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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. 23 €). Jäsenet saavat noin 25 % alennusta 
niin seuran omista kuin monien lähitieteiden seurojen julkaisuista 
Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13). Verkkokirjakauppa on osoitteessa  
www.tiedekirja.fi. Tilausta tehdessänne kertokaa olevanne Suomen 
Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu 
on seuran jäsenille 33 euroa.

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää SHS:n kotisivulla osoit-
teessa <www.histseura.fi>. Lomakkeita voi tilata myös seuran 
toimistosta tai lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla 
tai kirjeenä. Tutkijajäseneksi hakemisen tai ehdottamisen aika on 
syyskuussa.



Pääkirjoitus

Historiantutkimus ja ajan haasteet 

      
Aloin hahmotella tätä kirjoitusta jo jokin aikaa sitten. Työ jäi kesken, 
kun keskityimme Seurassa Tampereen Reform and Revolution 
-konferenssin läpiviemiseen maaliskuun puolivälissä. Silloin 
kirjoitin, että elämme aikoja, joita kukaan meistä ei olisi halunnut 
kokea. Taustalla oli erityisesti Yhdysvaltain presidentinvaaleihin 
kytkeytynyt keskustelu vaihtoehtoisista faktoista ja totuuden 
jälkeisestä ajasta sekä myös Eurooppaan levinnyt huoli 
ääriliikkeiden ja populismin noususta.  Nyt, Hollannin ja erityisesti 
Ranskan vaalien jälkeen tuntuu ainakin hetkellisesti helpommalta 
hengittää. Ääriliikkeiden ja populismin nousussa on kyse uhasta 
demokraattisia, avoimia ja moniarvoisia yhteiskuntia kohtaan, mikä 
uhkaa myös vapaata ja kriittistä tutkimusta. Tämä on nähtävissä 
niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, jossa esimerkiksi Unkarin 
hallitus on pyrkinyt tukahduttamaan Central European Universityn 
toiminnan.  

Tutkijat ovat reagoineet globaalisti: Boikotti-kutsu “In Solidarity 
with People Affected by the ‘Muslim Ban’” mobilisoi tutkijoita, 
samoin kuin halu puolustaa CEU:ta. Vapaan tieteen ja tutkimuksen 
puolesta on osoitettu mieltä kaduilla eri puolilla maailmaa. Siihen, 
mikä on tehokkain tapa ottaa kantaa, ei ole yksiselitteisiä vastauksia. 
International Federation for Research in Women’s History -järjestön 
piirissä tehtiin päätös kesälle 2018 Kaliforniaan suunnitellun 



konferenssin siirtämisestä Kanadaan. Boikotointi on kuitenkin 
herättänyt myös vasta-argumentteja. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen 
naishistorian grand old lady ja IFRWH:n perustajajäsen Karen Offen 
varoitti siitä, että boikotointi palvelee nimenomaan moniarvoisen 
yhteiskunnan ja vapaan tutkimuksen vastustajia. 

Myös suomalaisessa historioitsijayhteisössä on syytä keskustella 
tutkijoiden roolista ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Yleisemmin 
keskustelua on viime aikoina käyty erityisesti tutkimuksen 
tarjoamasta hyödystä kansantaloudelle. Hyötyä pitää kuitenkin 
tarkastella laajemmin vaikuttavuuden ja vastuun näkökulmasta, jolloin 
historiantutkimuksen merkitys näyttäytyy esimerkiksi sen kykynä – 
meidän kykynämme – muotoilla sellaisia tutkittuun tietoon pohjaavia 
näkökulmia vaikkapa monikulttuurisuuteen, jotka mahdollistavat 
rauhanomaisen rinnakkainelon eri kansalaisryhmien välillä ja 
purkavat kuvaa suomalaisuudesta yhtenäisenä ja muista kulttuureista 
irrallisena kertomuksena. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinta tarjoaa 
tähän luontevan mahdollisuuden.   

Populismi on signaali myös siitä, että tutkimuksen tarjoamat vastaukset 
ihmisiä mietityttäviin kysymyksiin eivät välttämättä saavuta 
ruohonjuuritasoa tai eivät vakuuta. Kun Suomen Historiallisella 
Seuralla eikä tutkijayhteisöllä yleisemminkään ei ole enää samanlaista 
portinvartijan roolia kuin aiemmin, vaikutusmahdollisuudet samoin 
kuin viestintäkeinot on hahmoteltava uudelta pohjalta. Synkkyyteen 
ei ole sikäli syytä vaipua, että Tiedebarometri 2016 -selvityksen 
mukaan suomalaiset yhä luottavat tieteeseen. Oleellista on toimia 
sen puolesta, että tutkijayhteisöllä itsellään säilyy valta määritellä 
tutkimuksen sisällöt ja arviointikriteerit.    

Suomalaisten tiedemyönteisyydestä huolimatta on oltava valppaana. 
On esimerkiksi syytä jälleen kerran esittää huoli historianopetuksen 



tilasta tulevaisuuden koulussa. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön 
kaavailut laajamittaisesta vapaavalinnaisuudesta lukiokoulutuksessa 
toteutuvat, ei ole kaukaa haettua pelätä demokraattisen yhteiskunnan 
tulevaisuuden puolesta. Suomen Historiallinen Seura tekee 
yhteistyötä Historian- ja Yhteiskuntaopettajien Liiton kanssa ja 
pyrkii vakuuttamaan päättäjät historian merkityksestä nimenomaan 
kansalaiskasvatuksen näkökulmasta.    
   
Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinta tarjoaa tutkijoille runsaasti 
tilaisuuksia tutkimustensa tulosten välittämiseen ja vuorovaikutukseen 
historiasta kiinnostuneen yleisön kanssa. Tampereen konferenssin 
keskeinen idea oli kytkeä Suomen itsenäistymisprosessi osaksi 
kansainvälistä ja transnationaalia toimintaympäristöä. Sessiot 
tarjosivatkin monipuolisia näkökulmia vuosien 1917–1918 
historiaan vertailevista ja ylirajaisista näkökulmista. Yhtä lailla 
itsenäistymishistoriassa on kyse paikallisista tapahtumista ja 
prosesseista. Seura toimii juhlavuonna yhteistyössä paikallisten 
historiayhdistysten kanssa: suurelle yleisölle tarjotaan mahdollisuus 
oppia ja keskustella Suomen historiasta paikallisia, kansallisia ja 
kansainvälisiä näkökulmia yhdistellen.   
Seura pyrkii edelleen uudistamaan toimintaansa joustavammaksi, 
jotta voimme paremmin vastata tiedeyhteisöömme kohdistettuihin 
odotuksiin niin kansainvälistymisen, yhteiskunnallisesti relevantin 
tiedon tuottamisen kuin suuren yleisön tavoittamisen suhteen. Pitkään 
suunnitteilla ollut jaostouudistus saatiin lopulta maaliin, ja toivon niin 
tutkija- kuin vuosijäsenten tarttuvan mahdollisuuteen perustaa uusia, 
ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin keskittyviä työryhmiä. Löydätte 
tarkempaa tietoa uudistuksesta tästä jäsentiedotteesta. 

Seuran kotisivuilla on kesäkuun puolesta välistä alkaen luettavissa 
blogikirjoitus. Kirjoitusten teemana on historiatiedon yhteiskunnallinen 



merkitys ja käyttö eri näkökulmista tarkasteltuna, ja välillä tuoreet 
historian tohtorit esittelevät väitöstutkimuksiaan. Sarjan käynnistää 
uuden tutkijajäsenemme dosentti Oula Silvennoisen kirjoitus hänen 
uudesta Suomen Akatemian rahoittamasta kansanmurhia ja niiden 
käsittelyä tarkastelevasta tutkimushankkeestaan. 

Keskustelu historiantutkijoiden yhteiskunnallisesta roolista ja 
tutkimuksen vaikuttavuudesta jatkuu varmasti myös Turussa 
lokakuussa järjestettävillä Historiantutkimuksen päivillä. Päiville 
on tulossa ennätysyleisö, ja luvassa on monipuolinen kattaus 
ajankohtaista tutkimusta. Ilmoittautuminen on avattu, ja muistutan, 
että Seuran jäsenet saavat pienen alennuksen konferenssimaksusta. 

Jäsentiedotteesta löydätte tietoa myös uusista tutkijajäsenistä, 
joita marraskuun 2016 vuosikokouksessa kutsuttiin ennätysmäärä, 
ja kevätkokouksessa lausutuista muistosanoista edesmenneistä 
tutkijajäsenistämme. Koska vain pieni osa tutkijajäseniä 
osallistuu vuosi- ja kevätkokouksiin, tässä jäsentiedotteessa 
tarjotaan mahdollisuus tutustua siihen arvokkaaseen perintöön, 
jolla edesmenneet tutkijajäsenet ovat suomalaista tutkimusta 
rikastuttaneet, ja uusien tutkijajäsenten tutkimustamme edistäviin 
näkökulmiin.       

Rentouttavan kesän toivotuksin,   
Tiina Kinnunen 
puheenjohtaja, professori 



Esittelyssä uudet tutkijajäsenet

Louis Clerc toimii poliittisen historian professorina Turun 
yliopistossa. Hän on erikoistunut Ranskan historiaan sekä 
kansainvälisten suhteiden ja kulttuuri- ja julkisuusdiplomatian 
historiaan. Tällä hetkellä käynnissä on tutkimus, jossa näitä 
teemoja käsitellään Suomen näkökulmasta. Tuoreimmat 
julkaisut liittyvät Pohjoismaiden julkisuusdiplomatiaan (esim. 
Clerc, Glover, Jordan, eds., Histories of Public Diplomacy and 
Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries, 2015) ja 
Ranskan suhtautumiseen Itämeren alueeseen (“Beyond ‘caution, 
pragmatism and cynicism’? France’s relations with the Eastern 
Baltic in times of crisis”, 2016). 

Pieter Dhondt toimii yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. 
Hänen tutkimusintressinsä liittyvät yliopistohistoriaan, mukaan 
lukien opiskelijaliikehdintä, ja lääketieteen historiaan. Hänen 
tuoreimpiin julkaisuihinsa lukeutuvat Un double compromis. 
Enjeux et débats relatifs à l’enseignement universitaire en Belgique 
au XIXe siècle (2011) sekä toimitetut teokset University Jubilees 
and University History Writing. A Challenging Relationship (2014) 
ja Student Revolt, City, and Society in Europe: From the Middle 
Ages to the Present (2017).

Päivi Happonen toimii Kansallisarkistossa tutkimuksen ja 
kehittämisen vastuualuejohtajana, jonka tehtäviin kuuluvat 
muun muassa digitaalisen aineiston saatavuuden edistäminen ja 
sähköisten palveluiden kehittäminen. Happosen tutkimusintressit 



liittyvät digitaalisen asiakirjahallinnan ohella väestöhistoriaan. 
Väitöskirja (2009) käsittelee kirkonkirjoja ja henkikirjoja Sortavalan 
kaupungin väestöllisen profiilin kuvaajina. Tuoreimpiin julkaisuihin 
lukeutuvat Arkistolaitos 200 vuotta (2016, yhdessä Jussi Nuortevan 
kanssa) sekä Pro Finlandia III Suomen tie itsenäisyyteen (2016, 
yhdessä Jussi Nuortevan ja John Strömbergin kanssa).

Ari Helo toimii aate- ja oppihistorian yliopistonlehtorina Oulun 
yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat Yhdysvaltain historia, 
politiikan käsitetutkimus, historiankirjoitus ja valistusaika. 
Tuoreimpiin julkaisuihin lukeutuvat Thomas Jefferson’s Ethics (2014) 
ja Yhdysvaltain demokratian synty: unionin idea ja amerikkalainen 
historiakäsitys sekä liittovaltion perustamisdokumentit: 
Itsenäisyysjulistus, Konfederaatioartiklat, tärkeimmät 
Federalistikirjoitukset ja Yhdysvaltain perustuslaki lisäyksineen 
(2014). Tällä hetkellä Helo tekee tutkimusta yhdysvaltalaisesta 
historiankirjoituksesta ja sen eettisistä lähtökohdista. Helo on kysytty 
kommentaattori Yhdysvaltojen politiikkaa käsittelevässä mediassa. 

Ville Kivimäki toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. 
Suomen Akatemian rahoittama hanke käsittelee suomalaisveteraanien 
sopeutumisvaikeuksia ja selviytymiskeinoja vuosina 1945–1955. 
Kivimäki on erikoistunut toisen maailmansodan sosiaali- ja 
kulttuurihistoriaan, mukaan lukien sodan yhteiskunnalliset ja 
mentaaliset jälkivaikutukset, sekä psykologian ja psykiatrian 
historiaan. Analyysin kohteena ovat erityisesti kokemus, trauma, 
tunteet ja mieheys. Väitöskirjan (2013) ohessa laadittu Murtuneet 
mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945 sai Tieto-
Finlandia-palkinnon vuonna 2013. Kivimäki kuuluu Historiallisen 
Aikakauskirjan toimituskuntaan.

Jukka Kokkonen toimii tutkijana Itä-Suomen yliopiston Karjalan 



tutkimuslaitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät raja-, 
yritys- ja paikallishistoriaan. Väitöskirja (2002) käsittelee Kainuun 
ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontakteja Venäjän Karjalaan 
vuosina 1650–1712. Tuoreimpia artikkeleita ovat ”Überlokale 
Kontaktflächen der Grenze: Die nördlichen Grenzgebiete zwischen 
dem Schwedischen Reich und dem Grossfürstentum Moskau 
im 17. Jahrhundert” (2010), ”Border Peace Agreements: Local 
Attempts to Regulate Early Modern Border Conflicts” (2012) 
ja ”Rajoil da randamil: Salmi ja salmilaiset 1617–1948” (2015). 
Kokkonen kirjoittaa parhaillaan Koneen Säätiön rahoituksen turvin 
monografiaa aiheesta ”raja, rauha ja väestö varhaisen uuden ajan 
Pohjois-Euroopassa”.

Jouni-Matti Kuukkanen toimii filosofian apulaisprofessorina 
Oulun yliopistossa. Hän on julkaissut artikkeleita tieteenfilosofiasta 
ja erityisesti Thomas Kuhnista, tieteen historiografiasta sekä 
historian ja historiografian filosofiasta. International Commission 
for the History and Theory of Historiography palkitsi hänen kirjansa 
Postnarrativist Philosophy of Historiography parhaana vuosina 
2014-2016 ilmestyneenä historiografian filosofian teoksena. 
Vuodesta 2017 alkaen Kuukkanen toimii Journal of the Philosophy 
of History -lehden päätoimittajana.

Jenni Kuuliala toimii tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. 
Tutkimus keskittyy myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun 
lääketieteen sosiaalihistoriaan. Tähän liittyen Kuuliala on  
julkaissut muun muassa monografian Childhood Disability 
and Social Integration in the Middle Ages. Constructions of 
Impairments in Thirteenth- and Fourteenth-Century Canonization 
Processes (2016). Parhaillaan hän viimeistelee tutkimusta fyysisen 
heikkouden merkityksestä pyhimyskultin rakentamisessa ja tutkii 
parantamisen yhteisöllisiä ulottuvuuksia myöhäiskeskiajalla ja 



uuden ajan alussa. Syksystä 2017 Kuuliala johtaa Koneen Säätiön 
rahoittamaa hanketta ”Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, 
osallisuus ja yhteiskunta”.

Harry Lönnroth toimii ruotsin kielen professorina Vaasan 
yliopistossa ja tällä hetkellä myös Vaasan yliopiston filosofisen 
tiedekunnan dekaanina. Lönnroth on erikoistunut filologiseen ja 
kielihistorialliseen tutkimukseen sekä kääntämiseen. Väitöskirja 
Ekenäs stads dombok 1678–1695. I: Rättsfilologisk studie av en 
1600-talshandskrift. II: Filologisk utgåva med kommentar och 
register ilmestyi vuonna 2006. Vuonna 2015 ilmestyi Lönnrothin 
ja Martti Linnan suomentama Eerikinkronikka. Lönnroth on kahden 
ruotsalaisen tiedeakatemian ulkomainen jäsen: Kungl. Humanistiska 
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala ja Kungl. Samfundet för utgivande 
av handskrifter rörande Skandinaviens historia.

Ilona Pajari työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. 
Tutkimuksen keskiössä ovat suomalaisen kuoleman historia sekä 
sodan sosiaali- ja kulttuurihistoria. Pajari toimii Suomalaisen 
kuolemantutkimuksen seuran Thanatoksen verkkojulkaisun 
toisena päätoimittajana. Väitöskirja (2006) käsitteli toisen 
maailmansodan aikaista suomalaisen sankarikuoleman historiaa. 
Toimitetut teokset käsittelevät suomalaista sankaruutta ja nuorisoa 
koskevan kirjoittamisen historiaa. Tällä hetkellä toimitutettavana 
on artikkelikokoelma suomalaisen kuoleman historiasta. Käynnissä 
olevassa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa 
Pajari tutkii suomalaisia jatkosodan aikaisia tulevaisuusvisioita.

Tapio Salminen toimii tutkijana Tampereen yliopistossa. 



 

Historia-alan ajankohtaiset tapahtumat ja mielenkiintoiset 

tilaisuudet löydät parhaiten verkossa

www.histseura.fi
ja 

agricola.utu.fi

Käy tutustumassa!

Hänen tutkimusintressinsä liittyvät Itämeren alueen historiaan 
esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle erityisesti kommunikaation, 
liikenteen ja hallinnon historian näkökulmista. Tuoreimpiin 
julkaisuihin lukeutuu väitöskirja Obscure Hands – Trusted Men. 
Textualization, the Office of the City Scribe and the Written 
Management of Information and Communication of the Council of 
Reval (Tallinn) before 1460 (2016). Tätä ennen ilmestyi esimerkiksi 
teos Vantaan ja Helsingin pitäjän keskiaika (2013). Käynnissä olevat 
tutkimushankkeet käsittelevät Raaseporin linnaa 1300-luvulta 1500-
luvulle ja baltiansaksalaisten perheiden identiteettipolitiikkaa 1800-
luvulla.
Oula Silvennoinen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa. 
Hänen tutkimuskohteisiinsa on kuulunut poliisi-instituutioiden ja 
poliisitoiminnan historia, holokaustin ja kansanmurhien tutkimus 
sekä eurooppalaisen fasismin ja radikaalin kansallismielisyyden 
historia. Hänen vuonna 2008 ilmestynyt väistötutkimuksensa 
Salaiset aseveljet käsitteli Suomen ja Saksan välistä turvallisuuspol
iisiyhteistyötä vuosina 1933–1944. Muita teoksia ovat vuorineuvos 
Gösta Serlachiuksen elämäkerta Paperisydän (2012), yhdessä 
Juha Pohjosen kanssa laadittu Tuntematon Lauri Törni (2013) 
sekä yhdessä Marko Tikan ja Aapo Roseliuksen kanssa julkaistu 
Suomalaiset fasistit: Mustan sarastuksen airuet (2016).



 
Henrika Tandefelt toimii historian yliopistonlehtorina Helsingin 
yliopistossa. Hän on kulttuurihistoriallisesti orientoitunut 1700–
1800-lukujen tutkija, ja hänen tutkimuksensa käsittelevät näiden 
vuosisatojen poliittista kulttuuria sekä 1800-luvun kartanokulttuuria 
ja aatelistoa. Tandefeltin väitöskirjaan (2007) perustuva Konsten att 
härska – Gustaf III inför sina undersåtar (2008) palkittiin vuonna 
2009 Ruotsin Akatemian Axel Hirsch -palkinnolla sekä Svenska 
litteratursällskapetin Till Gustaf III:s minne -palkinnolla. Borgå 1809 
palkittiin samana vuonna Tieto-Finlandia-palkinnolla. Tandefelt 
kuuluu Historisk tidskrift för Finland -lehden toimitusneuvostoon 
ja on myös pohjoismaisen 1700-luvun tutkimuksen vuosikirjan 
Sjuttonhundratal suomalainen arvostelutoimittaja.   
 
Tuomas Tepora toimii tutkijana Helsingin yliopiston 
Tutkijakollegiumissa. Käynnissä oleva tutkimushanke käsittelee 
Mannerheim-kulttia vastakuvineen. Teporan tutkimusintressit 
liittyvät erityisesti tunteiden historiaan, sodan kulttuurihistoriaan ja 
nationalismiin sekä muistamiseen, joita hän tarkastelee etupäässä 
Suomen 1900-luvun historiassa. Väitöskirjaan perustuva Sinun 
puolestas elää ja kuolla. Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 
1917–1945 (2011) palkittiin vuoden 2011 tiedekirjana. Tuoreimpiin 
julkaisuihin lukeutuvat Sodan henki. Kaunis ja ruma talvisota (2015) 
sekä Aapo Roseliuksen kanssa toimitettu The Finnish Civil War 1918: 
History, Memory, Legacy (2014). 

Kaisa Vehkalahti toimii tutkimuspäällikkönä opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamassa Nuorisotutkimusverkostossa. 
Hän on erikoistunut lapsuuden, nuoruuden ja kasvatuksen historiaan, 
muistitietotutkimukseen, tutkimuseettisiin ja historian läsnäolon 
kysymyksiin sekä maaseutututkimukseen. Väitöskirja (2008) 
käsittelee tyttöjen laitoskasvatusta 1800–1900-lukujen vaihteessa. 



 Historiantutkimuksen päivät 

19.-21.10.2017 Turussa

Neljännet valtakunnalliset historiantutkimuksen päivät järjestetään 
Turussa lokakuussa 2017. Järjestäjinä toimivat Turun yliopiston ja 
Åbo Akademin historia-aineet yhteistyössä Suomen Historiallisen 

Seuran kanssa.

Päivät koostuvat noin 90 työryhmästä, kolmesta key note -luennosta 
ja muusta oheisohjelmasta. Tarkka ohjelma sekä työryhmien 

abstraktit löytyvät Turun yliopiston kotisivuilta.
http://www.utu.fi/fi/sivustot/hitu2017/Sivut/home.aspx

 Rekisteröityminen on auki 30.9.2017 asti - early bird -hinta 
on voimassa 15.6. ja  SHS:n jäsenet saavat jäsenalennuksen! 
Varmista siis, että täytät Suomen Historiallisen Seuran jäsenille 

tarkoitetun ilmoittautumiskaavakkeen.

h t t p : / / w w w . u t u . f i / f i / s i v u s t o t / h i t u 2 0 1 7 / S i v u t /
Rekister%C3%B6inti.aspx

Tervetuloa historialliseen Turkuun, Aurajoen kauniille rannoille, 
pikku-Pariisiin, keskustelemaan historiantutkimuksen uusista 
virtauksista, jakamaan yhteinen kiinnostus historiaan sekä 

tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä! 

 Muista ilmoittautua ajoissa

     Historiantutkimuksen päiville!



Suomen Historiallisen Seuran jaostouudistus: 

mahdollisuus ketterille työryhmille  

Seurassa on toiminut erityyppisiä jaostoja, joista osalla on ollut rooli 
suomalaisen tutkimuksen edustamisessa kansainvälisissä järjestöissä 
ja osa on toiminut pelkästään suomalaisten tutkijoiden keskinäisenä 
yhdyssiteenä. Seuran hallituksessa on ollut jo pidempään vireillä 
jaostojärjestelmän uudistaminen, ja aikeet pantiin toteen, kun 
hallitus velvoitettiin Seuran kevätkokouksessa 2016 laatimaan esitys 
uudistuksesta. 

Uudistukseen oli selkeä tarve, koska osa jaostoista ja toimikunnista ei 
ole viimeisten vuosien aikana toiminut lainkaan. Tämä johtunee siitä, 
että kansallinen ja kansainvälinen tutkimusympäristö on muuttunut siitä, 
kun jaostomalli toteutettiin. Tällöin tavoitteena oli tutkijajäsenmäärän 
kasvaessa saattaa samaa alaa eri puolilla maata tutkivat henkilöt 
yhteen. Tarkoitus oli myös tukea suomalaisen historiantutkimuksen 
kansainvälistymistä jaostoja tukemalla. 

Tällä hetkellä samaa alaa tutkivat ovat verkottuneet tehokkaasti 
keskenään, eikä tämä ole tapahtunut jaostojen kautta. Mitä 
kansainvälistymiseen tulee, sekin toteutuu paljolti jaostojen 
ulkopuolella. Toisaalta osa kansainvälisistä järjestöistä hyväksyy 
jäsenikseen vain kansallisia, kunkin maan kattojärjestön yhteydessä 
toimivia osastoja. 



Seuran hallitus katsoi, että muuttuneesta toimintaympäristöstä 
huolimatta on perusteltua ylläpitää yhteistyötä tukevia rakenteita ja 
esitti seuraavaa muutosta, jonka kevätkokous 6.3.2017 hyväksyi. 

Jaostoista säilytetään ne, jotka edustavat Suomea 
kansainvälisissä järjestöissä ja vastaavat yhteistyöstä 
niiden kanssa 

Kansainvälisien järjestöjen Suomen jaostoja ovat seuraavat: 
- Kansainvälisen historiatieteiden komission (CISH) Suomen 
osasto, joka vastaa historian maailmankongressin järjestelyistä 
Suomen osalta 
- Kansainvälisen yliopistohistorian komission Suomen osasto;
- Kansainvälisen merihistorian komission Suomen osasto
- Kansainvälisen kaupunkihistorian komission Suomen osasto 
- Kansainvälisen toisen maailmansodan historian komission 
Suomen osasto
- Kansainvälisen slaavilaisen historiantutkimuksen komission 
Suomen osasto 
- Kansainvälisen naishistorian komission Suomen osasto  

Näiden osastojen koostumus päivitetään yhteistyössä nykyisten 
puheenjohtajien kanssa.  

SHS:n kunniajäsen professori Marjatta Hietala 
oli CISHin puheenjohtaja v.2010-2015 ja 
oli aktiivisesti järjestämässä vuoden 2015 
maailmankongressia Kiinaan.



Kansainvälisten järjestöjen Suomen jaostojen lisäksi jo 
olemassa olevista säilytetään seuraavat: 

- Nordic History Studies (NHS)
- Skandinavian jaos
- Venäjän jaos
- Digitaalisen historia-alan verkosto 

NHS:stä tuli 2015 CISHin osasto ja se toimii pohjoismaisten 
historiaseurojen verkostona. NHS:ää johtaa Suomen osalta Prof. Pauli 
Kettunen. Skandinavian jaos vastaa yhteispohjoismaisista historioitsija 
kokouksista Suomen osalta, ja sitä johtaa prof. Nils Erik Villstrand. 
Venäjän jaosta johtaa dos. Kristiina Kalleinen. 

Näillä jaoksilla on säännöllistä sellaista kansainvälistä toimintaa, jolla 
on erityistä merkitystä suomalaiselle tutkimukselle. Jatkossa selvitetään 
Skandinavian jaoksen ja NHS:n välistä työnjakoa. Digitaalisen historia-
alan verkostolla on lisäksi keskeinen rooli kansallisen yhteistyön 
kehittämisessä digi-kysymyksiin liittyen. 
   

Muut jaostot lakkautetaan 

Olen konsultoinut jaostojen puheenjohtajia, jotka ovat joko hyväksyneet 
tämän menettelyn tai eivät ole lainkaan reagoineet yhteydenottoon, 
minkä voi tulkita merkiksi toiminnan lopahtamisesta.  Niinpä päätettiin 
lopettaa nämä jaostot.



Ketterät työryhmät ja verkostot

Lakkautettujen jaostojen tilalle Seuran jäsenet voivat perustaa ajankohtaisiin 
tutkimuskysymyksiin keskittyviä työryhmiä. Tällaisen perustaminen 
on SHS:n yhteyteen on helppoa. Työryhmällä tai verkostolla tulee olla 
koordinaattori, joka toimii yhteyshenkilönä Seuran ja ryhmän välillä. 
Työryhmän tai verkoston jäsenet voivat olla koti- tai ulkomaisia tutkijoita 
tai opiskelijoita.

Työryhmän koordinaattorin tulee olla Seuran jäsen, joko tutkija- tai 
vuosijäsen. Työryhmien tulee raportoida vuosittain toiminnastaan 
Seuran hallitukselle. 

Mikäli toimintaa ei ole tai siitä ei raportoida, SHS:n hallituksella on oikeus 
katkaista työryhmän kytkös Seuraan. Kytkös luodaan siten, että työryhmän 
koordinaattori ottaa yhteyttä toiminnanjohtajaan (shs@histseura.fi) 
ja esittää työryhmän idean ja toimintasuunnitelman, ja SHS:n hallitus 
päättää yhteistyöstä. 

Seura edellyttää verkostoilta ja työryhmiltä myös avoimuutta, vaikka 
toki ryhmän omat kokoukset ja tapaamiset ovat sallituuja.  Työryhmän 
tulee informoida toiminnastaan (seminaarit, julkaisut jne.) Seuran 
kotisivuilla ja facebookissa.  Seura tukee työryhmien toimintaa esimerkiksi 
osallistumalla rahoituksen hakemiseen järjestettäviä tilaisuuksia varten.
                                         
Seuran kotisivuille päivitetään uusin ajantasainen tieto jaostoista ja 
työryhmistä. Työryhmän perustamisesta kiinnostuneet jäsenet: ottakaa siis 
yhteyttä toiminnanjohtajaan.       

Tiina Kinnunen 



Professori emeritus Pentti Laasonen 

(1928–2016)

Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 
emeritusprofessori Pentti Laasonen kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 
87-vuotiaana Helsingissä lokakuun 10. päivänä 2016. Hän oli syntynyt 
Kiteellä jouluaattona 1928 ja tullut ylioppilaaksi Savonlinnan lyseosta 
1949. Nykyistä maisterintutkintoa vastaavan teologian kandidaatin 
tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa 1954 ja sai seuraavana 
vuonna pappisvihkimyksen. 

Valmistumisensa jälkeen Pentti Laasonen suuntautui koulu-uralle. 
Hän toimi Outokummun yhteiskoulun uskonnon ja psykologian 
vanhempana lehtorina vuosina 1954–1957 ja sen jälkeen Savonlinnan 
lyseon uskonnon, psykologian ja filosofian vanhempana lehtorina 
vuoteen 1970. 

Kirjallinen toiminta kiinnosti Laasosta opiskeluajoista lähtien. 
Suomen evankelisen ylioppilasliiton sihteerinä opiskelunsa 
loppuvaiheessa toimineen Laasosen ensimmäinen painettu teos,  
Kristuksen asevelvollinen. Kaarlo Johannes Rahikainen, evankelinen 
saarnaaja, ilmestyi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
kustantamana vuonna 1953. Siinä kirjoittaja tarkasteli Viipurin 
seudulla ja Itä-Suomessa toimineen K. J. Rahikaisen uskonnollista 
julistustoimintaa 1870-luvulla. Tutkimus oli suppea, mutta jatkoa 
seurasi jo seuraavana vuonna. Silloin ilmestyi Laasosen toimittama 
historiikki Sanan koulussa: evankeliumiyhdistyksen ylioppilaskoti 
Domuksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Hyvin pian Laasonen päätti myös 
aloittaa teologiset jatko-opinnot, tavoitteenaan lisensiaatin ja tohtorin 



tutkinnot. Yliopistourasta hän ei omien sanojensa mukaan tuossa 
vaiheessa vielä haaveillut. 

Päätyö Savonlinnan lyseossa, perheen perustaminen ja kirjallinen 
toiminta oli vaativa yhdistelmä, mutta tuotti tasaisesti tulosta. 
Teologian lisensiaatin tutkinto valmistui vuonna 1966. Kolme 
vuotta myöhemmin ilmestyi Laasosen yhdessä professori Kauko 
Pirisen kanssa kirjoittama Lukion kirkkohistoria. Siitä otettiin uusia 
painoksia, ja se oli käytössä vielä 1980-luvun alussa. Kiinnostusta 
koulutyöhön kuvaa se, että Laasonen kirjoitti vuonna 1988 uuden 
oppikirjan Religio 3b: Kristikunta eilen ja tänään, josta tehtiin 
uusi laitos vuonna 1992. Neliosaisessa Suomen kirkkohistorian 
yleisesityksessä Laasonen kirjoitti Ruotsin vallan aikaa vuodesta 
1593 vuoteen 1808 käsitelleen jakson. Laasosen opettajakokemus 
näkyi hänen toiminnassaan myös yliopistoviroissa. Hän oli 
innostunut opettaja, kyselijä, joka pyrki saamaan opiskelijat mukaan 
keskusteluun. Aito kiinnostus opettamiseen ja opiskelijoiden töihin 
oli leimaa antava piirre Pentille. Hän jaksoi aina innostua uusista 
asioista ja keskusteli gradujen ja väitöskirjojen kysymyksistä aidosti 
kysellen ja pyrkimättä mestaroimaan. ”Tahi voihan se olla niinkin” 
– Pentti totesi pohdiskelevaan tyyliin pehmeällä karjalaisella 
nuotillaan. 

Laasosen väitöskirjatutkimus Pohjois-Karjalan luterilainen 
kirkollinen kansankulttuuri Ruotsin vallan aikana valmistui vuonna 
1967. Neljä vuotta myöhemmin sitä täydensi tutkimus 
Vanhan kirkollisuuden hajoaminen Pohjois-Karjalassa. Se riitti 
Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian dosentuuriin vielä samana 
vuonna. Päätoimisen työskentelyn oli mahdollistanut nimitys 
Suomen Akatemian humanistisen toimikunnan tutkimusassistentin 
virkaan vuonna 1970. Opettajanura alkoi vähitellen kallistua kohti 
yliopistouraa.



Ratkaisu tapahtui vuonna 1976, jolloin Laasonen nimitettiin 
kirkkohistorian apulaisprofessoriksi. Vuonna 1980 hän sai 
nimityksen Mikko Juvalta vapautuneeseen Suomen ja Skandinavian 
kirkkohistorian professuuriin. Tutkimustyö, opetus ja tieteelliset 
luottamustoimet nivoutuivat luontevasti toisiinsa. Vuonna 1977 
valmistunut tutkimus Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen 
täysortodoksia oli Laasosen päätyö, Suomen luterilaisen ortodoksian 
keskeisimmän edustajan syvällinen, laajaan lähdeaineistoon perustuva 
tarkastelu. Se sai Laasosen laajentamaan näkökulmaa muidenkin 
tieteiden kehitykseen, oppihistoriaan ja kirjahistoriaan. 

Vuonna 1979 Suomen Akatemia myönsi määrärahan laajaan 
vanhemman suomalaisen oppihistorian tutkimushankkeeseen. Sen 
piiristä sai alkunsa kirjahistoriallinen tutkimus, joka johti Suomen 
vanhemman kansallisbibliografian syntyyn ja lukuisiin kirja- ja 
oppihistoriaa käsitteleviin monografioihin. Mainittakoon niistä 
esimerkiksi Tuija ja Esko Laineen tutkimukset sekä Suomen johtavaksi 
typografian tutkijaksi nousseen Anna Perälän kansainvälistäkin 
mainetta saaneet teokset. Uudenlaista lähestymistapaa ja ”myyttien 
riisumista” edusti Laasosen johdolla väitelleen Marjo-Riitta Antikaisen 
kriittinen biografia Mathilda Wredestä (2004).

Mahdollisuutta paneutua tutkimukseen ja opetukseen rajoittivat 
monet luottamustehtävät. Laasonen toimi kirkkohistorian laitoksen 
esimiehenä 1974 –1983 sekä teologisen tiedekunnan varadekaanina 
ja dekaanina 1980-luvulla. Laasonen osallistui myös Joensuun 
yliopiston teologisen tiedekunnan perustamiseen, joka nosti 
ortodoksisen pappiskoulutuksen yliopistokoulutukseksi. Laasonen jäi 
täysinpalvelleena eläkkeelle vuonna 1992. 

Tiedekunnan ohella tieteelliset seurat olivat Pentti Laasoselle tärkeitä. 
Hän toimi Suomen kirkkohistoriallisen seuran puheenjohtajana 



ja hänet valittiin sen kunniajäseneksi. Keskeisiä olivat myös 
Suomalainen Tiedeakatemia, jonka jäsenyyden hän sai 1983 sekä 
Suomen Historiallinen Seura, jonka tutkijajäseneksi hänet oli valittu 
jo vuonna 1974. Suomen Historiallisen Seuran kokouksissa hän pyrki 
käymään säännöllisesti. Se oli tärkeää uusien ajatusten saamiseksi 
ja alan kehityksen ja tutkimusteemojen seuraamiseksi. Läheisen 
keskustelufoorumin tarjosi myös Suomen oppihistoriallinen seura, 
jonka tutkijajäsen hän oli vuodesta 1989 lähtien. 

Pentti Laasosta kiinnostivat teologianhistoriallisesti keskeiset 
kysymykset luterilaisuuden suhteesta katoliseen ja kalvinilaiseen 
kirkkoon sekä luterilaisuuden muutos täysortodoksian vaihduttua 
myöhäisortodoksiaan ja vähitellen valistukseen. Tutkimuksessaan 
Luterilaisuus Rooman ja Geneven välissä: luterilaisuuden 
identiteettitaistelu 1577–noin 1590 (1998) Laasonen tarkasteli 
luterilaisuuden muutosta opillisesti ratkaisevina 1500-luvun lopun 
vuosikymmeninä. Pohjois-Karjalaan ja Stolbovan rauhan rajan 
jälkeiseen aikaan liittyi puolestaan 2005 ilmestynyt teos Novgorodin 
imu: miksi ortodoksit muuttivat Käkisalmen läänistä Venäjälle 1600-
luvulla?

Laasonen oli yleensä ripeä kirjoittaja, mutta Johannes Gezelius 
nuorempaan kohdistunut tutkimus Vanhan ja uuden rajamaastossa: 
Johannes Gezelius nuorempi kulttuurivaikuttajana (2009) ilmestyi 
vasta pitkän ja tuskallisen valmistelun jälkeen. Aihe oli Pentille 
erittäin tärkeä, sillä hän ymmärsi käsittelevänsä teemaa, joka oli avain 
pyrittäessä ymmärtämään 1700-luvun valtavaa murrosta vanhasta 
kirkollisesta maailmankuvasta ja yhtenäiskulttuurista modernin 
ihmisen maailmaan. 

Pentti Laasosen tie Johannes Gezelius nuoremman ymmärtämiseen 
kulki pietismintutkimuksen kautta. Se antoi Laasoselle uuden 



näkökulman – ja tarjosi nousun kansainvälisen tutkimuksen kärkeen. 
Tärkeäksi aisapariksi tuli Bochumin yliopiston kirkkohistorian 
professori Johannes Wallman (s. 1930), josta tuli myös Pentin 
läheinen ystävä ja uusien ajatusten sparraaja. Laasosen vuonna 
1990 isännöimä kansainvälinen pietismisymposium oli tuonut alan 
keskeisimmät tutkijat Helsinkiin. Pietismin, herrnhutilaisuuden 
ja valistuksen aatteet alkoivat kiehtoa Laasosta yhä enemmän. 
Gezeliusten vuosina 1711–1728 julkaisema kuusiosainen 
raamattuteos oli avain muutoksen ymmärtämiseen. Johannes 
Gezelius nuorempi oli laajan opintomatkansa aikana tutustunut 
Euroopan johtaviin raamatuntutkijoihin ja raamattuteos oli näiden 
vaikutteiden pohjalta syntynyt moderni tulkinta Raamatun luonteesta 
ja ydinsanomasta. 

Pentti jäljitti näitä vaikutteita, mutta kokonaisuuden saaminen 
valmiiksi tuntui vaikealta. Uutta nousi jatkuvasti esiin. 
Individualismi yhdisti valistusta ja pietismiä ja sittemmin myös 
suomalaisia herätysliikkeitä. Kysymys kirkon ja esivallan suhteesta 
oli haasteellinen, samoin kirkon tehtävä yhteiskunnallisen vakauden 
säilyttäjänä. Esille nousivat myös idän ja lännen kirkkojen ero ja sen 
laajakantoiset vaikutukset sekä kristikunnan yhtenäistämiseen pyrkivä 
ireeninen teologia, oman aikansa ekumenia. Moniulotteisuus oli 
todellinen haaste. Pentti harmitteli, että tutkimuksen valmistuminen 
pitkittyi ja työn tavoite alkoi karata. Lopulta teos valmistui, mutta 
Pentti ei ollut siihen täysin tyytyväinen – hän tunsi, että aiheessa olisi 
ollut ainesta paljon enempäänkin. Siksi hän toivoi, että tematiikkaan 
perehtyneet oppilaat vielä tarttuisivat siihen. Tämän hän toi usein 
esiin käymissämme keskusteluissa. 

Vuonna 2011 ilmestynyt pieni, vain 64 sivun mittainen painate 
Yhteisellä tiellä: luterilainen kirkko jakamattoman perinteen 



kantajana oli Pentti Laasosen tutkimuksen ja kirkollisen ajattelun 
synteesi. Hän toivoi, että se olisi herättänyt keskustelua kirkon 
ja teologien piirissä, mutta julkaisu ei saanut hänen toivomaansa 
huomiota. Tuntui siltä, ettei kiinnostavalle pamfletille löytynyt 
oikeaa foorumia kirkollisessa diskurssissa. 

Viimeiseksi jääneessä kirjassaan Kadonnut isoäiti ja Pietarin 
vetovoima (2015) Pentti Laasonen nivoi kiinnostavalla tavalla yhteen 
monia aikaisemman kirjallisen toimintansa juonteita. Samalla hän 
kirjoitti juoneen mukaan myös itsensä ja sukunsa. Hänen kirjallinen 
toimintansa alkoi Itä-Suomen uskonnollisen elämän tutkimuksesta, 
ja Itä-Suomen kirkolliseen piiriin se myös päättyi. 

Vuosikymmenten tutkimustyö oli avartanut kirjoittajan perspektiiviä 
ja vahvistanut ammattitaitoa. Pentti Laasosen isoäidin, piika Maria 
Imbergin, elämänvaiheet peilaavat sääty-yhteiskunnan arvoja ja 
asenteita, säätyrajat ylittäviä suhteita ja näiden suhteiden käsittelyä 
niin säätyläisten kuin talonpoikienkin keskuudessa, ortodoksisen ja 
luterilaisen kirkollisuuden raja-aluetta sekä Pietarin suurkaupungin 
taloudellista vetovoimaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia Itä-
Suomen alueelle Venäjän vallan lopulla. 

Teos alkaa Pentti Laasosen äidin Lilli Maria Laasosen Pentin 
lukioaikana tekemästä paljastuksesta – hän ei olekaan Juho Heikki 
ja Maria Imbergin tytär, vaan heidän ottotyttärensä. Paljastus ei 
aluksi herättänyt nuoressa Pentti Laasosessa erityistä kiinnostusta 
ryhtyä syvemmin selvittämään asiaa. Tutkimuksen aika tuli vasta 
myöhemmin. Ja hyvä niin! 

Viimeisessä monografiassaan Laasonen ratkoo isoäitinsä salaisuutta 
kypsänä historiantutkijana analysoiden ja oivaltaen laajempia 



taustoja ja piirtäen syviä linjauksia. Pietariin tytärtään synnyttämään 
lähteneen isoäidin nimi, Maria Juhontytär Imberg, löytyi nopeasti 
Pietarin suomalaisen Pyhän Marian seurakunnan kirkonkirjoista. 
Lapsen isästä ei kuitenkaan ollut tietoa. Lapsi oli siis avioton. Tulevat 
ottovanhemmat olivat toimineet uuden tulokkaan, Lilli Marian, 
kummeina. Isoäidin etsintä vaihtui tämän jälkeen isoisän etsintään. 
Se vaatiikin paljon enemmän tutkimusosaamista. 

Maria Juhontytär Imbergin henkilötiedot löytyvät nopeasti myös 
Kiteen kirkonkirjoista. Yllättävää oli, että Maria Juhontytär oli 
tyttärensä synnyttäessään jo 43 vuoden ikäinen. Hän ei ollut ollut 
naimisissa sitä ennen eikä avioitunut myöskään sen jälkeen. Avioton 
tytär jäi syntymän jälkeen Maria Juhontyttären veljen ja hänen 
puolisonsa hoitoon – ottotyttäreksi. Käynti Pietarissa oli lyhyt, 
järjestely oli varmasti suunniteltu jo ennalta. Kiteen kirkonkirjastakaan 
lapsen isää ei löydy. Lähteiden tarkka kampaaminen tuottaa kuitenkin 
kiinnostavan havainnon: Maria Juhontytär Imberg toimi nuoresta 
tytöstä lähtien kuolemaansa saakka Kiteen kirkkoherran Uno Vilhelm 
Telénin palveluksessa. Rovasti Telén jäi leskeksi vuonna 1873, jolloin 
Maria oli 33-vuotias ja kirkkoherra 47-vuotias. Maria seurasi rovasti 
Teléniä hänen eläkkeelle jäätyään Kiteen Lepolahden tilalle. Rovastin 
kuoltua 1890 Telénin lapset sitoutuivat maksamaan Marialle eläkettä 
ja hän sai asua Lepolahdessa kuolemaansa vuoteen 1919 saakka. 

Sukulaisten kirjeenvaihto paljastaa, että piika Maria Imberg, kuului 
läheisesti perhepiiriin.  Laasonen ei suoraan väitä, että avioton 
tytär olisi syntynyt rovastin ja piian suhteesta. Hän ei liioin kiistä 
tätä tulkintaa, jota itsekin selvästi pitää todennäköisenä. DNA-
testi olisi varmistanut tulkinnan, mutta sellaista ei kuitenkaan 
tehty, vaan tarkastelu perustuu kirjallisiin lähteisiin. Näkökulma 
kuitenkin muuttuu piian ja kirkkoherran suhteen yhteiskunnalliseksi 



analyysiksi.  Keskeiseksi nousee kysymys säätyerosta, joka vielä 
1880-luvun lopun Itä-Suomessa esti rovastin ja pappilan piian 
avioliiton. Laasosen tarkastelu laajenee Telénin sukuun, joka 
saakin teoksessa päähuomion. On kiinnostavaa nähdä, että Pentti 
Laasonen, joka aikaisemmin korosti vakaata pohjoiskarjalaista 
talonpoikaistaustaansa ja evankelista liikettä hengellisenä kotinaan, 
alkaa tuntea erityistä kiinnostusta säätyläiskulttuuria kohtaan ja 
tunnistaa säätyajattelun myös oman sukunsa vaiheissa ja omaa 
identiteettiään rakentavana tekijänä. 

Pentti Laasonen analysoi kirkkoherra Telénin ja hänen sukupiirinsä 
yhteiskunnallista ja kirkollista ajattelua. Analyysi nivoutuu 
pohjoiskarjalaisen uskonnollisuuden pitkiin linjoihin, kirkollisen 
kansankulttuuriin muutokseen, ortodoksisuuden tuomiin vaikutteisiin, 
valistusajattelun lisääntymiseen säätyläisten keskuudessa ja 
autonomian ajan loppupuolen kansalliseen ja yhteiskunnalliseen 
murrokseen. Isoäidin etsinnästä alkanut seikkailu johtaa upeaan 
kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen analyysiin ja liittää Pentti Laasosen 
itsensä tähän palapeliin sen viimeisenä palasena. Olen iloinen, että 
hän sai valmiiksi tämän oman identiteettinsä kannalta keskeisen 
teoksen. Se oli mahdollista vasta sen jälkeen, kun hän oli kulkenut 
pitkän ja tinkimättömän tien tutkijana ja yliopistonopettajana. 

Jussi Nuorteva



Professori emeritus Kalevi Pöykkö 

(1933–2016)

Professori Kalevi Pöykkö nukkui rauhallisesti pois hoitokodissa 
Espoossa 30.11.2016. Hän oli kuollessaan 83-vuotias.

Kalevi Pöykkö syntyi vuonna 1933 Rovaniemen maalaiskunnan 
Saarenkylässä, nykyisen Rovaniemen alueella. Myöhäislapsuudessaan 
hän joutui Lapin sodan aikana pakolaiseksi, evakuoiduksi, Laihialle, 
mutta kuului niihin toisen maailmansodan ajan onnellisiin Euroopassa, 
jotka saattoivat palata takaisin kotiseudulleen – tosin poltetulle.

Ylioppilastutkinnon hän suoritti Oulun lyseossa 1954. Opinnot 
Helsingin yliopistossa löysivät uomansa taidehistorian laitoksessa, 
jossa hän monen muun tavoin sai voimakkaasti vaikutteita nuorelta 
professori Lars Petterssonilta. Tämän opetus antoi innostusta ja 
suuntia klassismin arkkitehtuurin ja taiteen tutkimiseen. Tämä taas 
vei laajemmin antiikin, niin Kreikan kuin Rooman, kulttuurin ja 
perinteen pariin. Filosofian kandidaatiksi Pöykkö valmistui 1964.

Taidehistorian laitoksen paikka oli tuolloin ja vielä tätä 
kirjoittaessanikin yliopiston vanhan päärakennuksen ylimmässä 
kerroksessa. Opiskeluajan ja sitä seuranneen ajan oleminen, 
liikkuminen, ”oleskelu” tässä Suomen klassisen arkkitehtuurin 
akateemisessa monumentissa vaikutti virkistävästi ja ylevöittävästi 
kuin keväinen aurinko, kuten Pöykkö myöhemmin kertoi. Sen antama 
ja siellä olemisen aikana syntynyt kiinnostus klassiseen maailmaan 



sekä keskustelut professori Petterssonin ja kollegojen kanssa 
johtivat hänet ottamaan väitöskirjansa aiheeksi Helsingin yliopiston 
päärakennuksen arkkitehtuurin ja sen taustan. Aiheesta ei aiemmin 
ollut tehty syvällistä taidehistorian alan työtä. Väitöskirjaansa 
Das Hauptgebäude der Kaiserlichen Alexander-Universität von 
Finnland: eine Untersuchung der Entwurfsstadien und Baugeschichte 
des Gebäudes von Carl Ludwig Engel mit Klärung des stil- und 
ideengeschichtlichen Hintergrunds und Erläuterung der Komposition 
hän puolusti vuonna 1972 saaden aiheellisesti harvinaisen arvosanan 
laudatur. 
Opiskeluaikanaan ja myöhemmin Pöykkö työskenteli Suomen 
rakennustaiteen museossa (nykyinen Arkkitehtuurimuseo), missä 
hän sai valmiuksia Suomen arkkitehtuurin historian eri osa-alueille. 
Samankaltaista perehtyneisyyttä mutta erikoisesti kuvataiteen alueella 
antoi amanuenssin työ taidehistorian laitoksen kuva-arkistossa, kun 
taas opetus- ja ohjaustyön taidot hioutuivat taidehistorian laitoksen 
assistenttina 1960–1975 ja vt. professorina lukuvuonna 1975–1976. 
Opiskelijat arvostivat hänen antamansa opetuksen laatua, syvyyttä ja 
monipuolisuutta, mikä antoi edellytyksiä hahmottaa taiteen maailman 
monimuotoisuutta ja syvävirtauksia. Assistentti Pöykön luennoista 
sain minäkin paljon.

Jo vuoden 1975 puolella Pöykkö alkoi hoitaa Jyväskylän yliopiston 
hieman aiemmin muodostettua taidehistorian laitoksen professuuria. 
Sen pysyvään virkaan hänet nimitettiin vuonna 1976. Jyväskylän 
laitos oli pieni, mutta kasvoi professorinsa johdolla, samalla kun 
se monipuolistui merkittäväksi yliopiston ja laajemmin Suomen 
taidehistoriallisen opetuksen ja tutkimuksen toimijaksi. Pöykkö 
johti Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitosta 20 vuotta aina 
eläköitymiseensä asti vuonna 1996. Erikoisesti on mainittava hänen 
kykynsä rekrytoida lahjakkaita ja itsenäisiä opiskelijoita, jotka 



tällä hetkellä edustavat taidehistorian osaamisen huippuja Suomessa 
– mainittakoon vaikkapa Hanna Pirinen, Heikki Hanska ja Leena 
Valkeapää. 

Toinen tutkimuksen kannalta tärkeä kokonaisuus on 1980-
luvulla laitoksella käynnistetty hanke luterilaisen taiteen ja muun 
visuaalisen kulttuuriaineiston systemaattiseksi keräämiseksi ja 
tutkimiseksi. Sittemmin 1990-luvulla muodostettiin erittäin antoisa 
ja hyödyllinen yhteistyöhanke Helsingin yliopiston teologisen 
tiedekunnan käytännöllisen teologian laitoksen kanssa. Nämä hankkeet 
kulminoituivat Kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin tutkimusinstituutin 
perustamiseen Jyväskylän yliopistoon.

Helsingin yliopiston päärakennusta käsittelevän väitöskirjatyönsä 
ohessa Pöykkö tutki myös muuta uusklassismiin ja romantiikkaan 
liittyvää aineistoa. Niinpä tunnettu, poliittisista syistä pitkään jopa 
vieroksuttu Ivan Martosin Aleksanteri I:stä esittävä monumentaalinen 
veistos, alun perin Helsingin yliopiston juhlasalin polttopiste, sai 
hänen tutkimuksessaan vuodelta 1972 asianmukaisen paikkansa 
sekä ikonografisen ja kuvataiteellisen taustansa. Muotokuva oli yksi 
Senaatintorin alueen syvällisesti harkitun ja muotoillun keisarikultin 
visuaalisista teemoista, mutta myös muita vastaavia Pöykkö tarkasteli, 
kuten Valtioneuvoston juhlahuoneistoa, sekä vielä laajemmin 
koko Senaatintorin asemaa uusklassisen ajattelun eurooppalaisena 
monumenttina. 

Arkkitehtuurin ja kuvataiteen symbioosi oli aina lähellä Pöykön sydäntä, 
ja tätä asennoitumista vahvisti yhteistyö hänen aviokumppaninsa, 
vajaata vuotta ennen puolisoaan tammikuussa 2016 kuolleen filosofian 
tohtori Kaarina Pöykön, kanssa yhtäältä modernin kuvataiteen 
piirissä Tampereella ja Keski-Suomessa ja toisaalta kristillisen taiteen 



vanhemman perinteen kanssa. Niinpä he joko yhdessä tai erikseen 
esittelivät tunnettuja modernismin taiteilijoita, kuten Reino Viirilä ja 
Lennu Juvela. Kristillisen taiteen piirissä syntyi kirja Neitsyt Maria ja 
Jeesus-lapsi: Jeesuksen syntymä ja lapsuus taiteessa, katsaus vanhaan 
aiheeseen mutta uudella tavalla.

Osittain tälle kristillisen vanhan, varsinkin keskiajan ja renessanssin 
taiteen, kiinnostukselle antoi virikkeitä toimiminen katolisen 
kirkon piirissä. Professori Pöykkö yleni Jerusalemin Pyhän Haudan 
ritarikunnassa komentajaritariksi tähden kanssa ja toimi ritarikunnan 
käskynhaltijana Suomessa.

Kalevi Pöykkö oli henkilö, joka ei pitänyt suurta ääntä itsestään, mutta 
vaikutti arvaamattoman laajalla alalla. Hän osoitti hienovaraisesti, kuinka 
paljon annettavaa taidehistorialla on kaikelle historiatieteelle.

Markus Hiekkanen



Professori emeritus Raimo Ranta 

(1942–2016) 

Raimo Ranta syntyi maanviljelijäperheeseen Kauhajoella 24.4.1942 ja 
pääsi ylioppilaaksi Kauhajoen yhteislyseosta keväällä 1961. Samana 
vuonna hänet hyväksyttiin Turun yliopistoon, josta hän valmistui 
filosofian kandidaatiksi 1966, maisteriksi 1967, lisensiaatiksi 1970 ja 
lopulta 37-vuotiaana filosofian tohtoriksi 1979. Kandidaatinvuosi 1966 
oli merkittävä virstanpylväs: samana vuonna hän toimi ensimmäisen 
kerran tutkijana Sota-arkistossa, päätti asepalveluksensa vänrikkinä ja 
astui avioliittoon Maija Lammelan kanssa. Kaksi poikaa syntyi vuosina 
1968 ja 1970. Perhe asui 1970-luvun alusta lähtien Kangasalla.

Raimon elämäntyö jakaantui koko uran ajalla tasapuolisesti opetuksen 
ja tutkimuksen kesken. Jo vuosina 1967–71 hän toimi Turun 
yliopiston Suomen historian assistenttina ja vt. lehtorina. Sen jälkeen 
yliopisto-opettajan tie vei Tampereelle, jossa hän toimi Tampereen 
yliopiston yhteiskuntaopin (historia) lehtorina vuodesta 1971, sitten 
vuosina 1989–92 Suomen historian vt. apulaisprofessorina ja lopulta 
vuodesta 1992 vuoteen 2002 Suomen historian apulaisprofessorina 
ja professorina. Samaan aikaan hän vaikutti johtokunnan jäsenenä 
monissa yliopiston opetusta ja tutkimusta hallinnoineissa elimissä.

Kauhajoella vietetyn nuoruuden seurauksena Raimoa leimasi 
opettajana eteläpohjalainen suoruus ja selkeys. Olipa kyseessä 
luentosarja tai pienryhmäopetus, Raimo innostui aina asiastaan. 
Hän sekä keskustelutti että oli mutkatonta keskusteluseuraa. Vankan 



lähdetuntemuksensa ja tutkimuspohjansa vuoksi Raimo oli luotettava 
ja erilaiset aihepiirit tunteva ohjaaja, jonka alaisuudessa valmistui 
kymmeniä onnistuneita pro graduja.

Tutkimuksen puolella Raimon elämäntyö voidaan jakaa kolmeen 
alueeseen: kaupunkihistoriaan, Pohjanmaan maaseudun käsityöläisiin 
ja Vanhan Suomen historiaan. Keskeinen ajanjakso oli 1600-luvulta 
1800-luvun jälkipuolelle, etenkin kausi Suuresta Pohjan sodasta 1800-
luvun alkuun. Jo lisensiaattina Raimo osallistui Turun kaupungin 
historian kirjoittamiseen, minkä tuloksena syntynyt kaksiosainen, 
vuodet 1600–1721 käsittänyt teos julkaistiin 1975. Sen jälkeen 
kohteeksi tuli Lappeenrannan kaupungin historia, jonka osat II ja III 
(1743–1811) ilmestyivät 1978 ja 1980. Paikallishistorian pariin Raimo 
palasi Etelä-Pohjanmaalla vielä 1994, jolloin ilmestyi Teuvan historia 
vuoteen 1975. Vuonna 1981 Raimo vastasi suurvalta-ajan kaupunkien 
historiasta tuolloin ilmestyneessä Suomen kaupunkilaitoksen 
historiassa, joka oli pitkään alan suomalainen perusteos.

Raimon toista tutkimusaluetta edusti hänen väitöskirjatyönsä, 
Pohjanmaan maaseudun käsityöläiset 1721–1809, jolla hän saavutti 
filosofian tohtorin pätevyyden ja arvon 1978. Omien sanojensa 
mukaan Raimo oli imeytynyt käsityöläisten pyörteisiin Päiviö 
Tommilan aloitteesta Turun yliopistoon perustetun tutkimusryhmän 
piirissä. Myös tuolloisen Turun yliopiston Suomen historian 
apulaisprofessorin Pentti Virrankosken vaikutus oli hänen mukaansa 
ensiarvoisen tärkeä. Raimon tutkimustyölle, ja etenkin kiivastahtiselle 
70-luvulle kuvaavaa on, että hänen keräämästään massiivisesta 
aineistosta johtuen tuloksena oli laajemmaksi aiotun tutkimussarjan 
I osa, perusta, ja kehikko, jonka ”sisustustyöt” hän aikoi tehdä 
myöhemmin. Pohjanmaan talouselämän historian tutkimus ei 
kuitenkaan jäänyt tähän, vaan 1988 Raimon kirjoittamana ilmestyi 



Etelä-Pohjanmaan historian taloutta, asutusta ja väestöä kartoittanut 
maakuntahistorian viides osa.

Myös kolmanteen työsarkaansa Kaakkois-Suomen, Inkerinmaan, 
Vanhan Suomen ja Vienan Karjalan historiaan Raimo alkoi suuntautua 
jo 1970-luvulla talous- ja sosiaalihistoriallisten selvitystensä sekä 
Lappeenrannan kaupungin historian myötä. Sen tärkeimmät tulokset 
olivat 1986–87 julkaistut Vanhan Suomen talouselämää, Viipurin 
komendanttikuntaa ja Kaakkois-Suomen historiaa käsitelleet teokset, 
joiden arvo on tutkimuksellisesti yhä merkittävä. Kaakkois-Suomen 
ja Inkerinmaan parissa tehty tutkimustyö sai vielä 1989–91 jatkoa 
useilla teoksilla, viimeisimpänä vuonna 2000 ilmestynyt Haminan 
hiippakuntaa koskenut tutkimus. Jo tätä ennen Raimo oli 1990-luvun 
alussa innostunut Vienan Karjalan historiasta, ja hän julkaisi 1990-
luvun loppupuolella useita aluetta ja vienankarjalaisten 1900-luvun alun 
historiaa koskevia tutkimuksia. Raimon suhteelle tutkimusaiheisiinsa 
kuvaavaa on, että kun Neuvostoliitto hajosi, hän lensi pain sen jälkeen 
vierailulle Arkangeliin katsomaan, mitä mielenkiintoista sikäläisistä 
arkistoista voisi löytyä.

Raimon tutkimusote oli talous- ja sosiaalihistoriallinen. Hänelle oli 
ominaista tarkka lähdetyö, minkä vuoksi monet hänen teoksensa ovat 
yhä arvokkaita ja kestäviä lähtökohtia käsiteltyihin aihepiireihin. 
Läpi työuransa jatkuneesta opetustyöstään huolimatta Raimoa onkin 
luonnehdittava pääasiallisesti tutkijaksi, mistä kertoo myös, että 
uransa aikana hän ehti julkaista monografioiden lisäksi noin 110 
tutkimusartikkelia suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi.

Tapio Salminen



Toiminnanjohtajan tervehdys

Hyvät SHS:n jäsenet,

kuten puheenjohtaja jo alussa kertoi, on SHS:n kevät ollut kiireinen 
maaliskuisen kansainvälisen konferenssin takia. Mutta myös muut 
alkuvuoden asiat, kuten kevätkokous ja kaikenlaiset hallintoon 
liittyvät toimet, tekevät keväistä aina varsin työteliäitä. Tänä keväänä 
olen lisäksi sairastellut tavallista enemmän - niin että enemmän 
ja vähemmän pitkiä sairaslomia olen joutunut olemaan poissa 
toimistolta. Tämän vuoksi monet asiat ovat kasaantuneet ja jääneet 
ajoissa hoitamatta - pyydän anteeksi kaikilta, jotka ovat joutuneet 
odottamaan asiansa etenemistä kohtuuttoman pitkään. 
 
Kevät on jo pitkällä,  joten toivotan kaikille oikein hyvää alkavaa 
kesää. Ajankohtaisista asioista kerrotaan sekä nettisivuilla että myös 
seuran Facebook-sivuilla, käykääpä katsomassa!

Ystävällisin terveisin

Julia Burman
toiminnanjohtaja
shs@histseura.fi
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