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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

UUDET TUULET PUHALTAVAT

Uusi Suomen Historiallisen Seuran hallitus valittiin 9.11. vuosikokouksessa 
– onneksi olkoon uudelle puheenjohtajalle, professori Kimmo Katajalalle ja 
kolmelle uudelle hallituksen jäsenelle, professori Irma Sulkuselle, professori 
Henrik Meinanderille ja dosentti Markku Peltoselle! Ja tietenkin, voimia ja 
rohkeutta myös koko hallitukselle!

Haluan tässä yhteydessä kiittää erityisesti dos. Pirkko Leino-Kaukiaista, joka 
on kantanut puolet vastuusta tänä kaksivuotiskautena varapuheenjohtajana ja 
toiminut kasvatus- ja koulutusprojektissa ja monissa muissa aktiivisesti Seuran 
parasta ajatellen! Kiitän myös dos. Tuomas M. S. Lehtosta, joka on tiivistänyt 
yhteistyötä SKS:n ja SHS:n välillä ja on mukana myös tulevissa hankkeissamme. 
On ollut ilo olla mukana SHS:n toiminnassa ja hallituksessa ja työskennellä 
yhdessä hyvässä tiimissä! Kiitos tästä kuuluu myös toiminnanjohtajallemme 
FM Julia Burmanille, jonka aktiivinen ja positiivinen ote innostaa myös meitä 
muita toimimaan!

Tänä vuonna julkaistuja SHS:n historian tutkimussarjojen teoksia tarkastellessa 
voi olla iloinen ja tyytyväinen historian alan laajuuteen, tutkimusten runsauteen 
ja tasoon. Väitöskirjoissa ei eroja näy miesten ja naisten välillä määrän suhteen, 
mutta muissa tutkimuksissa tilanne on paljon huolestuttavampi. Mistä mahtaa 
johtua että vain neljä historiantutkimusta noin kolmestakymmenestä julkaistusta 
on naisten tekemiä? Joka vuosi historian alalla kuitenkin väittelee tasapuolisesti 
miehiä ja naisia. 
Missä teidän käsikirjoituksenne makaavat, tutkijanaiset? Suomen 
Historiallisen Seuran sarjat ovat teitäkin varten!

Suursiivousta ja unohtuneita identiteetin etsijöitä

Koska tämä on viimeinen kolumnini, jonka kirjoitan puheenjohtajana, ajattelin 
tuoda esiin jotain hyvin ajankohtaista ja juuri tähän joulunalustunnelmaan 



sopivaa. Niinpä ryhdyin suursiivoukseen, jonka kuluessa seuraava sitaatti tuli 
minulle hyvin läheiseksi:

”Kaikki nuo esineet, aidat, vesiputket, uunit, pesukoneet, hiilikuormat, 
keittiön särkyneet kiviliuskat ja sohvanpäälliset kiusasivat häntä ja niistä 
jokainen oli erikoisesti hänen sydämellään. Talo oli niitä täynnä. Joka 
huoneessa niitä oli erilaisissa asennoissa. Ihmiset yleensä ajattelivat, että 
he tarvitsivat esineitä. Tämä ajatus oli ehdottomasti tyhmä ja nurinkurinen: 
todellisuudessa asia oli niin, että esineet julkeaan, tunkeilevaan ja 
häpeämättömään tapaansa kaipasivat ja vaativat ihmistä ja mielivaltaisesti 
käyttivät väärin hänen voimaansa ja aikaansa.”

Kyse ei ole nykyajan tavarapaljouden kritiikistä, vaan vuonna 1934 kuolleen 
saksalaisen, Suomessa lähes unohdetun kirjailijan, Jakob Wassermannin vuonna 
1925 julkaisemasta romaanista Laudin und die Seinen (suom. Avioeroja, 1944, 
Tammi), joka kesken joulunalussiivousta takertui tavarapaljouden keskellä 
käteeni ja vaati huomiota. Esineet sitovat päähenkilön vaimon Pian kotiin, ne 
pitävät hänet paikallaan. Päähenkilö, asianajaja Laudin kokee myös olevansa 
sidottu itselleen vieraaksi käyneeseen rooliin, joka toistaa päivästä päivään 
pakollisia kuvioita ahdistuen yhä syvemmin. Perhe elää yhteiskunnassa 
kriisivaihetta, avioliitto on pakonomainen systeemi, jota ylläpidetään kulissin 
ja lasten vuoksi. Ihminen etsii itseään ja omaa identiteettiään, ihmisarvoista 
elämää. 

Juutalaissyntyinen Jakob Wassermann (1877-1934) eli identiteettikriisien 
keskellä pohtien arvojen luhistumista, ihmisten vieraantumista, porvarillisen 
perhe- ja sukupuolijärjestelmän sortumista ja kirjoittaen avoimesti myös 
juutalaisen identiteetin kriisistä saksan kielellä aikana, jolloin tämä 
yhdistelmä oli kuolemanvaarallinen. Wassermann liikkui Saksan ja Itävallan 
kulttuuripiireissä, seurusteli aikansa eturivin kirjailijoiden, Thomas Mannin, 
Hugo von Hofmannsthalin, Arthur Schnitzlerin ja Rainer Maria Rilken seurassa 
ja julkaisi kuuluisaa satiirilehteä ”Simplicissimus”. Hän otti osaa aikansa 
kulttuuridebatteihin, sai vaikutteita psykoanalyysistä, liittyi dostojevskilaiseen 
traditioon ja luettiin neoromanttisen kirjallisen suunnan edustajaksi. 
Yksityiselämässä hän oli neljän lapsen isä ja kaksi kertaa naimisissa. Hän joutui 
kohtaamaan vuotta ennen kuolemaansa kirjaroviot ja kiellettyjen kirjailijoiden 
listalle joutumisen.

Mikä on Wassermannin ajankohtaisuus tällä hetkellä? Laudin und die Seinen, 
joka ei kuulu kirjailijan pääteoksiin, tuo esiin harvinaisen ajankohtaista 



pohdintaa lasten kasvatuksesta, vanhempien ristiriidoista, rajoista, vastuusta, 
yksilön vapaudesta, sukupuolten välisestä suhteesta ja avioliittoinstituutiosta 
huoltolaitoksena. Internetin hakukoneella etsien saattaa havaita, ettei kirjailija 
olekaan unohdettu, ainakaan saksalaisella kielialueella. Hänen nimissään on 
jopa oma nettisivusto ja erillinen projekti tutkii Wassermannin merkitystä ja 
toimintaa. 

Wassermann tuo esiin modernin maailman ja vieraantumisen kriisin. Yksilön 
pyrkimys pakottavista siteistä eroon, vapauteen, aitoon itsensä ilmaisuun ja 
toisaalta yksilöön kohdistuva moraalinen vaatimus toimia yhteiseksi hyväksi, 
ovat keskeisiä. Avioero näyttäytyy avioliittoon tavalla tai toisella huijattujen 
ja vaimoaan elättävien miesten vapautuksena. Eroprosessissa laskelmoivat ja 
tavaraa arvostavat ovelat vaimot pitävät tiukasti puolensa. 

”Pareittain syleillään toisiaan, pareittain raadellaan toisiaan, aina samoin 
viisin- tai kuusinsadoin sanoin, hengen ulostuksin. Siten tuosta kaikesta 
tulee raajarikkoisten runtelemista ja puolikuurojen surullista änkytystä.” 

Miehen ja naisen suhde avioliitossa on lähes toivoton yritys.

Wassermannilta löydämme uuden, paremman ja terveemmän sukupolven ja 
ajan odotusta. Heikot sortuvat elon teillä. Lauden puhuu tyttärelleen, joka on 
masentunut ystävättärensä itsemurhasta, paljastavin sanoin: 

”Terveet luonteet puolustautuvat maailmaa vastaan kuin ahdistetut eläimet, 
vieläpä ne iloitsevatkin taistelustaan vaivoja ja väijytyksiä vastaan. 
Sellainen voimattomuus taikka sanottakoon herkkäluonteisuus, jota tuo tyttö 
on osoittanut, on aikakautemme yleinen ilmiö, yhtä tavallinen kuin juoppous 
tai mielipuolisuus, yhtä jokapäiväinen kuin raakuus tai verenhimoisuus, 
mutta, lapseni, sitä suurempia vaatimuksia asetetaan kelvollisille ihmisille, 
sitä suurempi syy on väkevien ja rohkeiden osoittautua kelvollisiksi, eikö 
niin?” 

Markkinakelpoiset, kilpailussa pärjäävät yksilöt ovat näkyvissä jo 
Wassermannilla.

Kaikesta raadollisuudestaan huolimatta Wassermannin avioliitto- ja 
perhehelveteissä on nykypäivästä katsottuna jotain hyvin idyllistä. Per-heen 
nuoriso kokoontuu illallisen päätteeksi musisoimaan ja lausumaan runoja 
viereiseen salonkiin, kun vanhemmat keskustelevat maailman menosta 
toisessa. Isä on kaikesta huolimatta perheen pää, jota koko perhe odottaa töistä 
illalla parhaimpiin pukeutuneena, hymyilevin kasvoin, koti järjestyksessä ja 
ruoka valmiina. Paheelliset näyttelijättäretkin vaikuttavat ihmeen kesyiltä 
salaperäisine harrastuksineen ja suhteineen. Ehkä suurimman vaikutuksen 



ainakin minuun tekivät herkkämieliset ja tunteitaan laveasti ilmaisevat miehet, 
jotka olivat äkkiä heränneet tajuamaan elävänsä itselleen vierasta elämää kovien 
ja laskelmoivien vaimojensa armoilla.

Alussa lainaamani sitaatti, jossa esineet ja niiden hoito valtasivat perheenemännän 
ajan ja mielen, on varsin ajankohtainen. Kokemuksen perusteella lisäisin 
aikaa vievien ja vaativien asioiden listaan myös perheenjäsenten logistiikan. 
Erityisesti harrastavien lasten liikuttelu paikasta toiseen ja varusteiden huolto 
liittyvät nykyisin monien vanhempien velvollisuuksiin ollen samalla tehokkaana 
esteenä ”turhalle ajattelulle”, vieraantumiselle tai identiteettikriiseille.

Joululomalle suositus: kinkun päälle hyvin säilynyttä vuosikerta-Wassermannia! 
Löytynee hyvin varustetuista varastokirjastoista.

Katariina Mustakallio, pj
katariina.mustakallio@uta.fi

HArk 119, 
Kaupunkikuvia ajassa 

jaetaan kaikille halukkaille 
jäsenille.

Hae omasi Tiedekirjasta! 

Lisätietoja seuran toimistosta 
ja toiminnanjohtajan 
tervehdyksessä s.14.



J. V. SNELLMAN 
FILOSOFI JA VALTIO-OPPINUT

seminaari

Ma 30.1.2006 klo 10.00-19.00 Tieteiden talo, sali 505

10.00 Avaussanat, prof. Ilkka Niiniluoto
10.10 Prof. Martti Kuikka: J. V. Snellman ja koulukasvatus
10.50 Prof. Pauli Kettunen: J. V. Snellman ja nationalismi

Lounastauko 11.10-13.30

13.30 Prof. Juha Manninen: J. V. Snellmanin pulmallinen 
yhtenäisyysajatus

14.10 Dos. Vesa Oittinen: Snellman ja Hegel

Kahvitauko 14.50-15.30

15.30 Prof. Tuija Pulkkinen: J. V. Snellman poliittisena ajattelijana
16.10 Prof. Juha Sihvola: Snellman ja ulkopolitiikka

Kahvitauko 16.50-17.30

17.30 FT Marja Jalava: Snellman ja sukupuoli
18.10 Prof. Laura Kolbe: ’Kansan soturi lippunsa päällä’  Snellman 

ja muiston vaalijat
18.50 Tilaisuuden päättäminen

Järjestäjät:
Suomen Filosofinen Yhdistys, Suomen Historiallinen Seura, Suomalaisen

Kirjallisuuden Seura, Suomen Oppihistoriallinen Seura, Helsingin yliopiston
Tutkijakollegium

TERVETULOA!
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KEVÄÄLLÄ PUHUTAAN RAJOISTA

Raja on kahden tai useamman valtion, hallintoalueen tai omistuksen välinen 
maastoon merkitty linja, joka erottaa osapuolten oikeudet toisistaan. Näinhän 
raja nykyään yleensä käsitetään. Tällainen moderni käsitys rajasta on leimannut 
myös suurta osaa menneisyyden valtakuntien alueisiin ja rajoihin kohdistunutta 
tutkimusta. Historian pitkässä juoksussa asia ei ole ollut näin yksinkertainen: 
rajan käsite on muuttunut. Rajasta eri aikoina käytetyt käsitteet voivat valaista 
sitä, kuinka erilaisia nykyisiin verrattuna menneisyyden rajat olivat.

Roomasta on aina hyvä aloittaa. Rooman valtakunta oli, Vergiliuksen 
sanoin,”Imperium sine fine dedi”, keisarikunta jonka ääriä ei määritelty. 
Imperiumia pidettiin universaalina, joka oli itsessään kaikkeen tunnettuun 
maailmaan laajeneva kokonaisuus. Siksi Rooman valtakunnan äärilaitoja 
ei ymmärretty linjamaisena pyykitettynä rajana. Rajoja kuvattiin latinan 
kielen käsitteillä limes, fines tai terminus. Erityisesti käsite limes tai limites 
on myöhemmin saanut sotilaallisesti vartioidun eksaktin rajan merkityksen. 
Roomalaisille se merkitsi kuitenkin rajavyöhykettä. Rooman valtakunnan 
aikaisia muureja ja vallituksia, joista muistetuin lienee Iso-Britannian saaren 
katkaiseva Hadrianuksen muuri (vallum Hadriani), on pidetty osoituksena 
määritellystä tarkasta rajasta. Nykyisen käsityksen mukaan niiden, samoin 
kuin tuon aikaisten linnoitustenkin, tarkoituksena oli toimia ponnahduslautana 
Rooman ekspansiolle, ei pyykittää pysyvää rajaa.

Ajatus Rooman valtakunnan ja sen seuraajien universaaliudesta säilyi 
keskiajalle saakka. Linjamaiset ja maastoon hyvinkin tarkoin merkityt rajat 
tunnettiin toki jo antiikissa, mutta niiden avulla määriteltiin valtakuntien 
sisäisiä hallintoalueita tai maaomistuksia. Valtakuntien välisten rajojen 
kehittyminen entistä tarkemmin määritellyiksi alkoi Euroopassa viimeistään 
800-luvulla. Merkittävin eurooppalainen jako kulki frankkien valtakunnan 
ja saksalais-roomalaisen keisarikunnan välillä. Keskiaikaiset rajat asettuivat 



yleensä noudattelemaan jokia tai muita luonnonmuodostumia. Kulttuurisilla, 
etnisillä tai kielellisillä jaoilla oli vielä kovin vähän tekemistä valtakuntien 
välisten rajojen kanssa.

Kun alueellisesti määritellyt valtiot alkoivat muotoutua, tulivat keskiajan lopulla 
käyttöön myös sellaiset nykykielellekin tutut rajaa merkitsevät sanat kuin 
ranskan kielen frontière ja saksan kielen Grenze. Käsitteellä frontière oli alun 
alkaen paljolti sotilaallinen sisältö. Se yleistyi 1200-luvulla ja sen alkuperäinen 
merkitys oli linnoitettu seutu jossa vihollinen kohdattiin. Englannin kieleen 
frontier tuli käyttöön samassa merkityksessä noin sata vuotta myöhemmin. 
Espanjan kielessä frontera merkitsi keskiajalla nimenomaan rajaa kristillisen 
ja islamilaisen maailman välillä, olihan Iberian niemimaa vielä tuolloin jaettu 
kristittyjen ja islamia tunnustaneiden maurien kesken.

Saksan kielessä rajaa merkitsi alkuaan sana mark, jolla oli vastinparinsa sekä 
ranskan (marche) että englannin (march) kielissä. On mielenkiintoista, että 
sanoilla mark, march ja slaavilaisella sanalla krai oli myös merkitys metsä. 
Metsät mainittiin vielä keskiajalla usein rajoina. Nykyään saksan kielessä 
valtiorajoista käytetty sana Grenze pohjautuukin slaavilaiseen metsää ja 
rajamerkkiä tarkoittaneeseen kraina tai granica -sanaan. Se omaksuttiin 
kieleen 1200-luvulla saksalaisen ritarikunnan laajentaessa alueitaan itään. 
Muinaisen Puola-Liettuan itärajalla sijainneen alueen nimi on nykyäänkin 
rajamaa, Ukraina. Sanaa Grenze on kuitenkin käytetty koko ajan toisin kuin 
ranskan kielen sanaa frontière. Kun frontière alkoi 1500-luvulta lähtien 
tarkoittaa erityisesti valtioiden rajoja, sanalle Grenze ei muodostunut vastineita 
erottamaan valtiorajan käsitettä eritasoisista hallintorajoista ja omistusrajoista.

Vanhassa ruotsin kielessä rajaa merkitsivät käsitteet rå, joka merkitsi alun perin 
rajamerkiksi pystytettyä puupaalua ja rör, jonka merkitys oli rajamerkkinä 
käytetty kivirakennelma, kummeli. Käsiteparia rå och rör käytettiin tilusten, 
kylien ja kihlakuntien välisistä rajoista. Vielä 1600-luvulla tunnettiin 
Suomessakin käsite rå och rör hemman, rajapiiritila, jolla tarkoitetaan 
välittömästi kartanon maihin rajautunutta läänityksen alaista tilaa.

Vanhimmissa asiakirjoissa, joissa kerrotaan Ruotsin ja Tanskan valtakuntien 
välisten rajojen asettamisesta 1000-luvulla, käytettiin muinaisruotsin käsitteitä 
rift ja raa. Sanan rift merkitys nykyisessä Tanskan kielessä on rako tai repeämä. 
Kysymys oli siis alueiden erottamisesta. Raa, tai nykyisen ruotsin kielen rå, 
on jäänyt elämään maanmittausteknisenä tilusten rajaviivaa merkitsevänä 



terminä. Itse valtakuntien välinen raja merkittiin maastoon kuitenkin ainoastaan 
kymmenien kilometrien päähän toisistaan asetetuilla kivikummeleilla.

Nykyisessä ruotsin kielessä valtioiden välistä rajaa tarkoittava sana gräns 
lainautui kieleen saksalaiselta alueelta vasta 1500-luvun alussa. Tähän 
vaikuttivat useat eri tekijät. Ruotsin poliittiset yhteydet saksalaiselle alueelle 
olivat vahvat. Kustaa Vaasan hallinnan (1521–1560) ensi vuosikymmeniä 
kutsutaan saksalaissuuntauksen ajaksi, sillä hän nimitti lukuisia saksalaisia 
korkeisiin hallintotehtäviin. Luterilainen usko ja kirjapainotaidon yleistyminen 
toivat myös runsaasti saksankielistä kirjallisuutta ja samalla uusia sanoja 
Ruotsiin.

Tärkein tekijä uuden käsitteen omaksumiselle oli kuitenkin uudenlaisen 
valtiokäsitteen syntyminen. Keskiaikaiset valtakunnat alettiin mieltää entistä 
voimakkaammin alueellisiksi kokonaisuuksiksi, territoriaalivaltioiksi, joille 
rajojen määrittely toisiin valtioihin oli ideologisesti tärkeää. Tarvittiin siis 
uusi sana kuvaamaan tarkasti määriteltyä valtioiden välistä rajaa. Nykyään 
käsitteellä gräns voidaan tarkoittaa sekä valtioiden välistä rajaa, että tilusten tai 
muiden pienempien hallintoyksiköiden rajoja.

Raja-teeman tutkija kohtaa monenlaisia ongelmia yrittäessään selvittää, mitä 
eri kielissä on kulloinkin rajaa merkinneillä käsitteillä tarkoitettu. Myös 
nykykielien välillä vallitsee suuri hämmennys. Esimerkiksi englannin kielessä 
ovat käytössä käsitteet border, frontier ja boundary, joiden käyttö on suorastaan 
horjuvaa. Käsitteellä border ilmaistaan brittiläisessä englannin kielessä paitsi 
rajaa, myös rajaseutua, frontier on varattu valvottuja valtiorajoja varten. 
Käsitteellä boundary viitataan taas valtion sisäisiin hallinnollisiin rajoihin.

Samat käsitteet ovat saaneet amerikkalaisessa käytössä erilaisen sisällön. 
Lännen valloitus 1800-luvulla loi käsityksen eteenpäin työntyvästä raja-
alueesta, mahdollisuuksien maasta, jota kutsuttiin käsitteellä frontier. Siksi 
yhdysvaltalaiseen traditioon kiinnittyvät tutkijat tarkoittavat sanalla frontier 
rajavyöhykettä. Valtioiden välisistä rajoista taas käytetään amerikanenglannissa 
yleensä käsitettä border.

Suomen kielessä meillä on käytössä ainoastaan sana raja. Se varhainen laina, 
samoin kuin karjalan, lyydin, vatjan ja viron kielissä, slaavilaisesta sanasta kraij. 
Sana raja on suomen kielessä ainakin yhtä vanha kuin kirjoitettu suomen kieli, 
sillä se esiintyy jo 1500-luvulla Mikael Agricolan kirjoituksissa. Vanhimmat 
tiedot suomen kielenkin raja-sanasta liittyvät siten mielenkiintoisesti juuri 



siihen aikaan, jolloin Ruotsin valtakuntaa – ja Suomea sen osana – rajattiin 
tarmokkaasti suhteessa naapurivaltoihin.

Rajasta on tullut viime aikoina suorastaan tutkimuksen muotiteema. Rajaa 
ei enää tutkita pelkästään maastoon merkittynä aluerajana, vaan myös – ja 
oikeastaan erityisesti – kulttuurien ja sosiaaliryhmien kohtaamispintana. Kun 
perinteisessä tutkimuksessa on paljolti lähdetty siitä, että raja erottaa kaksi 
aluetta tai ryhmää toisistaan, nykyään korostetaan, että raja onkin itse asiassa 
kahden alueen tai kulttuurin kohtaamispinta.

Suomen Historiallinen Seura on ottanut vuoden 2006 kuukausiesitelmiensä 
aiheeksi rajan. Kevätkaudella esitelmissä tullaan painottumaan Suomen 
alueen itärajan historiaan, jota tullaan tarkastelemaan uusimman tutkimuksen 
näkökulmista. Allekirjoittaneen lisäksi esitelmöitsijöiksi ovat lupautuneet 
prof. Jukka Korpela, FT Jukka Kokkonen ja dos. Maria Lähteenmäki. Kevään 
ohjelmasta on tarkemmin takakannessa.

Kimmo Katajala
Professori
Joensuun yliopisto

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 (lyhennelmä)

ESITELMÄ- ja MUUT YLEISÖTILAISUUDET
Seura järjestää itse sekä yhteistyössä muiden kanssa esitelmätilaisuuksia 
lukukausien aikana.
Seuran kevään esitelmien teemana on Raja.

TUTKIMUS- JA JULKAISUTOIMINTA 
- Suomen historiallisen bibliografian toimitustyö
Kirjastoamanuenssi Kirsti Antin jatkaa bibliografian aineiston keruu- ja 
toimitustyötä.
- Suomen historiallisen bibliografian verkkoversion toimittaminen
Seuran jatkaa vuonna 2003 aloitetun dynaamisen verkkojulkaisun 
toimittamista.
- Kasvatuksen ja koulutuksen historia hanke alkaa. Toimituskunnassa ovat 
prof. Pauli Kettunen, dos. Pirkko Leino-Kaukiainen sekä prof. Kirsi-Maria 
Vainio-Korhonen. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen toimitussihteeri.



HISTORIA-ALAN LEHDET 
- Historiallinen Aikakauskirja: Seura ja Historian Ystäväin Liitto jatkavat 
HAikin julkaisemista.
- Ennen & Nyt Internet-lehti: Seura on yksi lehden julkaisijajärjestöistä ja 
osallistuu sen toimintaan. 
- Agricola –tietoverkko: Seura osallistuu myös Agricola -tietoverkon 
ylläpitoon.
- Jäsenlehti: Seuran omaa jäsenlehteä julkaistaan 4 kertaa vuodessa.

KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA
- Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto: Historian päivät pidetään 
syksyllä 2006.
- Tilaushistoriakeskus: Seura toimii yhtenä Tilaushistoriakeskuksen 
taustajärjestönä.
- Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Yhteistyötä jatketaan julkaisutoiminnassa 
että Kansallisbiografian tiimoilta. 
- Tieteellisten seurain valtuuskunta: Osallistutaan v 2007 Tieteiden yön 
suunnitteluun.
- Seuran alaisuudessa toimivat jaokset ja toimikunnat ovat kansainvälisen 
toiminnan kannalta keskeisiä.

MUU TOIMINTA
- Tiedotusta ja hallintoa kehitetään, mm. netti-sivujen uudistaminen aloitetaan.

Viron ja Suomen välisen matkailun historiaa

La 18.3.2006 klo 12 alkaen, Tieteiden talo, sali 104.

Miten eliitin harrastuksesta on muotoutunut koko kansan huvi?
Asiantuntijat sekä Suomesta että Virosta!

Tarkka ohjelma tulee Seuran netti-sivuille tammikuussa.
Vapaa pääsy.

TERVETULOA!

Järjestää: Tuglas-seura, Suomen Historiallinen Seura



Toiminnanjohtajan tervehdys

Hyvät seuran jäsenet,

on mukavaa olla taas takaisin täällä seuran toimistolla, vaikka lepo tekikin 
hyvää. Lämpimät kiitokset vt. toiminnanjohtajalle Ossi Kokkoselle ja 
varapuheenjohtaja Pirkko Leino-Kaukiaiselle, jotka hoitivat juoksevat asiat 
erinomaisesti poissaoloni aikana. Ihanaa palata siistiin ja hyvin hoidettuun 
toimistoon!

Tänä vuonna on Suomen historiallisen bibliografian verkkoversion teko 
päässyt täyteen vauhtiin. Kirjastoamanuenssi Kirsti Antinin, joka vastaa 
Suomen Historiallisen Bibliografian keräämisestä ja toimittamisesta, johdolla 
kaksi harjoittelijaa alkoi vuoden alusta siirtää tietueita verkkoon. Työ on 
edistynyt reippaalla vauhdilla – jo yli12 000 tietuetta on kirjattu. Hanke edistyy 
kiitettävästi. Vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma linjaa ensi 
vuoden yhtä monipuoliseksi kuin edellisenkin ja on mielenkiintoista aloittaa 
uutta Kasvatuksen ja koulutuksen historian hanketta. Tähän hankkeeseen tulee 
toimitussihteeriksi tutkija Elina Katainen.

Kaikkien vuosijäsenien iloksi on jaossa ilmaiseksi Historiallisen Arkiston 
numero 119 eli Timo Joutsivuon ja Markku Kekäläisen toimittama 
Kaupunkikuvia ajassa. Teoksessa pohditaan kaupunkikulttuuria hellenistisestä 
antiikista italialaiseen futurismiin sekä puutarhakaupunkia suomalaisen 
kaupunkimaiseman luojana. Tämän oivallisen teoksen voi hakea Tiedekirjasta 
(Kirkkokatu 14, Helsinki), siellä on lista seuran jäsenistä. Pidemmän matkan 
päästä kulkijat voivat pyytää kirjan lähetettäväksi kotiin ilmoittamalla siitä 
toimistoon. Tämä ilmaisjakelu on voimassa helmikuuhun asti. Etukannessa 
ovat toimiston yhteystiedot ja sähköpostini on myös tässä alla.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Julia Burman
shs@histseura.fi



SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN

kevään ohjelmaa:

Ma 23.1.2006 klo 18 Sali 505 

Professori Jukka Korpela: 
Keskiaikainen itäraja läpi itäisen Fennoskandian metsävyöhykkeen - 

mikä se on?
___

Ma 27.2.2006 klo 18 Sali 104 

Professori Kimmo Katajala: 
Identiteetit suurvallan ajan itärajalla

___

Ma 27.3.2006 klo 18 Sali 505 

FT Jukka Kokkonen: 
Rajarauhat paikallisena selviytymisstrategiana Ruotsin ajan itärajalla

___

Ma 24.4.2006 klo 18 Sali 104 

Dosentti Maria Lähteenmäki: 
Jäämeren houkutus: rajankäyntejä pohjoisilla alueilla

Vapaa pääsy.
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

TERVETULOA!
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 ENSIMMÄINEN ESITELMÄTILAISUUS ON MA 23.1.2006 KLO 18
Professori Jukka Korpela: 

Keskiaikainen itäraja läpi itäisen Fennoskandian metsävyöhykkeen 
- mikä se on?


