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JÄSENENYYS: SHS:n vuosijäseneksi voi hakea historiasta kiinnostuneet 
ja seuran päämääriä kannattavat nettisivuilla olevan linkin kautta tai 
vapaamuotoisesti joko postitse tai sähköpostitse. Jäsenrekisteriä varten 
tarvitsemme sekä yhteystiedot, sähköpostin sekä tiedon kotipaikasta. 
Vuosittainen jäsenmaksu on 25 euroa, opiskelijoilta 23 euroa. 
Tutkijajäseneksi voi hakea ansioitunut historiantutkija, vapaamuotoiseen hakemukseen 
liitetään julkaisuluettelo sekä CV.  Kaksi tutkijajäsentä voi myös ehdottaa uutta 
tutkijajäsentä. Hallitus valitsee  uudet tutkijajäsenet. Tutkijajäsenhaku on syyskuussa. 
Seuran tutkijakokous valitsee kunniajäsenet. Historiallisella seuralla on neljä 
kunniajäsentä: Professorit Marjatta Hietala, Matti Klinge, Hannu Soikkanen sekä 
akateemikko Päiviö Tommila.

JÄSENEDUT: SHS:n jäsenet saavat alennuksia 20-30% historia-alan kirjoista, jos 
ne ostetaan Tiedekirjasta, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki tai sen nettikaupasta 
www.tiedekirja.fi  Moniin seuran järjestämiin naksullisiin seminaareihin on 
jäsenille edullisempi osallistumismaksu. Seuran jäsenet voivat tilata Historiallisen 
Aikakauskirjan jäsenhintaan 33 euroa (tilaushinta ilman jäsenyyttä 50,-).

Suomen Historiallinen Seura on perustettu 1875. Sen tavoite on edistää historian 
tutkimusta ja tuntemusta yhteiskunnassamme.

Suomen Historiallisen Seuran hallitus 2016

Tiina Kinnunen, professori, puheenjohtaja 
Marjo-Riitta Antikainen, dosentti 
Juhana Aunesluoma, dosentti 
Pasi Ihalainen, professori 
Marja Jalava, dosentti, varapuheenjohtaja
Sari Katajala-Peltomaa, dosentti 
Petri Karonen, professori   
Maarit Leskelä-Kärki, dosentti 
Petteri Pietikäinen, professori 
Taina Syrjämaa, professori 

Toimisto: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Puh. 09-22869351  
Toimistossa on puhelinpäivystys ke klo 16-17 lukukausien aikana. Tapaamisista 
pyydetään sopimaan erikseen joko puhelimmitse sai sähköpostitse: shs@histseura.fi  
Toiminnanjohtaja Julia Burman vastaa mielellään jäsenistön kyselyihin. Seuran 
toiminnansta tiedotetaan nettisivuilla:  www.histseura.fi

www.histseura.fi



Historiantutkimuksen toimintaympä-
ristö sähköistyy kaiken aikaa. Vauhti 
voi vaikuttaa hurjalta, mutta ei sitä 
välttämättä ole. Luultavasti elämme 
eräänlaisessa välitilassa pitkään. Suun-
ta on kuitenkin selvä, digitalisaatio 
jatkaa voittokulkuaan. Se merkitsee 
huomattavia muutoksia niin tutkimus- 
kuin julkaisuprosesseissakin Histo-
riantutkijat ovat ilahduttavasti ryhty-
neet hyödyntämään näitä uusia 
mahdollisuuksia, mutta tekemistä var-
masti riittää jatkossakin.

Historiantutkijoiden käyttämien ai-
neistojen digitointi on monessa mie-
lessä avainasemassa. Tällä hetkellä ar-
vioidaan, että vain pari kolme prosenttia 
arkistojen ja museoiden aineistosta 
on digitalisoitu. Suomessa ei tässä 
suhteessa kynnetä kansainvälisessä 
kärjessä. Menee vielä aikaa ennen kuin 
kaikki keskeisenä pidettävä aineisto on 
kaikkien saatavilla sähköisesti, mutta jo 
nyt digitaaliset aineistot ovat muuttaneet 
huomattavasti tutkimusprosessia. Ne 
näyttävät ohjaavan tutkimusta myös 
sisällöllisesti. Meillä on jo olemassa 
massiivisia digitaalisia aineistokoko-

naisuuksia, jotka vetävät tutkimusta 
puoleensa magneetin tavoin.

Sähköiset aineistot vaativat myös uusia 
tutkimusmenetelmiä ja edellyttävät 
monitieteistä yhteistyötä, jotta niitä 
voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. 
Historiantutkijat ovat ryhtyneet ilahdut-
tavan laajalla rintamalla käyttämään 
digitaalisen humanismin menetelmiä ja 
mahdollisuuksia. Sen tarkoituksena on 
soveltaa ja kehittää tietokonepohjaisia 
tutkimusmenetelmiä digitaalisten ai-
neistojen analysoimisessa. Jo nyt on 
nähtävissä, että ne avaavat historian-
tutkimukselle aikaisempaa parempia 
tutkimuksellisia mahdollisuuksia. Täl-
lä hetkellä on jo käynnissä useita histo-
riantutkijoiden johtamia digitaalisen hu-
manismin tutkimushankkeita. SHS on 
päättänyt perustaa oman jaoston, jonka 
tehtävänä on seurata alan kehitystä ja 
osallistua digitaalisten ihmistieteiden 
kehittämiseen historiantutkimuksen 
alalla.

Sähköä on ilmassa myös julkaisemisen 
saralla: open access -julkaisemisen 
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suosio kasvaa. Open access -julkaisulla 
tarkoitetaan sellaista julkaisua, joka 
on avoimesti kaikkien saatavilla ja 
joka on lisenssoitu avoimen lisenssin 
alle. Avoin julkaiseminen etenee kah-
ta reittiä pitkin: golden open access 
tarkoittaa julkaisemista suoraan avoi-
messa muodossa ja green open ac-
cess tarkoittaa tieteellisten kaikkien 
saataville instituutioiden omiin elek-
tronisiin arkistoihin usein kustantajan 
kanssa erikseen sovitulla viiveellä. 
Open access -julkaisemisessa on vie-
lä monia periaatteellisia kysymyksiä 
vailla tyydyttävää ratkaisua, mut-
ta niistä keskustellaan ja niitä tut-
kitaan tällä hetkellä laajasti. Open 
access -julkaisemisen hyödyt tutki-
joille ovat kiistattomia, mutta sen kus-
tannusrakenne tulee ratkaista niin, 
että julkaisemisen kustannuksia ei 
siirretä pakollisilla kirjoittaja- tai kir-
jankäsittelymaksuilla tutkijoiden kannet-
tavaksi. Tieteen rahoittajien on omalta 

osaltaan tuettava täysimääräisesti avoin-
ta julkaisemista.

SHS:n julkaisusarjoja kustantamassa 
SKS:ssa on alkanut merkittävä ”Avoin 
tiede ja kulttuuriperintö” -hanke, jonka 
puitteissa selvitetään open access -jul-
kaisemisen mahdollisuuksia ja tutkitaan 
parhaita menettelytapoja toteuttaa 
avointa tiedekirjakustantamista. Sen 
yhtenä tavoitteena on kehittää kestäviä 
ja suomalaiseen tiedemaailmaan 
soveltuvia taloudellisia malleja 
avoimelle kirjankustantamiselle. 
SKS: ssä  aloitetaan vuonna 2016 myös 
ensimmäiset avoimen julkaisemisen pi-
lotointihankkeet.

Kari Teräs 
professori
SHS:n puheenjohtaja 2014-2015

 

  Kevätkokous ma 7.3.2016 Tieteiden talo 

  Klo 16.30 Tutkijakokous

 Klo 17.15 Dosentti Sari Katajala-Peltomaa pitää                  
esitelmän: Pyhiinvaellukset ja eletty usko keskiajalla

  Esitelmätilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

   Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. Lisätietoja: www.histseura.fi
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1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
luotiin eurooppalaisessa psykiatriassa 
uusia diagnooseja, joita olen kut-
sunut yhteisnimikkeellä teollisen 
ajan psykopatologiat. Tärkeimpiä 
näistä diagnooseista olivat vakavia 
mielisairauksia kuvaavat dementia 
praecox (sittemmin ”skitsofrenia”) ja 
maanisdepressiivisyys, kun taas lie-
vempiä, ei-psykoottisia häiriöitä alet-
tiin kutsua yleistermillä ”neuroosit”. 
Erityisesti amerikkalaisperäinen neu-
rastenia (”hermoheikkous”), psyko-
neuroosi ja Sigmund Freudin luoma 
ahdistusneuroosi muodostivat uuden 
suuren ”funktionaalisten hermotautien” 
ryhmän. Näiden lisäksi loi saksalainen 
psykiatri J.L.A. Koch psykopatian, erään-
laisen sairausluokituksen äpärälapsen 
tai ”epäsairauden”, jolla viitattiin sai-
rasmielisyyteen tai ”synnynnäiseen ra-
kennevikaan” ja jota aluksi käytettiin 
erityisesti rikoksista syytettyjen mielen-
tilalausunnoissa. 

Kaikki nämä diagnoosit luotiin kiih-
keän teollisen kapitalismin aika-
kaudella. Niillä on vahva linkki toisaalta 
psykiatrian vakiintumiseen lääketieteel-

lisenä erikoisalana, toisaalta niin sa-
nottuun ”sosiaaliseen kysymykseen”. 
Saksalaisen Verein für Sozialpolitik -yh-
distyksen 1870-luvulla lanseeraamalla 
termillä viitattiin teollisen kapitalismin 
sosiaalisiin seurauksiin, kuten kau-
pungistuvan Euroopan urbaaniin kur-
juuteen, köyhyyteen, prostituutioon, 
heikkohermoisuuteen, itsemurhiin, al-
koholismiin ja rikollisuuteen.

Neurasteniaa lukuun ottamatta kaikki 
edellä mainitut sairausnimikkeet luotiin 
saksankielisessä Euroopassa. Niinpä ne 
levisivät nopeasti diagnostiseen käyttöön 
myös Suomessa, jonka lääkäriyhteisö 
sai tärkeimmät vaikutteensa Saksasta. 
Itsenäisen Suomen mielisairaudenhoitoa 
määritteli 1930-luvun loppupuolelle asti 
keisarillinen asetus vuodelta 1889, joka 
merkitsi ensimmäistä askelta kohti kun-
nallista mielisairaanhoitoa. Lisäksi uusia 
valtiollisia mielisairaaloita rakennettiin 
muun muassa Kuopioon (Niuvanniemi) 
ja Nokialle (Pitkäniemi). Silti suuri 
enemmistö mieleltään sairastuneista 
eli 1900-luvun alkupuolella joko 
omissa perheissään ja yhteisöissään 
tai vaivaistalojen eli kunnalliskotien 

H U L L U U D E N   H I S T O R I O I T S I J A   

S O S I A A L I S E N   T O D E L L I S U U D E N   J A 
  
Y K S I L Ö L L I S E N   K Ä R S I M Y K S E N
   
R I S T E Y S K O H D A S S A 

Petteri Pietikäinen, aate- ja oppihistoria, Oulun yliopisto
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mielisairasosastoilla, jotka eivät usein 
olleet muuta kuin säilytyspaikkoja han-
kalammille hulluille.  

Itsenäistymisen ja sisällissodan jäl-
keen nuori tasavalta alkoi rakentaa 
materiaalista ja henkistä infrastruk-
tuuria, mikä näkyi myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon alueella. Sterili-
saatiolaki astui voimaan 1935, mieli-
sairaslaki 1938 ja ns. huoltolait 1937. 
Mielisairaslain keskeinen sisältö 
koski mielisairaanhoidon jakamista 
kuntien ja valtion kesken, mikä käy-
tännössä tuli merkitsemään hoidon 
siirtymistä yhä enemmän kuntien vas-
tuulle. Huoltolakeihin puolestaan sisäl-
tyivät irtolaislaki, alkoholistilaki, las-
tensuojelulaki sekä laki kunnallisesta 
huoltolautakunnasta, ja ne säätelivät 
sosiaalihuoltoa vuosikymmeniksi 
eteenpäin.

1900-luvun kolmen ensimmäisen 
vuosikymmenen aikana Suomessa 
koettiin ”väkivallan hyökyaalto”, 
jonka aiheuttajina olivat vuosisadan 
alun suuret ikäluokat, suhteellisesti 
suuri maattomien ja osin työttömien 
nuorten miesten määrä, sisällissota 
ja sitä seurannut koko yhteiskunnan 
brutalisoituminen sekä kieltolaki 
(1919–32), joka lisäsi niin alkoholin 
kulutusta kuin rikollisuutta aina 1930-
luvun alkupuolelle saakka. Tuolloin 
suomalaisten väkivaltaisuus oli peräti 
10-kertaista läntiseen Eurooppaan ja 
esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Myös 
itsemurhaluvut kasvoivat vuosisadan 
ensimmäisen kolmanneksen aikana. 

Yhteiskunnallinen levottomuus 
vaikutti yhdessä laitosperustaisen hoi-
toideologian kanssa siihen, että maas-
samme koettiin ”foucault’lainen” suu-
ri säilöönotto maailmansotien välillä: 
vankien määrä kasvoi kahdeksaan tuhan-
teen vuoteen 1929 mennessä, mikä 
merkitsi hurjaa 60 prosentin nousua 
kuudessa vuodessa. Vuodepaikkojen 
määrä mielisairaaloissa puolestaan kas-
voi 3400 paikasta vuonna 1919 peräti 8 
400 paikkaan vuonna 1940 (2,27/tuhat 
asukasta). Suuri säilöönotto jatkui aina 
1970-luvun alkuun saakka, jolloin mie-
lisairaaloiden potilasmäärä oli 20 000, 
mikä tarkoitti 4,24 vuodepaikkaa tu-
hatta asukasta kohti. Väkilukuun 
suhteutettuna Suomessa oli tuolloin 
luultavasti eniten mielisairaalapotilaita 
maailmassa.

Yksi monista uusista mielisairaaloista 
oli vuonna 1925 perustettu Oulun piiri-
mielisairaala, jonka potilasmäärä kasvoi 
140:stä yhdeksään sataan vuonna 
1954. Sairaalan potilasasiakirjoja 
ja vuosiraportteja vuosien 1925 ja 
1939 välillä lukiessa piirtyy kuva elä-
mästä ”piirillä”. Ensiksi, suurin osa 
potilaista sai diagnoosin skitsofrenia 
eli heillä oli vakavia oireita, kuten 
näkö- ja kuuloharhoja, sekavuutta, ka-
tatonista ulkopuolisen maailman pois-
sulkemista sekä voimakasta masennusta 
ja/tai ahdistusta. Toiseksi, valtava enem-
mistö potilaista edusti vähävaraista 
kouluttamatonta maalaisväestöä. 
Kolmanneksi, usealla potilaalla oli 
”sukurasitusta” eli suvussa esiintyi 
mielisairautta, epilepsiaa tai vähintään 
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toristi pohjanmaalaisesta kaupungista. 
Hänet tuotiin sairaalaan vuonna 1930 
diagnoosilla skitsofrenia, ja sairaus-
kertomuksen mukaan hän oli joutu-
nut jäämään toimestaan käytyään 
”hajamieliseksi”. Hän oli luullut sa-
nomalehtien kirjoitusten puhuvan hä-
nestä, lisäksi hän oli kuvitellut ole-
vansa rakkaussuhteessa erääseen 
miesvirkailijaan – hänellä oli siis ”suh-
tautumisharhoja”. Hän oli myös kuul-
lut ääniä ja nähnyt haamuja. Hänen 
tätinsä ja kaksi sisarustaan olivat 
(tai olivat olleet) mielisairaita, ja si-
saruksia oli aikaisemmin hoidettu sa-
massa sairaalassa. Elina sijoitettiin 
rauhattomien osastolle, jossa hän ei tah-
tonut pysyä makuulla vaan pyrki juok-
sentelemaan ympäri osastoa väännellen 
rauhattomana käsiään ja itsekseen pu-
hellen. Hän sanoi kuulevansa paljon ää-
niä, hänen huomio- ja käsityskykynsä oli 
huono ja hän sotki havaintoihinsa omia 
harha- aistimuksiaan. Hän oli myös väki-
valtainen ja ”hyvin eroottinen”. Hän yrit-
ti ainakin kerran paeta sairaalasta. Hänet 
päästettiin sairaalasta noin puolentoista 
vuoden hoitoajan jälkeen merkinnällä 
”parempi”. Elinan kaltaisia potilaita 
oli runsain mitoin kaikissa Suomen 
mielisairaaloissa. 

Olen tutkimusryhmäni kanssa tar-
kastellut Suomen 1900-luvun mielen-
terveyshoidon historiaa sosiaalisen 
insinööritaidon eli tiedeperustaisen 
yhteiskuntasuunnittelun kehyksessä. 
Määrittelemme sosiaalisen insinööri-
taidon sellaiseksi tieteen ja politiikan 
suhteeksi, jossa poliitikot ja viran-

”hermostuneisuutta”. Neljänneksi, por-
varistoon kuuluvien lääkärien ja kansan 
syviä rivejä edustavien potilaiden välillä 
vallitsi syvä sosiaalinen kuilu, mikä nä-
kyy lääkärien kuvauksissa potilaiden 
käyttäytymisestä, ulkomuodosta ja pu-
heesta.

Viidenneksi, väkivalta ja sen uhka oli-
vat arkipäivää Oulun sairaalassa ja 
ylipäänsä mielisairaanhoidossa aina 
1950-luvun puoliväliin asti, jolloin 
”psykofarmakologinen vallankumous” 
eli klooripromatsiini ja muut uudet psyy-
kenlääkkeet alkoivat rauhoittaa osas-
toja. Omien laskujeni mukaan vuosien 
1925 ja 1929 välillä joka viides Oulun 
sairaalan potilas oli väkivaltainen. Po-
tilaat kävivät ennen kaikkea toistensa 
kimppuun, mutta toisinaan myös 
hoitohenkilökunnan päälle. Tämä 
kertonee paitsi väestön yleisestä taipu-
muksesta väkivaltaisuuteen myös mie-
lisairaaloiden epäviihtyisyydestä ja 
eräänlaisesta simputusmentaliteetista, 
jossa tottelevaista eli järkevästi käyt-
täytyvää potilasta kohdeltiin hyvin 
kun taas ”huonot” eli levottomat 
potilaat eristettiin ja heitä saatettiin 
kohdella varsin kovakouraisesti. Agi-
toituneet tai harhaiset potilaat ovat 
voineet reagoida tottelevaisuutta 
edellyttävään sairaalakuriin hyök-
käävästi. Potilasasiakirjoissa näkyy 
potilaiden väkivaltaisuus, kun taas hoi-
tohenkilökunnan mahdolliset brutaalit ot-
teet potilaita kohtaan eivät niissä näy. 

Tyypillinen potilas Oulun ”piirillä” oli 
42-vuotias ”Elina” (nimi muutettu), kont-
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omaiset hyödyntävät akateemisesti kou-
lutettujen asiantuntijoiden tutkimuksia, 
raportteja ja selontekoja yhteiskunnan 
organisoimiseen ja kansalaisten käyt-
täytymisen säätelyyn lainsäädännön, 
koulutuksen, valistuksen ja muun 
asiantuntijuuden hyödyntämisen avul-
la. Suomessa sosiaalisen insinööri-
taidon esilletuloon vaikuttivat yhteis-
kuntatieteiden, erityisesti sosiologian 
ja sosiaalipolitiikan, kansainvälisesti 
katsottuna varhainen itsenäistyminen 
omiksi oppialoikseen samoin kuin 
yhteiskunnallisen ajattelun valtio-
keskeisyys ja se tosiasia, että maailman-
sotien välillä hyvin moni kansanedustaja 
ja ministeri oli yliopiston professori. 
Näin syntyi luonteva yhteys tieteen 
ja politiikan välille, mikä alkoi nä-
kyä niin koulutuksen, työelämän, 
asevelvollisuuden, käytännön so-
siaalipolitiikan, uskonnon, yhdys-
kuntasuunnittelun kuin terveydenhoi-
donkin alueilla. 

Ruotsin tavoin Suomessa alkoi 
tapahtua yhteiskuntaelämän tieteel-
listymistä, joka vahvistui 1950-lu-
vun aikana ja jota alettiin kutsua 
sosiaalisuunnitteluksi tai yhteiskuntas
uunnitteluksi. Mielenterveydenhoidossa 
sosiaalisuunnittelu näkyi tavoitteena 
sopeuttaa mielenterveyspotilaat yhteis-
kuntaan jos ei työkykyisinä niin ainakin 
kykenevinä pitämään itsestään huolta. 
Työkyvystä ja -halusta tuli teollistuneissa 
ja Suomen kaltaisissa teollistuvissa yh-
teiskunnissa hyvän kansalaisuuden 
keskeinen kriteeri. Sosiaali-insinööri-
mäisen interventiopolitiikan kohteita 

olivat ennen muuta ihmiset, jotka 
fyysisen tai psyykkisen sairauden, 
vamman, rikollisuuden, psykopatian 
tai yleisen epäsosiaalisuuden vuoksi 
eivät täyttäneet ihannekansalaisuuden 
kriteerejä eivätkä siis olleet hyödyllisiä 
yhteiskunnalle.

Itse näen 1900-luvun suomalaiset 
mielenterveyspotilaat toisaalta geneet-
tisen (sisäsiittoisuus ym.) ja sosiaalisen 
perimänsä (köyhyys, puute ja hätä) ja 
toisaalta ”modernisaation” uhreiksi. 
Suuri enemmistö mielisairaalapotilaista 
oli alemmista yhteiskuntaluokista, mikä 
toki heijasti koko yhteiskuntamme 
sosioekonomista kerrostumaa: Suo-
messa oli suhteellisesti pieni keski-
luokka aina 1960-luvulle saakka. 
Maamme teollistuminen sai aikaan 
”dislokaatiota”, maaltamuuttoa, am-
mattitaidottomuutta, neuvottomuutta 
ja sopeutumattomuutta. Nämä kehitys-
linjat olivat vahvasti näkyvillä Oulun 
mielisairaalan vaikutusalueella Poh-
jois-Suomessa, ja niiden suorat ja epä-
suorat vaikutukset näkyvät sairaalan po-
tilasasiakirjoissa. 

Itsenäistymisestä aina 1960-luvulle yh-
teiskuntasuunnittelussa näkyi kuri- ja 
kontrollipolitiikan eetos sekä usko sii-
hen mitä organisaatiotutkija Yrjö En-
geström on kutsunut vakiopalveluiden 
keskitetyksi massatuotannoksi. Siinä 
vähäinen joustavuus yhdistyi suureen 
tasa-arvoon. Hyvänä esimerkkinä täs-
tä mallista oli ”massatuotettu” mie-
lisairaanhoito. Tällä hetkellä tämän ma-
nalle menneen aikakauden artefakteja 
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tutkitaan mielenterveyshoidon osal-
ta monessa Suomen yliopistossa Suo-
messa. Oma MenSoc-hankkeeni on 
vastikään perustanut kansainvälisen 
Madness Studies -tutkimusverkoston 
(http://madness-studies.com) välittämään 
tietoa ja luomaan yhteistyötä ”hulluus-
tutkijoiden” välille. Sosiaalisen todel-
lisuuden ja yksilöllisen kärsimyksen 
risteyskohtia tutkitaan siis tulevaisuu-
dessakin, toivottavasti entistä laajemmin 
ja paremmilla resursseilla.
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Suomen yliopisto 2014.

Tieteident talo, Kirkkokatu 6, Helsinki,  ma 8.2. klo 17.30-19, sali 505
 Jälleenrakennus: Rauhaton rauha ja Suomi sodan jälkeen

FT Ville Kivimäki: Ennen huomispäivää. Toisen maailmansodan päättyminen 
Suomessa ja Euroopassa

Niin sanottujen ”vaaran vuosien” poliittinen historia on ollut jo pitkään suomalaisen 
historiantutkimuksen painopisteitä. Artikkelikokoelmassa ”Rauhaton rauha. 
Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950” samaa ajanjaksoa tarkastellaan 
kokemusten, tunteiden, odotusten, pelkojen ja arjen kautta - sekä erityisesti näiden 
moninaisuus huomioiden. Toinen kirjan toimittajista, FT Ville Kivimäki, käsittelee 
esitelmässään suomalaisen ”rauhankriisin” kokemushistoriaa suhteessa sodan 
päättymiseen muualla Itä- ja Keski-Euroopassa.

FT, dos. Simo Mikkonen: Haave- ja kauhukuvia kansandemokraattisesta Suomesta

Esitelmässä tarkastellaan Suomen sodanjälkeistä tilannetta erityisesti Neuvostoliiton 
kasvaneen vaikutusvallan ja vasemmiston sisäisen kamppailun näkökulmasta. Huomio 
on siinä, miten kommunismin ja Neuvostoliiton nousu koettiin ruohonjuuritasolla ja 
miten tämä heijastui päivänpolitiikan ulkopuolelle.

(Simo Mikkonen ja Antero Holmila (toim.) Suomi sodan jälkeen (Jyväskylä: 
Atena, 2015.   Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.), Rauhaton rauha. 
Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950, Tampere: Vastapaino, 2015.)
Tilaisuudessa on myös mahdollisuus ostaa kirja/kirjat sopuhinnalla.

Vapaa pääsy, tervetuloa!
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Tampereen yliopisto, 16.−18. maaliskuuta 2017

Venäjän helmi/maaliskuun 1917 vallankumous käynnisti Suomessa perustuslaillisen 
kuohunnan ajanjakson, joka johti sisällissotaan ja lopulta kompromissina 
syntyneeseen tasavaltalaiseen hallitusmuotoon heinäkuussa 1919. Tämä 
kansainvälinen tieteellinen konferenssi tarkastelee ensimmäisen maailmansodan 
poliittisia, kulttuurisia, aatteellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia Euroopassa 
keskittyen erityisesti uusien kansallisvaltioiden itsenäistymiseen. Suomen 
itsenäistymisprosessi suhteutetaan kansainväliseen kehitykseen kiinnittämällä 
erityistä huomiota ylirajaiseen vuorovaikutukseen. 

Konferenssi on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kutsumme tutkijoita 
esittämään teemaan liittyviä esitelmä- ja sessioehdotuksia 15. huhtikuuta 2016 
mennessä.

Kansainväliset, vertailevat ja ylirajaiset näkökulmat

Kansallisten historiankirjoitusten tutkimustilanteen tarkastelun rinnalla 
konferenssissa korostuvat kansainväliset, vertailevat ja ylirajaisiin ilmiöihin 
paneutuvat lähestymistavat, joissa kiinnitetään huomiota eri maiden uudistus- ja 
vallankumousprosessien, tapahtumien ja keskusteluiden keskinäisiin kytköksiin. 
Maailmansota seurauksineen kiihdytti jo aiemmin kansallisella tasolla esille 
nousseita poliittisen elämän ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien uudistus- 
ja kehitysvaatimuksia. Uudistus- ja vallankumousprosessit saivat kansallisissa 
konteksteissa erilaisia muotoja mutta olivat usein enemmän riippuvaisia 
kansainvälisestä kehityksestä kuin perinteisesti on tunnustettu. Konferenssissa 
ollaan myös kiinnostuneita ensimmäisen maailmansodan ja vallankumouksellisen 
käymistilan vaikutuksista kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän eri tasoilla. Vastaavia 
kysymyksiä tutkitaan parhaillaan konferenssin käytännön järjestelyistä vastaavan 

Call for Papers

UUDISTUSTEN JA
SUOMI JA

YHTEENKIETOUTUNEET JA
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Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikön “Yhteiskunnan historia” 
puitteissa. 

Konferenssin mielenkiinnon kohteet koskevat pidempää kansainvälistä uudistusten 
ja vallankumousten ajanjaksoa, joka ajoittuu ensimmäisen maailmansodan 
jälkipuoliskoon ja sodan välittömään jälkitilaan. Suomessa tästä vallankumouksesta 
käynnistyi valtiomuototaistelun ja sekasorronkin aika, joka laantui asteittain 
kesän 1919 tasavaltaisen kompromissin tuloksena. Venäjälläkin vallankumous 
oli yhteydessä kansainvälisiin poliittisiin debatteihin, jotka radikalisoituivat 
Venäjän konteksteissa. Britanniassa äänioikeusuudistus käynnistyi kollektiivisen 
sotakokemuksen paineissa. Saksassa ajauduttiin Romanovien ja preussilaisen 
järjestelmän kukistumisen myötä puolustamaan ja pohtimaan vallitsevan 
poliittisen järjestelmän oikeutusta ja lopulta uudistamaan sitä. Alankomaiden ja 
Ruotsin kaltaisissa puolueettomissa maissa äänioikeutta laajennettiin joko sodan 
aikana tai pian sen jälkeen; samalla määriteltiin uudelleen maiden suhde eri 
suurvaltojen poliittisten järjestelmien tarjoamiin malleihin. Venäjän imperiumin 
lisäksi Habsburgien valtakunta hajosi ensimmäisen maailmansodan seurauksena, 
ja koko kansainvälinen järjestelmä koki merkittävän muodonmuutoksen muun 
muassa toimijoiden määrän kasvun, kansallisen itsemääräämisen periaatteen ja 
Kansainliiton syntymisen myötä.

Konferenssin tavoite

Konferenssin päätavoitteena on ymmärtää paremmin uusien itsenäisten valtioiden 
muotoutumista ja vanhempien valtioiden uudistuksia ja vallankumouksia. 
Vertailevat näkökulmat auttavat meitä ajattelemaan uudelleen ja suhteuttamaan 
kansallisia historioita osoittamalla toisaalta joitakin kansallisia erityispiirteitä, 
toisaalta maiden kokemusten yhteenkietoutuneen luonteen.

and Sessions

VALLANKUMOUSTEN
EUROOPPA, 1917–19:
YLIRAJAISET HISTORIAT
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Konferenssin teemat

Konferenssi alateemoja voivat olla esimerkiksi:

- vertailevan, kansainvälisen, ylirajaisen, linkittyneen ja 
yhteenkietoutuneen historian sekä kulttuurienvälisten siirtymien 
historian metodologia 

- ensimmäisen maailmansodan vaikutus kansainväliseen järjestelmään; 
kansainvälisen oikeuden kehitys; sodan aikainen ja jälkeinen 
humanitarismi 

- imperiumien hajoaminen ja uusien valtioiden muotoutuminen; 
kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteen korostuminen; 
kansainvälisten toimijoiden määrän kasvu; uudenlainen keskustelu 
kansainvälisen politiikan luonteesta 

- ensimmäisen maailmansodan vaikutus demokratisoitumisen ja 
parlamentarisoitumisen prosesseihin paikallisella ja kansallisella 
tasolla; muuttuvat kansalaisuuden käsitteet ja käytännöt 

- sodan ja vallankumousten kokemukset arkielämässä 
- sukupuolittunut sodan ja vallankumousten historia 
- Venäjän helmi/maaliskuun ja loka/marraskuun vallankumousten 

vaikutukset geopolitiikkaan, poliittisiin tapahtumiin ja diskursseihin 
muualla Euroopassa ja globaalisti; Venäjän ja läntisten poliittisten 
kulttuurien välisten siirtymien esteet 

- ensimmäisen maailmansodan historiapolitiikka ja propaganda; 
sotapropaganda wilsonilaisen käänteen vaikutus eri maiden 
poliittiseen keskusteluun 

- sodan linkittyneet kertomukset lehdistökeskustelussa 
- kansainvälisesti ja ylirajaisesti linkittyneiden poliitikkojen ja 

tavallisten kansalaisten rooli poliittisten kulttuurien välisten 
siirtymien välittäjinä 

- tulevaisuuden visiot uudesta Euroopasta ja maailmasta vuosina 
1917−19 

- sodan, vallankumousten ja kansallisten ja ylirajaisten debattien 
muovaamat perustuslait 

- sodan ja vallankumousten jälkitila eri yhteiskunnissa; sodan ja 
vallankumousten taloudelliset vaikutukset 



Keynote-puhujat

Konferenssin kutsutut pääpuhujat ja heidän alustavat aiheensa ovat:

Prof. Richard Bessel (York), ‘A transnational revolution: The challenges of the First 
World War and the crises of the legitimacy of the established political order’

Prof. Krassimira Daskalova (Sofia), ‘Reform, revolution and transformations of 
gender orders: A European comparison’

Dr. Bill Kissane (LSE), ‘Civil wars in a comparative perspective’

Prof. Jörn Leonhard (Freiburg), ‘Comparative studies of polities and societies 
transformed by war’ 

Prof. Henrik Meinander (Helsingfors), ‘Forces of democracy in Scandinavian societies’ 

Esitelmä ja sessioehdotukset

Konferenssista kiinnostuneita pyydetään lähettämään korkeintaan 250 sanan 
englanninkielinen abstrakti osoitteeseen 1917conference@uta.fi viimeistään 
15.4.2016. On mahdollista ehdottaa joko täyttä kolmen esitelmän paneelia (90 
minuuttia) tai yksittäisiä esitelmiä. Sisällytä ehdotukseen ehdottajan ja kaikkien 
puhujien täydelliset yhteystiedot. Esitelmäehdotusten hyväksymisestä ohjelmaan 
ilmoitetaan kesäkuun 2016 aikana.

Järjestäjät

Konferenssin järjestävät Suomen Historiallinen Seura, Tampereen yliopisto 
ja Suomen Akatemian Yhteiskunnan historian tutkimuksen huippuyksikkö. 
Järjestelytoimikuntaan kuuluvat 



Juhana Aunesluoma (Helsinki)
Pertti Haapala (Tampere)
Pasi Ihalainen (Jyväskylä)
Tiina Kinnunen (Oulu), puheenjohtaja
Petri Karonen (Jyväskylä)
Taina Syrjämaa (Turku)
Kari Teräs (Tampere)

Lisätietoja konferenssin ohjelmasta saa kotisivulta osoitteesta www.uta.fi/
conference/1917
 tai sähköpostiosoitteesta 1917conference-organisers@uta.fi 
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Julia Burman

M U I S T I I N P A N O J A 
  
A A T T E E T ,    O P I T    J A    I D E O L O G I A T 
K A S V A T U K S E N   J A   K O U L U T U K S E N 
M Ä Ä R I T T Ä J I N Ä  – S E M I N A A R I S T A 

Suomen Historiallinen Seura, Suomen 
kasvatuksen ja koulutuksen historian 
seura ja Suomen oppihistoriallinen seu-
ra järjestivät yhdessä viime huhtikuussa 
monitieteisen seminaarin pohtimaan 
aatteiden ja ideologioiden heijastumista 
kasvatukseen ja koulutukseen. Historia-
llisesta näkökulmasta huolimatta oli 
alustuksissa myös ajankohtainen ote. 
Seminaariin tuli kuutisen kymmentä 
asiasta kiinnostunutta osallistujaa. 

Professori emerita Sirkka Ahonen kä-
sitteli Snellmanista Stubbiin: koulu-
tuspolitiikan vaihtuvat ideologiat -esi-
tyksessään koulutuspolitiikan pitkää 
linjaa. Kansakunnan rakentamisen 
ideologian jälkeen 1900-luvun alku-
puolella Ahosen mukaan erottuivat 
nationalistinen, sosiaaliliberaalinen 
ja sosialistinen suuntaus, mutta 
vasta toisen maailmansodan jälkeen 
perusasteen koulutusta ei enää liitetty 
niinkään kansakunnan rakentamiseen 
vaan koulut alettiin nähdä nyt yhtenä 
keskeisenä hyvinvointivaltion raken-
tamisen perustana. Niin Suomessa 
kuin muuallakin Euroopassa ryhdyttiin 
korostamaan yhtenäiskoulun ideaa, 
Suomessa tämä sai ilmaisunsa perus-

kouluna 1970-luvulla. Peruskoulua 
ryhdyttiin kritisoimaan sen liialli-
sesta viranomaisohjailusta, valtio-
keskeisyydestä sekä siitä, että se 
ei ota huomioon oppilaiden yksilö-
llisiä eroja, mikä ei soveltunut kil-
pailuyhteiskunnan arvoihin. Tätä 
oppilaiden välisen kilpailun lisäämistä 
sekä opetuksen eriyttämistä oppilaiden 
kykyjen perusteella sekä vallan 
hajauttamista on viimeaikoina kritisoitu 
uuden yhteisöllisyyden, länsimaissa 
nousseen uudenlaisen yhteiskunta-
ajattelun, ns. kommunitarismin 
näkökulmasta.

Professori Pauli Siljander kom-
mentissaan epäili uusien yhtei-
söllisten oppien vaikutusta kou-
lutuspoliittisissa linjauksissa, sillä 
hänen mielestään nykyään on voi-
makkaasti esillä konstruktivistinen 
oppimisajattelu, jossa oppijan it-
sensä aktiivista tiedontuottamista 
sekä itseuudistumisen ideaa koros-
tetaan yksilöllisten koulutusurien 
valinnan ohella. Muutoin Siljander 
tuntui hyväksyvän Sirkka Ahosen luon-
nehdinnan koulutuksen eri vaiheista. 
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Dosentti Marja Jalava tarkasteli 1970-
luvun tutkinnonuudistus yliopistossa 
– eräänlainen kulttuurivallankumous 
alustuksessaan yliopistoja koskevan 
tutkinnonuudistuksen taustoja ja toteu-
tusta. Opiskelun pullonkauloina pid-
ettiin opiskelujen pidentymistä, suu-
ria opiskelumääriä ja sen lääkkeinä 
opintoaikojen lyhentämistä, opis-
keltavien aineiden vähentämistä, 
tehostetumpaa opinto-ohjausta ja 
tutkintorakenteen uudistamista. Li-
säksi silloisten yksityisten yliopis-
tojen taloudellinen ahdinko muutti 
yliopistot valtionyliopistoiksi ja yh-
teiskunnassa vallinnut vahva koulu-
tus-, hallinto- ja suunnittelu-usko sai 
uudistusta varten perustetun FYTT-
toimikunnan esittämään varsin radi-
kaaleja uudistuksia, joissa murtui 
vanha eliittiajattelu. Koulutusaloja 
olisi uudistettava ja laaja-alaistettava 
monitieteellisyyden suuntaan. Samalla 
pyrittäisiin siihen, että tieteellinen ja 
ammatillinen koulutus yhdistyisivät 
tiivisti ja luovasti yhteen. Näin yh-
distyisi ”kaikkitietävän ihmisen 
- malli tekevän ihmisen malliin”. 
Yliopistoista kehitettäisiin avoin 
koulutusjärjestelmä ilman mitään 
keinotekoisia rajoja. Koulutuksen suun-
nittelulla ja toteutuksella katsottiin voi-
tavan saada yliopisto-opetuksesta kor-
keatasoisempaa ja myös sellaista, että 
kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa 
yliopistotutkinto. Tämä olisi mer-
kinnyt korkeakoululaitokselle kult-
tuurivallankumousta. Suunnitelmat eivät 
kuitenkaan toteutuneet, vaan ehdotukset 
kaatuivat poliittisiin valtataisteluihin. 

Uudistus niittikin mainetta putkitut-
kintoina sekä opintopisteiden esiin-
marssina ja entistä muodollisempina 
koulutuksina. Opintoaikojakaan ei 
saatu lyhennettyä. Uudistuksen mer-
kitys oli valtava toiselta kannalta: 
yliopistojen sisäinen hallinto muut-
tui professorivallasta ns. kolmikanta-
malliksi. Suomeen luotiin samalla val-
takunnallisesti kattava korkeatasoinen 
ja ilmainen yliopistoverkosto. Toisaalta 
kun tavoitteena oli koko maata kattava 
yhtenäinen yliopisto, yliopistoihin tuli 
runsaasti opetuksen suunnittelijoita ja 
valtionhallinnon yleisen kehityksen mu-
kaisesti myös lisää byrokratiaa. Alus-
tuksensa lopussa Jalava toi esiin, että 
kaikilla sukupolvilla näyttää olevan halu 
muokata yliopistoa oman aikakautensa 
hallintoideologien mukaisesti. Siksi on 
jatkuvasti uusia uudistuksia, joissa sa-
mat kysymykset yliopiston luonteesta 
palaavat uudelleen kritiikin kohteeksi, 
siis eräänlaista ”ikuisen paluun”-kierto-
kulkua. 

Kommenttipuheessaan dosentti Arto Ne-
vala muistutti, että 1970-luvulla asioiden 
(puolue-)poliittisuutta ei kavahdettu 
samalla tavalla kuin nykyään, kun 
poliittisuus häivytetään korostamalla 
muutosten välttämättömyyttä, ulkoisia 
paineita sekä taloudellisia realiteetteja. 
Poliittisuuden leima helposti vääristää 
myös tulkintaamme 1970-luvun uudis-
tuksista. Lisäksi eri yliopistot ja tie-
teenalat toteuttivat uudistuksia eri ta-
voin niissä onnistuen tai epäonnistuen. 
Jatkuvalla uudistusten ketjulla on 
keskeisenä osana retoriikkaansa ol-
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lut samat asiat: opintoaikojen lyh-
entäminen, opiskelun tehostaminen 
ja kansainvälisyyden lisääminen sekä 
työelämän ja yliopiston yhteyksien li-
sääminen, sillä edelleen on vahva usko 
koulutuksen merkitykseen kansakunnan 
menestyksen ja kilpailukyvyn takaa-
jana. 

Lopuksi Nevala kysyi, miten pal-
jon 1970-luvulla moitittu opetus-
ministeriön vahva ohjausrooli oi-
keasti eroaa tämän vuosituhannen 
ministeriön tavasta ohjata yliopistojen 
toimintaa milloin rahanjakomallin, pro-
filoitumisvaateiden  tai mittaamisen 
avulla. Nykyisin yliopistot saavat itse 
tehdä aiempaa laajemmin erilaisia 
päätöksiä ja linjauksia, joihin ennen 
olisi tarvittu uutta lainsäädäntöä tai 
hallintotoimia. Näihin liittyi yleensä 
laaja-alaista julkista keskustelua. Nyt 
julkisia keskusteluja ei juurikaan ole, 
vaan isoja uudistuksia tehdään erilais-
ten ”välttämättömyyshokemien” avul-
la. Avoimempi polittiikka   olisi Arto 
Nevalan mielestä toivottavaa.

Aamun pääalustukset sekä niiden  kom-
menttipuheenvuorot herättivät innokasta 
keskustelua, joka jatkui lounastauolla. 
Sen jälkeen oli työryhmien vuoro, 
joiden teemat olivat 1) yliopistot, po-
litiikka ja ideologia, 2) arvot ja am-
mattikoulutus, 3) kansalaiskasvatus, 
ideologiat ja käytännöt ja 4) koulutus, 
aika ja ideologia. 

Seminaarin päätti iltapäivällä paneeli. 
Siihen osallistuivat prof. Sirkka Aho-

nen, dos. Markku Hyrkkänen Tampe-
reen yliopistosta ja dos. Marja Jalava 
Helsingin yliopistosta sekä prof. Pauli 
Siljander Oulun yliopistosta. Paneelin 
puheenjohtajana toimi dos. Risto 
Ikonen Itä-Suomen yliopistosta. Kes-
kustelun teemaksi nousi aate, oppi- ja 
ideologiahistorian luonne sekä nykytila 
Suomessa. Vaikka alan virkoja ei juu-
rikaan ole, niin aatehistorian asemaa pi-
dettiin aika vakaana ja alan haasteena 
nähtiin eri tieteenalojen yhteistyö sekä 
yhteisten projektien saaminen. Sinänsä 
aatehistoriallista näkökulmaa pidettiin 
keskeisenä tämänkin päivän asioiden 
ymmärtämisen kannalta. Seminaari 
oli monella tavoin mielenkiintoinen ja 
hauskakin. Lähihistorian osalta tuli osal-
listujilta muutamia aikalaisten mainioita 
kommentteja. Avoin keskusteluilmapiiri 
lisäsi suuresti seminaarin arvoa.

Lähteet:

Omat muistiinpanot

Juhani Tähtinen: Aatteet, opit ja 
ideologiat kasvatuksen ja koulutuksen 
kontekstissa. Kasvatuksen aika 2/2015

Huhtikuussa
oli vielä opti-

mismia ilmassa...
Nyt on  käynyt 
ankeuttaja!
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VARAATHAN PÄIVÄN!

HISTORIOITSIJAT ILMAN RAJOJA: HISTORIAN KÄYTTÖ JA VÄÄRINKÄYTTÖ KONFLIKTEISSA 

KANSAINVÄLINEN KONFERENSSI HELSINGISSÄ 19.-20.5.2016

Nykymaailmassa meidän tulisi olla yhä huolestuneempia sekä historiallisen tietämättömyyden että histori-
an poliittisen väärinkäytön lisääntymisestä ja siitä, mitä seurauksia näistä on kansainvälisille suhteille. 
Yleinen tietämättömyys historiallisista tapahtumista lisää historian väärinkäyttöä, joka puolestaan lisää 
konflikteja. Historiallisia myyttejä käytetään usein luomaan ja ylläpitämään viholliskuvia sekä oikeutta-
maan aggressiivisia käytäntöjä. Erilaiset historiankäsitykset sekä historiallisten tapahtumien moninaiset 
tulkinnat johtavat usein konfliktien pitkittymiseen. 

Historioitsijat voivatkin tuoda oman panoksensa konfliktien sovitteluun ja ratkaisuun. Kansainvälisten jär-
jestöjen ja valtioiden tulisi ottaa vastaan riippumatonta kansainvälistä tutkimusta ja tukea sitä. Näiden 
tahojen tulisi myös vaalia ja edistää kontakteja eri maiden historioitsijoiden välillä rohkaisten näitä 
työskentelemään yhdessä konfliktien ratkaisemisen edistämiseksi ja erilaisten historiantulkintojen 
huomioimiseksi. Historioitsijat kykenevät tuomaan yhteen eri osapuolien näkemyksiä ja tulkintoja histori-
allisista tapahtumista  ja siten olemaan mukana rakentamassa rajoja ylittävää ymmärrystä.

On korkea aika että eri maiden itsenäiset historioitsijat yhdistävät voimansa ja tarjoavat osaamisensa ja 
kokemuksensa ulkoisten ja sisäisten konfliktien ehkäisyyn sekä konfliktinjälkeiseen hallintaan. Historioitsi-
joita voi ja tulee käyttää sovittelutyön tukena ja asiantuntijuudellaan he voivat auttaa tuomaan 
vastapuolten näkemyksiä lähemmäksi toisiaan. 

Edellä esitettyihin haasteisiin vastaamaan perustettiin Helsingissä 17.6.2015 Historioitsijat ilman rajoja 
Suomessa -yhdistys. Perustajajäseniin kuuluu useita merkittäviä suomalaisia historioitsijoita sekä 
rauhansovittelukokemusta omaavia diplomaatteja. Rauhannobelisti presidentti Martti Ahtisaari muisteli 
avajaistilaisuudessa pitämässään puheessa niitä lukuisia kertoja uransa aikana, jolloin historian parempi 
tuntemus olisi auttanut konfliktien ratkaisuprosessissa. Historiantuntemuksen  ja -tietoisuuden tuominen 
näkyvämmäksi ja helpommin saatavilla olevaksi on siis ehdottomasti tarpeellista.

Yhdistyksemme jäsenet ovat tavanneet ja käyneet kirjeenvaihtoa monien eri maiden historioitsijoiden 
sekä muiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa tarkoituksenaan perustaa kansainvälinen Historioitsijat 
ilman rajoja -verkosto. Aloite on otettu vastaan erittäin positiivisesti. 

Haluammekin ilmoittaa päivämäärät Historioitsijat ilman rajoja: Historian käyttö ja väärinkäyttö kon-
flikteissa -konferenssille sekä kutsua teidät liittymään joukkoomme Helsingissä 19.-20.5.2016.  

Kaksipäiväinen konferenssi alkaa tervetuliaisvastaanotolla keskiviikkoiltana 18.5.2016 ja konferenssin vi-
rallinen avajaistilaisuus pidetään torstaiaamuna 19.5.2016 Helsingin yliopistolla. Avajaistilaisuudessa 
puhuvat Erkki Tuomioja, Historioitsijat ilman rajoja Suomessa -yhdistyksen puheenjohtaja sekä rauhanno-
belisti, presidentti Martti Ahtisaari. 

Historioitsijat ilman rajoja     �
Aleksanteri instituutti/PL 42     http://www.historianswithoutborders.fi/�
00014 Helsingin yliopisto     https://www.facebook.com/HistoriansWithoutBordersFinland/
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Hyvät seuran jäsenet,

vuosi 2015 sujui Suomen Historiallisessa Seurassa varsin perinteisesti: työaikani 
on täyttynyt erilaisia esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja Historiantutkimuksen 
päiviä järjestäen, nettitiedotusta kehittäen ja uutta jäsenrekisteriohjelmaa opiskellen. 
Suuri haaste on ollut seuran talouden kutistuminen ja erilaisten säästökohteiden 
miettiminen. Suomen talouden lama koskettaa kaikkia, eikä jäsenmaksua ole 
haluttu korottaa. Nyt käsissänne oleva jäsenlehti on viimeinen paperille painettava 
versio, hallitus päätti, että siirrymme nettilehteen. Uusi jäsenrekisterijärjestel-
mä mahdollistaa myös  tiedottamisen sähköpostitse, niinpä kaikki mahdollinen 
posti siirtyy sähköiseen muotoon. Seuraavan jäsenlehden ilmestymisestäkin 
tulee sähköposti!

Viime kesänä perustettiin uusi yhdistys, Historioitsijat ilman rajoja. Yhdistyksen 
tavoitteena on laajeta kansainväliseksi verkostoksi ja auttaa konfliktien 
ratkaisemisessa. Tarkoitus on nostaa esiin historian väärinkäyttöä ja purkaa 
tulkintoja, joilla lietsotaan vihaa ja ennakkoluuloja. SHS päätti liittyä yhdistyksenä 
kannattajajäseneksi ja Historioitsijat ilman rajoja -yhdistyksen hallitukseen valittiin 
hallituksemme jäsen dos. Juhana Aunesluoma. Toivottavasti yhdistys menestyy 
pyrkimyksissään ja SHS mielellään tarjoaa asiantuntija-apua sen tueksi. 

Seura järjestää edelleen monenlaisia tilaisuuksia. Seuraava on jo ma 8.2.2016 
Suomesta sotien jälkeen ja ma 7.3.2016 Teemana on keski-aika. Näistä tietysti 
ilmoitetaan sekä nettisivuilla että Agricola -Suomen historianverkossa myös. 
Historiaverkkoa kannattaa seurata! 

Haluan kiittää professori Kari Terästä hyvästä yhteistyöstä hänen puheen-
johtajakautenaan 2014-2015. Karin aikana saatiin alkuun monia tärkeitä 
asioita, kuten Uudistus ja Vallankumous -hanke Suomi100 ohjelmaan. Uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin professori Tiina Kinnunen Oulun yliopistosta. 
Hallitukseen saatiin myös uusi jäsen, prof. Petteri Pietikäinen. Nyt 2016 on  
myös Historiallisessa Aikakauskirjassa aloittanut uusi päätoimittaja, dos. Anu 
Lahtinen. Kaikille uusille vastuunkantajille toivotan onnea ja menestystä!

Hyvää alkanutta vuotta! Toivottavasti tapaamme SHS.n järjestämissä 
tilaisuuksissa! 

Julia Burman 
shs@histseura.fi

Toiminnanjohtajan tervehdys
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CALL FOR PAPERS

From 15-18 August 2017, the 29th Congress of Nordic Historians will take place at Aalborg Congress & Culture 
Centre, Denmark. The main organisers are the Centre for History at the Department of Culture and Global 
Studies, Aalborg University, the Danish Historical Society, and the Nordic Committee for Historians. 

The congress theme is: “Reformations”. A reformation refers to the act or process of changing a condition - 
usually with reference to a state or way of thinking, perceived to be better or more pristine. The concept is 
commonly associated with the historical processes emerging from Martin Luther’s actions half a millennium 
ago, when in 1517, his 95 theses were nailed onto the door of the Wittenberg Castle Church. But demands for 
reform are on-going, and the subsequent transformation processes are classical subjects of study for histori-
ans. In 2017, it is also the 30th anniversary of the UN report, ‘Our Common Future’, which introduced the need 
to reform humanity’s co-existence with nature. This and other of today's global challenges are increasingly ad-
dressed by Nordic historians. Reformations, in all their diversity, are the main theme of the Congress of Nordic 
Historians in 2017. 

The Congress of Nordic Historians is, however, much more than celebrating two significant anniversaries. We 
therefore welcome submissions reflecting the state of all strands of historical research in and around the Nordic 
countries. 

The programme will consist of thematic sessions, round table discussions and sessions of free presentations. 
The keynote speakers are: 

Professor David Armitage, Harvard University 
Professor Lyndal Roper, University of Oxford 

Proposals must be submitted via the congress website: www.nhm.aau.dk (Danish) or www.en.nhm.aau.dk 
(English). Deadline for submissions: 

1 September 2016

Conference proceedings: A selection of conference papers will be published in approx. three peer reviewed 
volumes published by Aalborg University Press in the series Studies in History, Archives and Cultural Heritage. 
Read more about this publication opportunity at the congress website. 

Best regards, 
The Organising Committee 

29th Congress of Nordic Historians
15-18 August 2017 

Aalborg 


