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Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura 
Suomessa. Seura järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia 
sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja ja hoitaa alan 
kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 900 tutkijaa ja harrastajaa. 
Vuosijäsenmaksu on 25 euroa vuodessa (opisk. 22 €). Jäsenet saavat 
maksutta jäsenlehden ja noin 25 % alennusta niin seuran omista kuin 
monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 
14, 00170 Helsinki) ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 7,00170 
Helsinki). Verkkokirjakauppa on osoitteessa <kirjat.finlit.fi>. Tilausta 
tehdessänne kertokaa olevanne Suomen Historiallisen Seuran jäsen! 
Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran jäsenille 33 
euroa.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki Seuran päämääriä kannattavat. Voit 
lähettää toimistoon vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä, jossa ovat yhteystietosi. Tutkijajäseneksi voidaan 
hyväksyä  henkilö, joka on tieteellisillä julkaisuillaan ansioitunut 
historiantutkijana. Seuran hallitus hyväksyy tutkijajäsenet, hakuaika 
on syyskuussa.



PÄÄKIRJOITUS

Nuoret tutkijat Suomen Historiallisen Seuran 
jäseniksi!

Suomen Historiallisen Seuran jäsenrakenne ja jäsenmäärä ovat vaihdelleet 
huoma�avas� seuran pitkän historian aikana. Seuran alkuperäisissä 
säännöissä vuodelta 1875 jäsenmäärä oli rajoite�u 15 jäseneen, jotka 
tuli valita ”semmoisista maanmiehistä, jotka julkaisemillaan teoksilla ovat 
todistaneet kykynsä �eteelliseen tutkimukseen Suomen historiassa”. 
Jäsenmäärän maksimia korote�in mal�llises� vuoden 1889 alusta 24 
jäseneen, ja tässä vaiheessa seura oli Uuno Tuomisen luonnehdinnan 
mukaan ”akatemiaa �etyllä tavalla muistu�ava tutkijain yhteisö, jonka 
tavoi�eet olivat ratkaisevalta osin �eteellisiä pyrkimä�ä ulo�amaan 
yhteiskunnan laajaan ken�ään”. 

Seurassa käy�in 1900-luvun alussa keskustelua �edeyhteisön roolista 
”kansallisen elämän” palvelemisessa ja esite�in puheenvuoroja, joiden 
mukaan seura saa�oi eristäytyä liiaksi ”elävästä yhteiskunnasta”. Väinö 
Voionmaa pyrki vuosikokouksessa 1915 rakentamaan siltaa �eteellisen 
toiminnan ja ”suljetun yksilöllisen” historiaharrastuksen välille. Seuran 
toimintaohjelman laajentamisesta käyty perinpohjainen keskustelu joh� 
seuran järjestörakenteen avartamiseen. Vuoden 1917 sääntömuutoksessa 
poiste�in tutkijajäsenten lukumäärän ka�o ja jäsenistö jae�in 
tutkijajäseniin ja ”kaikkia ryhmiä” edustaviin kanna�ajajäseniin, jotka 
olivat joko pysyviä tai vuosijäseniä. 

Tutkijajäsenet ovat muodostaneet SHS:n rungon, mu�a pysyvien 
jäsenten ryhmä oli pitkään huoma�ava. Kun tutkijajäseniä oli 1970-luvun 
puolivälissä 105, noin kolmannes, oli pysyvien jäsenten osuus yli 40 % 
koko jäsenkunnasta. Viime vuonna Suomen Historiallisessa Seurassa 
tutkijajäseniä oli 314, pysyviä jäseniä 40, kirjeenvaihtajajäseniä 44 ja 
vuosijäseniä 360, lähes puolet kaikista. Tutkijajäsenten määrän kasvu 
kertoo profession huoma�avasta kasvusta, ja seuran koko jäsenmäärä 
761 SHS:n suuresta merkityksestä historian kentällä. On tärkeää, 
e�ä SHS pysyy suurena �eteellisenä seurana, jolla on huoma�avaa 
asiantuntemukseen perustuvaa vaikutusvaltaa niin �edeyhteisössä kuin 
yhteiskunnassa laajemminkin. 



Seuralla on suuresta jäsenmäärästään huolima�a huoma�avaa 
kasvupoten�aalia erityises� nuoremman tutkijapolven keskuudessa. 
Olisi toivo�avaa, e�ä SHS:n jäsenyys ja Historiallinen Aikakauskirja 
tulisivat opiskeluajoista läh�en ikään kuin vakiovarusteiksi kaikille 
historian alalla työskenteleville. Seuran hallitus on pää�änyt aloi�aa 
jäsenhankintakampanjan, jonka erityisenä kohderyhmänä on nuori 
tutkijapolvi, ja tässä mielessä hallitus vetoaa tutkijajäseniin, e�ä he tekisivät 
seuraa tunnetuksi omissa yliopistoissaan ja huoleh�sivat siitä, e�ä erityises� 
tohtoriopiskelijat ja muut nuoret tutkijat saisivat ajantasaista �etoa seurasta 
ja lii�yisivät sen jäseneksi. Lii�ymistä helpo�amaan luodaan seuran www-
sivuille lomakepohja. Seuran hallitus on jäsenhankintakampanjaan lii�yen 
aloi�anut pohdinnan siitä, millä tavalla seura voisi palvella en�stä paremmin 
myös nuorta jäsenkuntaansa ja miten heidän toimintamahdollisuuksia 
seuran sisällä voitaisiin kehi�ää. Tavoi�eena on, e�ä voisimme rekrytoida 
tulevat tutkijajäsenemme oman jäsenkuntamme keskuudesta ja siten 
turvata jatkuvuuden seuran toiminnassa.

   Kari Teräs
   Professori
   Suomen Historiallisen Seuran puheenjohtaja

TULOSSA:                                    ks. lisätietoja www.histseura.fi

Ma 5.5.2014 klo 17-19 Tieteiden talo, Helsinki
Ensimmäisen maailmansodan vaikutus yhteiskuntaan -keskustelu

To 12.6.2014 klo 12.30  alkaen Pikkuparlamentti, Helsinki
Parliaments and Methodology - konferenssin avajaiset
Pe-la 13-14.6. konferenssi jatkuu Jyväskylässä

To-su 14.-17.8.  klo 12 alkaen Joensuun yliopistokampus
Pohjoismainen Historiaoitsijakokous - Nordisk Historiker Möte
Övergångar - gränser och möten i nordiska rum

Ti 9.9. klo 15-19 Ritarihuone, Helsinki
Gustaf Mauriz Armfelt -muistoseminaari



Tuija Laine

Lukumuistot talteen

Lukeminen on viime aikoina nostanut päätään. Samaan aikaan, kun 
media kirjoi�aa huolestuneena suomalaiskoululaisten rapistuvista 
Pisa-tuloksista, lukemiseen lii�yvät konferenssit ja seminaarit sekä siitä 
kirjoitetut tutkimukset lisääntyvät. Lukemisen ohella myös kirjoi�aminen 
on saanut en�stä suurempaa huomiota osakseen. Tästä ilmiöstä kertovat 
esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa nähtävät näy�elyt: Lukeva Mannerheim 
Mannerheim-museossa, Talouskirjat, jotka muu�vat maailmaa Suomen 
Pankin rahamuseossa ja Kirjain kerrallaan -näy�ely Aboa Vetus -museossa. 
Myös kansainvälises� lukeminen kiinnostaa jatkuvas�. Uusia aiheeseen 
lii�yviä tutkimuksia ilmestyy vuosi�ain useita. Osa niistä käsi�elee lukemista 
monista eri näkökulmista, osassa keskitytään tarkemmin johonkin lukemisen 
muotoon, esimerkiksi uskonnolliseen lukemiseen. Toisissa tähtäyspisteenä 
ovat lukemistutkimuksessa käytetyt metodit ja lähestymistavat, joita 
valotetaan tavallises� esimerkkitapausten avulla. Myös lukemiskokemuksia 
keräävä kansainvälinen Reading Experience Database -�etokantahanke on 
käynnissä.

Kirjahistorian osa-alueista lukemistutkimus on yksi vaikeimmin 
lähesty�ävimpiä. Lukuisat lähderyhmät ja yksi�äiset lähteet kertovat 
kirjanomistuksesta, minkä pohjalta voi toki tehdä joitakin päätelmiä tai 
ainakin arvauksia myös luetusta kirjallisuudesta. Sen sijaan huoma�avas� 
harvemmat lähteet kertovat lukemisesta itsestään. Paitsi kirjojen 
omistaminen, myös niiden julkaiseminen, myyminen ja kirjastolaitoksen 
historia lii�yvät lukemiseen, mu�a eivät ole suoranaista lukemisen historiaa. 
Kuitenkin useat lukemisen historiaan lii�yvät tutkimukset lähestyvät 
lukemista niistä käsin jä�äen lopulta varsinaisen lukemisen tutkimuksen 
lähes syrjään Vaikeaksi luku�lanteiden tutkimisen, puhuma�akaan 
lukukokemusten tutkimisesta, tekee juuri fragmentaarinen, hajallaan eri 
kirjastoissa ja arkistoissa säilynyt lähdeaineisto. 



Lukeminen ei ole kuitenkaan vain menneisyydessä tapahtunu�a toimintaa, 
vaan osa jokapäiväistä elämäämme. Lukemis�lanteita ja lukukokemuksia 
syntyy päivi�äin. Helmikuun alussa 2014 Suomen kirjahistoriallinen seura ja 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto käynnis�vät lukumuistoja 
ja lukemiskokemuksia keräävän Elämää lukijana -muis��eto-keruuhankkeen. 
Aikana, jolloin painetun kirjan katsotaan olevan murroksessa sähkökirjan 
vallatessa alaa, myös lukemisen muodot ja tavat ovat muutoksen kourissa. Nyt 
on aika kerätä muistoja ja kokemuksia lukemisesta ja tallentaa ne tutkimuksen 
käy�öön. Hankkeessa kerätään muistoja lukemaan oppimisesta, luetuista 
kirjoista, lukemisen muodoista, kirjastojen käytöstä, lukijoiden suosikki- ja 
inhokkikirjoista, lapsille tai nuorille kielle�yjen kirjojen ja leh�en lukemisesta 
sekä suhtautumisesta sähköiseen kirjaan. Kokemuksia ja muistoja kerätään 
kaikenikäisiltä suomalaisilta lapsista vanhuksiin ja kaikenlaisten teks�en 
lukemisesta. Kysely ei siis koske vain kirjoja, vaan myös leh�ä, sarjakuvia, 
mainoksia, almanakkoja, juna-aikatauluja, käsikirjoituksia, tuoteselosteita 
tai vaikkapa maitopurkkien ja muropake�en kylkitekstejä.  Tule sinäkin 
muistelemaan omia lukukokemuksiasi elämän eri vaiheissa! 

Keruu käynniste�in SKS:n juhlasalissa seminaarilla, jossa muun muassa FM 
Anna Kajander puhui suhtautumisesta lukemiseen ja teks�n muotoon. Hän 
vertaili haasta�elututkimuksen pohjalta painetun ja sähköisen kirjan lukemista 
ja niistä saatuja kokemuksia. Sähköisellä kirjalla oli omat etunsa, mu�a 
yllä�ävänkin monelle lukijalle kirjalla esineenä oli edelleen suuri merkitys. 
Erityises� vapaa-ajan lukeminen ja paine�u kirja yhdiste�in mielellään 
toisiinsa. Töissä joudutaan lukemaan tekstejä monessa muodossa, mu�a 
vapaa-aikana moni tar�ui mieluiten paine�uun teokseen. Sähkökirjan etuna 
näh�in puolestaan kirjojen hankintanopeus ja mahdollisuus suurentaa teks�ä 
halutun kokoiseksi sekä lukulai�een keveys painavaan romaaniin verra�una. 
Tänä keväänä pitämilläni kirjahistorian kursseilla kysymys painetun kirjan 
ja sähkökirjan suhteesta on noussut esiin useampaan kertaan. Sähköisten 
aineistojen nopeasta kasvusta huolima�a opiskelijat tuntuvat suhtautuvan 
luo�avaises� painetun kirjan säilymiseen – lieneekö syynä se, e�ä kirjahistorian 
kursseille valikoituu tavallista enemmän myös kirjaa esineenä arvostavia 
opiskelijoita.

Keskustelu painetun teks�n katoamisesta ei ole uusi. 1800-luvun lopulla, jolloin 
kehite�in monia uusia teknisiä innovaa�oita, ol�in samassa �lanteessa kuin 
nykyään. Monet utopis�t kirjoi�vat painetun kirjan kuolemasta. Eräs heistä oli 
ranskalainen Octave Uzanne, jonka utopis�nen novelli The End of Books ilmestyi 
vuonna 1894. Siinä hän näkee uuden äänitystekniikan, fonografin, korvaavan 



perinteisen painetun kirjan. Jokainen kirjailija on hänen utopiassaan oma 
kustantajansa, joka ääni�ää omat teoksensa myyn�in. Bibliofiilit eivät 
enää keräile hienoja sidoksia vaan kauniita vahalieriöitä, joiden sisään 
teks�t on äänite�y. Matkakokoisia fonografeja voidaan kulje�aa mukana 
pa�kkaretkillä eivätkä naiset hurmioidu enää kirjailijan tavasta käy�ää 
kieltä, vaan hänen koske�avasta äänestään.  Uzanne oli osi�ain oikeassa 
omassa utopiassaan. Paine�u kirja ei kadonnut, mu�a uusi tekniikka 
mahdollis� äänikirjan, jolla on edelleen vankka kanna�ajajoukkonsa. 

Nähtäväksi jää, miten pitkään ja missä muodossa sähkökirja jää elämään ja 
osoi�autuuko pelko painetun kirjan katoamisesta kokonaan tälläkin kertaa 
turhaksi. Toivo�avas�, sillä vaikka julkaisutekniikan monipuolistuminen on 
tervetullut asia, tuntuisi ikävältä ajatella, e�ä tulevat polvet mene�äisivät 
täysin kokemuksen kirjasta esineenä.

Tervetuloa kertomaan omat lukumuistosi ja -kokemuksesi! 
Elämää lukijana -keruu käynnissä 1.2.–15.11.2014. Keruulomake ja 
tarkemmat �edot osoi�eessa: h�p://www.finlit.fi/arkistot/keruut/
lukija/

  (Kirjoi�aja on kirjahistorian professori Helsingin yliopistossa)

Kirjoja voi ladata joko ilmaiseksi 
tai maksua vastaan ne�stä 
�etokoneelle tai lukulai�eeseen. 
Käy�ö edelly�ää sähköä akun 
lataukseen.

Kirja on sekä kaunis esine e�ä houku�elva. 
Sisältö tarjoaa seikkailuja, ruokaa aivoille ja 
elämyksiä - jopa pakoa arjesta. Perinteisen kirjan 
uskaltaa o�aa mukaansa hiekkarannallekin.



Parliaments and Methodology

Suomen Historiallinen Seura on mukana järjestämässä parlamen�lähteiden 
digitoin�in keski�yvää konferenssia Parliaments and Methodology: 
Anthropological, Discourse-Oriented and Digital Approaches to Parliamentary 
History. Val�opäiväaineistojen digitoinnin merkitys historiantutkimukselle on 
teemana ja konferenssissa käsitellään digitoin�kokemuksia eri maissa.  Konferenssi 
avataan  12.6. 2014 Helsingissä ja siirtyy sen jälkeen Jyväskylän yliopiston 
kampukselle 13.-14.6.2014.

Avaussessiota Pikkuparlamen�n auditoriossa torstaina 12. kesäkuuta 2014 ovat 
Seuran jäsenet tervetulleita kuuntelemaan. Puhemies Eero Heinäluoma pitää 
avajaisesitelmän. Muut esitykset käsi�elevät Länsi-Euroopan ja Skandinavian 
maissa toteute�ujen digitoin�projek�en merkitystä historiantutkimuksen 
kannalta. Lisäksi Pikkuparlamen�ssa keskustellaan myös Suomessa mahdollises�  
tehtävästä val�opäiväaineistojen digitoinnista. Esimerkiksi Norjassa on vasta 
ava�u Stor�ngetin täysistunnot vuodesta 1814 käsi�ävä aineisto. 

Kiinnostuneita pyydetään ilmoi�autumaan Julia Burmanille osoi�eeseen 
shs@histseura.fi viimeistään maanantaina 2. kesäkuuta 2014. 
Ennakkoilmoi�autumista edelly�ävät Eduskunnan turvallisuuskäytännöt ja 
kahvitarjoilu. Osano�ajilla on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus, ja heitä 
pyydetään saapumaan paikalle viimeistään klo 12.30, jo�a turvatarkastuksiin jää 
rii�äväs� aikaa. 

Lisä�etoja konferenssista ja ilmoi�autuminen sen Jyväskylän osuuteen 13.–
14.6. löytyvät osoi�eesta h�ps://www.jyu.fi/en/congress/parliaments-and-
methodology. Ilmoi�autuminen Jyväskylän sessioihin pää�yy 30.4. 
Lisä�etoja myös osoi�eesta pasi.t.ihalainen@jyu.fi. 

Pikkuparlamen�, taustalla 
Eduskuntatalo.
Näiden suomalaisten 
parlamentarismin 
monumen�en sisällä on 
tuote�u se arkistoaineisto, 
jota tutkimus tarvitsisi 
digitoituna. Kuva: Per� 
Nisonen. Eduskunnan 
kuvapalvelu. Kuva laina�u 
konferenssin sivuilta. 



Parliaments and Methodology

At Pikkuparlamen�   Building, Arkadiankatu 3, Helsinki  

Programme Thursday 12 June 2014, 12.30-4 pm.

13.00–16.00 A� ernoon session, Auditorium of Pikkuparlamen�   (‘Li� le 
Parliament’ Building) of the Finnish Parliament 

13.00–13.10 Pasi Ihalainen, University of Jyväskylä, Opening of the 
Conference 
13.10–13.30 Opening address by Mr Eero Heinäluoma, Speaker of the 
Finnish Parliament

Session I on Digi� sed Parliamentary Records: Roundtable
Chair: Pasi Ihalainen, University of Jyväskylä

Presenta� ons of 15 minutes and 5 minutes for ques� ons 

13.30–13.50 Adrian Brown, Parliamentary Archives, London, “The 
Parliamentary Records Digi� sa� on Programme in the United Kingdom” 
13.50–14.10 Johan van Merriënboer, Centre for Parliamentary History, 
Nijmegen, “The Usability of Digi� sed Dutch Parliamentary Records in 
Historical Research” 
14.10–14.30 Marnix Beyen, University of Antwerp, “The Use of Digi� sed 
Parliamentary Proceedings in the History of Poli� cal Cultures” 
14.30–14.50 Egil Borlaug and Odd Harald Kvammen, Stor� nget, 
The Norwegian Parliamentary Archive, “The Norwegian Digi� sa� on 
Project” 
14.50–15.10 Jonas Harvard, Mid-Sweden University, “The Swedish 
Digi� sa� on Project” 
15.10–15.30 General Discussion 
15.30–16.00 Coff ee 

Welcome! 

Note:  Remember to registrate by email before 2nd of June to  
shs@histseura.fi  
and please, take your ID or Passport with you on the 12th of June. 



Ilona Pikkanen

Historian narratologiasta 

− ”Forme is Power” – Hobbes: Leviathan (lainaus teoksesta Franco 
More�: Signs Taken for Wonders. On the Sociology of Literary Forms, 
1983)

− ”Ul�mately it is not the facts that make us what we are, but the stories 
we have been told and the stories we believe.” – Robert A. Rosenstone: 
The Man Who Swam into History (2002)

Historian narratologian eli historiankirjoituksen kielellisten ja kerronnallisten 
keinojen vertailevan tutkimuksen juuret ovat klassisen ja postklassisen 
”kerronnan �eteen” terminologiassa (Hägg, Leh�mäki & Steinby 2009) 
sekä humanis�sten �eteiden osin päällekkäisissä kielellisissä, kul�uurisissa 
ja performa�ivisissa käänteissä (ks. esim. Ankersmit & Kellner 1995; Eckel 
2010; Pikkanen 2012; Rigney 1990). Nykypäivän historioitsijat puhuvat 
sujuvas� menneisyyden ilmiöiden konstruoidusta luonteesta ja kiinni�ävät 
huomiota retorisiin ja diskursiivisiin tasoihin; tästä huolima�a esimerkiksi 
historiankirjoitusta ja historiakul�uuria laajemmin ei useinkaan lähestytä 
kerrontasensi�ivises�, sanomisen muotoon pureutuvan analyysin kau�a. 
Metahistoriallista keskustelua historian (mahdollisesta) kerronnallisuudesta on 
paljon, aihe�a lähestyviä konkree�sia tutkimuksellisia sovelluksia vähän. Tästä 
syystä voi jopa kysyä: Tapahtuiko ns. kielellistä tai kerronnallista käänne�ä 
historiantutkijoiden arkisessa työssä, ja jos tapahtui, onko se ohi? 

Historian narratologian harjoi�ajat ovat epistemologisten lähtökoh�ensa 
kau�a ja historian ”�etoteoree�sen teks�lajimäärityksen” (Jenkins & Munslow 
2004; Munslow 2012, 69) mukaan dekonstruk�onisteja. Tässä aja�elutavassa 
historiallisen �edon tuo�aminen on kerronnallinen (estee�nen ja poee�nen), 



norma�ivinen ja referen�aalinen prosessi. Vakuu�avan menneisyysesityksen 
muoto – se miten asiat sanotaan – on yhtä tärkeää kuin se, mitä sanotaan. 
(Gossman 1990; White 1973, 1989.) Dekonstruk�onis�en mukaan 
historiankirjoituksen kiinnostavuus ei synny sen sisältämistä totuusväi�ämistä, 
vaan sen roolista kul�uurisena tai diskursiivisena tekona, joka vaiku�aa aina 
suhteessa sitä ympäröiviin ak�ivisiin teksteihin.

On kuitenkin tärkeää kiinni�ää huomiota perustavanlaatuiseen eroon menny�ä 
koskevan kokonaisesityksen ja yksi�äisen lausuman tai väi�ämän välillä. Nämä 
väi�ämät – joita voidaan kutsua faktoiksi, jos ne ovat yleises� hyväksy�yjä, 
ja joita esim. Hayden White on kutsunut ”�etoväi�ämiksi” (knowledge claim) 
ja Alun Munslow ”oikeutetuiksi uskomuksiksi” (jus�fied belief) - voivat olla 
empiirises� todenne�avissa (objek�ivisia) ja – mikä keskeisintä – voimme siis 
keskustella siitä, ovatko ne tosia tai epätosia. Lähdevii�eet, joita voisi tosin 
myös ajatella ”performa�ivisiksi kielellisiksi teoiksi” (Jenkins & Munslow 2004, 
3), ovat näiden totuusväi�ämien konven�onaalisia formaalisia merkkejä, 
ja niihin sidotut toteamukset tai lauseet muodostavat menny�ä koskevan 
esityksen menneisyysvii�aavuustason (referen�aalisen tason). Mu�a näissäkin 
tapauksissa esimerkiksi sanavalinnat ja juonellistamistavat sitovat menny�ä 
koskevat faktaesitykset nykypäivän tulkintakehykseen.

Menny�ä koskeva esitys ei siis koskaan voi olla kokonaisuudessaan 
referen�aalinen: yksi�äiset �etoväi�ämät tai oikeutetut uskomukset punotaan 
osaksi narra�ivia, joka koostuu – kuten analyy�set filosofit ja narratologisen 
historiografian edustajat ovat osoi�aneet -  referen�aalisten osien lisäksi 
argumen�rakenteista ja erilaisella tempolla etenevistä kerronnallisista 
osista, joissa hyödynnetään retorisia kuvioita, kirjallisia topoksia ja 
trooppeja (metaforia, metonyymeja, ironiaa). Tekijä-historioitsija varustaa 
tarinamaailmansa �etynlaisella kertovalla instanssilla (näkyvä tai piilokertoja), 
valitsee yksityiskohdista ja erilaisista toimijoista oman tarinalinjansa kannalta 
relevan�t, ja kontekstoi näin syntyvän ”tapahtuman” �e�yyn, vali�uun 
historialliseen �lanteeseen.

Yksi�äisen menny�ä koskevan toteamuksen (narra�ve statement) ja menny�ä 
kuvaavan kokonaisesityksen välistä eroa voi lähestyä myös käsi�eiden 
tarina tai sisältö (story / content) ja kertomus tai muoto (narra�ve / form) 
avulla. Menny�ä koskevissa kirjallisissa esityksissä – esimerkiksi historiassa 
– arkistoista lähteiksi valikoituvat aineistot ja aiemmat esitykset muodostavat 
representaa�on tarinalinjan ja näin ohjaavat sen sisältöä. Sen sijaan kerronnan 



tapa – esityksen muoto ja esimerkiksi sen juoni – riippuu kerrontakonteks�sta 
ja siinä tarjolla olevista tekstuaalisista strategioista. 

Historiankirjoituksen muodon erilaisiin tasoihin pääsee käsiksi käy�ämällä 
työkaluja, joita ovat kehi�äneet mm. filologit, semioo�kot, kielen- ja 
kirjallisuudentutkijat, kul�uurintutkijat ja sosiologit. Narratologisessa 
historiankirjoituksen tutkimuksessa tutkimuskohteena ei kuitenkaan yleensä 
ole yksi�äisen teks�n erityisyys itsessään kuten esimerkiksi usein kirjallisu
udentutkimuksessa. Pikemminkin tarkastellaan yhteyksiä ja yhtäläisyyksiä, 
pysyvyyksiä ja muutoksia, vertaillen ja mielellään ylirajaises�. Ja tähän 
– sisällön, muodon ja konteks�n välisen suhteen tutkimukseen – tämä 
lähestymistapa erilaisine metodeineen tarjoaa systemaa�sia välineitä. 

Teks�tason dekonstruoimiseen pyrkimisestä huolima�a on syytä korostaa, 
e�ä taustalla on aina menny�ä koskeva aito �edonintressi, joka on sama 
riippuma�a siitä, kuin objek�ivises� uskomme voivamme menny�ä kuvata. 
Siis myös meillä teks�en, mo�ivien, toposten ja trooppien meressä uivilla 
historioitsijoilla on varvas koko ajan kiinni pohjahiekassa eli historiallisesta 
todellisuudesta jäljelle jääneissä jäljissä. Tätä korostaa myös Alun Munslow:

 ”From this I conclude that as a fabricated and fac�ous narra�ve act 
history exists solely and exclusively as the consequence of the author-
historian´s decision to create ’the past’ as a narra�ve… I believe the 
past once existed and that we can hold a substan�al range of jus�fied 
beliefs about it. However, I have substan�al concerns which require 
the examina�on of how the connec�ons between history and the past 
are made.”  (Munslow 2012, 44-45). 

Mu�a mitä si�en tekstuaalisia ja kerronnallisia strategioita purkava 
lähestymistapa voi kertoa meille historioitsijoina? Se voi ensinnäkin purkaa 
yleisessä tasolla fik�on ja non-fik�on luonne�a koskevia, vertailevan 
tutkimuksen vähäisyydestä kertovia varsin yksioikoisia uskomuksia – esimerkiksi 
sitä, e�ä argumenta�iviset rakenteet dominoivat historiankirjoitusta, tai e�ä 
fik�ossa merkityksenantaminen on pääosin implisii�stä (”Literary work [i.e. 
fic�on] is a discourse in which an important part of the meaning is implicit.” 
Monroe Beardsley: Aesthe�cs, 1958. Laina�u teoksesta Eagleton 2012, 37). 

Lisäksi tämän tyyppisen tutkimuksen päämääränä ei ole mitata tutki�avan 
historiankirjoituksen ”oikeellisuu�a” vaan analysoida sen rakenne�a ja 
esimerkiksi muodon ja ideologian lii�oa – sano�ua ja erityises� sanoma�a 



jä�ämistä �etyssä historiallisessa konteks�ssa. Voimme myös selvi�ää erilaisten 
”diskursiivisten kul�uurien” – esim. ideologisten ryhmi�ymien - ”menneisyyd
enhallintastrategioita” – esimerkiksi kysymällä kuinka avointa tai sulje�ua/
kontrolloitua menneisyys on. Analyysin avulla löytyvät merkitys�ivistymät 
tai kerronnalliset �hentymät voivat olla yksi�äisen teks�n tasolla ovia kunkin 
aikakauden historia�etoisuuteen tai historiakul�uuriin. Tällä tarkoitan sekä 
sitä, kuinka merki�äväksi mennyt ylipäätään koe�in e�ä sitä, mikä mennyt 
(mitkä tapahtumat, aikakaudet, henkilöt) merkitsevät milloinkin, ja mitkä 
lähteiden mahdollistamat tarinalinjat sivuutetaan. Toisin sanoen tarkastelu 
ei siis pysähdy teks�n sisäisiin ominaisuuksiin, vaan tarkka tekstualis�nen 
lähiluku palautetaan jatkuvas� sitä ympäröivään sosiaaliseen ja kul�uuriseen 
maailmaan, olemassa oleviin historiakuviin ja mahdolliseen lähdepohjaan. 
Samalla voidaan purkaa esimerkiksi ”kansallisen katseen kapeu�a” (Ke�unen 
2008) etsimällä niitä liikkuvia, ylirajaisia juonimalleja ja topoksia, joilla 
kansallista historiaa ja kansallista omalaatuisuu�a on rakenne�u. 

Kuten sano�u, metodologinen ”kerrontaherkkyys” merkitsee 
�eteenalojen välisten rajojen yli�ämistä. Minulle se merkitsee tätä myös 
tutkimuskohteellises�: historia�etoisuus ja menneisyysdiskurssi eivät ole 
pelkästään historiankirjoi�ajien omaisuu�a. Ja tämä - tutkimuksen diakroninen 
syvyystaso ja sen synkronis�nen, vertaileva taso – ase�aa kerrontalähtöiselle 
tutkimukselle omat metodologiset haasteensa. 
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Toiminnanjohtajan tervehdys

Hyvät Historiallisen seuran jäsenet,

kevät on jo alkanut hemmotella meitä valollaan ja kasvun ihmeellä. 
Vuodenkierto on säännöllistä ja turvallista, paljon ikävämpiä ovat 
historiassa nähtävät toisinnot: Ylen suuresta Venäjäkeskustelusta 
(15.4.2014) näyte�in seuraavan päivän aamu-uu�sissa katkelma, jossa 
nuori totesi, e�ä kuukaudessa on maailma muu�unut musta-valkoiseksi ja 
pala�u sellaisiin asetelmiin, joista hän oli lukenut historiakirjoista ja luullut, 
e�ä niiden aika on ohitse. Kylmän sodan tunnelmat ovat suorastaan 
vaarallisen kuumina esillä Ukrainan kriisissä. Ensimmäiset sankarivainajat 
on jo saatu. On vain toivo�ava, e�ä kansainvälisellä yhteisöllä olisi yhteistä 
tahtoa estää sota. Miten tava�oman vaikeaa on päästä syy�elyistä yli ja 
löytää ymmärrystä sekä eri osapuolia tyydy�äviä ratkaisuja. 

Historia on kuitenkin suuri ope�aja, vaikka emme aina otakaan oppia 
vastaan. Erilaiset muutokset ovat tehty so�en seurauksena sekä sen 
jälkeen. Ma 5.5. klo 17 alkaen keskustellaan näistä asioista eli ensimmäisen 
maailmansodan seurauksista eri maissa Historiallisen seuran järjestämässä 
�laisuudessa Tieteiden talossa. Tervetuloa! 

Demokra�a ja parlamentarismi ovat varsin nuoria ilmiöitä historiassa. 
Kuitenkin länsimaalaiset jakavat varsin laajas� käsityksen, e�ä tämä on 
oikeudenmukaisin ja paras polii�nen järjestelmä.  Tätä pyritään kovas� 
viemään hyvin erilaisiin yhteiskun�in ja toisenlaisen historian eläneille 
ihmisille.  Onneksi parlamentarismin tutkimus on viime aikoina edistynyt 
merki�äväs�. Tutkimus antanee vähitellen välineitä ymmärtää, miten 
tämä demokra�akehitys on tapahtunut eurooppalaisissa val�oissa, se 
taas au�anee selvi�ämään, millaisia kehityslinjoja tulisi tukea niissä 
val�oissa, joissa on pyrkimystä tähän länsimaiseen hallintomalliin tai 
ehkäpä suorastaan ymmärtämään, e�ä jokin toinen malli voisi sopia 
paremmin toisenlaiselle yhteiskunnalle.  Parlamentarismin tutkimusta on 
ediste�y hienolla digitoin�projek�lla eri puolilla Eurooppaa. Nyt kesäkuun 
12 päivä, torstaina, avataan Helsingissä Pikkuparlamen�ssa kansainvälinen 
konferenssi aiheesta, jonne kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. 
Tilaisuuteen on ilmoi�audu�ava ennakkoon ma 2.6.2014 mennessä 
seuran toimistoon.  



Pohjoismainen historioitsija konferenssi on Joensuussa 14.-17.8.2014, 
ohjelmassa on paljon mielenkiintoista, yli 70 sessiota! Sinne kanna�aa 
ilmoi�autua (ks takakansi) mahdollisimman pikaises� ja varata majoitus, 
sillä majapaikan varaaminen voi olla vaikeaa myöhemmin.  Kesäinen 
Joensuu on mainio kansainvälisen konferenssin tapahtumapaikka. Iltaisin 
on �laisuuksia tutustua kollegoihin vastaanotoilla vapaamuotoisemmin 
kuin seminaareissa. Yhtä tärkeää kuin puhujat konferenssille ovat myös 
kuulijat, sillä kysymykset ja keskustelut ovat sitä parasta an�a kaikille. Lisäksi 
järjestetään halukkaille mielenkiintoisia tutustumismatkoja mm. Ilomantsin 
historiallisille taistelupaikolle, Kolille ja Lintulaan sekä Heinäveden Valamoon. 
Pohjoismainen yhteistyö on edelleen tärkeää historiantutkimuksessa, sillä 
meillä on varsin paljon yhteistä historiaa. Tervetuloa!

Syyskuun alussa, � 9.9.2014 klo 15-19 on  G.M. Armfel�n 200-v. 
muistoseminaari Ritarihuoneella. Armfelt on loistava esimerkki aikakautensa 
kosmopolii�sesta val�omiehestä, joka vaiku� Suomen muotoutumiseen 
sellaiseksi kuin olemme to�uneet aja�elemaan maamme olevan. Seminaari 
on kaksikielinen, juhlaesitelmän pitää professori Ma� Klinge suomeksi he� 
seminaarin alussa. Klo 17 alkaa �ivis tutkimusesitelmien sarja, ne ovat vuoroin 
ruotsiksi ja suomeksi. Tilaisuus on kaikille avoin, mu�a tännekin on 
ilmoi�audu�ava etukäteen. Tervetuloa!      

Varsin monenlaisia �laisuuksia on nyt siis tulossa, ja toivon teidän voivan 
osallistua näihin tapahtumiin. Pyrin aina saamaan ainakin jonkin esityksen 
seuran jäsenlähteen.  Tässä lehdessä on joulukuun Kielen analyysi 
historiantutkimuksen lähestymistapana  -seminaarin annista FT Ilona 
Pikkasen esityksestä �iviste�y ydin. Tähän metodologiseen suuntautumiseen 
tutustuma�omalle teks� saa�aa tuntua vaikeas� avautuvalta, mu�a 
kyllä siitä selvää saa. Käyte�y terminologia on aihepiirin mukainen, eikä 
vielä ole kehi�ynyt selkeää suomenkielistä termistöä. Aihe on tärkeä, 
sillä edelleen samansuuntaises� aja�elevat eivät yleensä huomaa, e�ä 
kaikessa tapahtuman kuvauksessa on suuri rooli tulkinnalla ja uskomuksilla 
maailmasta, vaan luulevat lukevansa objek�ivises� kirjoite�ua teks�ä.  
Historiantutkimuksissa yhdistetään erilaisia �edonmuruja toisiinsa ja luodaan 
teoille ja tapahtumille todellisuus ympärille eli kerrotaan miksi ja miten sekä 
minkälaisessa ympäristössä joku on toiminut.  Tämä tekojen ja tapahtumien 
konteks�en ja merkitysten erilainen ymmärtäminen on jälleen kirkastunut 



Ukrainan kriisissäkin, jossa ihmisillä näy�ää olevan aivan erilainen käsitys 
siitä, mitä on Kiovassa tapahtunut. Sanoilla luomme todellisuuksia. 

Seuran historian kirjoi�aminen on käynnissä. Tieteen ja yhteiskunnan 
vuoropuhelu -hanke antaa toiminnallisen perspek�ivin SHS:n historiaan.  
Sivustakatsojana on hauska seurata hanke�a ja huvikseni olen myös 
vilkaissut lähteitäkin. Sata vuo�a si�en SHS.n kokouspöytäkirjassa on 
pitkä   kirjoitus ja pohdinta, jossa E.G. Palmén korjaa Yrjö Koskisen muutoin 
kovin ansiokasta ”Rahan arvosta eri aikoina” kirjoitusta (Suomen kansan 
historiassa).  Yrjö Koskinen käy�ää sekä taaleri e�ä talari termiä ruotsin 
daler -sanasta. Oikea termi on talari, jota pitäisi siis käy�ää; taaleri kun 
vii�aa vanhaan Saksan taaleriin. Talari on vanhaa suomalaista lakikieltä, ja 
siksi se  on oikea muoto.  

Kun nopeas� googlasin talari ja taaleri sanat, jouduin toteamaan, e�ä 
tätä oikeaa termiä talari ei löydy edes kansallisesta �eteen termipankista. 
Toki  tutkijat tuntevat tämän termin, mu�a yleisessä �etoisuudessa se ei 
näytä olevan, wikissäkin käytetään mielummin termiä taalari tai taaleri.  
Ja ilmaisessa ne�sanakirjassa (www.suomisanakirja.fi) talarilla oli vain 
slangin merkitys: talonmies. SHS:n pitänee palata por�nvar�jaksi myös 
historia�eteen termeille... 

Nyt kun viimein on talvella romahtanut jäsenkor�sto-ohjelma saatu 
korja�ua ja �etokonekin on nyt nopeammin toimiva, alkavat työt täällä 
toimistossakin sujua paremmin.  Jospa kesän aikana saisin sähköpos��edo-
tuskanavan valmiiksi, niin syksyllä voisin siirtyä sähköpos��edotukseen. 
Se olisi todellinen säästö niin töitä, luonnonvaroja kuin rahaakin ajatellen. 
Otan siis mielelläni sähköpos�in teiltä viestejä, niin e�ä osoitelue�eloni 
olisi ajan tasalla.  

Seuraava jäsen�edote leh� tulee sadonkorjuun aikaan, nyt siis:
Erinomaista kevä�ä ja luonnon kasvukau�a kaikille!

T.

Julia Burman
shs@histseura.fi



Val�omies Armfelt ja Suomi    
Statsmannen Armfelt och Finland

Juhlaseminaari G.M.Armfel�n muistoksi     
E� seminarium �ll minnet av G.M.Armfelt 

� 9.9.2014
klo 15 – 19 Ritarihuoneen salissa, Ritarikatu 1, H:ki     
 kl 15 – 19 i Riddarhusets sal, Riddaregatan 1, H:fors

Suomi juhlii pian 100-vuo�sta itsenäisyy�ään, mu�a Suomi alueena on ollut 
olemassa yli 200 vuo�a. Tapa, jolla Suomen hallinto järjeste�in Venäjän ja 
Ruotsin välisen rauhan jälkeen 1809, oli ratkaiseva Suomen tulevaisuudelle. 
Monet henkilöt vaiku�vat Suomen muodostumiseen noina vuosina, mu�a 
Gustaf Mauritz Armfel�n(1757─1814) panos oli ehkä tärkein. Kenraali, 
diplomaa�, kansleri ja Suomen asian komitean puheenjohtaja, kreivi 
Armfelt oli Suomen oloissa harvinainen kosmopolii� ja korkean tason 
toimija, mu�a eurooppalaisessa poli�ikassa vaikute�in noina aikoina juuri 
Armfel�n tavoin. Hänen isänmaallisuutensa oli sido�u hallitsijaan ja maahan 
tavalla, jota myöhempinä kansallismielisinä aikoina ei ehkä ole ollut helppo 
ymmärtää. Sekä Ruotsin e�ä Venäjän alamaisena Armfelt pyrki vahvistamaan 
Suomen alueen vakau�a, erityises� idän suuntaan, ja hänen toimensa tällä 
alueella nostavat hänet val�omiesten joukkoon Suomen historiassa.

Keisari Aleksanteri I:n luo�amus Armfel�in tämän viimeisinä vuosina 
1811–1814 mahdollis� monien Suomelle edullisten paatosten synnyn. 
Armfelt kuoli 19.8.1814 ja hänelle myönne�in val�olliset hautajaiset. 
Hautajaisseremonioiden pää�eeksi 9.9.1814 hautajaissaa�o suurin 
kunnianosoituksin kulki Turusta Halikkoon, jossa Armfelt sai viimeisen 
leposijansa suvun hautakappelissa Halikon kirkossa. Juhlaseminaari 
järjestetään samana päivänä 200 vuo�a myöhemmin.

Seminaarin painopiste on paljol� Armfel�n panoksessa vuosina 1811–1814, 
mu�a myös G.M.Armfel�ssa aikansa ihmisenä. Kuka hän oli? Mitä hänen 
eri roolinsa eri ajanjaksoina merkitsivät? Miten hänen ajassaan ajatel�in ja 
toimi�in ja miten se vaiku� Suomen syntyyn?

Historiska föreningen i Finland, Suomen Historiallinen Seura sekä 
Sukuyhdistys Rotkirch kutsuvat kaikkia kiinnostuneita tahoja mukaan tähän 
kaksikieliseen tapahtumaan.



Val� omies G. M. Armfelt ja Suomi
Juhlaseminaari G. M. Armfel� n muistoksi

Ritarihuone, �  9.9.2014 klo 15–19

Juhlaseminaarin ohjelma
Seminaarin painopiste on paljol�  Armfel� n panoksessa vuosina 1811–
1814, mu� a myös G.M.Armfel� ssa aikansa ihmisenä. Kuka hän oli? Mitä 
hänen eri roolinsa eri ajanjaksoina merkitsivät? Miten hänen ajassaan 
ajatel� in ja toimi�  in ja miten se vaiku�   Suomen syntyyn?

15:00 Virallinen osuus
Val� ovallan tervehdys, järjestäjän avaussanat
Juhlapuhuja: Professori Ma�   Klinge
Paneelissa akateemikko Päiviö Tommila, val� ot.tri Sinikka Salo, fi l.tri Ka�  
Katajisto ja suurlähe�  läs Harry Helenius, moderaa� orina professori 
Petri Karonen

Kahvitauko

17:00 Tieteellinen osuus
Dosen�   Jyrki Paaskoski: Armfelt ja Vanhan Suomen lii� äminen 
suurruh� naskuntaan

Professori Vadim Roginski: Rysk undersåte och fi nsk patriot

Fil.tri h.c. Rainer Knapas: Armfelt yliopiston kanslerina

Fil.maist. Magdalena af Hällström: G. M. Armfelts sista färd den 9 
september 1814

Päätössanat klo 19 dosen�   Peter Stadius, puheenjohtaja, Historiska 
föreningen i Finland

Paikkoja rajoitetus� . Ilmoi� autuminen miel. 5.9. mennessä.  Tervetuloa!
Tiedustelut: dosen�   Peter Stadius, puh. 0505 25 6418,
 peter.stadius@helsinki.fi 
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***
SHS on siirtymässä eneneväs�  sähköpos� � edotukseen. 

Ilmoitathan toimistoon sähköpos� osoi� eesi! 

Kesän tapahtumien, mm. Vian� enjoen symposiumin, � edot 
löydät myös Agricolan sivuilta: 

h� p://agricola.utu.fi /ajankohtaista/tapahtumakalenteri/

28. pohjoismainen historiantutkijain konferenssi 

  -  Det 28. Nordiska Historikermötet

Joensuu, Itä-Suomen yliopiston kampus 14.-17.8.2014. 

 Ylityksiä - rajoja ja kohtaamisia pohjoisessa � lassa 
Övergångar – gränser och möten i nordiska rum 

Crossovers – Borders and Encounters in the Nordic Space 

Tapahtumaan on ilmoi� anut lähes 350 puhujaa. Näistä  ehdotetuista 
esiintyjistä kolmasosa on Suomesta, reilu neljäsosa Ruotsista, 
viidesosa Norjasta, reilu kymmenesosa Tanskasta ja 4% Islannista. 
Muut kuin Pohjoismaat (mm. USA, Australia, Itävalta, Iso-Britannia, 
Italia, Saksa, Venäjä) ovat eduste� una yhteensä 5% verran. Päiviin on 
tulossa yli 70 sessiota. Pääteemoista valmistuu myös kirja.

Rekisteröidy ajoissa ja varaa itsellesi myös majoitus 30.5.2014 
mennessä. Konferenssi maksu on 100 euroa ja sisältää oikeuden 
osallistua konferenssiin sekä konferenssimateriaalin, lounaat, kahvit 
sekä vastaanotot to ja pe iltana. Muusta ohjelmasta peritään erillinen 
maksu, esim retkistä. Katso tarkemmin konferenssin ne�  sivuilta!

h� p://www.uef.fi /fi /nordiskahistorikermotet/etusivu


