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MArjO MELA | 
inhiMillinen 
PääoMa

Valtiovarainministeriö on julkaissut tutkimuksen, 
Talouskasvun edellytykset tulevaisuudessa – läh-
tökohdat, suunnat ja ratkaisut, jossa kysytään 
raflaavasti, onko Suomi enää Pohjoismaa. Vastaus 
on, ei ole. Suomi on lähes kaikilla taloudellisilla 
mittareilla heikompi kuin Tanska, Ruotsi ja Norja. 
Suomen talous junnaa edelleen noin vuodessa 
2007 ja talouskasvun ennustetaan olevan hidasta. 
Tanskan ja Ruotsin velkaantumisaste on 40 %, kun 
taas Suomen on 70 % eli olemme naapurimaitam-
me huomattavasti velkaisempi. 

Työvoima vähenee Suomessa enemmän kuin 
verrokkimaissa ja samalla huoltosuhde heikkenee 
eli elättäjiä on suhteessa paljon vähemmän kuin 
elätettäviä. Syntyvyyttä tuskin saadaan Suomessa 
nousuun, sillä aikuisikään on tulossa lähinnä pieniä 
ikäluokkia. Tiedossa on siis isoja yhteiskunnallisia 
ongelmia, joista osaan on ratkaisuna koulutus. Se 
edellyttää pienevistä ikäluokista huolimatta pa-
nostuksia, varsinkin aikuiskoulutukseen.

Suomessa pitää tehdä melkoisia rakenteelli-
sia muutoksia, jotta tulevaisuus pystytään rahoit-
tamaan. Työllisyyttä ja tuottavuutta on lisättävä 
merkittävästi, jotta saamme verotuloja talouden ali-
jäämien tasapainottamiseen. Nykyinen hallitus kaa-
vailee Helsingille ja muille isommille kaupungeille 

omaa sote-sudenkuoppaa. Helsingissä kunnallisve-
roprosentti on 18 ja sote veisi siitä 13,26 %. Lopuilla 
järjestettäisiin koulutus, maksettaisiin velkoja ja in-
vestoitaisiin. No katsotaan, miten tämän soten käy.

Muissa OECD-maissa 24–35-vuotiaista kor-
keakoulutettuja alkaa olla noin puolet väestöstä, 
mutta Suomi on selvästi jäljessä tästä, sillä meillä 
korkeakoulutettuja on 41 %. Korkeakoulupaikkoja 
on kuitenkin jatkuvasti lisätty, mutta opiskelupaik-
kaa tavoittelevia on Suomessa varsin paljon. Suo-
messa aloitetaan opinnot keskimäärin 24-vuotiai-
na ja valmistutaan suhteellisesti vanhempina kuin 
muualla. Lisäksi Suomessa käytännössä maisterin 
tutkinto on perustutkinto ja työelämässä kandin 
tutkinnolla ei tee juuri mitään.

Tällä hetkellä kuvitellaan, että toisen asteen 
maksuttomuus vähentää nuorten opintojen kes-
keyttämisiä, mutta aika näyttää, onko näin. Perus-
koulupohjalla työelämässä olevien työurat ovat 
huomattavasti lyhyempiä kuin koulutetumpien ja 
työuria täytyy nimenomaan pidentää. Muihin Poh-
joismaihin verrattuna kouluttamattoman nuorison 
osuus on Suomessa suuri. Tämä taas lisää syrjäy-
tymisriskiä.

VM:n raportissa ehdotetaan oppisopimus-
koulutusta niille nuorille, joille oppilaitosmainen 

Ikäluokat pienenevät viimeistään 2030-luvulla, 

mutta sitä ennen on lakkautettu maaseudulla 

jo muutama sata koulua. Kouluja keskitetään 

suuriin yksiköihin, ja toisen asteen koulutuksen 

saavutettavuus voi olla tulevaisuudessa hankalaa 

pitkien välimatkojen vuoksi. Etäopetuksesta voi 

etenkin maaseudulla tulla uusi normaali.
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koulutus ei sovi. Maavertailujen mukaan nuoriso-
työttömyys on alempaa niissä maissa, joissa nuoria 
koulutetaan yrityksissä. Digitalisaation myötä ta-
pahtuu myös polarisoitumista, sillä keskipalkkaisia 
ammatteja esimerkiksi pankeissa ja toimistoissa 
katoaa ja tilalle tulee matalapalkkaisia palveluam-
matteja ja korkeapalkkaisia asiantuntijatehtäviä. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta yhdessä työnteki-
jöiden nousevan koulutustason kanssa lisää yrityk-
sen tuottavuutta.

Nyky-yhteiskunnassa monilukutaito on rat -
kai    sevan tärkeää menestymisen kannalta. Dis-
in formaatioita on yhä enemmän, kuten pan de-
mia-aikana olemme huomanneet muun muassa 
rokotevastaisuudesta. On arvioitu, että peruskou-
lunsa päättäneistä noin 28 %:lla on heikko moni-
lukutaito ja enemmistö heistä on poikia. Sen sijaan 
noin 30 %:lla taito on erittäin hyvä, joten se ei ole 
esteenä kouluttautumisessa. Ongelmana onkin se, 
että noin neljännes ei omaa sellaisia taitoja, että he 
selviytyisivät koulutuksessa, digitaalisissa taidois-
sa, työelämässä ja yhteiskunnassa. 

Tässä tapauksessa katseet kääntyvät perus-
kouluun: miten tämä on mahdollista, kaikista tuki-
muodoista huolimatta?

Varhaiskasvatus on panostusta tulevaisuu-

teen. EVA:n ekonomisti Sanna Kurronen on tut-
kinut maahanmuuttajataustaisten äitien asemaa 
ja koulutusta Suomessa ja havainnut, että äitien 
huono asema yhteiskunnassa periytyy helposti 
heidän tyttärilleen. Varhaiskasvatus on Kurrosen 
mielestä ratkaisu moneen ongelmaan, kuten ko-
toutumiseen, kielitaitoon ja koulumenestykseen. 
Hänen mukaansa kodinhoidon tuki passivoi äidit 
liiaksi kotiin, eivätkä he pysty tukemaan tyttäriensä 
koulunkäyntiä ja opintoja.

Ammatillinen koulutus tarvitsee lukiokou-
lutuksen ohella melkoista rahallista panostusta. 
Nuorison kouluttamisen lisäksi tulee panostaa 
aikuiskoulutukseen, sillä uusia koulutettavia tulee 
koko ajan uudelleen kouluttautumisen ja maahan-
muuton myötä. Tulevaisuudessa osa vaihtaa am-
mattia pariin kertaan ja osa useammin. 

Jo nyt on monella ihmisellä on useita tut-
kintoja. Jos maahanmuuttajataustaisia nuoria ei 
saada koulutuksen avulla kotoutettua yhteiskun-
taan, tulee etenkin pääkaupunkiseudulla isoja on-
gelmia.

Marjo Mela

P ä ä t o i m i t t a j a
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timo saavalainen |  Suomen malli

Suomeen ja Helsinkiin ollaan 

tuomassa ns. Suomen mallia, 

jossa lapsille ja nuorille tarjotaan 

mahdolli suus maksuttomaan harras

tamiseen. Tavoitteena on estää 

lasten ja nuorten syrjäytyminen 

tarjoamalla heille aikuisen ohjaamaa 

harrastustoimintaa. Ajatus on hyvä 

ja sinänsä kannatettava. Huolenani 

on kuitenkin se, että järjes telmästä 

kouluille aiheutuva haitta on saavu

tettavia hyötyjä suurempi 

seuraavista syistä.
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Koska harrastustoiminta on tarkoitus järjestää 
koulupäivän yhteydessä, kaventaa se koulujen 
mahdollisuutta käyttää koulun eri tiloja joustavasti 
opetukseen. Erityisesti liikuntasalin käyttö iltapäi-
visin tulee vaikeutumaan merkittävästi. Harras-
tustoiminnan organisoiminen edellyttää tarkkaa 
tietoa koulujen vapaista tiloista enkä usko, että 
mistään olemassa olevasta järjestelmästä saa-
daan riittävää tietoa asiasta.

Vaikka harrastustoiminta pyritään tuomaan 
koulupäivän yhteyteen, on selvää, että osalla op-
pilaista koulupäivä päättyy esimerkiksi tuntia en-
nen harrastuksen alkamista. Tästä seuraa se, että 
kouluilla on oppilaita, joiden toimintaa ei kukaan 
valvo. Luulenpa, että tilanne joudutaan ratkaise-
maan siten, että koulunkäyntiavustajat määrätään 
valvomaan näitä oppilaita. Koulun maksamaa re-
surssia käytetään siis harrastustoiminnan mahdol-
listamiseen.

Harrastustoiminnan järjestäminen kouluilla 
tulee myös lisäämään opettajien ja rehtoreiden 
työtehtäviä. Lukujärjestystä laadittaessa harras-
tustoiminta on otettava huomioon, rehtori joutuu 
tekemään päätöksen siitä, mikä lukuisista toimi-
joista saa koulun liikuntasalin käyttöönsä eivätkä 
opettajat voi käyttää luokkiaan työtiloina koulu-
päivän päätyttyä. Koulun siivoamisen aikataulut 

menevät uusiksi ja kulkuoikeuksien ja avaimien 
hallinnointi tulee koulun tehtäväksi.

Lisäksi avoimia kysymyksiä on todella pal-
jon. Kuinka monta oppilasta harrastukseen pitää 
osallistua, että ryhmä muodostetaan? Lakkau-
tetaanko harrastusryhmä kesken vuoden, jos 
osallistujamäärä laskee merkittävästi? Mitä kou-
lun välineistöä harrastustoimijat voivat käyttää? 
Järjestetäänkö harrastustoimintaan osallistuville 
välipalaruokailu? Onko koulu velvollinen luovut-
tamaan säilytystiloja harrastustoimijoille? Miten 
toimitaan, jos harrastustoimintaa vetävä henkilö 
on poissa?

Oleellisin kysymys on kuitenkin se, mikä on 
tämän massiivisen satsauksen todelliset vaikutuk-
set. Millä keinoin arvioidaan, onko kerhotoiminta 
todella vähentänyt syrjäytymistä.

Harrastustoiminta on Kulttuuri ja vapaa-
ajan toimialan vastuulle kuuluvaa toimintaa. 
Sitä tehdään yhteistyössä Kaskon kanssa, mutta 
toiminnan organisoimisesta ja siitä aiheutuneis-
ta kustannuksista ottaa vastuun Kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimiala. Meidän on opettajina oltava 
tietoisia näistä asioista ja pidettävä huolta siitä, 
ettei muille kuuluvia tehtäviä aleta teettämään 
meillä. HOAY ja luottamusmiehet ovat opettajien 
apuna tässä.

TiMo Saavalainen

p u h e e n j o h t a j a

5

o Saavalainen

p u h e e n j o h t a j a
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SYkSY rÄSÄNEN |  Mitä siis on aika?

Maailma kellokoneistona

Jotkut fyysikot tykkäävät siteerata Aurelius Au

gus  tinuksen (joka tuli tunnetuksi kirkkoisä 
Augustinuksena) teokseensa Tunnustukset 
300-luvun lopulla kirjoittamia pohdintoja ajasta. 
Augustinus kommentoi osuvasti muun muassa 
sitä, miten vaikeaa ajan ajatteleminen on:

Mitä siis on aika? Jos kukaan ei kysy 
minulta, tiedän mitä se on. Jos haluan 
selittää sen sille, joka kysyy, en tiedä.

Ajan ja avaruuden käsitteistä on hankala saa-
da kiinni koska ne ovat niin perustavanlaatuisia. 
Asioi ta voi selittää vain toisten asioiden avulla, jo-
ten niitä pitää pystyä pilkkomaan pienempiin osiin 
tai suhteuttamaan muihin asioihin. Siksi ajan kä-
sitteleminen hedelmällisesti vaatii arjen ulkopuo-
lisen näkökulman. Fysiikassa käytetty matema-
tiikan kieli mahdollistaa asioiden jäsentelemisen 
arkiajattelusta poikkeavalla tavalla, ja havaintojen 
johdonmukainen käyttäminen teorioiden kehittä-
misessä ja testaamisessa auttaa karsimaan vir-
heellisiä ideoita. 

Isaac Newton muotoili ensimmäisen fysiikan 
teo rian, ja se tunnetaan nykyään nimellä klassinen 
mekaniikka. Vuonna 1687 julkaistussa pääteok-
sessaan Luonnonfilosofian matemaattiset periaat
teet Newton esitti, että aika on absoluuttinen (eli 

sama kaikille) ja muuttumaton:

Voi olla, että ei ole mitään sellaista 
kuin tasainen liike, jolla aikaa voisi 
tarkasti mitata. Kaikki liikkeet saattavat 
olla kiihtyviä tai hidastuvia; mutta 
absoluuttisen ajan todellinen, eli 
yhtäläinen, eteneminen ei muutu. 
Asioiden kesto tai pysyvyys säilyy 
samana, olivatpa liikkeet nopeita tai 
hitaita, tai vaikka niitä ei olisi.

Klassisen fysiikan aika on ikuinen, vailla loppua ja 
alkua. Aika, kuten avaruus, ei myöskään riipu siitä 
mitä tapahtuu, vaan on passiivinen. Avaruus on 
vain tapahtumien näyttämö, ja aika kertoo, missä 
kohtaa näytelmää ollaan.

Toinen aikaan liittyvä klassisen mekaniikan 
tärkeä piirre on se, että maailma on determinis-
tinen. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmän tila 
nykyhetkellä määrää sen tilan tulevaisuudessa. 
Klassisen fysiikan lait ovat kuin peli, jossa pelilau-
dan tilanne määrää aina seuraavan siirron: valin-
nanvaraa tai sattumaa ei ole. Peliä voi pelata yhtä 
hyvin myös taaksepäin: nykytilanteesta voi päätel-
lä edellisen siirron, ja siitä edellisen loputtomiin.

PierreSimon Laplace huomautti 1814, että jos 
jokin olento tuntisi fysiikan lait ja maailmankaik-
keuden kaikkien kappaleiden paikat (oikeasti se 
tarvitsisi myös nopeudet) jollakin hetkellä ja olisi 
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tarpeeksi hyvä laskemaan, se tietäisi kaiken mitä 
on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan yhtä lail-
la kuin nykyhetken. (Tällaiselle olennolle annettiin 
sittemmin lennokas nimi Laplacen demoni.) Maa-
ilma on kellokoneisto, ja joka ymmärtää sen käyn-
nin, tietää, missä asennoissa viisarit ovat olleet ja 
tulevat olemaan.

Laplacen ajatus valaisee determinismin li-
säksi myös sitä, että toisin kuin arkikokemuksessa, 
klassisessa mekaniikassa ei ole erityistä tapahtu-
misen hetkeä: menneisyys, nykyhetki ja tulevai-
suus ovat olemassa yhtä lailla.

Kutistuvat kellot

Seuraava edistysaskel ajan ymmärtämisessä oli 
suppea suhteellisuusteoria, jonka Albert Einstein 
löysi vuonna 1905. Einstein osoitti, että aika ei ole 
absoluuttista, vaan sen kulku riippuu havaitsijan 
liikkeestä. Mitä nopeammin liikkuu, sitä hitaam-
min kello kulkee.

Newton saattoi luulla aikaa absoluuttiseksi 
siksi, että erot ajan kulussa ovat arkisessa mitta-
kaavassa mitättömän pieniä. Ero paikallaan istu-
van ja juoksevan ihmisen ikääntymistahdissa vain 
10-15 miljardisosan miljoonasosa. Koko ihmiselä-
män aikana tästä kertyisi vain sekunnin miljoonas-
osan eli mikrosekunnin ikäero. 

Paikannuksessa käytettyjen GPS-satelliittien 
tapauksessa tällainen viive ei kuitenkaan ole mi-
tätön. Satelliitit viuhuvat Maan ympäri neljä kilo-

metriä sekunnissa, ja vuorokaudessa niiden kellot 
tikittävät tämän takia seitsemän mikrosekuntia 
vähemmän kuin Maan suhteen paikallaan olevat 
kellot. Tässä ajassa GPS-satelliittien radiosignaalit 
kulkevat kaksi kilometriä, joten paikannuksesta ei 
tulisi mitään, jos aikavälien kutistumista ei ottaisi 
huomioon.

Einsteinille mekaniikkaa ja matematiikkaa 
opettanut Hermann Minkowski ymmärsi, että 
suppea suhteellisuusteoria ei ole vain teoria suh-
teellisesta ajasta ja avaruudesta, se yhdistää ne 
aika-avaruudeksi, joka on absoluuttinen. Aika ja 
avaruus ovat vain suuntia tässä neliulotteisessa 
kokonaisuudessa. Vuonna 1908 Minkowski lausui 
kuuluisat sanat:

Tästä lähin avaruus itsessään, ja aika 
itsessään, ovat tuomittuja hiipumaan 
pelkiksi varjoiksi, ja vain niiden erään
lainen liitto säilyy riippumattoman 
todellisena.

Tämä oivallus avasi oven yleiselle suhteellisuus-
teorialle.

näyttämöstä näyttelijäksi

Einsteinin ja David Hilbertin vuonna 1915 löytä-
mä yleinen suhteellisuusteoria paljasti, että aika-
avaruus ei ole vain näyttämö, johon tapahtumat 
sijoittuvat, vaan aktiivinen toimija. Yleisen suhteel-
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lisuusteorian mukaan aine määrää millainen aika-
avaruus on, ja aika-avaruus määrää miten aine 
liikkuu. Gravitaatio on aika-avaruuden ominaisuus: 
painovoimassa ei ole kyse siitä, että massat vetäi-
sivät toisiaan puoleensa. Sen sijaan massat muut-
tavat aika- ja paikkaetäisyyksiä, mikä vaikuttaa 
kappaleiden liikkeeseen. Tämä aikaetäisyyksien 
muutos tarkoittaa myös sitä, että mitä lähempänä 
massoja on, sitä hitaammin aika kulkee.

Arjessa gravitaation vaikutus ajan kul-
kuun on vähäinen. Koko Maan massa saa kellot 
käymään vain miljardisosan hitaammin. Mutta 
GPS-satelliiteille tämäkin ero on merkittävä kellot 
edistävät 45 mikrosekuntia vuorokaudessa. Kun 
tämä lasketaan yhteen nopeudesta johtuvan eron 
kanssa, tulokseksi saadaan, että satelliittien kellot 
edistävät vuorokaudessa 38 mikrosekuntia, missä 
ajassa radiosignaali kulkee yli 10 kilometriä.

Auringon pinnalla gravitaatio on tuhat kertaa 
voimakkaampi kuin Maapallolla, joten sen massa 
hidastaa kellojen käyntiä miljoonasosan verran. 
Mustien aukkojen lähistöllä aika taasen hidastuu 
rajatta lähestyttäessä tapahtumahorisonttia. Niin-
pä niiden avulla voi kulkea tulevaisuuteen muita 
nopeammin. (Kaikkihan me matkaamme jatku-
vasti tulevaisuuteen.) Jos matkaaja laskeutuu tar-
peeksi lähelle tapahtumahorisonttia ja nousee ta-
kaisin, muualla maailmankaikkeudessa on voinut 
kulua vaikka miljoona vuotta vaikka hänen kellonsa 
on edennyt vain minuutin.

Jos musta aukko pyörii tarpeeksi nopeasti, 

sen luona on reittejä, jotka vievät menneisyyteen. 
Jos matkaaja laskeutuu tarpeeksi lähelle, kiertää 
aukkoa, ja nousee ylös, hän voi tulla takaisin ai-
kaan, joka on varhaisempi kuin se, milloin hän las-
keutui aukkoon.

Kymmeniä mustia aukkoja on mitattu suo-
raan gravitaatioaaltojen kautta, ja lisäksi taivaalla 
näkyy satojatuhansia kvasaareja, kiihkeitä säteily-
lähteitä, joiden energianlähteenä on pyörivä musta 
aukko. Vuonna 2019 Event Horizon Telescope otti 
jopa valokuvan galaksin M87 keskustan mustan 
aukon tapahtumahorisontin seuduilta.

Mustia aukkoja on siis olemassa. Mutta 
vaikka mustien aukkojen tienoilla voi kulkea tule-
vaisuuteen muita nopeammin, niiden avulla ei oi-
keasti voi matkata taaksepäin ajassa. Musta auk-
ko, joka pyörii tarpeeksi nopeasti, että sen liepeillä 
avautuisi reitti menneisyyteen, on epävakaa. Pieni-
kin häiriö tuhoaa tällaisen aukon, eli niitä ei oikeasti 
ole olemassa. 

Yleinen suhteellisuusteoria ei kuitenkaan 
kiellä matkustamasta taaksepäin ajassa. Itse asi-
assa tunnetaan useita aikamatkailua kuvaavia ylei-
sen suhteellisuusteorian ratkaisuja, joista kaikki 
eivät ole epävakaita. Ei kuitenkaan ole selvää, ku-
vaako mikään niistä todellisuutta.

Kaikki fysiikan teoriat (paitsi kaiken teoria, 
jos sellainen on olemassa) pätevät vain rajallisella 
alueella. Esimerkiksi klassinen mekaniikka kuvaa 
tapahtumia tarkasti vain, kun liikkeet ovat hitaita 
(verrattuna valonnopeuteen), gravitaatio heikkoa 

t o  e x p l a i n  m i n K o w S K i 

d i a g r a m S :  c h o o S i n g  c t  

i n S t e a d  o f  t  o n  t h e  t i m e  a x i S 

t h e  w o r l d  l i n e  o f  a  p h o t o n  

b e c o m e S  a  S t r a i g h t  l i n e  w i t h  

a  S l o p e  o f  4 5 °. 

wiKiMediA.org
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ja kappaleiden koko iso (verrattuna kvanttifysiikan 
ilmiöihin). Klassisen mekaniikan yhtälöiden mu-
kaan kappaleet voivat liikkua valoa nopeammin, 
mutta tällaiset ratkaisut ovat sen pätevyysalueen 
ulkopuolella, eli ne eivät kuvaa todellisuutta edes 
likipitäen.

Ei tiedetä, ovatko aikamatkaratkaisut yleisen 
suhteellisuusteorian pätevyysalueen sisällä, vai 
kieltääkö jokin toistaiseksi tuntematon laajempi 
teoria kulkemisen ajassa taaksepäin. On ehdo-
tettu, että kvanttifysiikan yhdistäminen yleiseen 
suhteellisuusteoriaan estäisi aikamatkailun, mutta 
asiasta ei ole saatu selvyyttä.

onko torni valmis?

Yleinen suhteellisuusteoria kertoo, miten aika kul-
kee eri tavalla eri kohdissa avaruutta, ja miten ava-
ruus kehittyy ajassa. Yleinen suhteellisuusteoria on 
yhtä deterministinen kuin klassinen fysiikka: ava-
ruuden nykytila (yhdessä aineen nykytilan kanssa) 
määrää sen, millainen avaruus on tulevaisuudessa, 
ja millainen se oli menneisyydessä. Ei ole erityistä 
nykyhetkeä, kaikki hetket ovat olemassa yhtä lailla. 
Jos aika-avaruutta ajattelee tornina, missä jokai-
nen kerros vastaa avaruutta tiettynä ajanhetkenä, 
niin se on kokonaan valmis. Kaikki tapahtumat 
ovat olemassa ajattomassa ikuisuudessa, jos tässä 
yhteydessä on sopivaa puhua ikuisuudesta – kie-
lemme aikaan ja tapahtumiseen sidotut ilmaisut 
tuntuvat puutteellisilta.

Kuten aikamatkailun tapauksessa, emme kui-
tenkaan tiedä pitääkö tämä yleisen suhteellisuus-
teorian kuva paikkansa. Yleinen suhteellisuusteoria 
on perustavanlaatuisin teoriamme aika-avaruudes-
ta. Mutta kvanttikenttäteoria on perustavalaatuisin 
teoriamme aineesta, ja sen käsitys ajasta on aivan 
erilainen kuin suhteellisuusteorian.

Kvanttifysiikan mukaan maailma on epäde-
terministinen: nykyhetki määrittää vain todennä-
köisyyden sille, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. 
On tapahtumisen hetki, jolloin eri vaihtoehdoista 
yksi valikoituu sattumanvaraisesti (tai siltä ainakin 
näyttää), ja epämääräinen tulevaisuus muuttuu 

määrätyksi menneisyydeksi. Ei tiedetä, liittyykö 
arkikokemuksemme nykyhetkestä tähän kvanttify-
siikan piirteeseen vaiko ei, mutta ainakin tällainen 
tapahtuminen on ristiriidassa yleisen suhteelli-
suusteorian kanssa. Aine määrää avaruuden kehi-
tyksen ja ajan kulun, joten jos aineen tulevaisuus 
on epämääräinen, ei tuleva avaruuskaan voi olla 
määrätty. Kvanttifysiikan mukaan aika-avaruuden 
torni ei ole valmis, vaan rakentuu pala palalta sitä 
mukaa kun kapuaa ylös.

Koska ei osata täysin sovittaa yhteen yleis-
tä suhteellisuusteoriaa ja kvanttifysiikkaa, emme 
tiedä, onko tulevaisuus jo olemassa vaiko ei. Nii-
den yhdistelmän, kvanttigravitaation, löytämisen 
odotetaan mullistavan käsityksemme ajasta vielä 
perustavanlaatuisemmin kuin mitä suhteellisuus-
teoria ja kvanttifysiikka ovat tehneet. Se voi myös 
auttaa ymmärtämään, miksi aikasuuntia on vain 
yksi ja paikkasuuntia kolme – ja miksi aikaa ylipään-
sä on olemassa.

SyKSy räSänen
o n  y l i o p i S t o t u t K i j a 

h e l S i n g i n  y l i o p i S t o n 

f y S i i K a n  l a i t o K S e l l a . 

h ä n e n  t u t K i m u S a l a n S a  o n  

K o S m o l o g i a .  h ä n  p i t ä ä  u r S a n 

S i v u i l l a  h i u K K a S f y S i i K a n 

j a  K o S m o l o g i a n  t i i m o i l t a  

p o p u l a a r i a  b l o g i a  

K o S m o K S e e n  K i r j o i t e t t u a . 
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kAISA kANgAS |  eksPonentiaalinen 
kasvu ja lineaaRinen 

intuitio

Tehdään muutama ajatuskoe. Leikitään, että 
pankki tekee kanssasi diilin: talletat tänään euron, 
ja tallettamasi summa kaksinkertaistuu joka päivä. 
Huomenna tilillä on siis kaksi euroa, ylihuomenna 
neljä ja niin edelleen. Kuinka kauan kestää ennen 
kuin sinusta tulee miljonääri? Koeta vastata arvaa-
malla, laskuja tekemättä.

Otetaan vielä toinen kysymys. Kuvitellaan 
valtavan suuri, millimetrin paksuinen paperiarkki. 
Arkki taitetaan ensin kahtia. Sitten kaksinkertainen 
paperi taitetaan jälleen, jolloin saadaan neljä pape-
rikerrosta, yhteensä neljän millimetrin paksuudel-

ta. Kuinka monta kertaa arkki pitäisi taittaa, jotta 
taitetusta paperista tulisi niin paksu, että se täyt-
täisi etäisyyden maasta kuuhun?

Vastaukset saattavat hämmästyttää: pank-
kitilillä on yli miljoona euroa 20 päivän kuluttua. 
Paperin taittelemisessa puolestaan riittää 39 ker-
taa – ainakin puhtaan laskennallisesti. Käytännös-
sä tuskin kuitenkaan löytyy riittävän suurta arkkia, 
eikä paperi enää muutaman taitoksen jälkeen edes 
taivu kaksinkerroin. 

Jos vastaukset tuntuivat yllättäviltä, ei se ole 
mikään ihme. Tutkitusti useimmat ihmiset arvioi-

Vii-

mei-

sen 

vuoden 

aikana julki-

sessa keskus telus-

sa ja kommentti  palstoil-

la on toistunut kaksi kysy-

mystä. Suomessakin monet ovat 

ihmetelleet, miksi otetaan käyttöön ko-

via korona rajoituksia, vaikka päivittäiset kuolin-

 luvut ovat matalia eivätkä tartuntaluvutkaan korkeita 

suhteessa väkilukuun. Toisaalta on hämmästelty, miten tartunta-

lukujen uusi nousu on voinut yllättää päättäjät ympäri maailmaa. Molem-

mat kysymykset ovat yhteydessä tapaan, jolla ihmismieli hahmottaa lukumääriä.
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vat tämäntyyppisissä tehtävissä lukumäärät vää-
rin – usein myös ihmiset, jotka hallitsevat mate-
matiikkaa. Kyse on eksponentiaalisesta kasvusta, 
jonka ympärille ihmisen intuitio taipuu huonosti.

lineaarinen ja 

eksponentiaalinen kasvu

 
Eksponentiaalinen kasvu tarkoittaa sitä, että jokin 
lukumäärä kasvaa moninkertaistumalla. Ensim-
mäisessä ajatuskokeessa rahasumma kaksinker-
taistui päivässä. Toisessa taas taitellun paperin 
paksuus kaksinkertaistui jokaisen taitoksen myötä.

Ihmiset ovat tottuneempia ajattelemaan 
kasvua tasaisina lisäyksinä kuin moninkertaistu-
misina. Jos laitat joka päivä säästöpossuun euron, 
siellä oleva rahamäärä kasvaa joka päivä yhdellä 
eurolla. Pankkitalletusta koskevassa ajatusko-
keessa taas tilillä oleva summa kasvoi joka päivä 
isommalla rahamäärällä: ensimmäisenä päivänä 
sinne tuli yksi euro lisää, toisena kaksi, kolman-
tena neljä, jne. Jos jokin lukumäärä kasvaa koko 
ajan tasaisesti – säästöpossuun tulee päivittäin 
euro lisää tai omenapuussa kypsyy kolme ome-
naa päivässä – puhutaan lineaarisesta kasvusta. 
Kun siitä piirtää kuvaajan koordinaatistoon, saa 
suoran viivan.

Eksponentiaalisesta kasvusta on viimeisen 
vuoden aikana puhuttu paljon, sillä epidemioiden 
alkuvaiheessa tartuntamäärät tyypillisesti kasva-
vat eksponentiaalisesti. Mediajutuissa ja monien 
ihmisten mielikuvissa ”eksponentiaalisesta kas-
vusta” on tullut synonyymi hyvin nopealle, räjäh-
dysmäiselle kasvulle. Tämä käsitys on kuitenkin 
virheellinen. 

Eksponentiaalinen kasvu tarkoittaa yksin-
kertaisesti vain sitä, että jokin lukumäärä kasvaa 
moninkertaistumalla. Tällöin kasvu voi olla todella 

nopeaa mutta ei kuitenkaan välttämättä. Tavalli-
selle pankkitilille talletettu rahakin kasvaa korkoa 
eksponentiaalisesti, mutta jokainen tietää, ettei se 
kovin äkkiä räjähdä miljoonapotiksi.

Kun jokin lukumäärä kasvaa moninkertaistu-
malla – siis eksponentiaalisesti – paljon riippuu sii-
tä, missä ajassa se moninkertaistuu ja kuinka mo-
nikertaiseksi se aina kerralla kasvaa. Kummassakin 
ajatuskokeessa puhuttiin kaksinkertaistumisesta, 
mutta moninkertaistuminen voi olla myös vaikka-
pa kolminkertaistumista, kymmenkertaistumista, 
puolitoistakertaistumista tai 1,2 –kertaistumista. 

Jos pankkitilillä oleva euro kolminkertaistui-
si päivässä, kuluisi yhden euron tallettamisesta 13 
päivää miljoonaomaisuuden saavuttamiseen. To-
dellisuudessa pankkitilin korko voi olla esim. 0,5%, 
mikä tarkoittaa, että tilillä oleva rahasumma 1,005 
-kertaistuu kuukaudessa. Tällä vauhdilla yksi euro 
kasvaisi sadassa vuodessa 397 euroksi. Tahti on 
siis todella paljon hitaampi kuin summan kaksin- 
tai kolminkertaistuessa. Molemmissa tapauksissa 
on kuitenkin kyse eksponentiaalisesta kasvusta – 
rahasumma kerrotaan jollakin tietyllä luvulla (eli 
kertoimella) tasaisin väliajoin. Kun tämä kerroin on 
2 tai 3, on kasvu huomattavasti nopeampaa kuin 
jos se on 1,005. 

Koronan yhteydessä on puhuttu paljon ns. 
tartuttavuusluvusta eli R-luvusta. Tämä luku ker-
too, kuinka monta uutta ihmistä yksi viruksen 
kantaja keskimäärin tartuttaa. Jos jokainen sai-
rastunut tartuttaa kaksi muuta, tartuntamäärät 
kaksinkertaistuvat tasaisin väliajoin. Esimerkiksi 
maaliskuussa 2020 Yhdysvaltojen tartuntaluvut 
kak sinkertaistuivat suunnilleen kolmessa päivässä. 
Tartuttavuusluku antaa siis kertoimen, joka kuvas-
taa tartuntamäärien moninkertaistumista. 

Mitä pienempi tämä kerroin on, sitä hitaam-
min tartuntamäärät kasvavat. Jos yksi viruksen 
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kantaja tartuttaa keskimäärin kaksi tai kolme ih-
mistä, tartuntaluvut kaksin- tai kolminkertaistuvat 
säännöllisin välein. Mutta jos hän tartuttaa keski-
määrin vain 1,2 ihmistä, luvut vain 1,2 –kertaistu-
vat. Tartuntavauhtia onkin kautta maailman pyritty 
hidastamaan määräämällä sairastuneita karantee-
niin ja vähentämällä ihmisten sosiaalisia kontakte-
ja erilaisilla rajoituksilla ja suosituksilla. 

Paljon on puhuttu myös siitä, että epidemia 
hiipuu, jos tartuttavuusluku laskee alle yhden. Täl-
löin on kyse eksponentiaalisesta vähenemisestä. 
Ajatellaan tilannetta, jossa saat huomenna euron, 
ylihuomenna puolet siitä eli 50 senttiä, sitä seu-
raavana päivänä puolet tästä eli 25 senttiä ja niin 
edelleen. Matemaattisesti ilmiö on täysin saman-
lainen kuin eksponentiaalinen kasvu, mutta ker-
toimena on nyt puoli, eli 0,5. Vastaavalla tavalla 
vähenevät uusien tartuntojen määrätkin, kun tar-
tuttavuusluku painuu alle yhden. 

 
intuitio ja virhearviot

Palataan alun kysymyksiin. Miksi korona-aikana on 
otettu käyttöön koviakin rajoituksia, vaikka päivit-
täiset tartuntamäärät ovat olleet suhteellisen al-
haisia? Entä miksi korona on toistuvasti yllättänyt 
eri maiden päättäjät?

Kumpikin kysymys liittyy siihen, että ihmiset 
ovat tottuneet ajattelemaan kasvua lineaarisena. 
Siksi useimmat ihmiset eivät hahmota eksponen-
tiaalista kasvua intuitiivisesti, mikä johtaa virhear-
vioihin. Jos uutisissa kerrotaan, että tänään on 
havaittu 30 uutta tartuntaa, määrä saattaa tuntua 
alhaiselta. Sitä ikään kuin puolivahingossa olettaa, 
että kasvuvauhti pysyy tasaisena, ja tartuntoja tu-
lee jatkossakin 30 päivässä. 

Tosiasiassa olennaista ei kuitenkaan ole 
päivittäisten tartuntojen määrä, vaan kasvuvauh-

ti. Jos luvut kaksinkertaistuvat kolmen päivän vä-
lein – kuten Yhdysvalloissa maaliskuussa 2020 
– nousevat ne kuukaudessa 30 päivittäisestä tar-
tunnasta noin 30 720 päivittäiseen tartuntaan. 

Alhaisistakin päivittäisistä lukemista voi-
daan siis nopealla kasvuvauhdilla päätyä äkkiä 
tilanteeseen, jossa terveydenhuollon kapasiteetti 
ylittyy. Näin on käynytkin joissakin maissa, joiden 
poliittiset päättäjät arvioivat epidemian alkuvai-
heen matalien tartuntalukujen perusteella, että 
tilanne ei voi olla kovin vakava. Los Angelesissa 
terveydenhuolto ylikuormittui tammikuussa, eikä 
sairaaloihin enää otettu esimerkiksi sydänkohta-
uksen saaneita, ellei näitä ollut saatu elvytettyä 
ennen sairaalaan tuomista.

On paljon tutkimusnäyttöä siitä, että ihmi-
set ovat taipuvaisia arvioimaan eksponentiaalista 
kasvua kuin se olisi lineaarista. Tämä lienee vaikut-
tanut myös joidenkin päättäjien toimintaan. Viime 
kesänä Joris Lammers, Jan Crusius, ja Anne Gast 
julkaisivat tutkimuksen, jossa käsiteltiin ihmisten 
kykyä hahmottaa eksponentiaalista kasvua nimen-
omaan koronavirusepidemian yhteydessä. Siinä 
vastaajia oli pyydetty arvioimaan kuinka koronavi-
ruksen tartuntaluvut olivat kehittyneet viiden vuo-
rokauden aikana.

 Vaikka pieni osa vastaajista todella pystyi 
arvioimaan eksponentiaalista kasvua oikein, val-
taosa kuvitteli sen olevan hitaampaa kuin todelli-
suudessa. Nämä virhearviot vaikuttavat juontavan 
juurensa sitkeään mielikuvaan, että kaikki kasvu 
käyttäytyy lineaarisesti. Tämä johti myös siihen, 
että vastaajat arvioivat edeltävien päivien tartun-
taluvut todellista suuremmiksi. Heistä ei tuntunut 
uskottavalta, että kasvu olisi voinut todella olla niin 
nopeaa, että varsin pienistä luvuista oli parissa 
päivässä päädytty melko suuriin. 

Aiemmissa eksponentiaalista kasvua ja ih-
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misten hahmotustapaa koskevissa tutkimuksissa 
on ilmennyt, että ihmiset luottavat omiin arvioi-
hinsa suurella itsevarmuudella. Mikä pahinta, kaik-
kein suurin usko omaan intuitioonsa on niillä, jotka 
ymmärtävät eksponentiaalista kasvua kaikkein 
vähiten ja takertuvat lineaariseen ajattelutapaan 
kaikkein voimakkaimmin. Tämä selittänee sitä, 
miksi koronatoimet voivat tuntua järjenvastaisilta 
matalien lukujen valossa. 

Täysin epätoivoinen tilanne ei kuitenkaan 
ole. Lammersin ja kumppanien tutkimuksen pe-
rusteella vaikuttaa siltä, että ihmiset kyllä hahmot-
tavat eksponentiaalista kasvua, jos asia esitetään 
oikealla tavalla. Vastaajien arviot paranivat, kun 
kyselyn alussa varoitettiin, että monet unohtavat 
tartuntojen kasvuvauhdin nopeutuvan joka päivä 
ja että ne kaksinkertaistuvat joka kolmas päivä.

Vielä parempaan tulokseen päästiin, kun 
vastaajia pyydettiin lopullisen arvion lisäksi arvioi-
maan tartuntamääriä kolmen päivän välein. Pää-
asiallisena kysymyksenä oli, paljonko uusia tartun-
toja tulisi 15 päivän kuluttua. Vastaajilta kuitenkin 
kysyttiin myös paljonko niitä tulisi kolmen, kuuden, 
yhdeksän, ja 12 päivän jälkeen.

KaiSa KangaS

o n  v ä i t e l ly t  f i l o S o f i a n  

t o h t o r i K S i  2 0 1 5  m a t e m a t i i K K a 

p ä ä a i n e e n a a n .  S e n  j ä l K e e n  h ä n  

o n  t y ö S K e n n e l ly t  t u t K i j a t o h t o r i n a  

K o b e n  y l i o p i S t o S S a  j a p a n i S S a 

j a  h e l S i n g i n  y l i o p i S t o S S a .  h ä n e n  

e r i t y i S a l a n S a  o n  m a t e m a a t t i n e n  l o g i i K K a .

 Lammers on BBC:n haastattelussa todennut 
pitävänsä median tapaa raportoida koronaluku-
ja huonona. Päivittäiset tartuntaluvut eivät välitä 
kokonaiskuvaa, vaan niiden lisäksi pitäisi uutisoi-
da kasvuvauhdista. Lukemien lisäksi voisi kertoa 
vaikkapa kuinka suuria tartuntamäärät tulevat 
olemaan kuukauden tai parin päästä, mikäli tahti 
pysyy ennallaan. Tämä auttaisi hahmottamaan ti-
lannetta, kun lukija ei olisi pelkästään oman – hyvin 
suurella todennäköisyydellä lineaarisen – intuition-
sa varassa. 

Asia ei lakkaa olemasta tärkeä sitten, kun ko-
ronaepidemia joskus päättyy. Moneen muuhunkin 
luonnonilmiöön liittyy eksponentiaalinen kasvu. Se 
on myös läsnä arjessa esimerkiksi raha-asioiden 
kautta. Vaikkapa lainoista maksettavat korko-
summat kasvavat eksponentiaalisesti. Onneksi jo 
alakouluikäisenä voi alkaa harjoittaa eksponen-
tiaalista intuitiota ja opetella ymmärtämään mo-
ninkertaistuvan kasvun perusideaa: jos saat euron 
tänään ja rahamäärä kaksinkertaistuu joka päivä, 
kuinka monta euroa sinulla on neljän päivän pääs-
tä? Entä kuinka kauan menee ennen kuin sinulla on 
sata euroa? Arvaa ensin ja laske sitten.

kuinka monta euroa sinulla on neljän päivän pääs

a 

tä? Entä kuinka kauan menee ennen kuin sinulla on 
sata euroa? Arvaa ensin ja laske sitten.
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MArkO juNtuNEN | 
islaM, MonikulttuuRinen 
lähiö ja MusliMinuoRet

Nuoriso-ohjaaja päästää meidät nuorisotalon 
nurkkahuoneeseen. Istahdamme pyöreän pöydän 
ääreen ja teemme tuttavuutta. Hazir ja Mustafa 
ovat molemmat parikymppisiä nuoria, jotka saa-
puivat Suomeen pikkulapsina. Nyt tilipussia ke-
rätään milloin puhelinmyynnillä, milloin Pansion 
telakalla. 

Yrittelijäiden kaverusten kirjavaan työhisto-
riaan kuuluu niin portsarin hommia kuin kesätöitä 
siivousyrityksissä ja teollisuustyössä. Haaveissa 
molemmilla on pikkubisnekset tai nettifirman pe-
rustaminen ja kesälomat vanhempien kotimaassa. 
Hazir kertoi ostaneensa Kosovon Pristinasta sijoi-

tuskämpän, josta ”Isä-ukko pitää nyt huolta”.
Käynnistän sanelimeni ja kysyn nuorilta mie-

hiltä millaista Varissuon lähiössä ”Vakkessa” oli 
varttua ja aikuistua. Hazir on vanhimman oikeu-
della aluksi enemmän äänessä:

•  Kyl me ollaan tyyliin kasvettu täällä. Varissuo 
tuntuu kodilta. Mulla ainakin on sellainen fiilis että 
mä tunnen kaikki täältä. Päivä vaan menee silleen. 
Mä asun nyt tuossa Pääsky vuorella mutta oon 
asunut melkein koko elämän Vakkessa. Mä en tie-
dä minkä takia Varissuota pelätään niin paljo. Me, 
jotka asutaan täällä, niin ihmetellään sitä aina.
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v a r i S S u o t a ,  S a m u l i  l i n t u l a

hTTps://coMMons.wiKiMediA.org/w/index.
php?curid=2122651

Puhumme aikamme muista Turun maahanmuut-
tajakeskittymistä - Halisesta, Lausteesta ja Koh-
mosta. Kysyn sitten Mustafalta: ”Onks uskonto 
teille tärkee?”

•  ”On. Me ollaan muslimeja. Sä voit sanoa, että 
sä oot muslimi, mutta onko sun toimet sitten 
sellaisia että sä voit kutsua itseäsi muslimiksi 
tai kristityksi, se on asia erikseen. Tää on se asia 
missä mennään pieleen. Aina meitä selitetään 
uskonnolla, mutta loppujen lopuksi kaikki vastaa 
omista teoistaan.”

Hazir jatkaa muisteluaan:

•  ”Me ei käyty mitään koraanikoulua. Kerran 
viikossa oli koulun islamin tunti ja sitten meillä 
on tuo oma islamilainen keskus. Jengi käy siellä 
enimmäkseen vain perjantaisin. Harvemmin 
käydään muina päivinä. Ei siellä pahemmin 
kyllä mitään opittu. Eniten me opitaan, kun me 
synnytään muslimiperheeseen. Kun vanhemmat 
on muslimeja niin siinä oppii jo automaattisesti 
olemaan muslimi.

Tiedustelen ovatko heidän kaveripiirinsä kodit 
uskonnollisia.

•  Jollain vähemmän, jollain enemmän, 
Mustafa vastaa.

Sitten huomautan, että Varissuoltakin on uutisten 
mukaan lähdetty osallistumaan Syyrian sisällisso-
taan. Kehittyykö joillakin uskonnollisuus vaaralli-
seen suuntaan?

•  Monilla on sellanen mielikuva islamista. 
Ja me saadaan kaikki paska siitä, Hazir tuhahtaa. 

Mustafa keskeyttää kaverinsa sanat:

•  Niin, et ne on terroristei ja niit opetetaan 
pienest saakka tappamaan.

nuorten tulevaisuus

Arabimaailmasta islamista ja muuttoliikkeistä 
kiinnostuneena tutkijana joudun usein vastaa-
maan toimittajille ja viranomaisille vaikeisiin ky-
symyksiin. Mitä Hazirin ja Mustafan kaltaisten 
Suomessa varttuneiden musliminuorten päässä 
liikkuu? Onko lähiöissämme aikuistumassa su-
kupolvi, joka ei kiinnity valtavirtayhteiskuntaan? 
Ovatko monikulttuuriset lähiömme gettoutu-
misen tiellä? Uhkaako tämä nuorten muslimien 
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sukupolvi lintukotomme turvallisuutta? Mieleni 
tekee noissa tilanteissa vastata, että valitettavas-
ti me tutkijat emme voi tarjota kenelläkään turvaa 
ennustamalla tulevaa. Muuttuva maailma on ar-
vaamaton. 

Sitten pyrin ohjaamaan keskustelua omaan 
vuosien mittaiseen tutkimustyöhöni ja satoihin 
tunteihin keskusteluja Varissuon muslimiväes-
töjen parissa. Toiveeni on aina sama: että voisin 
valaista omien kokemuksieni kautta, kuinka mo-
ninaisia Varissuon musliminuorten tarinat ja elä-
mänkulut ovat. 

Lähiöiden musliminuorilla on edessään ai-
van yhtä kirjavia tulevaisuuksia kuin kenellä tahan-
sa Suomessa varttuvalla nuorella. Suomalainen 
yhteiskunta voi tehdä tavattomasti vähemmistö-
jen yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. 
Esitän sitten toimittajalle tai viranomaiselle, että 
mielestäni resepti on varsin yksinkertainen: viran-
omaisten on osoitettava, että lähiöstä asukkaineen 
välitetään, palvelut, koulut, päiväkodit, kirjastot ja 
terveysasema pysyvät lähiössä ja viranomaisilla 
on riittävät tiedolliset valmiudet työhön monimuo-
toistuvassa työympäristössä. 

Myöskään lähiön rakennettua julkista tilaa 
ei saa jättää oman onnensa nojaan. Rapistuvis-
sa talossa rapistuu myös turvallisuuden tunne ja 
luottamus suomalaiseen yhteiskuntaan, tästä on 
muistutuksena 1990-luvun lamavuodet lähiössä. 
Varissuo oli massatyöttömyyden ja sosiaalisen 
oirehdinnan synnyttämässä kierteessä, samalla 
sosiaalisektori ylikuormittui laman syöverissä. Va-
rissuo oli siis monin tavoin oirehtiva alue jo vuosia 
ennen muslimiväestönsä rakentumista.

Tänä päivänä Varissuo kantaa yhä kyseen-

alaista mainetta ”muslimi gettona” mutta moni 
asia on kohentunut - ja rutkasti - lamavuosis-
ta. Väkivaltarikosten valossa Varissuo ei ole 
millään tavoin poikkeava alue maassamme. 
Asukasviihty vyydessä sen on toistuvasti listan 
kärkipäässä Turun alueella. Lopulta maahan-
muuttajalähiöiden tule vaisuus on pitkälti päät-
täjien käsissä. 

heterogeeninen yhteisö

 Varissuon lähiössä asuu parhaillaan noin 9000 
asukasta, joista runsaat 40% maahanmuut-
tajataustaisia tai maahanmuuttajavanhempi-
en lapsia. Muslimiväestö niin Varissuolla kuin 
muissakin maa hanmuuton muokkaamissa lähi-
öissämme koos tuu nimenomaan pitkäaikaisten 
konfliktien liikkeelle ajamista yksilöistä ja per-
heistä, jotka jättivät taakseen sotia ja konflikteja 
Afrikassa, Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa. 

Varissuon muslimiväestö kuten Suomen 
yhteisöt ylipäänsä on erittäin heterogeeninen, 
se koostuu uskontoon hyvin eri tavoin suhtautu-
vista shia muslimeista Iranista, Irakista ja Afga-
nistanista sekä yhtä lailla monenkirjavia uskon-
tosuhteita ylläpitävistä sunnimuslimeista joiden 
etninen tausta on Irakissa, Irakin Kurdistanissa, 
Somaliassa, Afganistanissa, Pohjois-Afrikassa, 
Syyriassa ja Palestiinassa. 

Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta maaham-
me on saapunut myös alueiden uskonnollisten 
vähemmistöjen kuten eri kristillisten kirkkojen, 
mandealaisuuden ja bahai-uskonnon edustajia, 
jotka entisestään lisäävät Varissuon uskonnollis-
ta kirjavuutta.
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siin poliittisiin ja uskontoperustaisiin ryhmiin. 
Varissuollakin on tuhansia eri näkemyksiä 

siitä, kenen kärsimys ja pakolaisuus on oikeu-
tettua ja kuka hakee turvaa köykäisin perustein. 
Jokainen, joka esittää esimerkiksi maassamme 
asuville irakilais- iranilais tai syyrialaistaustaisille 
kysymyksen, mistä kotimaasi väkivalta johtuu ja 
kuka on kaaoksen syypää, saa vastaajasta riippu-
en kuulla hämmentävän erilaisia vastauksia. Ko-
keilkaa vaikka.

Näkemyksien kirjo paisuu paisumistaan sillä 
ajan kuluessa yhä uudet turvapaikanhakijasuku-
polvet asettuvat lähiöön. Kipu ja kärsimys ovat läs-
nä Varissuolla siten jatkuvasti uudessa muodossa; 
tuoreimmat kärsimystarinat saapuivat lähiöön 
vuodesta 2016 alkaen Syyrian sisällissotaa paen-
neiden asettuessa alueelle. 

Tämänkaltaisessa ympäristössä Varissuolla 
vartutaan, kasvetaan aikuisiksi ja autetaan uusia 
tulokkaita pääsemään jyvälle uudesta elämänryt-
mistä. Varissuon musliminuoret käyttävät paljon 
enemmän aikaa uusien tulokkaiden kotouttami-
seen kouluissa, nuorisotalolla ja lähiön pihoilla ja 
pallokentillä kuin yksikään viranomainen tai van-
hempi.

Sukupolvikohtaiset kokemukset

Kuten kenellä tahansa, niin myös lähiöiden musli-
minuorten kohdalla kokonaista sukupolvea koske-
villa kasvukokemuksilla on voimakkaasti tiettyyn 
aikaan ja olosuhteisiin kiinnittyvä luonne. Muslimi-
nuorten vanhempien sukupolvikohtainen kokemus 
sijoittuu milloin Saddam Husseinin terrorisoimaan 
1980-luvun Bagdadiin, milloin neuvostomiehityk-

Moninaisuus

Varissuo ja sen musliminuoret eivät ole koskaan 
näyttäytyneet minulle ensisijaisesti ongelmana. 
Varissuo, aivan kuten mikä tahansa maamme lä-
hiö, tarjoaa puitteet hyvin kirjaville elämänkuluil-
le. Osa nuorista toki oirehtii, mutta syy siihen on 
musliminuorten kohdalla aivan sama kuin lähiön 
kantasuomalaisten nuorten häiriökäytöksessä lä-
hiön ollessa vielä rakennusvaiheessa 1980-luvun 
alussa. Toimettomuutta ja huono-osaisuutta ko-
kevat nuoret tekevät harkitsemattomia tekoja et-
nisyydestä ja uskonnosta riippumatta.

Tutustuttuani lähiöön ensikerran elokuus-
sa 2005 se avautui minulle tavattoman mie-
lenkiintoisena kulttuurien, kielten, uskontojen 
ja poliittisten käsitysten tyyssijana. Varissuolla 
risteävät mielikuvituksen rajat ylittävät tarinat 
musliminuorten vanhempien dramaattisista ko-
kemuksista kotimaan konfliktissa ja monet jo 
vuosikymmeniä sitten pakolaisuuden koettele-
muksen kokeneet vanhemmat parantelevat yhä 
haavojaan.

 Monesti vanhemmat liikkuvat poliittisilta 
kannoiltaan saman mielisten ja saman äidinkie-
len omaavien henkilöiden parissa ja siten jokainen 
muslimaahanmuuttaja ”ryhmä” on sisäisesti hyvin 
moniääninen ja kantasuomalaisille näkymättömi-
en jännitteiden läpäisemä. 

Konflikti vanhempien kotimaassa, olipa 
kyse Irakista, Afganistanista tai Syyriasta on läsnä 
monin tavoin täällä Suomessakin. Olohuoneissa 
vanhemmat seuraavat loputonta taivaskanavien 
uutisvirtaa, joka viestii toivottomasta väkivallan-
kierteestä ja yhteiskunnan jakautumisesta eri etni-

siin poliittisiin ja uskontoperustaisiin ryhmiin. 
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sen kauhujen Afganistaniin samana vuosikym-
menenä tai Somalian Mogadishuun 1990-luvulla. 
Nuorten sukupolvikohtainen kokemus ja tuntemus 
yhteisöllisyydestä sen sijaan rakentuvat monikult-
tuuristuvassa lähiössä. 

Alettuani tutustua Varissuohon perusteel-
lisemmin en jaksanut lakata hämmästelemästä 
kuinka erilaista nuorten sosiaalisuus oli vanhem-
piinsa verrattuna. Etenkin vanhempien sukupolven 
edustajat olivat yhä voimakkaasti orientoituneet 
entisen kotimaansa kriisiin, pidättäytyivät Varis-
suolla saman mielisten maanmiestensä ja nais-
tensa seurassa. Nuoret sen sijaan loivat hyvin 
kosmopoliittista etniset ja kielelliset rajat ylittävää 
yhteenkuuluvuutta. 

Pitkäaikaisen irakilaistuttavani perheen kuo-
pus Bassam, 13, kertoi että hänen läheiseen ys-
täväpiiriinsä kuului vietnamilais-, irakilais-, koso-
volais-, bosnialais- ja afrikkalaistaustaisia nuoria. 
Samankaitaisia ystäväpiirejä tuli jatkuvasti vastaan 
myös Varissuon nuorisotalolla; etenkin Irakin kur-
dit ja arabiankieliset - sekä kristityt että muslimi-
nuoret – kuten myös entisen Jugoslavian alueen 
nuoret ja somalitaustaiset viihtyivät toinen tois-
tensa seurassa. 

Monikulttuuristunut Varissuo on muodos-
tunut nuorille kasvuympäristöksi, joka koetaan 
turvalliseksi ja rasismista ja muukalaisvihamieli-
syydestä vapaaksi alueeksi. Ja toden totta: Varis-
suon julkisista tiloista oli asuessani siellä vuosina 
2015-2016 mahdotonta löytää esimerkiksi rasis-
tisia tai maahanmuuttajia solvaavia seinäkirjoi-
tuksia. 

Varissuolla monet puhuvatkin ”Varissuo-
kuplasta” viitatessaan alueen viihtyvyyteen sekä 

syrjinnästä ja rasismista vapaaseen ilmapiiriin. Yh-
teiskunnan jäsenyyteen, ennakkoluuloihin ja avoi-
meen rasismiin liittyvät kysymykset tulevat iholle 
vasta siirryttäessä Turun keskustaan, jossa varis-
suolaisnuorten mukaan turkulaiset ”puhuvatkin 
ihan eri tavalla kuin Vakkessa” (Ali, 14) Vakkelaiset 
sanovat tunnistavansa toisensa paitsi murtees-
taan niin myös muodistaan ja tyylistään. 

Lähiö on täynnä kulttuurisia ja sosiaalisia 
ilmiöitä, joita nuorten vanhemmat tulkitsevat hel-
posti irtiottoina perhepiirin irakilaisista, somalia-
laisista tai albanialaisista arvoista ja pitävät niitä 
nuorten suomalaistumisena. Nuorisotyöntekijät, 
opettajat ja sosiaalityöntekijät puolestaan käsit-
teellistävät tilanteen tavallisesti nuorten tasapai-
nottelemisena kahden kulttuurin välissä.  

Omasta mielestäni kyse on yksinkertaisesti 
nuorten tavoista liikkua monimuotoisen lähiön ja 
sitä ympäröivän ja alati globalisoituvan Suomen 
erilaisilla kentillä. Nuoria ympäröi vanhempien 
traumaattinen menneisyys ja pakomatka koke-
muksineen, elämän rakentaminen pakolaisena 
Suomessa, muslimiväestöjen sisäiset jännitteet 
sekä ympäröivän yhteiskunnan pakolaisiin ja mus-
limeihin kohdistuvat mielipiteet ja uhkakuvat. 

Samalla kun osa Suomesta, olipa kyse by-
rokratiasta tai kansalaismielipiteestä, avautuu 
nuorille vastahankaisena, ulossulkevana, ja jopa 
rasistisena toinen puoli Suomesta edustaa loista-
vaa koululaitosta, mahdollisuuksia ja aitoa tukea 
ja turvaa. Torjunnan ja tuen ristiaallokossa selviy-
tyminen puolestaan vaatii monenlaisia navigoin-
titaitoja ja niitä jos mitä Varissuolla on parasta 
kartuttaa. Osa onnistuu tässä paremmin ja osa 
huonommin. 
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 Vakkelaisuudessa on nähtävissä nuorten 
kyky luoda tyystin uudenlaista ja vanhemmistaan 
sekä kantaväestön nuorista jyrkästi poikkeavaa 
kiin nittymistä väestöltään alati monimuotoisem-
paan Suomeen. On kuitenkin todettava, että kiin-
nittyminen ei suinkaan aina ole ongelmatonta. 

Vaikka monet nuoret luovatkin hyvin kosmo-
poliittisia ja avarakatseisia ystäväverkostoja, osa 
rakentaa asemaansa ja sosiaalisia kiinnikkeitään 
keskenään kilpailevilla uskonnon kentillä, olivatpa 
ne lähipiirissä toimivia järjestöjä tai virtuaalisia 
yhteisöjä. Varissuolla toki tunnistetaan tapauk-
sia perhekriiseistä, vanhempien traumoista, vaille 
huolenpitoa jääneistä ja joskus myös radikalisoitu-
neista nuorista.

Tulevaisuus?

Viittasin tämän artikkelin alussa siihen, että tu-
levaisuuden ennustaminen ei ole tehtäväni – yk-
sinkertaisesti siitä syystä että maailma jaksaa 
yllättää. Vaikka esitinkin edellä että muslimielä-
mä Varissuolla on hyvin monenkirjavaa selkeä 
linja pakolaistaustaisten muslimien kulttuurisessa 
muutoksessa on mielestäni silti näkyvissä. Nuoret 
ovat monin tavoin irtautuneet vanhempiensa trau-
mojen ja poliittis-etnisten rajapintojen ja niiden 
vaalimisen maailmasta. 

Monietniset, kieliset ja uskontoiset nuo-

ret kiinnittyvät toinen toisiinsa koska he kasvavat 
”erilaisina” muuttuvassa Suomessa. Mutta onko 
mahdolllista sanoa mitään heidän suhteistaan 
kan tasuomalaisiin nuoriin tulevaisuudessa? Kuin-
ka väestösuhteet ylipäänsä kehittyvät heidän pe-
rustaessaan perheitä ja kasvattaessa seuraavaa 
sukupolvea. En vieläkään ryhdy ennustamaan kas-
vaako väestöryhmien välinen polarisaatio vai onko 
tulevaisuuden Suomi värisokeampi. Toivon aino-
astaan että alussa esittelemäni Hazar on oikeassa 
sanoessaan:

•  ”Ulkomaalaisia ja suomalaisia on paljon 
yhdistänyt tää nykyteknologia. Siis että 
kaikilla on puhelimet, Watsupit, Facebookit 
ja kaikki vastaavat. Nykysin kun joku laittaa 
Facebookiin kirjoituksen, et ”olin Varissuolla 
ja siellä oli sitä ja tätä ja tota” niin se tieto 
leviää nopeasti kaikille. Kaikki saa tietää siitä 
asiasta. Aiemmin kun jotakin tapahtui niin siitä 
sai tietää vain kaverit. Nyt kaikki nuoriso on 
enemmän Facebookissa. Me haettiin ennen 
tietoo vanhemmilta, mut vanhemmat yritti 
eristää meitä, koska heillä oli se pelko, että he 
menettää meidät. Nyt me saadaan kaikki se 
tieto puhelimista ja me päästään tutustumaan 
kaikkiin asioihin itse. Me nähdään et jos me 
otetaan suomalainen mukaan tähän meidän 
seuraan niin ei se ookkaan huono juttu.”

MarKo junTunen

f t ,  y l i o p i S t o l e h t o r i

Monietniset, kieliset ja uskontoiset nuo
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vuoden 1866 kansakouluasetuksen mu-
kaan kaupunkeihin oli perustettava kouluja, maa-
seudulle riittivät aluksi kiertokoulut. Kunnat olivat 
varsin vastahakoisia perustamaan kouluja. Vuonna 
1898 piirijakoasetuksen mukaan kouluja tuli pe-
rustaa niin, ettei kenellekään tullut viittä kilometriä 
pitempää koulumatkaa. Kansakoulu oli nelivuoti-
nen: kaksi vuotta alakoulua ja toiset kaksi vuotta 
yläkoulua. Lappiin ja rajaseudulle perustettiin ns. 
supistettuja kansakouluja, joissa oli vain kaksivuo-
tinen alakoulu.

1900-luvun alkuvuosina kansakoulua kävi 
34 % maalaislapsista ja vuonna 1921 jo 68 %. 
Kansakoulun tarkoituksena oli maalaisväestön 
lasten saaminen koulutuksen pariin. Tämän vuok-
si opetuksessa oli vahva käytännöllinen painotus. 
Kouluissa opetettiin muun muassa käsitöitä, jotka 
eivät esimerkiksi Keski-Euroopassa olleet miten-
kään tavallinen oppiaine. 1920-luvulla kouluihin, 
esimerkiksi Helsingin Kumpulaan, perustettiin 
kasvitarhoja.

Laki oppivelvollisuudesta säädettiin Suomes-
sa eurooppalaisittain varsin myöhään eli vuonna 
1921, jolloin kansakoulu muuttui pakolliseksi oppi-
laille ja kunnat määrättiin ylläpitämään tarpeelli-
nen määrä kouluja. Kansakoulun 4. luokan jälkeen 
oli mahdollista pyrkiä oppikouluun, jotka etenkin 
maaseudulla olivat yhteiskouluja. Ne, jotka eivät 

pyrkineet oppikouluun, jatkoivat kansakoulussa 
vielä kaksi vuotta. Oppikoulut olivat maksullisia 
kouluja, joihin edellytettiin hyvää koulumenestystä 
ja joissa oli mahdollista suorittaa keskikoulun ja lu-
kion oppimäärä. Vuonna 1958 kansakoulun jälkeen 
niille, jotka eivät syystä tai toisesta jatkaneet op-
pikouluun, tuli pakolliseksi kaksi lisäluokkaa, joita 
kutsuttiin kansalaiskouluksi. Kouluruokailun järjes-
täminen tuli pakolliseksi 1948.

Erityisesti kasvatustieteilijä Mikael Soininen 
oli kouluhallituksen pääjohtajana ja opetusmi-
nisterinä ajamassa oppivelvollisuutta. Hänellä oli 
jopa oma kokeilukoulunsa Helsingin Pukinmäes-
sä. Oppivelvollisuuteen siirtyminen ei Helsingissä 
ollut mikään iso askel, sillä suurin osa kaupungin 
lapsista kävi jo kansakoulua.

Peruskouluun siirryttäessä kansakoulujen 
luokista 1-6 muodostettiin ala-aste ja yläaste su-
lautettiin kansalaiskoulun ja keskikoulujen luokista. 
Kansakoulun opettajista tuli luokanopettajia ala-
asteelle ja aineenopettajat jatkoivat opettamista 
yläasteella. Koulu-uudistus aloitettiin Lapista, sillä 
siellä oli kaikkein heikoin pohjakoulutus. Viimeise-
nä peruskouluun siirtyi pääkaupunkiseutu vuonna 
1977.

Suomen vanhimmat ammattikoulut perus-
tettiin 1800-luvulla merenkulkualalle ja sen jälkeen 
olivat vuorossa kauppakoulut. Ammattikuntalai-

Ensimmäiset kansakoulut Suomeen 

perustettiin kartanoiden yhteyteen 

1850-luvulla. Kouluja varten tarvittiin 

tietenkin opettajia, joten Jyväskylään 

perustettiin 1863 seminaari, jossa oli 

nais- ja miesosastot. Naisopiskelijat olivat 

pääosin säätyläisiä ja koulutettuja, kun taas 

miesopiskelijat olivat useimmiten käyneet 

kierto- tai rippikoulun. Naisille opettajan työ 

merkitsi yhtä mahdollisuutta lisää tienata 

elantonsa. Seminaarit yleistyivät.

Ensimmäiset kansakoulut Suomeen 

perustettiin kartanoiden yhteyteen 

1850-luvulla. Kouluja varten tarvittiin 

tietenkin opettajia, joten Jyväskylään 

perustettiin 1863 seminaari, jossa oli 

nais- ja miesosastot. Naisopiskelijat olivat 

pääosin säätyläisiä ja koulutettuja, kun taas 

miesopiskelijat olivat useimmiten käyneet 

kierto- tai rippikoulun. Naisille opettajan työ 
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toksesta koulutus siirtyi valtion valvomiin oppilai-
toksiin 1900-luvulla. Suomi tarvitsi teollistumisen 
myötä aivan uusia ammattilaisia, kuten sähkö-
asentajia ja mekaanikkoja. Ammatit teknistyivät ja 
tarvittiin mm. työnjohdollista koulutusta. Ensim-
mäiset tekniset opistot perustettiin 1910-luvulla.

Suomen itsenäistyttyä useat teollisuuslai-
tokset perustivat ammattikouluja omiin tarpei-
siinsa. Tytöille perustettiin ns. valmistavia am-
mattikouluja, joiden tarkoituksena oli valmistaa 
perheenemännyyteen. Vuoden 1923 oppisopi-
muslain mukaan kaikkien oppisopimuskoulutuk-
sessa opiskelevien tuli opiskella myös ammatti-
koulussa.

Ammattiopetus laajeni vasta toisen maa-
ilmansodan jälkeen ja erityisesti uusia ammat-
tikouluja perustettiin 1950- ja 60-luvulla, jolloin 
yhteiskunnan rakennemuutos kohti teollisuus- ja 
palveluyhteiskuntaa kiihtyi.

1930-luvulla oltiin huolissaan ylioppilastul-
vasta. Ylioppilaiden määrä kuitenkin kasvoi koko 
ajan, ja yliopistot siirtyivät 1960-luvulla numerus 
clausukseen eli pääsykokeisiin. Uusia yliopistoja 
ja korkeakouluja perustettiin 1970-luvulta alkaen 
aluepoliittisin perustein.

Lukiokoulutus muuttui 1990-luvulla luokal li-
sesta luokattomaksi eli kursseja sai suorittaa omas -
sa tahdissaan. Lukio on periaatteessa 3-vuotinen, 

mutta nykyään yhä useampi suorittaa lukion nel-
jässä vuodessa. Syynä tähän on mm. korkeakoulu-
jen todistusvalinta.

Syksyllä 2021 tulee voimaan uusi oppivel-
vollisuuslaki, joka edellyttää kaikilta toisen asteen 
suorittamista. Tämä tuo opiskelijoille mm. maksut-
tomat oppimateriaalit. Tarkoituksena on taata kai-
kille opiskelupaikka ja estää syrjäytymistä. Laista 
on oltu montaa mieltä, sillä se tulee kalliiksi kunnil-
le ja ei ole mitään takeita siitä, että pudokaskandi-
daatit saadaan motivoitua koulutukseen. Vanhem-
mat ovat velvollisia seuraamaan lastensa opintoja. 
Lain puolesta puhujien mukaan sen hyödyt ovat 
haittoja suuremmat.

Valtio on luvannut kattaa kaikki oppimate-
riaalikustannukset, jotka erityisesti lukioissa ovat 
suuret, alkaen tietokoneista ja oppikirjojen lisens-
seistä päätyen yo-kirjoitusmaksuihin. Helsingissä 
kokeiltiin pari vuotta sitten maksuttomia oppi-
materiaaleja, ja kokeilussa kustannukset todettiin 
40 % suuremmiksi kuin OKM oli arvioinut. Johtaa-
ko oppivelvollisuuden pidentäminen käytännössä 
tulevaisuudessa yhä halvempiin oppimateriaalei-
hin ja suurempiin ryhmiin, jää nähtäväksi.

Maakunnissa on tietyillä alueilla yhä vä-
hemmän väestöä ja ennen muuta lapsia ja nuoria. 
Tämä tarkoittaa sitä, että toisen asteen koulutuk-
sen saavutettavuus omassa kotikunnassa heikke-
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nee, sillä kaikkiin kuntiin tai edes naapurikuntiin ei 
tule riittämään toisen asteen oppilaitoksia. Tällöin 
nuoret joutuvat hakeutumaan ainakin maakunta-
keskuksiin opiskelemaan. 

Helsingissähän tämä ei ole mitään uutta, 
sillä esimerkiksi erityisen tehtävän saaneisiin lu-
kioihin hakeudutaan opiskelemaan kaikkialta Suo-
mesta, ei vain naapurikunnista. Kuinka paljon tämä 
tulee yleistymään tulevaisuudessa ja menevätkö 
helsinkiläiset 7 keskiarvon opiskelijat naapurikun-
tiin opiskelemaan, jää nähtäväksi.

arjo Mela
,  l e h t o r i

S i b e l i u S - l u K i o
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jOukO tALONEN | 

suoMen kolMe lestaDiolais
lähtöistä PääMinisteRiä 1919–2019

johdanto

Lestadiolaisuus on suurin pohjoismaissa syntynyt 
uskonnollinen kansanliike. Merkittävimmät les-
tadiolaisryhmät Suomessa ovat Suomen rauhan-
yhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) ympäril le 
ryhmittynyt vanhoillislestadiolaisuus, esikoisle-
stadiolaisuus, uusiheräys ja Rauhan sanan ryhmä, 
joka eriytyi SRK-vanhoillisuudesta 1934. Suomes-
sa lestadiolaisia on noin 120 000. Liikkeen uskon-
nollis-yhteiskunnallinen vaikutus on merkittävä 
eri tyisesti Pohjois-Pohjanmaalla, eteläisessä La-
pissa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Yksikamarisen eduskunnan ensimmäisistä 
vaaleista 1907 alkaen eduskuntaan on valittu tois-
tuvasti pohjoisen herätysliikkeen edustajia. Au-
to  nomian aikana lestadiolaisryhmien piirissä oli 
eniten kannatusta vanhasuomalaisella puolueella. 
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Vuoden 1919 eduskuntavaaleissa maalaisliitos-
ta tuli vanhoillislestadiolaisten tärkein poliittinen 
puolue. Lestadiolaisuudesta tulikin maailmansoti-
en välisen ajan porvarillisessa Suomessa aikaisem-
paa hyväksytympi herätysliike. 

Yhteensä 47 lestadiolaislähtöistä poliitikkoa 
toimi eduskunnan jäseninä 1917–2019. Heistä 81 % 
lukeutui SRK-vanhoillisiin ja 9 % Rauhan sanan 
ryhmään. Näistä poliitikoista kaksi kolmasosaa 
kuului maalaisliitto-keskustaan ja 23 % vanhasuo-
malaisiin tai kokoomukseen. Vain neljä prosenttia 
lukeutui poliittiseen vasemmistoon, joka herätys-
liikkeessä on yleensä torjuttu. Radikaalin politiikan 
vieroksuntaa kuvaa myös sen, että IKL:een kan-
natus jäi vanhoillislestadiolaisuudessa huomatta-
vasti vaatimattomammaksi kuin körttiläisyydessä 
1930-luvulla.

Lestadiolaisia poliitikkoja nousi myös valtio-
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nuorsuomalaisen, myöhemmin Edistyspuolueen 
poliitikko 1900-luvun alussa. Hänen isänsä J. R. 
Castrén (1828–1894) toimi Turtolan kappalaisena 
1859–1874 ja Karungin kirkkoherrana 1874–1894. 
Juuri tuohon aikaan lestadiolaisuus levisi suuren 
tunturitulvan tavoin Tornionjokilaaksossa ja valui 
voimakkaina herätysaaltoina eteläisempään Suo-
meen. Robert Castrén lukeutui harvoihin lestadi-
olaispappeihin 1800-luvulla. Kaarlo Castrén sai 
voimakkaita uskonnollisia vaikutteita niin kodistaan 
kuin uskonnollisesta ympäristöstään.

Asuessaan kouluaikana Oulussa Heikelin 
perheessä hän identifioitui uskonnollisessa mie-
lessä lestadiolaisuuteen. Sittemmin hän etääntyi 
liikkeestä. Castrénin ura oli mittava. Hän toimi 
asianajajana ja sittemmin Kansallisosakepankin 
johtajana. Castrén oli säätyvaltiopävillä porvaris-
säädyn jäsen 1894 ja 1905–1906 sekä senaattori 
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neuvoston jäseniksi vuodesta 1925, kun maalais-
liiton kansanedustaja K. A. Lohi (1872–1948) sai 
nimityksen Antti Tulenheimon hallituksen salkut-
tomaksi ministeriksi. Presidentti Urho Kekkosen 
kaatamassa K. A. Fagerholmin yöpakkashallituk-
sessa (1958–1959) istui maalaisliiton edustajina 
peräti kaksi vanhoillislestadiolaista ministeriä, ni-
mittäin Kusti Eskola ja Martti Miettunen. Yhteensä 
11 lestadiolaislähtöistä poliitikkoa on noussut ural-
laan valtioneuvoston jäseneksi.

Tässä artikkelissa keskityn heistä kolmeen, 
jotka toimivat aikanaan myös Suomen pääministe-
reinä. 

Kaarlo Castrén

Kaarlo Castrén (1860–1938), joka toimi pää-
ministerinä 1919 oli lakimies ja varsin tunnettu 
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1906–1909. Hän toimi useita vuosia nuorsuoma-
laisten puheenjohtajana ja ennen pääministeriksi 
nousuaan valtiovarainministerinä 1918–1919. Pää-
ministerikausi jäi tosin neljän kuukauden mittai-
seksi 1919.

Vuoden 1918 uudessa puoluemuodostukses-
sa Castrén liittyi kansalliseen edistyspuolueeseen, 
jonka oikeistolaiseen siipeen hän kuului. Aktiivisen 
politiikan jätettyään Castrén siirtyi yhä enemmän 
poliittisesti oikealle, ja hän asennoitui varsin torju-
vasti kommunismiin 1930-luvulla. 

Ikäännyttyään vanha senaattori kiinnostui 
yhä enemmän lapsuutensa ja varhaisnuoruuten-
sa muistoista, jotka liittyivät Tornionjokilaaksoon. 
Castrén arvosti kasvuympäristönsä lestadiolaisia 
ja ymmärsi hyvin myös liikkeen piirissä esiintynei-
tä liikutuksia joita lestadiolaisuuden ulkopuolisten 
henkilöiden on ollut monesti vaikea käsittää. 

Niinpä Castrén julkaisi 1932 ansiokkaan 
elämäkertateosken Lars Levi Laestadiuksesta 
(1800–1861). Uusi painos kirjasta otettiin 1934. 
Herätysliikkeen tutkija ja lestadiolaispappi Väinö 
Havas katsoi Vartija-lehdessä 1933, että teos oli 
siihenastisista Laestadius-kuvauksista paras. Hän 
totesi myös, ettei senaattori Castrén olisi voinut 
”kauniimmin kunnioittaa uskovaisten vanhem-
painsa muistoa kuin kirjoittamalla tämän arvok-
kaan teoksen Lars Levi Laestadiuksesta”. 

Julkisuudessa tunnetun poliitikon kirja he-
rätti laajaa huomiota Suomessa. Teosta esiteltiin 
poikkeuksellisen laajasti suomalaisessa päiväleh-
distössä Suomen Sosialidemokraatti-lehteä myö-
ten. Se ilmestyi myös vironkielisenä laitoksena Tal-
linnassa 1938. Castrenin kirja oli tarkoitus julkaista 
myös ruotsinkielesenä, mutta tämä suunnitelma ei 
toteutunut. Joka tapauksessa kirjan tekijä sai esi-
tellä tutkimustuloksiaan suomalaisten kuulijoiden 
lisäksi ruotsalaiselle ja norjalaiselle yleisölle. 

Hän lahjoitti kirjan henkilökohtaisesti Ruot-
sin arkkipiispa Erling Eidemille joulukuussa 1932. 
Castrén esitelmöi huhtikuusssa 1933 Tukholmasa 
Samfundet Sverige-Finland -järjestön tilaisuu-
dessa Tukholmassa ja ruotsalais-suomalaisen yli-
oppilasliiton tilaisuudessa Upsalassa. Niin ikään 
hän puhui Laestadiuksesta Oslon yliopistossa 
tammikuussa 1934.

Castrén julkaisi elämäkerran lisäksi neljä 
Laestadiuksen kirjallista toimintaa käsittelevää 
lyhyttä artikkelia Suomen kirkkohistoriallisen seu-
ran vuosikirjassa. Näistä teksteistä kolme käsitteli 
erityisesti Laestadiuksen uskonnonfilosofista pää-
teosta Hulluinhuonelainen (Dårhusjonet). Vaikka 
nämä artikkelit olivat tutkimuksellisessa mieles-
sä lähinnä katsauksia ja raportteja, ne osoittavat 
kuitenkin, että vanha senaattori säilytti kiinnos-
tuksensa lapsuutensa uskonnolliseen miljööseen 
elämänsä loppuun asti.

Martti Miettunen 

Martti Miettunen (1907–2002) oli yksi tunne-
tuimmista maalaisliiton poliitikoista toisen maail-
mansodan jälkeisessä Suomessa. Hän oli lähtöisin 
Simosta pienviljelijäperheestä. Käytyään Ylitorni-
on kristillisen kansanopiston Miettunen opiskeli 
kahdessa maatalousalan koulussa. Hän valmistui 
Mustialan maatalousoppilaitoksesta agrologiksi 
1932 ja toimi sen jälkeen maanviljelijänä ja maa-
talousneuvojana.

Miettunen nousi valtakunnan politiikkaan 
vuoden 1945 vaaleissa maalaisliiton yhtenä ”uu-
tena kasvona”. Hän toimi maalaisliiton puolue-
sihteerinä 1946–1950 sekä kansanedustajana 
1945–1958. Maalaisliiton sisäpiiriin ja Urho Kek-
kosen luottomieheksi noussut Miettunen oli kes-
toministeri 1950–luvun hallituksissa. Niinpä hän 
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toimi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä 
1950–1951 ja 1954–1956, maatalousministerinä 
1951–1953, 1956–1957, 1958, ja 1968–1970 sekä 
valtiovarainministerinä 1957. 

Miettunen toimi kolme eri kertaa päämi-
nisterinä, nimittäin 1961–1962 ja 1975–1977. Hän 
vaikutti Lapin läänin maaherrana 1958–1977. Kek-
koselle varsin lojaali Miettunen toimi ministerinä 
yhteensä 4300 päivää, joka on yksi Suomen poliit-
tisen historian pisimpiä ministerikausia. 

Lapsuudessaan ja varhaisnuoruudessaan 
Miettunen sai voimakkaita vaikutteita lestadio-
laisesta kodistaan ja ympäristöstään. Perhe osal-
listui aktiivisesti kotikylänsä lestadiolaisseuroihin. 
Martti Miettusen sokea isoisä Antti Miettunen ja 
omat vanhemmat olivat uskonnollisessa mielessä 
hänelle merkittäviä vaikuttajia. Hän luonnehti lap-
suuskotinsa uskonnollista vaikutusta 1981: 

Voinkin sanoa, että henkinen vaikutus 
uskonnolliselta pohjalta jäi isoisäni 
antamana huomattavan vahvaksi. sitä 
tuki kodin uskonnollinen ilmapiiri, jossa 
isä ja äiti olivat valmiita pyytämään 
anteeksi lasten kanssa matkan vikoja ja 
heikkouksia.

Kun Miettunen lähti ehdokkaaksi vuoden 1945 
eduskuntavaaleissa asettui eduskunnan jättänyt 
veteraanipoliitikko ja saarnamies K. A. Lohi julkisesti 
hänen taakseen. Miettunen ehti lukuisten luotta-
mustehtäviensä ja aktiivisen poliittisen toimintansa 
ohella toimia jonkin verran vanhoillislestadiolaisten 
toiminnassa. Toisinaan hän näkyi myös liikkeen ää-
nenkannattajan Päivämies-lehden sivuilla.

Martti Miettunen kuului alusta saakka 
Helsingissä 1949 avatun Lestadiolaisten Yliop-
pilaskodin kannatusyhdistyksen johtokuntaan 

1948–1967. Hän ei toiminut koskaan varsinai-
sena saarnamiehenä. Miettunen saattoi kuiten-
kin pitää Suomen Yleisradiossa iltahartauden ja 
esiintyi uskonnollis-yhteiskunnallisena puhujana 
erilaisissa tilanteisssa. 

Vanhoillislestadiolaisuuden hajaannus vuo-
sina 1960–1961 merkitsi eräänlaista käännekohtaa 
Miettusen suhteessa uskonnolliseen taustaansa. 
Tähän Miettusen ensimmäiseen pääministerikau-
teen liittyy dramaattinen vaihe, kun Neuvostoliitto 
marraskuussa 1961 – vaikuttaakseen Urho Kekko-
sen hyväksi lähestyvissä presidentin valitsijamies-
vaaleissa – lähetti nootin Suomelle. 

Nootissa esitettiin vuonna 1948 solmittuun 
YYA-sopimukseen vedoten sotilaallisia konsultaa-
tioita maiden välillä. Presidentti Kekkosen ollessa 
nootin saapumishetkellä Yhdysvalloissa tasavallan 
presidentin tehtäviä hoiti Miettunen. Miettunen 
sai nootista tiedon Lestadiolaisten ylioppilaskodin 
johtokunnan kokoukseen, josta hän joutui kesken 
poistumaan.

Miettunen irtautui vanhoillislestadiolaisuu-
desta 1960-luvun alussa. Hän ei omien sanojen-
sa mukaan ymmärtänyt sitä, että tietyistä opilli-
sista eroavuuksista tuli hajaannuksen aiheuttaja 
herätysliikkeessä. Samoihin aikoihin tapahtunut 
avioero oli myös raskas vaihe Miettusen henkilö-
kohtaisessa elämässä. Vanhoillislestadiolaisuu-
desta etääntymisestään huolimatta hän suhtautui 
jatkuvasti arvostavasti, mutta samalla itsenäisesti 
lestadiolaisperintöönsä. 

Ikääntynyt ja sairasteleva valtioneuvos Miet-
tunen palasi takaisin vanhoillislestadiolaisuuteen 
1995. Hän seurasi herätysliikkeensä tapahtumia 
muun muassa Päivämies-lehdestä ja oli kiinnostu-
nut muun muassa Venäjällä tehtävästä lähetystyös-
tä. Elämänsä loppuvaiheissa hän eli poissa julkisuu-
desta eikä osallistunut poliittiseen toimintaan.
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juha Sipilä

Suomen pääministerinä 2015–2019 toiminut 
diplomi-insinööri Juha Sipilä tunnettiin ennen 
politiikkaan astumistaan 2011 menestyneenä 
ja vauraana liikemiehenä Kempeleessä. Hän oli 
1990–luvulla Oulun seudun It-alan johtavia toi-
mijoita ja eniten Suomessa ansainnut henkilö 
1996. Politiikkaan Sipilä tuli siis liike-elämästä, ja 
tämä näkyi hänen poliittisessa profiilissaan. 

Sipilä valittiin eduskuntaan 2011, ja parla-
mentin puhemiehenä hän toimi 2015. Keskustan 
puheenjohtajana Sipilä vaikutti 2012–2019. Vuo-
den 2015 eduskuntavaalien jälkeen Sipilä muodos-
ti porvarihallituksen, joka koostui keskustan lisäksi 
kokoomuksesta ja perussuomalaisista. Keskustan 
suuren vaalitappion jälkeen Sipilä vetäytyi puolu-
een puheenjohtajan tehtävästä.

Sipilän uskonnollinen kasvualusta oli Rauhan 
Sanan lestadiolaisuus. Tämä SRK-vanhoillisuu-
desta 1934 eriytynyt suunta edustaa maltillista 
vanhoillislestadiolaisuutta, mutta on kannatuksel-
taan huomattavasti herätysliikkeen pääsuuntaa 
pienempi. Sipilällä ja hänen vaimollaan Minna-
Maarialla on vahvat sukulais- ja ystävyyskytkök-
set rauhansanalaisessa liikkeessä. Minna-Maaria 
ja Juha Sipilän säätiö on antanut tukea erilaisiin 
kristillis-sosiaalisiin hankkeisiin, lähetystyöhön ja 
kristilliseen julistustoimintaan. Sipilät ovat osallis-
tuneet jonkin verran Rauhan sana-liikkeen toimin-
taan, kuten suvijuhliin. 

Juha Sipilä nousi politiikkaan ja keskustan 
johtoon suuren kansansuosion saattelemana. 
Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa keskusta oli 
vaalipiirin ylivoimaisesti suurin puolue (yli 40 % 
äänistä). Sipilän jonka äänisaalis oli 30  758 ääntä 
(12.3 % koko vaalipiirin äänistä). Puolueensa pu-
heenjohtajana Sipilä sai tukea yleisesti keskustaa 

kannattaneilta kansalaisilta, mutta myös lestadi-
olaisilta. Monen vanhoillislestadiolaisen Sipiläl-
le antamaan tukeen saattoi vaikuttaa sekin, että 
tämän omat vanhemmat olivat jossain vaiheessa 
siirtyneet tähän lestadiolaisryhmään.

Juha Sipilän uskonnollinen tausta herätti 
mediahuomiota vuoden 2011 eduskuntavaalien 
yhteydessä ja sittemmin erityisesti vuoden 2015 
vaalien alla. Asia oli esillä jonkin verran vielä vuo-
den 2019 eduskuntavaalien edellä. 

Tunnetun mediavaikuttajan Risto Uimosen 
teos Juha Sipilä. Keskustajohtajan muotokuva il-
mestyi keväällä 2015, ennen eduskuntavaaleja. 
Vaikka teos ei ollutkaan tarkoitettu ensi sijassa 
vaalikirjaksi, se antoi tietoa yhden puoluejohtajan 
ajatuksista ja politiikasta äänestäjille. Uimonen 
käsitteli myös Sipilä huomiota herättänyttä us-
konnollista taustaa. Kirjan julkistamistilaisuudessa 
Helsingissä Uimonen totesi, että vanhoillislestadi-
olaisuutta oli haluttu käyttää lyömäaseena Sipilää 
vastaan. ”Sillä isketään miestä”, totesi tunnettu 
journalisti. 

On todennäköistä, että tämä ennakkolähtö-
kohta vaikutti Uimosen tarjoamaan Sipilä-kuvaan. 
Kirjan lukijalle jää nimittäin Uimosen tekstin äärel-
lä vaikutelmaksi jonkinlainen Sipilän ”valkopesu” 
yleisen mielipiteen ja valtamedian silmissä osittain 
kielteisenä pidetystä lestadiolaisuudesta. Kirjoitta-
ja korostaa voimakkaasti sitä, ettei Sipilä ole van-
hoillislestadiolainen. 

Uimosen kirjassa rauhansanalaisuus halut-
tiin nähdä SRK-vanhoillisuutta ”liberaalimpana” ja 
kansankirkkoa lähempänä olevana uskonliikkeenä. 

Kirjaa kommentoineet kirkkohistorian tut-
kijat ottivat Uimosen kuvaukseen jossain määrin 
kriittisen asenteen. Politiikan hektisessä arkire-
alismissa esille nousseet leimaamiset lienevät 
keskeisin syy siihen, että Sipilä itse halusi esiin-
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tyä ensi sijassa kristittynä luterilaisena. Samaan 
aikaan hän kuitenkin myönsi, että hänen juurensa 
ovat rauhansanalaisuudessa. Sipilä oli ymmärret-
tävästi vaivautunut tästä uskonasioiden julkises-
ta pöyhimisestä. 

Suomalaiseen yhteiskuntaan, mediaan ja 
sosiaaliseen mediaan levinneestä eräänlaisesta le-
stadiolaisfobiasta otan esille yhden esimerkin. Aa-
mulehden verkkosivuilla nimimerkki Ragge-velho 
totesi keväällä 2015 Suomen seuraavaksi päämi-
nisteriksi povatun Sipilää, joka on lestadiolainen. 
Hänen mukaansa tällä asialla olisi kansalaisten 
elämään omat seurauksensa.

on seuraavat neljä vuotta elettävä 
suomessa herran nuhteessa. ei saa
katsoa telkkua, ei saa ryypätä, ei saa 
käyttää kortsuja, ei saa tehdä 
abortteja, ei saa sitä, eikä saa tehdä 
tätä. on vain pukeuduttava säkkiin
ja ripoteltava tuhka päälleen.

Kyseisen kirjoittajan teksti kuvaa hyvin niitä mieli-
kuvia, joita erityisesti vuoden 2005 jälkeen jatku-
nut valtamedian luoma kuva lestadiolaisuudesta 
on tuottanut.

Sipilän uskonnollinen tausta herätti jonkin 

verran jopa kansainvälistä huomiota, ainakin Vi-
rossa ja Yhdysvalloissa. Median luomista mieliku-
vista huolimatta on pantava merkille, ettei Sipilä 
profiloitunut samanlaisena arvopoliitikkona kuin 
kristillisdemokraattien Päivi Räsänen tai perussuo-
malaisten Timo Soini. 

Pikemminkin Risto Uimosen määritelmä 
”liberaalirauhansanalaisuudesta” vastaa hänen 
koh dallaan todellisuutta. Hän äänesti kyllä suku-
puolineutraalia avioliittoa vastaan eduskunnassa 
2014, mutta jostain syystä taas tähän liittyvien 
liitännäislakien puolesta 2016. Niin ikään Sipilä ei 
äänestänyt kahden naisen adoptio-oikeutta vas-
taan 2018.

Kokonaisuutena ottaen hänen roolinsa po-
liitikkona painottui vahvasti talous- ja päivänpoli-
tiikkaan. Poliitikkona Sipilä pyrki rajaamaan us-
konvakaumuksen tiukasti yksityisyyden piiriin 
kuuluvaksi asiaksi ja keskittyi päivänpolitiikkaan. 
Uskova poliitikko on Suomessa taas perinteisesti 
nähty voimakkaana ”kristillis-siveellisten” arvojen 
esillä pitäjänä ja kansakunnan arvojohtajana. Täs-
sä suhteessa pääministeri Sipilä ei liene vastannut 
ainakaan kaikkien kristillisten piirien odotuksia 
pitäessään hämmästyttävän matalaa profiilia kes-
kustan maakunnissa asuville peruskannattajille 
tärkeissä arvokysymyksissä.

jouKo Talonen
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länsimaisen lääkinnän 

tiivistetty historia

Ihmiset ovat kautta aikojen hoitaneet terveyt-
tään rohdoksilla eli luonnosta kerätyillä kasvien 
ja eläinten osilla. Tämä tapahtui tietysti aikaisem-
min pakon sanelemana, koska muita vaihtoehtoa 
ei ollut. Rohdokset eivät silti ole kokonaan poistu-
neet käytöstä, vaikka lääketeollisuus on kehitty-
nyt huimaa vauhtia erityisesti toisen maailman-
sodan jälkeen. 

Antiikin aikoina, kun sairauskäsite oli hyvin 
erilainen kuin nykyään, parantamiseen liittyi pal-
jon mystiikkaa ja sitä harjoittivat papit temppe-
leissä. Vähitellen parantaminen erottautui omaksi 
alueekseen ja syntyi lääkäreiden ammattikunta 
ja vielä vähän myöhemmin lääkinnästä erottau-
tui lääkkeiden valmistus ja syntyi apteekkareiden 
ammattikunta. Ensimmäinen apteekki perustettiin 
Bagdadiin vuonna 760 jaa.

Siirrytään länsimaisen lääkinnän historiassa 
jättiaskelin eteenpäin; keskiajalla lääkintätaito ja 
lääkekasvien viljely ja käyttö olivat pitkälti luosta-
reiden hallinnassa. Siltä ajalta nousee esim. nunna 
Hildegard von Bingen, joka elää vielä tänäkin 
päivänä nimeään kantavien seurojen muodossa. 
Iso harppaus tapahtui taas 1700-luvulla kasvitie-
teen ja kemian kehittyessä. Tässä yhteydessä on 
syytä mainita ruotsalainen kasvitieteilijä Carl von 

Linné, joka loi yhä käytössä olevan kasvien kaksi-
osaisen tieteellisen nimijärjestelmän. 

Alettiin myös ymmärtää, että kasvit sisältä-
vät erilaisia kemiallisia yhdisteitä, ja tämä havainto 
loi pohjan nykyaikaiselle farmasialle ja fytoterapi-
alle eli kasvilääkinnälle.

Voimakkaasti vaikuttavat aineet ovat aina 
kiehtoneet ihmisiä ja siksi ei olekaan sattumaa, 
että 1800-luvun alussa saksalainen apteekkari 
Sertürner onnistui eristämään morfiinin oopiu-
mista. Tämä oli alku suuntaukselle, jossa rohdok-
sen sijaan mielellään käytetään yhtä ainetta, silloin 
kun se on mahdollista. Uusia lääkeaineita löytyikin 
sitten kasveista runsaasti, mm. reserpiini, digoksii-
ni, kodeiini, noskapiini, pilokarpiini ja ergotamiini, 
vain joitakin mainitakseni. 

Näiden rinnalla käytettiin koko ajan myös 
rohdoksia ja niistä tehtyjä uutteita, esim. rohtovir-
majuurta, mäkikuismaa, arnikkia, pellavansiemen-
tä, kihokkia ja sennanlehteä. Uudempia tulokkaita 
ovat neidonhiuspuu, sahapalmu ja ginsengjuuri, 
jotka rantautuivat Suomeen 1900-luvun loppu-
puolella.

rohdokset nykymaailmassa

Rohdos kuulostaa käsiteenä jo ehkä hieman van-
hanaikaiselta, mutta kyllä niillä edelleen on sijansa 
postmodernissa maailmassa. Monissa Euroopan 
maissa, esim. Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, 
Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa, fytoterapia on 
erittäin suosittua ja näissä maissa on paljon lääke-
tehtaita, jotka tuottavat erilaisia fytoterapeuttisia 
valmisteita eli pääasiassa rohdosuutteita. Tämä 
suuntaus edustaa tutkimukseen perustuvaa fyto-
terapiaa ja valmisteet ovat yleensä hyvin pitkälle 
jalostettuja ja niiden koostumukset ja vaikutukset 
tunnetaan tarkasti. Edellä mainituissa maissa val-
misteet ovat yleensä virallisia lääkkeitä, niitä mää-
räävät myös lääkärit ja niistä saa sairausvakuutus-
korvauksen. 

<  h i l d e g a r d  v o n  b i n g e n

w w w . a b t e i - S t - h i l d e g a r d . d e
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Toinen fytoterapian suuntaus on perinteeseen 
perustuva ja sitä harjoittavat erilaiset terapeutit. 
Käytettävät valmisteet ovat yleensä yksinkertai-
sempia, esim. nesteuutteita kasveista, jotka ovat 
miedompia vaikutukseltaan. Näiden kasvien vai-
kutuksia ei välttämättä ole tutkittu tieteellisesti, 
vaan käyttö perustuu pitkään perinteeseen. Pe-
rinteisesti käytettyjä kasveja ja niiden osia, ovat 
esim. koivun lehdet, voikukan lehdet, kultapiisku, 
siankärsämö, kehäkukka, vadelman lehdet, kaner-
va ja kuusenkerkät. Perinteeseen perustuvaa fy-
toterapiaa käytetään lievempien vaivojen hoitoon 
tai tukihoitona.

Tutkitut rohdokset

Minulta kysytään usein, että onko sitä ja sitä roh-
dosta tutkittu? Tähän minun on yleensä pakko 
vastata vastakysymyksellä, että millaista tutki-
mustietoa kaipaat? Maailman vajaasta 400 000 
kasvilajista noin 10 % on tutkittu kemiallisesti eli 
tiedetään millaisia yhdisteitä ne sisältävät. Vielä 
pienempi osuus, eli n. 3 %, on tutkittu farmako-
logisesti eli tunnetaan niiden vaikutukset ih-
miselimistössä. Ennen kuin tiettyä kasvia voidaan 
jalostaa lääkkeeksi, erittäin keskeisessä osassa 
on toksikologia, eli onko kasvista jotakin vaaraa 
käyttäjälleen. 

Kun kemiallinen koostumus ja vaikutukset, 
jotka usein selvitetään ns. in vitro-kokeilla eli koe-
putkessa, ovat tunnettuja, niin seuraa vielä pitkä 
tutkimusvaihe eli kliiniset tutkimukset, joissa selvi-
tetään rohdoksen käyttöä ihmisillä. Tämä on usein 
ratkaiseva vaihe; vaikka tutkittava rohdos vaikut-
taisi lupaavalta koeputkivaiheessa, on ihmiselimis-

tössä niin monta muuttujaa, että se ei välttämättä 
toimi vastaavalla tavalla. 

Rohdoksia, jotka ovat saavuttaneet tällaisen 
hyvin tutkitun rohdoksen aseman ovat esim. nei-
donhiuspuu, punahattu, mäkikuisma, sahapalmu, 
psylliumsiemen, karpalo ja kalaöljy. Sitten on esim. 
rohtovirmajuuri eli valeriaana, jota on käytetty pit-
kään ja välillä markkinoitu jopa lääkkeenä, mutta 
jonka koostumus ja vaikutukset ovat edelleen hie-
man epäselvät. Siitä ei ole voitu varmuudella osoit-
taa yhtä tiettyä vaikuttavaa ainetta. Sen tiedetään 
vaikuttavan useisiin keskushermoston välittäjä-
aineisiin, mutta ei voida yksiselitteisesti osoittaa 
mikä on rauhoittavan vaikutuksen takana.

Olen valinnut lähempään tarkasteluun kol-
me tutkittua rohdosta, joilla on erilaiset alkuperät 
ja käyttöaiheet. Punahattu tulee Pohjois-Ameri-
kasta, neidonhiuspuu Kauko-Idästä ja mäkikuisma 
on eurooppalainen kasvi. 

Punahattu

Punahattu (Echinacea purpurea) on Pohjois-Ame-
rikasta kotoisin oleva kasvi, jonka Alfred Vogel toi 
Eurooppaan 1950-luvulla. Hän oli saanut kasvin 
siemeniä Sioux-intiaaneilta, jotka käyttivät kasvia 
ulkoisesti haavojen, palovammojen ja hyönteisten 
pistojen hoitoon ja pureskelivat kasvin juurta hoi-
taakseen hammassärkyä ja kurkkukipua. Sisäisesti 
sitä käytettiin kipuun, vatsakramppeihin ja käär-
meen puremiin. Vogelin perustama yritys kehitti 
kasvista oman valmisteen, joka sisältää sekä ver-
sosta että juuresta tehtyä uutetta, ja ryhtyi tutki-
maan sitä nykyaikaisin menetelmin. Tänä päivänä 
sitä markkinoidaan vastustuskyvyn parantami-
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myös hyvin dokumentoitu lukuisissa kliinisissä 
tutkimuksissa. Uute ja sen sisältämät flavonoidit 
ja terpeenit toimivat hermostoa suojaavasti, mm. 
antioksidatiivisesti, parantaen mitokondrioiden 
toimintaa ja säätelemällä hermoston välittäjäai-
neita, sekä vähentävät amyloidiplakin muodostu-
mista aivoissa. 

Neidonhiuspuuta on käytetty vuosikymme-
niä kognitiivisia toimintoja eli mm. muistia, oppi-
mista ja käyttäytymistä, edistävänä rohdoksena, 
mutta viime vuosina sen käytössä on korostunut 
Alzheimerin taudin oireita lievittävä vaikutus. Tämä 
on tietysti erittäin tervetullutta, koska Alzheimerin 
tautiin ei edelleenkään ole parantavaa lääkettä ja 
kaikki, mikä lievittää oireita eikä aiheuta haittoja, 
on hyväksi. Saksassa neidonhiuspuu-uute on ensi-
sijainen lääke, jota lääkärit määräävät dementiaan, 
ja kun sen teho ei enää riitä, niin siirrytään muihin 
lääkkeisiin. Suomessa neidonhiuspuuta sisältäviä 
valmisteita markkinoidaan verenkiertoa edistävinä.

Mäkikuisma

Mäkikuisma (Hypericum perforatum) on Suomes-
sa vanha lääke- ja värikasvi. Monissa muissa kie-
lissä sen nimi viittaa juhannukseen (johannesört, 
Johanniskraut, St. John’s wort) ja kukkanuppuja 
onkin käytetty värjäämään ”juhannuskukkaviinaa” 
kauniin vaaleanpunaiseksi. Tätä viinaa käytettiin 
myös lääkkeenä moneen vaivaan ja Lönnrot kir-
joittaa: ”Kukkaröyhyistä keitettyä vettä on ennen 
nautittu sisällisiä haavoja parantamaan keuhko-
taudissa, verisylyssä j.m.”

Nykyään mäkikuismasta on tullut varteen-
otettava rohdos masennuksen hoidossa. Sen on 

seen ja vaikutus perustuu punahatun sisältämiin 
polysakkarideihin, kahvihappojohdannaisiin sekä 
alkyyliamideihin. 

Nämä yhdisteet edistävät fagosytoosia eli 
valkosolujen toimintaa siten, että ne toimivat en-
tistä tehokkaammin tuhoten esim. elimistöön 
tunkeutuvia mikrobeja, erityisesti viruksia, joita 
vastaan ei ole kovin montaa lääkettä. Tämä vaiku-
tustapa tekee punahatusta ainutlaatuisen, koska 
markkinoilla ei ole lääkettä, joka toimisi vastaaval-
la tavalla. Viime vuosina punahatusta on osoitet-
tu myös suoraa antiviraalista vaikutusta useisiin 
hengitystieinfektioita aiheuttaviin viruksiin. Tällä 
hetkellä onkin iso kysymys olisiko sillä vaikutusta 
myös koronavirukseen.

neidonhiuspuu

Neidonhiuspuu tai temppelipuu (Ginkgo biloba) 
on Kauko-Idästä kotoisin oleva puu, jota nykyään 
näkee ympäri maailmaa puistopuuna. Sen lehdillä 
on hyvin tunnusomainen, viuhkamainen muoto, 
joka tekee siitä helposti tunnistettavan. Se on erit-
täin vanha, n. 300 miljoonaa vuotta, ja kestävä laji. 
Kerrotaan, että ginkgo oli ensimmäinen laji, joka 
toipui Hiroshiman pommitusten jälkeen. 

Kiinassa neidonhiuspuun siemeniä on käy-
tetty perinteisesti keuhkoperäisten sairauksien 
hoitoon, erityisesti astmaan, yskään ja keuhko-
putken tulehduksiin. Eurooppaan neidonhiuspuun 
toi Dr. Willmar Schwabe-lääketehtaan tutkimus-
tiimi 1960-luvulla ja sen lehdistä alettiin kehittää 
uutetta ja tutkia sen vaikutuksia. Syntyi uute EGb 
761, joka on erittäin pitkälle standardoitu ja sil-
le on olemassa patentti. Uutteen vaikutukset on 
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osoitettu kliinisissä kokeissa toimivan paremmin 
kuin lumelääke ja yhtä hyvin kuin useat moder-
nit masennuslääkkeet (imipramiini, amitriptyliini, 
fluoksetiini ja sertraliini) lievän ja keskivaikean ma-
sennuksen hoidossa aiheuttaen vähemmän hait-
tavaikutuksia kuin nämä lääkkeet. Tämä kuulostaa 
kuitenkin liian hyvältä ollakseen totta ja mäkikuis-
maan liittyykin eräs käyttöä hankaloittava asia, 
nimittäin sen yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa. 

Ensimmäiset raportit ilmestyivät tieteellises-
sä kirjallisuudessa vuonna 1999, jolloin kerrottiin, 
että mäkikuisman ja useiden lääkkeiden, mm. eh-
käisypillereiden, hiv-lääkkeiden ja kudosten hylki-
misreaktioita estävien lääkkeiden, samanaikainen 
käyttö johtaa lääkkeiden tehon heikentymiseen, 
koska mäkikuisman aineosat nopeuttavat niiden 
metaboliaa. Tämä onkin johtanut varovaisuuteen 
mäkikuisman käytön suhteen, mutta se on edel-
leen hyvä lääke masennukseen, varsinkin jos käyt-
täjällä ei ole muuta lääkitystä.

yhteenveto

Moderniin fytoterapiaan suhtaudutaan tieteessä 
suurella vakavuudella. Kuten toivon mukaan edellä 
kuvatuista esimerkeistä käy ilmi, kaikki mahdolli-
set yksityiskohdat selvitetään eli kasvin alkuperä, 
geenit, kemiallinen koostumus, vaikutukset in vitro 
(koeputkessa), vaikutukset elävässä organismissa 
(koe-eläimet tai solukkoviljelmät) ja ihmisillä. 

Toksikologiaan eli mahdollisiin myrkyllisiin 
vaikutuksiin kiinnitetään erityisen suurta huomio-
ta, koska myös lähihistoriasta löytyy ikäviä esi-
merkkejä myrkytystapauksista. Tästä huolimatta 
edelleen on käytössä monia perinteisiä rohdoksia, 
joiden vaikuttavia aineita eikä vaikutustapoja tun-
neta, mutta jotka silti toimivat. Tästä esimerkkinä 
jo aikaisemmin mainitsemani rohtovirmajuuri. 
Näin ollen voinkin lopuksi todeta, että rohdosten 
käyttöön liittyy sekä tiedettä että mystiikkaa.

yvonne holM
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hyönTeiSeT ovaT hyvin tunnetuista 
eliöryhmistä ylivoimaisesti laajimmalle levinnyt 
ja lajirikkain eliöryhmä, mutta niistä perhoset ja 
erityisesti päiväperhoset ovat jo historialliselta le-
vinneisyydeltään eurooppalaisittain hyvin tunnet-
tuja. Itseasiassa päiväperhosista tuli ensimmäinen 
eliöryhmä, jonka levinneisyysalueiden siirtymisillä 
todistettiin nykyään käynnissä olevan lämpenemi-
sen vaikutukset lajistoon vuonna 1999 Naturessa 
julkaistussa artikkelissa (Parmesan ym. 1999). 

Ilmasto on aiemminkin toki muuttunut ja 
erityisesti kovakuoriaislajiston muutoksista on pal-
jon tietoa, koska ne säilyvät kovan kitiinikuo rensa 
ansiosta muita hyönteisiä paremmin maa  perässä 
ja varsinkin soistuneilta alueilta ja järvisedimen-
teistä on paikoin runsaasti kovakuoriaisfossiileja. 
Ne kertovat valtaisista ilmastollisista muutoksista 
Euroopan lajistosta, jotka tosin tunnetaan nisäkäs-
fossiilien ansiosta varsin hyvin. 

Ääriesimerkkinä on kuitenkin se fakta, että 
nykyisessä Iso-Britanniassa eli noin 100 000 vuot-
ta sitten lajisto, jota nykyään löytääkseen joutuu 
menemään refugisille kylmille rinne aroille Taymy-
rin niemimaalle ja Magadaniin saakka. Muutos on 
dramaattinen eikä se todellakaan ole pelkästään 
ilmastollista vaikutusta. 

Hyönteiset ovat fantastinen ryhmä tutkia 
lajien levinneisyyttä. Lajin häviäminen tyystin, tar-

koittaa yleensä sen elinympäristön ja resurssien 
lähes totaalista häviämistä suhteessa alkuperäi-
seen määrään. Laajemmassa maantieteellisessä 
tarkastelussa lajimäärä säilyy kuiten valtavana ja 
todistusarvo suurena. 

Jos tarkastelemme ravinnonkäytöltään var-
sin suuripiirteisten eli polyfagien maayökkösten 
levinneisyyksiä niin huomaamme, että niiden suu-
rin lajistodiversiteetti suuntautuu ruohomaille ja 
niissä onkin koko joukko viljelykasvien tuholaisia. 
Monien lajien levinneisyys on ällistyttävän laaja 
ja useat pohjoiset lajit ovat luontaisesti levinneet 
ympäri pohjoisen pallonpuoliskon. 

Tämä on nykytilanteen huomioonottaen 
hieman erikoista, koska ruohomaita ei juuri ole 
jäljellä pohjoisessa, vaan ne painottuvat eteläi-
simmille kuiville aroalueille. Vastaavasti maayök-
kösiin myös kuuluvat taigan metsälajit, joiden 
elinympäristöä on maailman suurin yhtenäinen 
maabiomi pohjoinen havumetsävyöhyke, ovat yl-
lät tävän suppeita levinneisyysalueeltaan, mikä ei 
ravintokasvien perusteella selity. Tässä ryhmässä 
vain muutama tundran laji on levinnyt nearktiselle 
alueel le saakka. 

Ruohomaiden lajisto on Suomessa Punaisen 
kirjan (1999) perusteella aivan yhtä suuressa ah-
dingossa kuin vanhan metsän lajisto, joka tietenkin 
kuvastaa Suomen paradoksaalista tilannetta met-

Ilmastonmuutos on noussut 

viimeisten vuosikymmenien aikana 

kaikkien huulille ja viime aikoina Keski-

Euroopasta ja muual takin maailmasta 

on kuulunut huolestuttavia 

uutisia hyönteisten ja 

pölyttäjien 

katoamisesta. 

koittaa yleensä sen elinympäristön ja resurssien 



40

siin. Vanhaa metsää ei juuri ole ja nuorta ja mui-
hin elinympäristöihin levitettyä nuorta metsää on 
liikaa. Huolimatta tästä erilaisille perinnebiotoo-
peille, pienlentokentille, soranottoalueille ja Puo-
lustusvoimain ampuma-alueille keskittyvän uhan-
alaisen avomaalajiston ahdingosta, meille näyttää 
koko ajan tulevan lisää uhanalaisia lajeja etelästä ja 
kaakosta – myös moni uhanalainen ja hävinnyt laji 
on tullut takaisin. 

Monet lajit parkkeeraavat välillä hyvinkin ris-
tiriitaisillle paikoille ja aiheuttavat yhteiskunnallista 
ristivetoa, kun pitäisi ryhtyä suojelemaan ihmisen 
luomia elinympäristöjä. Lihansyönnin ja karjanpi-
don vastustajille voi tulla yllätyksenä, että lehmän-
läjillä elää Suomessa ainakin satoja hyönteislajeja, 
joilla kullakin on omat ympäristövaatimuksensa. 
Nämä herättävät monissa ihmisissä pohdintaa, 
kuuluvatko tällaiset meistä riippuvaiset tai ilmas-
ton lämmetessä leviävät lajit maamme luontoon 
lainkaan? 

Mielestäni uhanalaisuuden tarkastelussa 
ja ilmastonmuutoksen pelossa on hyvä muistaa 
ymmärryksen parantamiseksi ajallisen tarkastelun 
merkitys – on vaikea ennustaa tulevaisuutta, jos 
ei tunne historiaa. Mistä suomalainen luonto on 
kotoisin, minkälaiseen maailmaan me ja ympäril-
lämme olevat lajit ovat syntyneet, mikä on niiden 
normaali? 

Elämme nyt holoseenikautta, jota edelsi mil-
joonia vuosia jatkunut pleistoseenikausi, jonka ai-
kana käytännössä suurin osa moderneista lajeista 
on syntynyt aiemmista kantamuodoistaan. Pleis-
toseenikauden loppupuolella toistuvat jääkaudet 
synnyttivät paljon lajeja, joille jäätiköiden vetäyty-
minen jätti erinomaiset leviämismahdollisuudet, 
mutta lämpökausille ne aina supistuivat. 

Pleistoseenikauden valtiaita olivat suuret 
heinä- ja ruohoaroja laiduntavat nisäkkäät, jotka yl-
läpitivät ruohomaita ja laidunnus ulottui luonnos-
sa melkein kaikkialle. Monin paikoin metsämaiden 
kasvillisuus oli nykyistä avoimempaa, ruohokasve-
ja ja heinää oli enemmän ja vastaavasti sammalia 
ja varpuja vähemmän. Puusto soli monin paikoin 
savannimaista, kookkaampaa ja usein vioittunutta. 

Ihmisen hävitettyä suuret nisäkkäät – joi-
den tiheys vastasi aiemmin sitä, mikä on nykyisillä 
edustavimmilla Afrikan suojelualueilla – pohjoinen, 
kosteampien alueiden ruohoaro katosi ekosystee-
minä. Sen korvasi vuoristojen refugioalueilta levin-
nyt metsä ja pohjoinen havumetsävyöhyke, joka 
ensimmäistä kertaa ulottui yhtenäisenä mereltä 
merelle. Vaativa arokasvillisuus vetäytyi tai kuo-
li sukupuuttoon tai jatkoi opportunisesti elämää 
jokivarsilla, metsäpaloalueilla tai vaikka topografi-
sesti haastavilla alvari-, harju ja dyynialueilla. 

Alun perin siperialainen metsälajisto, kuten 
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mm. liito-orava pääsi leviämään idästä Pohjois-
Eurooppaan. Samalla ruohomaiden lajistoon 
kohdistui dramaattinen umpeenkasvun uhka ja 
sukupuuttovelka, joka käsitti kaikki lämpimät man-
tereet. 

Huomattava osa keskustelusta, joka liittyy 
lajiston monimuotoisuuteen ja ilmastonmuu-
tosuhkaan unohtaa edellä mainitun historian ja 
ruohomaiden lajistovaatimukset, joita ihmisen 
maankäyttö ja karjatalous aiheuttaa. Olemme 
käännekohdassa, jossa pitäisi ymmärtää, että 
elämme menneen maailman lajiston keskellä ja 

yhteiskunnan toimintojen on suuntauduttava si-
ten, että se tukee uhanalaisten lajien esiintymistä 
ja mahdollisuuksia. 

Tämän työssä ja sen tuloksien arvioinnis-
sa hyönteiset ja varsinkin perhoset ovat suuressa 
roolissa. Siinä, missä metsää suojellaa hakkaamat-
ta jättämisellä, voidaan ruohomaiden lajistoa suo-
jella monimuotoisemmin ja myös rakennetussa 
ympäristössä. Vaikka kasvit olisivatkin istutettuja 
tai kylvettyjä – hyönteiset saapuvat paikalle itse 
ja mitattavissa määrin. Isoapollo ja ritariperhonen 
ovat hyönteisten vielä elossaolevaa megafaunaa.

jaaKKo Kullberg

f m ,  b i o l o g i

y m p ä r i S t ö a S i a n t u n t i j a

41

ullberg

i a n t u n t i j a



42

a h o m a n S i K K a ,  f r a g a r i a  v e S c a ,  p l  2 6  j a  S i n i v u o K K o ,  a n e m o n e  h e p a t i c a ,  p l  2 1 .

f r i e d r i c h  g o t t l o b  h a y n e ,  g e t r e u e  d a r S t e l l u n g  u n d  b e S c h r e i b u n g  d e r  i n  d e r  a r z n e y K u n d e  

g e b r ä u c h l i c h e n  g e w ä c h S e .  b e r l i n ,  S e l b S t v e r l .  1 8 0 5 – 1 8 3 7 .  KAnsAllisKriJAsTo,  coll.  JohAn henning

o ,  a n e m o n e  h e p a t i c a ,  p l  2 1 .



43

jOHANNES ENrOtH | 
alkuPeRäinen, 
tulokas, vieRas?

SuoMi on SaanuT nykyisen lajikirjon-
sa viimeisimmän jääkauden jälkeen eli vähitel-
len noin 11 000 vuoden aikana. Viimeisen puolen 
vuosisadan aikana lajien ilmaantumistahti on ollut 
kasvamaan päin, vaikka kaikki lajit eivät pitemmän 
päälle Suomessa pärjää. Nopeutuminen johtuu 
ilmastonmuutoksen ohella kansainvälisen liiken-
teen ja kaupan lisääntymisestä.

Lajit on tapana jakaa luonnonvaraisiin tai al-
kuperäisiin, tulokkaisiin ja vieraslajeihin. Rajat ovat 
kuitenkin kuin veteen vedeltyjä ja määritelmätkin 
ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet, ainakin 
kasvien kohdalla, ja minä keskityn tässä kasveihin. 
Vielä 1990-luvulla puhuttiin vain alkuperäisistä ja 
tulokaslajeista. Alkuperäisiksi katsottiin kasvilajit, 
jotka ovat levinneet tai leviävät Suomeen omin 
avuin, ihmisestä riippumatta, ja asettuneet ilman 
ihmisen vaikutusta syntyneille kasvupaikoille. Toi-
sin sanoen alkuperäiset lajit olisivat täällä, vaikka 
ihmistä ei olisi olemassa. 

Tulokkaat on ihminen tavalla tai toisella tuo-

Eliölajit leviävät kaikkialle, minne 

pystyvät. Rajoitteet liittyvät joko 

leviämiskykyyn tai ympäristöön. 

Jos leviämiskyky on kunnossa, 

ilmastonmuutos edistää 

suuressa mittakaavassa uusien 

alueiden valloittamista ja lajien 

leviämistä erityisesti etelästä yhä 

pohjoisemmaksi. 

nut Suomeen ja ne kasvavat ihmisen tekemissä tai 
muokkaamissa paikoissa. 

Juha Suomisen ja Leena Hämet-Ahdin vuon-
na 1993 ilmestyneessä katsauksessa ”Kasvistom-
me muinaistulokkaat: tulkintaa ja perusteluja” 
(Norrlinia 4) ei esiinny sanaa vieraslaji lainkaan. 
He puhuvat vain alkuperäisistä ja tulokaslajeista, 
vaikka parissa kohdassa mainitaan ”vierasta pe-
rua” olevia, lähinnä rikkalajeja. Tulokkaat jaetaan 
muinais- ja uustulokkaisiin. Pohjoismaissa rajana 
yleensä pidetään 1600-luvun alkupuolta. Tuolloin 
ei juurikaan ollut ”botanisteja” kirjaamassa kasvi-
havaintoja muistiin ja toisaalta muinaistulokkaan 
saapumista ei voida ajoittaa suhteellisen äskettäi-
seksi. Tiedot ovat siis hataria ja monen lajin tule-
misen ajankohta hämärän peitossa. 

On syytä erottaa satunnaiset tulokkaat va-
kiintuneista. Satunnaiset tulevat ja kestävät ehkä 
yhden tai muutaman kasvukauden sitten kadotak-
seen, vakiintuneet puolestaan löytävät paikkansa, 
pystyvät lisääntymään tarpeeksi hyvin ja muuttu-
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vat pysyväksi osaksi alueen kasvistoa. Tässä yh-
teydessä on paikallaan yksi selvennys. Termejä 
kasvillisuus, kasvisto ja kasvusto käytetään usein 
väärin, vaikka niillä on täsmälliset määritelmät. 
Kasvillisuus on laajin käsite ja tarkoittaa jonkin 
alueen kasviyhdyskuntien, kasvupaikkavaatimuk-
siltaan saman  laisten lajien, muodostamaa koko-
naisuutta. Kasvisto tarkoittaa paikallista tai alu-
eellista kasvilajistoa, joka siis voidaan esittää 
yksinkertaisesti lajiluettelona. Kasvusto on yhden 
lajin muodostama yhtenäinen laikku, voidaan pu-
hua vaikkapa mustikka- tai metsälauhakasvustos-
ta. Lause ”aarniometsässä on todella tiheää kas-
vustoa” särähtää botanistin korvassa pahasti. 

vieraslajit

Viime vuosikymmeninä osaan tulokkaista on, osin 
ilmastonmuutoksen seurausten vuoksi, lyöty vie-
raslaji-leima. Uusien määritelmien mukaan tulo-
kaslajit ovat levinneet tänne luontaisesti, ja tämä-

hän vastaa käytännössä aiempaa alkuperäislajin 
määritelmää. Tulokaslajien kanssa on vain opitta-
va tulemaan toimeen, sikäli kuin ne pitkän päälle 
tulevat täällä toimeen. Vieraslajit tulevat, eivät 
ehkä yllättäen, mutta pyytämättä kyllä, ja ne ovat 
ihmisen tahallisesti tai tahattomasti levittämiä. 
Vieraslajeista on usein erilaista haittaa luonnonva-
raisille lajeille; siksi niiden kanssa ei tarvitse oppia 
tulemaan toimeen. Nimenomaan haitta on tullut 
uutena asiana näihin määrittelyihin. 

Suomeen vakiintuneista eläimistä esimer-
kiksi supikoira ja rotta ovat haitallisia vieraslajeja 
– ja jos halutaan vähän piruilla, niin on myös tänne 
ihan tahallisesti ja vasiten levinnyt ihminen. Supi-
koirasta ja rotasta on haittaa esimerkiksi linnuille, 
koska ne syövät lintujen munia. Ihmisestä puoles-
taan on haittaa... no, suoraan sanottuna kaikille 
muille lajeille, enemmän tai vähemmän.

Painetaan perusteltu kyynisyys taka-alalle 
ja pureudutaan tarkemmin vieraslajeihin ja niiden 
haitallisuuteen. Vieraslaji on ihmisen myötävaiku-

e d m é  b o u c h a r d o n , 

l a  m o r t  a u x  r a t S

les cris de pAris,  Types eT 
physionoMies d’AuTrefois. 
… ouVrAge AccoMpAgné 
de … grAVures,  by fournel, 
VicTor.  originAl held And 
digiTised by The briTish 
librAry
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tuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten 
mantereen, meren tai vuoriston, ja levinnyt alueel-
le, minne se muuten ei olisi ainakaan vielä levinnyt. 
Haitallinen vieraslaji on ikävämpi tapaus, koska se 
uhkaa luonnon monimuotoisuutta, maataloutta, 
terveyttä tai turvallisuutta. Haitallisuuteen liittyy 
maantieteellinen aspekti riippuen siitä, kuinka laa-
jalla alueella laji katsotaan haitalliseksi. 

Siksi Euroopan unionilla on oma luettelonsa 
merkityksellisistä haitallista vieraslajeista, joiden 
aiheuttamien haittojen torjuminen edellyttää koko 
maanosan laajuisia toimia. Luettelossa on yhteen-
sä 67 kasvi- tai eläinlajia. Suomella on vastaava 
luettelo 16 kansallisesti merkityksellisestä haital-
lisesta vieraslajista, joiden haittojen ehkäiseminen 
on suomalaisten viranomaistahojen vastuulla. 
Haitoista pitää olla tieteellistä näyttöä, ennen kuin 
laji lisätään mustalle listalle. Haitallinen vieraslaji 
pitää mahdollisuuksien mukaan tuhota ja sitä ei 
saa tuoda maahan, pitää hallussa, kasvattaa, levit-
tää tai päästää luontoon. 

Kansallisesti haitallisia kasvilajeja

Nopeasti levinnyt komealupiini (Lupinus polyphyl
lus) on varsinainen susi lampaan vaatteissa. Joi-
denkin mielestä se on kovin kaunis peittäessään 
teiden pientareita aaritolkulla, mutta minä näen 
siinä vain violetinsävyistä kuolemaa. Voimakkaana 
kilpailijana komealupiini syrjäyttää kissan- ja muut 
kellot, päivänkakkarat, matarat ja niin edelleen, ja 
vie niiltä sekä kasvupaikat että pölyttäjät. Typpeä 
sitovana hernekasvina se muokkaa maaperää it-
selleen sopivaksi. Lisäksi se kilpailee pölyttäjistä 
sekä luonnon- että viljeltyjen kasvien, kuten rypsin 
ja hedelmäpuiden, kanssa. Sen on todettu vähen-
tävän kasvien kannalta tärkeää hyönteislajistoa ko-
konaisuudessaan.

Komealupiini tuotiin Eurooppaan Pohjois-
Amerikasta vuonna 1826 rehu- ja koristekasviksi. 
Vaikka sota sitä vastaan näyttää hävityn, sen leviä-
mistä on edelleenkin syytä torjua paikallisin tais-
teluin. Laji leviää pohjoiseen, mutta on toistaiseksi 

l u p i n u S  p o ly p h y l l u S  |  AgefoTosTocK / AlAMy sTocK phoTo
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vain paikallinen poronhoitoalueella eikä vielä ole 
ehtinyt Pohjois-Lappiin asti. 

Jos lupiineja on vain muutama, ne voi kaivaa 
maasta juurineen. Laajemmat kasvustot on syytä 
niittää kukinta-aikaan, ennen siementen kypsy-
mistä. Niittojäte on korjattava pois maaperää re-
hevöittämästä. Siemenpankista putkahtelee uusia 
kasveja seuraavina vuosina, joten lajin poistami-
nen vaatii pitkäjänteisyyttä. 

Kurtturuusu (Rosa rugosa) on haitallinen 
vieraslaji sieltä pahimmasta päästä. Siitä jalostetut 
tarhakurtturuusut (Rosa rugosa -lajikkeet) eivät 
kuitenkaan ole sääntelyn alaisia. Haitallisella muo-
dolla on kukassa tavallisesti viisi terälehteä, jalos-
tetuilla enemmän. Kurtturuusu kasvaa luontaisesti 
Itä-Aasiassa, hiekkaisilla ja soraisilla Tyynen val-
tameren rannoilla, ja Suomessa se leviää saman-
kaltaisille paikoille. Sen kiulukat kelluvat vedessä, 
mikä edesauttaa uusille rannoille pääsemistä. 

Ikävä kyllä kurtturuusulla on vahva vaakajuu-
rakko, jonka palasista se voi lisääntyä kasvullisesti. 

Siksi lajin poistaminen on erityisen työlästä – kaik-
ki juurakotkin pitäisi saada kaivettua ylös. Käytän-
nössä pensaat usein pitää näännyttää hengiltä, 
eli poistaa kaikki nuoret versot muutaman kerran 
kesässä noin 3–4 vuoden aikana, kunnes uusia ei 
enää tule. 

Parhaiten kurtturuusun leviämistä puutar-
hasta luontoon voi estää keräämällä kiulukat pois 
syksyllä, ennen kuin linnut ehtivät levittää niitä. 
Myös tarhalajikkeiden kiulukat on syytä kerätä, 
koska niiden siementuotanto vaihtelee lajikkeit-
tain, vuosittain ja puskittain. Lajin perusmuodon 
kasvattaminen kielletään 1.6.2022 alkaen sekä 
yleisillä että yksityisillä alueilla. Tämän jälkeen alu-
een omistajan on hävitettävä kurtturuusut.

Kurtturuusu on levinnyt 1800-luvun puolivä-
lin jälkeen Euroopassa, ja Suomessa viljelykarku-
laisena 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Se jatkaa 
voimakasta leviämistään erityisesti saaristoissa ja 
Itämeren rannoilla. Pohjoisimmat esiintymät ovat 
Rovaniemen tienoilla. Kurtturuusu muodostaa lä-

p h i l i p p  f r a n z  v o n  S i e b o l d 

a n d  j o S e p h  g e r h a r d 

z u c c a r i n i  -  f l o r a  j a p o n i c a , 

S e c t i o  p r i m a  ( t a f e l b a n d ) .
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pipääsemättömiä kasvustoja ja vie elintilan ranto-
jen muilta kasvilajeilta, mikä puolestaan vaikuttaa 
hyönteislajistoon. 

Japanin- ja sahalinintatar (Reynoutria japo
nica, R. sachalinensis) ovat aika lailla toisiaan 
muis  tuttavia, metrien korkuisia, pysty- ja nopea-
kasvuisia. Sahalinintatarta sanottiin aiemmin jätti-
tattareksi. Molemmat ovat suosittuja piha- ja puu-
tarhakasveja ja haitallisia vieraslajeja. Molemmilla 
on ontot, selvästi nivelikkäät varret ja isot lehdet. 

Japanintatar kasvaa noin 3-metriseksi ja sen 
lehdet ovat tylppätyviset. Sahalinintatar voi par-
haimmillaan olla 5-metrinen ja sillä on jopa 40 
senttiä pitkät, herttatyviset lehdet, eli ruodin koh-
dalla on selvä lovi. Molemmilla on monivuotinen 
juurakko, josta joka vuosi kasvaa uusia versoja. 
Jopa metrin vuodessa kasvavan juurakkonsa vuok-
si tattaret muodostavat laajoja, tiheitä kasvustoja, 
joissa muut kasvit eivät tule toimeen ja puiden 
siemenet eivät pysty itämään. Voimakkaat versot 
voivat kasvaa asfaltinkin läpi.

Tattaret tuotiin Itä-Aasiasta Eurooppaan 
1800-luvulla lähinnä koriste- ja rehukasveiksi. 
Suomessa ne eivät toistaiseksi pysty tuottamaan 
siementä, mutta tilanne voi muuttua ilmaston 
lämmetessä. 

Molemmat ovat leviämässä lähinnä Etelä-
Suomessa. Kasvustoja voi näännyttää samaan ta-
paan kuin kurtturuusunkin. Hyviä tuloksia on saatu 
leikkaamalla varret tyven yläpuolelta ja laittamalla 
onttoihin tynkiin torjunta-ainetta. Tälläkin me-
netelmällä kasvuston häviäminen vie muutaman 
vuoden.

Japanin- ja sahalinintatar ovat lähilajeja, ja 
niiden risteymää kutsutaan tarhatattareksi (R. × 
bohemica, entinen hörtsätatar). Se on ominaisuuk-
siltaan kantalajiensa välimuoto, mutta monien ris-
teymien tapaan saattaa olla vielä voimakkaampi 
kilpailija kuin kumpikaan niistä. Kaikkien isojen ta-
tarten kasvustoja voi torjua samoilla menetelmillä.

lisää TieToA hAiTAllisisTA VierAslAJeisTA 
löyTyy luonnonVArAKesKuKsen (luKe) 
VierAslAJiT.fi  siVulTA (hTTps://VierAslAJiT.
fi/)  JA niiden leVinneisyyTTä suoMessA 
Voi Käydä KATseleMAssA helsingin 
yliopisTon KAsViMuseon ylläpiTäMässä 
KAsViATlAKsessA (hTTp://KoiVu.luoMus.
fi/KAsViATlAs/).  seKä VierAslAJiT.fi 
eTTä lAJi .f i  siVusToillA (hTTps://lAJi .
f i/)  Voi ilMoiTTAA hAVAnnoisTA.  KAiKKi 
hAVAinnoT oVAT TärKeiTä,  JoTTA pysyTään 
Kärryillä lAJien leViäMisesTä JA VoidAAn 
suunniTellA TorJunTAA.

r e y n o u t r i a - j a p o n i c a , 

g e o r g e - t h u r b e r S  1 8 6 8 .
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LEENA MALkkI | 
teRRoRisMin 
tRenDit ja 
tulevaisuus

Terrorismia on pidetty koko 2000-luvun 

yhtenä keskeisenä turvallisuusuhkana 

länsimaissa. Viime vuosina tämän 

uhan näkyvin ilmentymä on ollut 

Isisin toiminta Syyriassa ja Irakissa 

sekä Isisin nimissä länsimaissa 

tehdyt terrori-iskut. Varsinkin vuosina 

2015-2016 tapahtuneet iskut eri 

puolilla Eurooppaa ja lopulta myös 

Turussa saivat osakseen valtavaa 

mediahuomiota. 
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Kattavin saatavilla oleva lähde on Global 
Terrorism Database (GTD), joka on maailman 
suurin terrorismitietokanta. Tietokannan mukaan 
iskujen määrä olisi noussut globaalisti ajan myötä, 
mutta iskujen määrän kehitys eri alueilla on ollut 
hyvin vaihtelevaa. GTD ei ole sekään mitenkään 
täydellinen lähde, sillä terrorismin tilastointi on 
parantunut ajan myötä huomattavasti. 

Tiedot ovat paljon kattavampia 2000-luvul-
la tapahtuneista iskuista kuin esimerkiksi 1970-lu-
vulta, jolloin tietokannan sisältämien tietojen 
kerääminen alkoi. Merkittävä osa iskujen määrän 
kasvusta on siis todennäköisesti seurausta tilas-
toinnin paranemisesta.

Tietokannasta on vaikea löytää tukea sil-
le, että terrorismista huolestuminen 2000-luvun 
alussa olisi ollut kytköksissä terrorismin yleistymi-
seen. 1990- ja 2000-luvun taitteessa ei nimittäin 
tapahtunut minkäänlaista merkittävää muutosta 
iskujen määrässä. Global Terrorism Databaseen 
rekisteröityjen iskujen määrä lähti kyllä kasvuun 
2010-luvulla, mikä johtui suurissa määrin siitä, 
että tietojenkeruumenetelmää parannettiin huo-
mattavasti. 

Terrori-iskujen globaali määrä on itse asiassa 
ollut sittemmin laskussa jo vuodesta 2015. 

Terrorismin saamaa poikkeuksellista huo-
miota ei oikein selitä kuolonuhrien määräkään. 
Saattaisi nimittäin olla niin, että kokemus terroris-
min uhan vakavuudesta johtuu siitä, että iskuissa 
kuolee nykyisin enemmän ihmisiä kuin ennen. 

Syyskuun 11. päivän iskut olivat poikkeuksel-
linen tuhoisa iskusarja, mutta keskimääräinen kuo-
lonuhrien määrä per terrori-isku ei ole mitenkään 
mainittavasti kohonnut. Se on tällä hetkellä noin 
2-3 uhria per isku. Satoja kuolonuhreja vaativat is-
kut ovat edelleen hyvin harvinaisia, niin kuin ovat 
kymmeniäkin uhreja vaativat iskut.

voi TäySin KiiSTaTTa Sanoa, 
että terrorismi on ollut syyskuun 11. päivän is-
kujen ja Yhdysvaltojen sen jälkeen julistaman 
terrorismin vastaisen sodan myötä maailman-
politiikan keskiössä. 

Terrorismi on kuitenkin sen tyyppinen ilmiö, 
että sillä on taipumus saada osakseen suhteet-
toman paljon mediahuomiota – varsinkin silloin, 
kun iskut tapahtuvat länsimaissa. Iskut ovat hyvin 
moderniin mediaympäristöön sopivia dramaatti-
sia ja visuaalisia tapahtumia. 

Terrorismi on myös juuri sellainen uhka, 
jota ihmisellä on taipumus yliarvioida – ihminen 
kun ei perusta pelkojaan tilastoihin vaan enem-
mänkin tunteisiin. Yliarvioiduksi tulevat erityi-
sesti tunteita herättävät ja helposti kuviteltavissa 
olevat uhkat, joilta on vaikea suojautua omalla 
toiminnallaan. 

Lisäksi meillä on toistuvasti taipumus ko-
kea, että oman aikamme terrorismi on jotenkin 
uudenlaista ja uhkaavampaa.

Siksi onkin paikallaan pohtia sitä, onko ter-
rorismi tosiaan ollut 2000-luvulla aiempaa ylei-
sempää tai tuhoisampaa kuin ennen. Entä miltä 
terrorismin tulevaisuus näyttää? 

onko terrorismi yleistynyt?

Tutkimustulosten perusteella terrorismi vaikut-
taa lisääntyneen jonkin verran, mutta ei lainkaan 
niin systemaattisesti kuin usein ajatellaan. Tähän 
pitää kuitenkin liittää sellainen merkittävä varau-
ma, että käytössä ei ole sellaisia johdonmukaisia 
tilastoja terrori-iskuista, jotka mahdollistaisivat 
pitkän aikavälin trendien luotettavan arvioinnin. 
Tämän vuoksi jokaiseen varmoin äänenpainoin 
esitettyyn väitteeseen terrori-iskujen määrän ke-
hityksestä on hyvä suhtautua kriittisesti. 
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Terrorismi 2000-luvun länsi-

euroopassa

Terrori-iskujen määrä ja sen kehittyminen vaih-
televat valtavasti alueittain. Kokonaisuudessaan 
terrorismista suurin osa tapahtuu maissa, joissa 
on menossa laajempi aseellinen konflikti. 2010-lu-
vulla tapahtuneista iskuista melkein puolet on ta-
pahtunut Irakissa, Afganistanissa tai Pakistanissa. 
Jos otetaan mukaan top-kymmenen maata, niin 
päästään jo kolmeen neljäsosaan.

Globaalissa mittakaavassa katsottuna terro-
rismi ei tosiaankaan ole mitenkään erityisesti juuri 
Länsi-Euroopan ongelma. Länsi-Euroopassa on ta-
pahtunut vain noin kaksi prosenttia kaikista Global 
Terrorism Databaseen listatuista terrori-iskuista 
viimeisen vuosikymmenen aikana. 

Vaikka vain pieni osa terrori-iskuista tapah-
tuukin Länsi-Euroopassa, niin voisiko mielikuva 
terrorismin yleistymisestä liittyä siihen, että näin 
on tapahtunut juuri täällä? Terrorismia koskevia 
käsityksiämme kun on aina värittänyt voimakkaas-
ti se, mitä juuri länsimaissa on tapahtunut. 

Länsi-Euroopan terrorismiluvut ovat nekin 
vähän hämmentävää katsottavaa. Terrorismi ei 
ole ollut 2000-luvulla mitenkään erityisen yleistä 
Länsi-Euroopassa, varsinkaan sen ensimmäisen 
vuosikymmenen aikana. 1970-80-luvuilla terrori-
iskuja tapahtui selvästi enemmän.

Tilanne on samankaltainen myös, jos tarkas-
tellaan iskujen sijasta kuolonuhrien määrää. Terro-
rismissa myös kuoli vuosittain enemmän ihmisiä 
1970-80-luvuilla kuin 2000-luvulla.

Terrori-iskujen määrä kyllä kasvoi vuosien 
2015-2016 tienoilla (samoin kuin niissä kuolleiden 
määrä). Määrä ei ollut kuitenkaan historiallisesti 
katsoen mitenkään erityisen korkea. Poikkeuksel-
lisia olivat pikemminkin 1990-luku ja 2000-luvun 

alkuvuodet, jolloin terrori-iskuja tapahtui Länsi-
Euroopassa poikkeuksellisen vähän. 

1970-80-lukujen levottomat vuodet

Mitä sitten 1970-80-luvuilla oikein tapahtui? Sil-
loinkin Euroopassa koettiin elettävän terrorismin 
nousukautta.

Suurin osa tuon aikakauden iskuista liittyi 
Pohjois-Irlannin konfliktiin, joka leimahti väkival-
taiseksi 1960-70-luvun taitteessa. Paljon tuhoisia 
iskuja tehtiin myös Baskimaassa, jossa ETA-jär-
jestö ajoi baskialueiden itsenäistymistä väkivallan 
keinoin 1960-luvun lopulta aina 2000-luvun puo-
lelle asti. 

1970-80-luvuilla Länsi-Euroopassa toimi 
myös useita pienehköjä vallankumouksellisia va-
semmistojärjestöjä, kuten Saksan punainen ar-
meijakunta ja Punaiset prikaatit. Nämä tekivät 
esimerkiksi pommi-iskuja Yhdysvaltojen armeijan 
tukikohtiin Euroopassa ja ottivat poliitikkoja ja lii-
ke-elämän edustajia panttivangiksi.

Samoihin aikoihin nähtiin myös useita pales-
tiinalaisjärjestöjen iskuja kuten lentokonekaappa-
uksia. Iskun kohteeksi joutuivat myös Münchenin 
olympialaiset vuonna 1972, kun palestiinalaisten 
iskuryhmä otti Israelin olympiajoukkueen jäseniä 
panttivangeiksi olympiakylässä.

Mikä erottaa 1970-80-lukujen terrorismin 
nykypäivän terrorismista on se, että se vaikutti 
olevan alueellisesti keskittyneempää ja ennakoi-
tavampaa. Jihadistinen terrorismi vaikuttaa sen 
sijaan paljon ennakoimattomammalta – iskuja 
tuntuu voivan tapahtua missä tahansa. Siinä mis-
sä tämä pitää osin paikkansa, terrorismi keskittyy 
tosiasiassa varsin voimakkaasti Ranskaan, Isoon-
Britanniaan ja Espanjaan.
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jihadistinen terrorismi on yleistynyt

Jos tarkastelun kaventaa pelkästään jihadistiseen 
terrorismiin Länsi-Euroopassa, niin sitten voi sa-
noa, että terrorismi on yleistynyt. Jihadistiset ter-
roriteot olivat Länsi-Euroopassa harvinaisia vielä 
1990-luvulla ja 2000-luvun alussakin, mutta iskut 
ja iskusuunnitelmat alkoivat yleistyä Syyrian ja Ira-
kin konfliktin aikana. Suurin osa viime vuosien tu-
hoisimmista terrori-iskuista Länsi-Euroopassa on 
ollut nimenomaan jihadistisia iskuja. 

Nationalistis-separatistinen ja vasemmis-
tolainen terrorismi taas on puolestaan pitkälti hii-
punut sitten 1990-luvun, vaikka ei ole kokonaan 
hävinnytkään.

Sittemmin jihadististen iskujen määrä on 
alkanut sekin vähentyä. Tutkijat odottavat kui-
tenkin varsin yleisesti, että iskuja nähdään vielä 
useamman vuoden ajan. Ne eivät välttämättä tule 
olemaan suurimittaisia Isisin itsensä järjestämiä, 
vaan pienempiä, helpommin toteutettavia iskuja, 
joita Isisin kannattajat tekevät omin voimin. Suuri 
osa takavuosienkin jihadistisista iskuista ja isku-
suunnitelmista on ollut juuri kannattajien itse to-
teuttamia pienimuotoisempia iskuja.

entä sitten äärioikeisto?

Viimeisten vuosien aikana terrorismin uhasta pu-
huttaessa on jihadistisen terrorismin ohelle on 
nostettu äärioikeistolainen terrorismi. 

Äärioikeiston väkivalta on perinteisesti otta-
nut sellaisia muotoja, joita ei ole varsinkaan julki-
sessa keskustelussa tai tutkimuksessakaan yleen-
sä tunnistettu terrorismiksi. 

Terrorismin on ajateltu pitkään kohdistuvan 
nimenomaan valtiota ja poliittista järjestelmää 
kohtaan. Äärioikeiston väkivalta taas on tyypil-

lisemmin ollut usein spontaania katuväkivaltaa, 
joka on kohdistunut toisten ihmisryhmien edus-
tajiin, tyypillisimmin eri etnisiin ryhmiin, maahan-
muuttajiin tai seksuaalivähemmistöihin. Tätä ei ole 
nähty yleensä yhtä helposti poliittisena toiminta-
na, vaikka siihen sisältyisikin pyrkimyksiä muuttaa 
yhteiskuntaa. 

Kaikki äärioikeistolainen väkivalta ei tieten-
kään olekaan terrorismia. Mutta se, että osa siitä 
voi sitä olla, on tullut paljon selvemmäksi viime 
vuosina. Kyse ei ole pelkästään siitä, että sitä osa-
taan tunnistaa, vaan myös siitä, että äärioikeisto-
laisten maailmankatsomusten nimissä on tehty 
selvemmin terrorismin määritelmän täyttäviä is-
kuja enemmän kuin ennen. 

Äärioikeiston terrorismiin havahduttivat Eu-
roopassa erityisesti Anders Breivikin tekemät iskut 
Norjassa kesällä 2011. Kohteena näissä oli hallinto-
kortteli Oslossa ja Norjan työväenpuolueen nuor-
ten leiri Utøyalla. 

Tämän jälkeen on tapahtunut lukuisia muita-
kin enemmän ”tyypillistä” terrorismia muistuttavia 
tekoja, joissa tekijä on vielä tarkoituksellisesti ha-
kenut mediahuomiota. Monet muistanevat uuti-
sista esimerkiksi Uudessa-Seelannissa vajaat kaksi 
vuotta tapahtuneen iskun moskeijaan. Sen jälkeen 
selvästi terrorismin määritelmän täyttäviä äärioi-
keistolaisesti motivoituneita iskuja on tapahtunut 
esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa.  

Äärioikeistolaisen väkivallan määrä koko-
naisuudessaan ei ole itse asiassa tilastojen mu-
kaan juurikaan lisääntynyt Länsi-Euroopassa, 
ainakaan mitä tulee kuolonuhreja vaatineisiin 
tekoihin. Oslon yliopistossa ylläpidetyn Right-
wing terrorism and violence (RTV) -tietokannan 
mukaan huippuvuodet sijoittuvat pikemminkin 
1990-luvulle kuin 2010-luvulle. Yhdysvaltojen 
suhteen jotkin tilastot näyttävät iskujen määrän 
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nousseen, mutta toiset tilastot taas eivät. 
Viime vuosina on kuitenkin nähty sellaisia 

kehityskulkuja, joiden perusteella ei olisi mikään 
yllätys, jos länsimaissa nähtäisiin jatkossa aiem-
paa enemmän äärioikeistolaisia terrori-iskuja. Län-
simaissa on ollut jo vuosien ajan nähtävissä po-
liittiseen väkivaltaan myönteisesti suhtautuvan ja 
sille oikeutusta rakentavan puheen yleistymisestä. 
Olennainen areena tälle ovat olleet erilaiset verk-
koyhteisöt, joiden ympärille on syntynyt omanlai-
siaan alakulttuureita. 

Äärioikeiston piirissä on yleistynyt myös jot-
kin sellaiset suuntaukset, joiden ideologiaan ja ta-
voitteisiin terrori-iskujen tekeminen sopii erityisen 
hyvin.

Tulevaisuuden uudet ilmiöt

Jihadistisen terrorismin jatkuminen ja äärioikeis-
ton terrorismin lisääntyminen ovat poikkeukset-
ta keskeisimmät asiat, jotka terrorismin tutkijat 
nostavat esille, kun puhutaan siitä, mitä lähivuo-
sina saattaisi olla odotettavissa Länsi-Euroopassa. 
Mitä muuta odottaa terrorismin tulevaisuudelta? 

Terrorismin tulevaisuus riippuu siitä, mil-
laista poliittista ja sosiaalista liikehdintää tullaan 
jatkossa näkemään. Tätä on vaikea ennustaa. Vielä 
vaikeampaa on ennustaa sitä, minkä näiden yhte-
ydessä päädytään käyttämään terrori-iskuja. Sitä 
voi pitää varsin selvänä asiana, että terrorismia 

tulee jossain muodossa olemaan aina. Terrorismi 
ei myöskään liity mitenkään erityisesti mihinkään 
tiettyyn aatesuuntaan, vaan tekoja on tehty luke-
mattomista eri lähtökohdista. 

Ehkä tulemme näkemään yrityksiä vauhdit-
taa ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa terro-
ri-iskuin. Ympäristöliike on kaikkinensa ollut sitou-
tunut vahvasti väkivallattomuuteen, ja suurin osa 
aktivisteista tulee jatkossakin varmasti tuomitse-
maan väkivallan varsinkin ihmisiä kohtaan. 

Radikaaleimpia tekoja tuskin tehtäisiinkään 
minkään olemassa olevan ryhmän nimissä. Sen si-
jaan on ihan ajateltavissa, että liikehdinnän laidoil-
la voi syntyä ryhmiä, jotka pitävät myös väkivaltai-
sia keinoina oikeutettuina yhä toivottomammalta 
vaikuttavan tilanteen kääntämiseksi. 

Osa terrorismin tulevaisuutta on myös se, 
minkälaisen painoarvon terrorismin uhka saa kan-
sainvälisissä uhka-arvioissa. Aikakaudestamme on 
tehnyt terrorismin aikakauden erityisesti se, että 
terrorismi on noussut niin keskeiseksi kansainväli-
sen politiikan kysymykseksi ja julkisen keskustelun 
kohteeksi. 

Voi olla, että muutaman vuoden kuluttua 
emme enää elä ”terrorismin aikakautta”, vaan ter-
rorismi on väistynyt pandemian myötä kansain-
välisen politiikan keskiöstä ja tehnyt tilaa poltta-
vammille kysymyksille. Tai sitten elämme sellaista 
uutta terrorismin aikakautta, jota emme osaa vielä 
ennakoida. 

leena MalKKi

v a l t i o - o p i n  d o S e n t t i , 

y l i o p i S t o l e h t o r i

h e l S i n g i n  y l i o p i S t o
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tIMO SAArINEN | 
tuRvallisuus 
on tunne

Turvallisuus on ihmisen 

perustarpeita. Turvallisuuden 

tai turvattomuuden kokemuksen 

tuoma tunne on henkilökohtainen, 

samalla myös yhteinen, 

psykologinen ja suhteellinen. 

Turvallisuus on yhtä aikaa sekä 

mielikuva että tosiasiallinen tila.

abSoluuTTiSTa turvallisuutta ei ole ole-
massa, kaikkia vaaroja tai uhkia ei voida koskaan 
poistaa tai ennakoida. Tiedossa olevien vaarojen ja 
uhkien riskitasojen pitää kuitenkin olla hyväksyttä-
vällä tasolla. Jos olo on turvaton, mistä on kysy-
mys, mitä voidaan tehdä toisin?

Työssä laki velvoittaa ennakointiin niin, että 
vaaratekijät pitää tunnistaa ja poistaa jos mahdol-
lista, uhkiin pitää varautua ja riskejä pitää minimoi-
da. Velvollisuus toimenpiteisiin on työnantajan, 
ja ei rajoitu vain työhön ja työolosuhteisiin vaan, 
myös työntekijän henkilökohtaiset edellytykset tu-
lee ottaa huomioon. 

Kokonaisvaltainen turvallisuus vaatii tur-
vallisuuden johtamista ja kaikkien osapuolten yh-
teistyötä. Turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään 
ennakoimalla tulevaisuutta. 

uhka- ja väkivalta

Väkivallan uhan hallinta on osa työpaikan työtur-
vallisuutta ja turvallisuuskulttuuria 

Loka- joulukuussa 2020 perusopetuksen 

työntekijät tekivät ennätysmäärän uhka- ja väki-
valtailmoituksia. Lyöntejä, potkimista, huitomista 
tai päälle tuloa, solvaamista, uhkaamista ja tava-
roiden heittelyä. Tapahtumien luonne on muuttu-
nut aiempaa vakavammaksi, fyysinen väkivalta on 
lisääntynyt. 

Tilastojen valossa koulut ovat työpaikkoja, 
joissa väkivallan uhka on ilmeinen. Toki koulujen 
välillä on suuriakin eroja. Ilmeinen uhka, joka on 
työturvallisuuslain (27§) ilmaisu, edellyttää me-
nettelytapaohjeita tilanteiden hallintaan, toimin-
tatapoihin ja perehdytykseen. Jokaisen työntekijän 
tulisi tietää miten toimia, ennen, itse tilanteessa ja 
jälkeen. 

Työpaikan turvallisuuskulttuuri muodostuu 
siitä, mitä turvallisuuden hyväksi tehdään. On 
erittäin tärkeätä, että kaikki uhka- ja väkivaltati-
lanteet ilmoitetaan ja tutkitaan. Koko työyhteisöön 
vaikuttavat tapahtumat tulisi käsitellä yhteisesti. 
Väkivaltaa ei voi hyväksyä missään muodossa tai 
kenenkään taholta. 

Väkivallan uhka on työntekijöille merkittävä 
kuormitustekijä. Uhkaan ja sen mahdollisuuteen 
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tulee kiinnittää vakavaa huomiota jokaisella työ-
paikalla. Uhka on hallittavissa, kun se tiedostetaan 
ja ennakoidaan. 

Korona ammattitautina

Riski työssä altistumisesta ja sairastumisesta ko-
ronavirustautiin huolettaa isoa joukkoa työnteki-
jöitä. Riittävää väljyyttä ei ole, tai sitä on hankala 
ylläpitää. Työntekijöitä ja oppilaita altistuu taudille 
väistämättä. Jatkotartuntoja ei epidemiologisen 
toiminnan (25.2.2021) mukaan kuitenkaan juuri 
ole. Jos tartunnan todetaan syntyneen työssä, työ-
paikalla, on kyseessä ammattitauti. Ole yhteydes-
sä valtuutettuusi tarvittaessa.

Kaikki tilat ovat oppimisen tiloja

Koulutilojen käyttöä joudutaan jatkuvasti tehosta-
maan vuokrakulujen hillitsemiseksi. Käytettävissä 
olevia hyötyneliöitä suhteessa oppilasmäärään tar-
kastellaan suurennuslasilla. Perusopetuksen bud-
jetista menee miltei kolmas osa vuokriin.

Voimia ja virtaa arkeesi toivottaen
T I M o  S A A r I N E N 

t y ö S u o j e l u v a l t u u t e t t u

t i m o . S a a r i n e n @ h e l . f i

Koulutyöhön käytettävien tilojen tulee sovel-
tua tarkoitettuun toimintaan ja niistä ei saa koitua 
terveyshaittaa. Kaikki hyötyneliöiksi luettavat tilat 
eivät automaattisesti sovellu työn teon ja oppimi-
sen tiloiksi.

Aula- ja käytävätiloja ei ole kaikissa kou-
luissa suunniteltu alun perin opetustoimintaan. 
Ne eivät aina täytä turvallisen ja terveellisen 
työympäristön vaatimuksia, äänimaailman, il-
manvaihdon, ergonomian tai valaistuksen osalta. 
Jos oppimisen tila ei sovellu käyttötarkoitukseen, 
kohdistuu pedagogisiin ratkaisuihin kohtuuttomia 
vaatimuksia.

Miksi maksaa ylihintaa tiloista, jotka eivät 
sovellu toimintaan tai kuormittavat käyttäjiään?

Voimia ja virtaa arkeesi toivottaen
o  S

Miksi maksaa ylihintaa tiloista, jotka eivät 
sovellu toimintaan tai kuormittavat käyttäjiään?
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| jAANA ALAjA, tIMO SAAvALAINEN | 
hyvinvoiva oPettaja|RehtoRi on 
eDun valvonnan yDintä

hurjaSTi eettistä kuormitus-
ta, paljon työturvallisuuspoikkeamia, 
uhka- ja väkivaltatilanteita, koettua 
stressiä ja toisaalta suurta työn imua, 
tyytyväisyyttä työyhteisöön ja luot-
tamusta johtamiseen. Mistä on kysy-
mys? Miten näin mahdoton yhtälö on 
edes mahdollista?

 Siitä lähdimme ottamaan sel-
vää. Valitsimme kolme erilaista kou-
lua, joissa prosentuaalinen sijoittumi-
nen kunta 10-kyselyssä olivat korkeita.

Haastattelimme kustakin kou-
lusta kahta opettajaa (yhteysopettaja 
ja yhteistoimintavastaava/muu opet-
taja) sekä rehtoria. Kaksi haastattelua 
tehtiin koulun tiloissa turvavälein ja 
yksi teamsissa.

Kaikissa kohtaamisissa huokui 
levollisuus, yhteisöllisyys, kiireettö-
myys, luottamus toisiin ja johtami-
seen. 

Kaikkien haastateltavien vastauk-
sissa oli 
pal jon yhteistä:

Kaiken perusta on koulun 

arvot. Niistä keskustellaan 

säännöllisesti, niihin 

sitoutuvat kaikki koulun 

työntekijät ja niistä 

keskustellaan oppilaiden 

kanssa. Arvot ohjaavat 

opettajien ja rehtoreiden 

päätöksentekoa ja arjen 

ratkaisuja.

Johtajuus on läsnäolevaa.

Luottamus siihen, että 

kaikki tekevät työnsä 

ja käyttävät työaikansa 

parhaalla mahdollisella 

tavalla.

Kaikki koulussa 
työskentelevät ovat 

arvokkaita ja toisista 
puhutaan arvostavasti ja 

kunnioittavasti. 

Kaiken 
keskiössä on 

oppilas.

Työt tehdään 
yhdessä, työstä 

puhutaan yhdessä. 
Mokia ei pelätä, 
niistä opitaan.

Selkeät rakenteet, 
tehtävien 

priorisointi, 
yhteisopettajuus

Rekrytointi on olennaista: 
koulun arvot ja 

toimintatavat ja rakenteet 
ovat hakijalle selkeitä. 

Turvallisuuspoikkeamiin 
on selkeät rakenteet 
ja niiden mukaisesti 

toimitaan

Rehtori ja 
johtoryhmä on 

koulussa opettajia 
ja oppilaita varten. 
Opettaja saa heiltä 

tarvitsemaansa 
tukea ja apua.

Päätöksenteko on 
avointa ja opettajat 

luottavat esimieheensä 
ja esimies opettajiin.

))Kaiken ))keskiössä on )
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Onnistumis-
keskustelut koetaan 

tarpeellisina ja hyödyllisinä. 
Työaika riittää työn tekemiseen, 

kun priorisoidaan tehtävät, 
suunnitellaan yhdessä, jaetaan 

materiaalit ja toteutetaan 
opetus yhdessä

Maunulan ala-aste

Maunulan ala-asteella järjestetään 

yleisopetuksen 1-6 luokkien lisäksi 

luokkamuotoista erityisopetusta ja 

englanninkielistä opetusta, johon haetaan 

soveltuvuuskokeen kautta. Kaikkiaan oppilaita 

on koulussa noin 550.Koulussa painotetaan 

yhteis- ja tiimiopettajuutta.

Koulun motto: 
Jokainen oppilas on 

tärkeä, jokainen hetki 
merkittävä.

[
[
[
[
[[[[
[[

[[[[[
[)[) [
[
[)Työaika riittää työn tekemiseen, )[)Työaika riittää työn tekemiseen, )
[
[
[[
[
[ Meidän porukan 

työntekoa kuvaa 
hyvin: Innovatiivisuus, 
kehitysmyönteisyys, 

intohimo ja hyvät 
työyhteisötaidot.

Koulussa on käytössä 
yhteisopettajuus. Siihen 

sitoutuu jokainen tänne työhön 
tuleva. Tämän hakijat tietävät 

jo rekrytointivaiheessa. 
Rekrytointiin saa osallistua 

myös ne opettajat, joiden tiimiin 
opettajaa haetaan.

Työ on innostavaa- 
kenenkään ei tarvitse 

kantaa kuormaa yksin.  
Kaikki auttavat kaikkia 

omilla lahjoillaan, kaikki 
hyvä jaetaan yhteiseen 

pottiin.

Opettajat ovat 
joustavia- tarvitsevalle 

oppilaalle löydetään 
aina yhdessä ratkaisut.

Toivon, että saamme 
pitää sitoutuneet 

ja ammattitaitoiset 
opettajat. 

[
[

[hyvin: Innovatiivisuus, [[kehitysmyönteisyys, [[intohimo ja hyvät [[työyhteisötaidot.[
[Opettajat ovat [

[
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PYSYTÄÄN 
LAUDALLA!

Maunulan 

ala-aste

Opettajilla ja 
oppilailla on 

koulussa hyvä olla.  
Kouluun on kiva 

tulla ja kiva lähteä 
kotiin.

Huumorille ja hauskoille 
asioille tilaa ja aikaa. 

Rakennetaan yhdessä 
yhteisön keveyttä.

Rehtori painottaa: Olemme 
olemassa oppimista varten 

ja opettajat tekevät tärkeintä 
mahdollista työtä. Onni on taitava 
koulusihteeri, työhön sitoutuneet 

opettajat, hyvä johtoryhmä ja 
oman esimiehen tuki.

Pasilan peruskoulu

Pasilan peruskoulu toimii junaradan molemmin 

puolin. Koululla on toimipisteet Pasilan keski - ja 

länsipuolella. Keski-Pasilassa opiskelevat luokat 1.-10. 

ja Länsi-Pasilan puolella luokat 1.-6. Koulumme on 

Pasilan ja Alppilan lasten lähikoulu. Oppilaita Pasilan 

peruskoulussa opiskelee yhteensä noin 600.

Kaksikielinen opetus saame-suomi / Guovttegielat 

oahpahus sámegiella-suomagiella. Sinulla on 

mahdollisuus hakeutua Pasilan peruskouluun Urhea-

oppilaaksi. Pasilan peruskoulu on Helsingin ainoa 

yläaste, jossa opetus on kurssimuotoista. 

Täällä on 
sikahauskaa, 

mielettömän hyvä 
oppilashuolto, 
oppilas on aina 

ykkönen.

Johdolla on prosessit hallussa, 
esimiehellä on aina aikaa oppilaalle 
ja opettajalle, rehtori osaa päättää 

asiat ja perustelee aina päätöksensä, 
päätöksenteko on avointa ja 

läpinäkyvää. Rehtori on jämäkkä, 
oikeudenmukainen ja kannustava.

[

[[
[[[[

Rehtori painottaa: Olemme 

[
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Rehtori toteaa: toiminta-
kulttuuria on rakennettu tietoisesti 
ja yhteistä arvopohjaa vahvistetaan 
jatku vasti. Koulujen yhdistyminen 

onnis tui määrätietoisella yhteisellä 
työllä. Ilo on taitava koulusihteeri. 

Teemme kaikki parasta mahdollista 
työtä ja jokainen talossa työtätekevä 
ei ole vain työntekijä, vaan arvokas 

ihmisenä.

YHDESSÄ 
RAKENNAMME 

RAITEITA 
TULEVAISUUTEEN

On rauha 
tehdä sitä 

työtä, johon 
minut on 
palkattu.

Saamme vaikuttaa 
päätöksentekoon, kaikki on avointa 

ja läpinäkyvää- myös rahanjako. 
Jupinaa ei ole, puhumme tietoisesti 

koulumme arvoista, ylläpidämme 
yhteisön lämmintä ja dynaamista 
tunneilmastoa, arvomme ohjaavat 

kaikkea toimintaamme.

Reksiltä saa aina tukea, 
hänen ei kontrolloi opettajien 

ajankäyttöä, eettistä 
kuormitusta on paljon mutta 

sitä ei tarvitse kantaa yksin ja 
siitä puhutaan yhdessä paljon

Uhka- ja vaaratilanteissa 
kukaan ei käännä päätään 
pois, vaan aina mennään 
toisen tueksi. Tilanteita 

ennakoidaan ja ne puretaan 
yhdessä.

Haastavien 
oppilastilanteiden sattuessa 

rehtori jättää tarvittaessa 
muut hommansa ja ryhtyy 

selvittämään tilannetta 
asianosaisten kanssa. 

Tilanteessa ei haeta syyllisiä 
vaan ratkaisua.

Jokainen talossa 
oleva ihminen on 
arvokas ja tärkeä.

TEEMME YHDESSÄ, 
MEILLÄ EI OLE KIIRE.

Pasilan peruskoulu

{
{
{
{
{{kaikkea toimintaamme. {
{{
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Koulussa rakenteiden tulee olla 
sellaisia, jotka tukevat kaikkien 

hyvinvointia ja oppimista. Siksi meillä 
on käytössä rakenteellisia malleja, 

jotka toimivat työkaluina erilaisissa 
tilanteissa mm. toimiminen 

uhka- ja väkivaltatilanteissa, 
mentorointijärjestelmä (uudelle 

opettajalle osoitetaan kokeneempi 
työntekijä), mapa ja työnohjaus.

Sophie Mannerheimin koulu

Sophie Mannerheimin koulu on erityiskoulu, jolla 

on myös sairaalaopetustehtävä. Koulussa toimivat 

luokat 1.-9.  Neljä toimipistettä

Meidän koulun arvot ovat 
arvokkuus, rehellisyys, 

väkivallattomuus ja 
oikeudenmukaisuus.

Näiden mukaan toimimme 
ja jokaisen toiminta 

perustuu näihin arvoihin.

Oppilas on aina tärkein. Kaikki ovat 
sitoutuneita työyhteisöön. Opettajalle 
annetaan vastuuta ja se sitouttaa, kun 

opettajaan luotetaan.

 Meillä on käytössä mapa-
malli. Työntekijät osallistuvat 

koulutukseen vuosittain. 
Vaaratilanteissa toinen aikuinen 

on aina saatavilla.
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Meillä on paljon aikuisia töissä 
ja se luo turvallisuutta. Meidän 
turvallisuusrakenne on selkeä.

 Me jaamme 
eettistä 

kuormaa 
yhdessä.

 Meillä rehtorit ovat 
läsnäolevia ja he tulevat 

rinnalle haastavissa 
tilanteissa. Reksien pitkä 

kokemus opettajina varmistaa 
kasvatus ja opetustyön 

ymmärryksen

Työaika riittää niin 
opettajilla kuin oppilailla, 

kun priorisoidaan tehtäviä 
ja töitä. 

Rehtori:
Hyvinvointi ei koostu vain 
yhdestä asiasta vaan on 

useiden asioiden summa. 
Toimintakulttuuria on rakennettu 

määrätietoisesti ja arvot 
ohjaavat toimintaa. Turvallisuustyö on 

tärkeää. Oppimista 
ei synny pelon 

ilmapiirissä.

Työhyvinvointirakenteet ovat 
selkeät. Hyvinvoiva opettaja 
on tärkein tekijä oppilaiden 

hyvinvoinnissa. 

Koulunpidossa tärkeintä 
on vuorovaikutus niin 

työyhteisössä kuin 
oppilaidenkin kanssa.

Olen ylpeä opettajista ja 
työyhteisöstä: yhdessä 

me luomme parasta 
mahdollista tulevaisuutta!

KIIRE 
TAPPAA 

SYDÄMEN.

Sophie 

Mannerheimin 

koulu

[
[

[

[
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yhteenvetoa:

nämä vierailut vahvistivat sen, että työnte
on suuriin haasteisiin voidaan vastata niistä 
puhumalla, jakamalla ja etsimällä ratkaisuja. 
yhdessä tekemällä, tehtävien priorisoinnilla 
ja toimivilla rakenteilla voi vähentää eettistä 
kuormaa. hyvä johtajuus ja ammatillinen 
työyhteisö sekä opettajan oma ammattitaito 
ja sitoutuneisuus yhteisiin arvoihin ovat 
avaimia vaikeisiinkin lukkoihin.

Kiitämme koulujen opettajia ja rehto
reita arvokkaasta mahdollisuudesta päästä 
kurkistamaan Kunta 10tulosten pistemää
rien taakse. luottamuksen ja hyväksynnän 
ilmapiirissä on hyvä tehdä työtä meidän 
kaikkien. Toivottavasti myös te lukijat saatte 
näistä eväitä työkalureppuunne!

jaana alaja 

p ä ä l u o t t a m u S m i e S

TiMo Saavalainen

p u h e e n j o h t a j a

vaRtiosaaRen 
loMaRanta 
kutsuu jälleen 

HOAY:n jäseniä

Monille hoAy:n jäsenille tuttu Vartio
saaren lomaranta oli vaarassa joutua lopetta
maan toimintansa. helsingin kaupunki halusi 
vuonna 2020 muuttaa vuokraehtoja. Aluksi 
yhdistyksen hallitus sai neuvoteltavakseen 
sopimusluonnoksen, joka olisi kaksinkertaista
nut kuukausivuokran ja sopimus olisi sisältänyt 
muitakin yhdistykselle taloudellisesti mahdot
tomia velvotteita. 

Koko syksyn jatkuneiden, sitkeiden 
neuvot telujen jälkeen yhdistys totesi voivansa 
jatkaa toimintaansa kohtuullisen neuvottelu
tuloksen pohjalta. puustelli niminen rakennus 
ei ole enää vuokrattavissa mutta kartano, 
rustholli ja rantasauna ovat varaajien käytössä 
edelleen. netissä yhdistyksen sivut löytyvät 
lomatuki ry hakusanalla.

helsingin kaupungin akavalaisten loma
tuki ry perustettiin 1980 luvun alussa. silloin 
muilla helsingin kaupungin henkilöstöjärjes
töillä oli jo hallinnassaan kaupungin omistama 
kiinteistö loma ja virkistystoimintaa varten. 
näitä ovat esim. Jytyn hallinnoima stansvi
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kin kartanoalue ja Jhl:n Kulosaaren kartano. 
lomatuki järjesti alkuaikoina talkoita, joissa 
kunnostettiin rakennuksia pääasiassa sisätiloista 
ja sopimuksessa rakennusten ulkokuori kuului 
kaupungin vastuulle. 

Talkoita alueen kunnossapitämiseksi on 
järjestetty liki neljänkymmenen vuoden aikana 
keväisin ja syksyisin. Alkuaikojen talkooinnostus 
on vähentynyt ja vain pieni joukko vuokralaisia 
on viime vuosina osallistunut yhdistyksen halli
tuksen kanssa lomarannan ylläpitoon. yhdistyk
sen hallitus toivookin, että edullisten vuokrahin
tojen vastineeksi, tilojen varaajat osallistuisivat 
kevät ja syystalkoisiin.

Vaikka Vartiosaaren rakentaminen yli 
viidelle tuhannelle asukkaalle ei olekaan eden
nyt, niin kuin helsingin kaupungin päättäjien 
enemmistö on toivonut, ajaa kaupunki edelleen 
suunnitelmia alueen vakituiselle asuinkäytölle. 
Kaavasuunnittelu alkoi 2011–12 ja sai aikaan 
paljon tunteita herättänyttä keskustelua. 

Alueesta tehtiin kolme käyttösuunni
telmaa, joista tehokkain halutaan toteuttaa. 

suunnitelmissa liikennettä johtaa saareen kaksi 
siltaa, toinen laajasalosta, toinen Vuosaaren 
suunnasta. suunnitelmissa on alusta asti ollut 
yhdistyksen käytössä olleen kiinteistön päära
kennuksen, sunnanvikin kartanon muuttaminen 
kahvilaksi ja saarella kävijöiden virkistyspaikaksi. 
on siis aavisteltu jo vuosikausia, että yhdistys 
joutuu luopumaan lomarannasta.

nyt tiedämme, että Vartiosaaren luon
nosta viehättyneet hoAy:läiset voivat vierailla 
saaressa tulevanakin kautena vapusta lokakuun 
loppuun. Vakiintuneeseen tapaan varaaja saa 
käyttöönsä soutuveneen reposalmen rannasta. 
saareen pääsee vaeltamaan myös päiväseltään 
vuorolaivalla tai kesällä 2020 liikennöinnin aloit
taneella callboat veneellä. 

lomarannan käyttäjistä valtaosa on ollut 
peruskoulun ja lukion sekä varhaiskasvatuksen 
opettajia, mistä on muodostui monille käsitys 
oAJ:n hallinnassa olevasta lomarannasta. 
yhdistys edustaa kuitenkin yli yhdeksää tuhatta 
eri alojen akavalaista, joista noin viisi tuhatta on 
hoAy:n jäseniä.

Kaarlo KonTro

p u h e e n j o h t a j a  2 0 0 4 – 2 0 1 3
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HOAY:N

KEVÄTKOKOUS 2021
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 27.4.2021 alkaen klo 18.00
Teams-kokouksena

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntö-
jen 14 §:n määräämät asiat:

I  KOKOUKSEN   

JÄRJESTÄYTYMINEN

 1  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja 
sihteeri.

2  Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja 
ääntenlaskijat.

3  Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätös valtaisuus.

4  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II  VARSINAISET KOKOUSASIAT

5  Käsitellään hallituksen laatima kerto-
mus edellisen vuoden toiminnasta.

6  Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä 
kalenterivuodelta ja tilintarkastajan 
sekä toiminnantarkastajan lausunnot 
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvis-
tamisesta ja vastuuvapauden myöntä-
misestä.

7  Kokouksen päättäminen.

 TERVETULOA!

  Helsingin opettajien 
  ammattiyhdistys ry

  Hallitus

Kevätkokous27.4.2021

Kevätkokous27.4.2021



meren kuohu kimmeltää,

hetken lepäillä näin,

kevät peittona. runous pakeni

kiirettä saareen, jossa

oppi asuu.

kiirettä saareen, jossa



Kirjoita vesi,

kirjoita kuvajainen, sano:

nämä riittävät.




