 18 täällä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki), tervetuloa!

Seuran suurprojekti, Suomen Historiallinen bibliografia ja sen vieminen
verkkoon, edistyy hyvin koko ajan. Kesällä saavutettiin ensimmäinen
merkittävä osa-tavoite, kaikkien vuoden 1970 jälkeisten tutkimusten
bibliografiset tiedot on siirretty digitaaliseen muotoon. Pian on aika
avata Historiallisen bibliografian oma hakusivu Helsingin yliopiston
kirjaston portaalin yhteyteen. Vähitellen siis voimme luopua painavien
bibliografioiden käytöstä ja hakea tiedot paljon helpommin verkosta.
Tästä tulee tarkempaa tietoa myöhemmin syksyllä.
Vasta alussa oleva uusi suurprojekti, Kasvatuksen ja koulutuksen
historia Suomessa etenee. Hankkeen pohjatyö on nyt edennyt
siihen vaiheeseen, että varsinainen tutkimus- ja kirjoitustyö voi
alkaa tulevana talvena. Suomalaiset ovat jo kalevalaisista ajoista
lähtien kunnioittaneet tietoa ja tietäjiä, mutta se ei selitä sitä, että
yhteiskuntamme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi koulutuksen
kaikkivoipaisuuteen uskovaksi yhteisöksi. Toisaalta, jos Jorma Ollilan
puheeseen Elinkeinoleämän tutkimuslaitoksen 60-vuotisjuhlissa
on uskominen, suomalaisen innovoinnin tehokkuus on vain hyvää
keskitasoa kansainvälisissä vertailuissa. Miten suomalainen järjestelmä
on muotoutunut historian kuluessa juuri tällaiseksi? Ajankohtainen
keskustelu lataa jatkuvasti odotuksia kasvatuksen historian hankkeelle,
nyt vain on maltettava odottaa ja annettava tekijöille tutkimus-ja
kirjoitusrauha.
Vietettyäni kesää huvilalla ilman sähköä ja muita nykyajan
mukavuuksia olen jälleen nauttinut koneista ja Internetin laajakaistasta.
Agricola-verkko (http://agricola.utu.fi/) on varsinainen aarrekammio
kaikkine linkkeineen ja mielenkiintoisine sisältöineen. Jos ette
vielä ole sivuston säännöllisiä käyttäjiä, tilanne kannattaa korjata
nopeasti! Vaikka verkko avaakin uusia huimia mahdollisuuksia, niin
sittenkin elävä esitelmä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden avoimeen
vuorovaikutukseen. Toivottavasti mahdollisimman moni pystyy
osallistumaan syksyn tapahtumiin.
Iloista syksyä,

Julia Burman
shs@histseura.fi

Historian Päivät, 28.–29. lokakuuta 2006

UUDET MENNEISYYDET
Lauantai 28.10.2006
9.00–

Historian Päivien Avaus
Avaussanat: Suomen Historiallisen Seuran
puheenjohtaja, prof. Kimmo Katajala
Eino Jutikkala –luento: prof. Pertti Haapala, Väinö
Linna - toisen tasavallan Topelius?
Lounastauko
12.30–14.00
RYHMÄT
1. Uusia näkökulmia sodan historian tutkimukseen
2. Kansakunta kuvissa
3. Kasvatuksen ja koulutuksen historiaa keskiajalta nykypäivään
Kahvi
14.30–16.30 RYHMÄT
4. Matkailija rajoja kokeilemassa – Matkailun historiaa
5. Mainonnan historiaa
6. Kokemuksia ainereaalista
Sunnuntai 29.10.2006
9.30
HYOL:in vuosikokous
10.30–12.00
RYHMÄT
7. Vähemmistöjen historia Suomessa
8. Mitä historia ja historiallinen romaani kertovat tänään vuodesta 1918
Kahvi
12.30–14.00 EUROOPPA-Paneeli
Ilmoittautuminen tapahtuu netissä www.histseura.fi tai soittamalla
Historiallisen Seuran toimistoon 09-228 69 351. Seuran jäseniltä
osallistumismaksu on ennen 25.9.06 maksavilta 60 euroa (opisk 10,- )
muutoin maksu on 70 euroa. Osallistumismaksu sisältää ohjelman,
kongressikansion materiaaleineen sekä kahvit. Maksu SHS:n tilille
157230-200386, viestiksi osallistujan nimi ja osoite. Tarkemmat tiedot,
myös ohjelma kokonaan, ovat netissä www.histseura.fi.
TERVETULOA!

