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Suomalaisia tietokirjailijoita -teos esittelee 50 tietokirjailijaa. Otos 
on pieni, sillä Suomessa on huomattavan paljon tietokirjailijoita. Pelkästään 
alan yhdistyksessä, Suomen tietokirjailijat ry:ssä on 2 200 jäsentä. Heidän 
lisäkseen tietokirjoja tekevät monet muutkin. Millainen siis voisi olla otos, 
joka edustaisi tätä suurta joukkoa teoksessa nimeltä Suomalaisia tietokirjai-
lijoita? 

Koska yksiselitteistä valintaperustetta ei ole, pohdimme asiaa pitkään 
yhdessä kustantajan ja Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtajan Juk-
ka-Pekka Pietiäisen kanssa. Päällimmäiseksi tavoitteeksi nousi laajan ja 
monipuolisen kuvan antaminen suomalaisesta tietokirjallisuudesta. Kirjaan 
haluttiin saada henkilöitä, joiden tuotanto kattaisi mahdollisimman hyvin 
suomalaisen tietokirjallisuuden monenkirjavan kentän. 

Näin joukkoon tuli sekä palkittuja tekijöitä että vähemmän tunnettuja 
kirjoittajia, sekä suuriin painoksiin yltäneitä myyntimenestyksiä – jotka ovat 
tosin poikkeuksia – että vain suppeiden asianharrastajapiirien käsiin pääty-
neitä teoksia. 

Kirjan keskeinen kohderyhmä – kirjakauppiaat, kirjastonhoitajat, infor-
maatikot ja muut kirja-alan ammattilaiset – on otettu huomioon mm. liittä-
mällä kirjailijaesittelyjen perään jokaisen kirjailijan tietokirjallinen tuotanto 
kustantajineen kronologisessa järjestyksessä. 

* * *

Miten ja mistä aiheesta tietokirja syntyy? Onko se ulkopuolinen tilaustyö, 
kustantajan toivomus vai oma halu? Miten tietokirjailijaksi tullaan? Paljonko 
tietokirjailija ansaitsee? Tällaisiin kysymyksiin sain kuin huomaamatta vas-
tauksia haastatellessani tietokirjailijoita tätä kirjaa varten. Kunkin artikkelin 
lähtökohtana on aina kirjailijan tuotanto, jonka kautta hänen työuraansa ja 
elämänvaiheitaan peilataan.

Yli puolen vuoden haastattelu-urakasta jäi päällimmäiseksi mieleeni, 
miten täydellisesti kohteena olleet tietokirjailijat hallitsevat erikoisalansa. 
Kosmologia, historia, perhokalastus, kansainvälinen politiikka, tietokoneet, 
luomuviljely, teoreettinen fysiikka, elokuvataide… Näyttää siltä, että meiltä 
löytyy kansainvälisen tason osaajia miltä alalta tahansa. 
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Toinen havaintoni oli haastattelemieni henkilöiden kyky kirjoittaa omas-
ta erikoisalastaan ymmärrettävästi maallikoille. Tämä kansanomaistamisen ja 
sujuvan kirjoittamisen taito onkin yksi niistä perusvaatimuksista, jotka hyvän 
tietokirjailijan on täytettävä. Popularisoinnin osaaminen on kaikkea muuta 
kuin itsestään selvää. Teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist myöntää, 
että itselle tutusta aiheesta on äärimmäisen helppo kirjoittaa tavalla, josta 
muut eivät ymmärrä mitään. Seppo Zetterberg, Tieto-Finlandia-ehdok-
kuuksien ennätysmies, puhuukin armolahjasta, joka on suotu vain harvoille 
tieteen parissa toimiville. Esimerkiksi historioitsijat Matti Klinge ja Heikki 
Ylikangas puolestaan tietävät tarkalleen, milloin tehdään raskasta tiedettä ja 
milloin suurelle yleisölle tarkoitettua tekstiä.

Kolmas haastatteluissa tekemäni huomio oli tietokirjailijoiden ahkeruus. 
Lähes poikkeuksetta heillä on esittää tuotanto, jossa on vähintään kymme-
nen teosta – parhaimmillaan luku nousee useisiin kymmeniin – ja suurin osa 
niistä on tehty leipätyön ohessa. Apurahat ja akateemiset erikoiskomennuk-
set selittävät osan asiasta, mutta ihailua kirjoittajien työtarmoa kohtaan ne 
eivät vähennä. Taloudellisesti tietokirjan teko kannattaa vain harvoin. 

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoisin havainto tehdessäni tätä kirjaa liittyy 
edelliseen kohtaan: suomalaisella tietokirjailijalla on palava halu, ellei suoras-
taan intohimo kertoa omasta erikoisalastaan muille suomalaisille; taloudelli-
nen hyöty näyttää olevan toissijainen tekijä. Tietokirjailijoita yhdistää ilmi-
selvästi tarve julistaa, mitä menneisyydessä on oikeastaan tapahtunut, miten 
asiat uusimman tiedon mukaan juuri nyt ovat, mitä kunkin erikoisalalla on 
tekeillä ja mitä suomalaisten tulee tietää vastaisen varalle. Tämä suomalaisen 
kansanvalistuksen uusi ilmenemismuoto sai esimerkiksi Kaari Utrion, jo lä-
hes 20 historiallista menestysromaania kirjoittaneen painosten kuningattaren, 
ryhtymään tietokirjailijaksi. 

Sama valistamisen halu riivaa satoja ammattimiehiä ja -naisia, professore-
ja, tutkijoita ja erikoisalojen osaajia, mikä on onneksi meille muille. Näiden 
nykyajan kansanvalistajien ansiosta suomalainen tietokirjallisuus elää ja voi 
hyvin.

Kiitän haastattelemiani tietokirjailijoita erittäin ystävällisestä ja ammatti-
maisesta suhtautumisesta tähän kirjahankkeeseen.

Kirkkonummella 18.3.2008
Risto Niku
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Suvi Ahola
Synt. 10.5.1959 Sippolassa.

Toimittaja ja kirjailija, fil. kand.
Asuu Helsingissä.
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Yli kaksikymmentä vuotta Helsingin Sanomissa, enimmäkseen sen kult-
tuuritoimituksessa työskennellyt Suvi Ahola on seurannut suomalaisen kir-
jallisuuden viimeaikaista kehitystä kuin aitiopaikalta. Hän arvioi perinteisten 
rajojen kaunokirjallisuuden ja tietokirjojen välillä hämärtyneen. ”Lisääntynyt 
henkilökohtaisuus on muuttanut tietokirjallisuutta kovasti”, Suvi Ahola sa-
noo. ”Enää ei puhuta objektiivisuudesta, kun kaikessa kerrotussa on kuiten-
kin kyse valinnoista ja tulkinnoista. Kirjoittamisen tyyli muuttuu ja kirjalli-
suuden lajeja tulee koko ajan lisää.”

Vaikka rajaviivoja kirjallisuuden maastossa on joskus vaikea erottaa, Suvi 
Aholan mielestä lukijaa ei saa jättää pulaan: ”Lukijalla on aina oikeus tietää, 
onko teksti faktaa vai fiktiota”, hän huomauttaa. ”Mikään ei estä kirjailijaa 
yhdistämästä näitä – kunhan hän selvittää aikomuksensa lukijalle.” 

Suvi Aholalla on tähän aiheeseen paitsi ammatillinen myös henkilökoh-
tainen näkökulma: hän on lehtityönsä ohessa toiminut monipuolisena kir-
joittajana sekä kaunokirjallisuuden että tietokirjallisuuden alueella. Ahola on 
toimittanut useita antologioita ja ollut mukana kartoittamassa naiskirjalli-
suuden historiaa. Hän on kirjoittanut runoja, omaelämäkerrallista proosaa ja 
esseitä, jotka käsittelevät kirjallisuutta, perhe-elämää ja ruokakulttuuria.

Suvi Ahola opiskeli 1970-luvulla Helsingin yliopistossa pääaineenaan 
koti mainen kirjallisuus, mutta ammatillinen tulevaisuus oli siinä vaiheessa 
vielä hämärän peitossa. ”Toivoin jotain kirjallisuuteen liittyvää ammattia, 
mutta en kuitenkaan suunnitellut toimittajan uraa, ennen kuin pääsin Sano-
ma Oy:n toimittajakouluun. En ole katunut”, hän sanoo.

Varsinaiseksi yliopistokseen Suvi Ahola nimeää yhdentoista naisen kir-
joittajajoukon, joka 1980-luvun lopulla kirjoitti apulaisprofessori Maria-Liisa 
Nevalan johdolla suomalaista naiskirjallisuutta käsittelevän teoksen Sain roo-
lin johon en mahdu (Otava 1989). ”Yhteistyö tällaisessa ryhmässä oli antoisaa. 
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Tapasimme säännöllisesti ja opponoim-
me toistemme tekstejä”, Ahola kertoo. 
Lisäarvoa hanke sai, kun kirjoittajat liit-
tyivät pohjoismaiseen projektiin, jonka 
päämääränä oli Pohjoismaiden naiskir-
jallisuuden historia. 

Naiskirjailijoita esitteli myös Suvi 
Aholan toimittama antologia Peikon-
lehti (1992). Tällä kertaa aiheena olivat 
kaakkoissuomalaiset kirjailijat, sillä an-
tologian tilaaja oli Kymen läänin kirjai-
lijayhdistys Paltta. – Seuraavassa antolo-
giassaan Hiljaista vimmaa (Kirjayhtymä 
1993) Ahola kuvaa suomalaisen naisen 
yksityisintä elämää heidän päiväkirja-
merkintöjensä kautta. Kirjassa on mu-
kana 34 naisen kirjoituksia kahdensadan vuoden ajalta; niiden kerääminen 
yksityishenkilöiltä ja arkistoista kesti yli neljä vuotta. ”Suomalaisen naisen 
elämä ei näytä päiväkirjatekstien perusteella muuttuneen ajan myötä yksin-
kertaisemmaksi. Voisi jopa sanoa, ettei se ole muuttunut juuri lainkaan”, Suvi 
Ahola kirjoittaa antologian johdannossa.

Vuonna 1999 ilmestynyt Iljan äidiksi (WSOY) on omaelämäkerrallinen 
kuvaus adoptiolapsen ensimmäisestä vuodesta uudessa perheessään. Paljol-
ti henkilökohtainen, mutta teemoiltaan kuitenkin yleisempi on seuraavana 
vuonna ilmestynyt Kamala ihana äiti (WSOY). ”Tämä kirja ei ole kasvatus-
opas eikä päiväkirja, vaikka siinä on pyrkimystä molempiin suuntiin”, Suvi 
Ahola kirjoitti. Hän käsittelee kirjassaan äitiyden ja tyttäryyden eri puolia ja 
vaiheita ihmisen elämän aikana, kulttuurihistoriassa ja yhteiskunnassa. Ha-
vainnolliset esimerkit Ahola on valinnut omasta elämästään ja vielä useammin 
kirjallisuudesta, johon johdattaa myös lopussa oleva kirjallisuushakemisto.

Kylmän veden kaipuu ja muita harrastuksia (WSOY 2001) on omaelämä-
kerrallisten esseiden kokoelma, jossa Ahola kuvaa keski-ikäisen naisen tun-
toja ja oman rajallisuutensa havaitsemista. Mukana on myös pohdintaa kir-
jallisuuskriitikon työstä – siihenkin kriitikon ikääntyminen teoksen mukaan 
omalla tavallaan vaikuttaa.

1990-luvun loppupuolella, samaan aikaan kun Suvi Ahola kirjoitti oma-
elämäkerrallisia teoksiaan, hänen vanhempansa kiinnostuivat sukututkimuk-
sesta. Heiltä Ahola sai kiinnostavaa materiaalia sekä äidin- että isänpuoleisesta 
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suvusta. Koska ruoka ja ateriat olivat aina olleet perheessä tärkeässä asemassa, 
ruoasta tuli kuin luonnostaan punainen lanka sukukronikkaan. Koko suku 
keittiössä (WSOY 2002) on Suvi Aholan vanhempiensa perustutkimusten 
pohjalta kirjoittama kahden suvun ja niihin liittyvien ruokien tarina. Värik-
käisiin henkilökuviin esivanhemmista ja muista sukulaisista liittyvät yli 70 
yksityiskohtaista ruokaohjetta kertovat, millaisia aterioita suvun piirissä on 
syöty eri vuodenaikoina ja eri vuosikymmeninä. 

Seuraavan kirjan työnimi oli pitkään Elämäni kirjat, mitä kulunutta sa-
naparia Suvi Ahola ei missään nimessä halunnut lopulliseksi nimeksi. Mut-
ta juuri hänen elämänsä kirjoista esseekokoelmassa Tietokone ja silityslauta 
(Tammi 2003) on kuitenkin kysymys. Ahola kertoo kirjoista, jotka ovat 
syystä tai toisesta jääneet keski-ikään ehtineen ammattilukijan ja kirja-ar-
vostelijan mieleen; osa teksteistä oli ilmestynyt aikaisemmin suppeampina 
Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä. 

Aholan käsittelee esseekokoelmassaan kirjoja ja kirjailijoita, jotka hän on 
eri syistä kokenut merkittäviksi kriitikon urallaan, unohtamatta myöskään 
niitä kiivaita keskusteluja, joiden keskipisteeseen hän itse oli työssään jou-
tunut. Etenkin Suvi Aholan luonnehdinnat Väinö Linnan Tuntemattomasta 
sotilaasta ja sen päähenkilöistä jäivät hiertämään monen mieslukijan ja -kol-
legankin mieltä.

”Maailman kirjat ovat täynnä ruokaa”, Suvi Ahola kertoo syyksi siihen, 
miksi hän tarttui taas ruoka-aiheeseen kirjassaan Sivumakuja (WSOY 2005). 
”Olen aina kiinnittänyt huomiota ruokakuvauksiin, koska ruoka on niin pe-
rustava asia ihmisen elämässä ja sillä on paljon symboliarvoa. Halusin ja sain 
tehdä antologian, jossa on myös pikku esseitä ja reseptejä.” 

Sivumakujen resepti on yksinkertainen: sisältö jaettuna neljän vuodenajan 
mukaan, lyhyitä esseitä ruoasta ja kirjallisuudesta, meheviä lainauksia klassik-
kojen ruokateksteistä – näytteitä on Hemingwaysta Huoviseen ja Goethesta 
Dickensiin – ja lopuksi tekstikatkelmien innoittamina syntyneitä reseptejä. 
”Jätin kirjasta pois kaikkein ilmeisimmät ruokaa koskevat tekstit, kuten esi-
merkiksi Seitsemän veljeksen joulunvieton, ja otin mukaan omia suosikkejani 
L. M. Montgomerysta Tuula-Liina Varikseen”, Ahola kertoo.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto j ä r j e s -
ti vuonna 2003 kirjoituskilpailun, jossa suomalaisia naisia pyydet-
tiin keromaan, mikä Lucy M. Montgomeryn 1900-luvun alku - 
puolella kirjoittamissa tyttökirjoissa heitä edelleen viehättää. Kirjoitus-
kilpailun sadosta Suvi Ahola ja Satu Koskimies saivat toimittaakseen yh-
teenvedon, joka ilmestyi nimellä Uuden Kuun ja Vihervaaran tytöt (Tammi 



2005). Suurin osa paksun tekstiantologian sisällöstä on suomalaisten lukijoi-
den L. M. Montgomery -lukukokemuksia. Mukana on myös pari Aholan ja 
Koskimiehen kirjoittamaa artikkelia kirjailijasta ja hänen teostensa vastaan-
otosta. Kokonaisuuden täydentävät kirjojen vanhat kansikuvat, joita aikanaan 
tekivät alan kotimaiset huiput Martta Wendelin, Eeli Jaatinen, Maija Karma 
ja Leena Puranen.

Toimittajakaksikko jatkoi Montgomery-teeman käsittelyä teoksessaan 
Runotyttöjen vuosi (Tammi 2007). ”Tässä kirjassa on oikeastaan enemmän 
tietoa kirjailijasta kuin aikaisemmassa tekstiantologiassa”, Suvi Ahola sanoo. 
”Montgomeryn omien tekstikatkelmien lisäksi Runotyttöjen vuodessa on 
useita Sadun ja minun kirjoittamia lyhyitä esseitä Montgomerysta, hänen 
teemoistaan, elämästään ja siitä kulttuurihistoriallisesta kontekstista, jossa hän 
kirjoitti. ”

Suvi Aholan ja Satu Koskimiehen yhteistyöprojekti synnytti vielä yhden 
antologian, tyttöyden ikuista olemusta valottavan Joka tytön runokirjan (Tam-
mi 2006). Kantavana ajatuksena on, että tyttö tulkitsee tyttöyttä parhaiten; 
niinpä mukana on 60 naislyyrikon tekstejä. ”Nykylyyrikoille tämä on tärkeä 
aihe”, Suvi Ahola sanoo. ”He kuvaavat tyttöyttä arvostavasti. Tuntuu, että 
liian usein teksteissä tyttöys ohitetaan, siirrytään lapsuudesta suoraan naiseu-
teen.”
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Teoksia 
Sain roolin johon en mahdu: suomalaisen 
naiskirjallisuuden linjoja. Otava 1989. (Suvi 
Ahola et al.: toim. Maria-Liisa Nevala)

Iljan äidiksi. WSOY 1999.

Kamala ihana äiti. WSOY 2000.

Kylmän veden kaipuu ja muita harrastuk-
sia. WSOY 2001.

Koko suku keittiössä: kirjoituksia ruoasta, 
perheestä ja muistamisesta. WSOY 2002.

Elämän ruuhkavuodet: kertomuksia van-
hemmuudesta. Kirjapaja 2003. (Suvi Ahola et 
al.; toim. Kirsi Hiilamo)

Tietokone ja silitysrauta: kirjoituksia 
kirjallisuudesta. Tammi 2003.

Sivumakuja: kirjallisesta keittiöstäni. 
WSOY 2005.

Jos jättäisit minut. Runoja. Kirjastudio 2006.

Runotyttöjen vuosi. WSOY 2007. (Suvi 
Ahola ja Satu Koskimies)

Toimitettuja teoksia

Lähikuva: uuden kirjallisuuden vuosikirja. 
Weilin+Göös 1987. (toim. Suvi ahola ja Kari 
Levola)

Peikonlehti: naiskirjallisuuden antologia 
(toim.). Kirjailijayhdistys Paltta 1992. 

Hiljaista vimmaa: suomalaisten naisten päi-
väkirjatekstejä 1790-luvulta 1990-luvulle. 
Kirjayhtymä 1993.

Uuden Kuun ja Vihervaaran tytöt: Lucy 
M. Montgomeryn Runotyttö- ja Anna-kir-
jat suomalaisten naislukijoiden suosikkei-
na. Tammi 2005. (toim. Suvi Ahola ja Satu 
Koskimies)

Joka tytön runokirja. Tammi 2006, 3. p. 
2007. (toim. Suvi Ahola ja Satu Koskimies)
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Timo Airaksinen
Synt. 25.4.1947 Vaasassa.

Etiikan ja yhteiskuntafilosofian professori, fil. toht.
Asuu Helsingissä.
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”Ihmisen kyky uskoa on rajaton”, toteaa Timo Airaksinen eikä ole 
lainkaan ilahtunut. Helsingin yliopiston etiikan ja yhteiskuntafilosofian pro-
fessori on vastikään saanut vuoden 2007 tiedebarometrin tuloksista vahvis-
tuksen käsitykselleen: kyselytutkimus osoitti, että joka kolmas suomalainen 
uskoo kehitysopin yhteydessä luomiskertomukseen ja että yhtä moni uskoo 
telepatian kaltaisiin ilmiöihin, joista ei ole tieteellistä näyttöä. ”Näyttää siltä, 
ettei tämä asiantila hevin muutu. Vaikka Suomessa julkaistaan vuosittain sato-
ja tietokirjoja, vakiintuneet ajattelutavat istuvat tiukasti ihmisten mielessä.” 

Laajan tieteellisen tuotantonsa ohessa professori Timo Airaksinen on it-
sekin osallistunut ahkerasti tieto- ja oppikirjojen tekemiseen. Hän on kir-
joittanut useita omaa aikaamme ja sen ilmiöitä käsitteleviä teoksia, joissa hän 
pohtii ihmisyyden, elämän ja yhteiskunnan suuria kysymyksiä – minuutta, 
onnellisuutta, vanhuutta, tekniikkaa. Airaksisen tutkimukset ihmisen pahuu-
desta ja markiisi de Sadesta ovat kiinnostaneet maallikkojakin. Timo Airaksi-
nen sai vuonna 2000 Suomen tietokirjailijat ry:n tunnustuspalkinnon. 

Filosofian professorina tietokirjailija Airaksista askarruttaa, miksi tieto ei 
mene perille, vaikka sitä on runsaasti saatavana – tai toisin päin: miksi tie-
toa on niin vaikea ottaa vastaan. ”Yksi selitys on ilmeisesti eskapismi”, hän 
sanoo. ”Ihmiset haluavat paeta todellisuutta ja hakevat korvikkeeksi joitakin 
toisia todellisuuksia. Toinen selitys on koululaitos, joka ei pysty opettamaan 
tieteenfilosofiaa: tieteen periaatekysymykset jäävät oppimatta. Siksi monen-
lainen huuhaa menee niin hyvin kaupaksi.” Airaksisen mukaan naisia näyt-
tävät usein kiinnostavan tähtitieteen asiat, myös horoskooppien ja avaruus-
olioiden kannalta, kun taas miesten ehtymättömän mielenkiinnon kohteena 
on sotahistoria.

Timo Airaksinen aloitti opiskelunsa Turun yliopistossa psykologialla, mut-
ta siirtyi jatkossa teoreettisen filosofian puolelle. Hän väitteli tohtoriksi vuon-
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na 1975 uushegeliläisyyttä edustaneiden Francis Bradleyn ja John McTaggar-
tin filosofiasta. Helsingin yliopiston professoriksi hänet nimitettiin vuonna 
1983. Airaksinen on vieraillut professorina ja luennoitsijana Yhdysvalloissa, 
Japanissa, Australiassa ja lukuisissa Euroopan maissa. Erityistä lukkarinrakkaut-
ta hän tuntee Puolaa kohtaan. Varsovassa suomalaisprofessori saattoi jo 70-lu-
vulla keskustella englanniksi filosofian peruskysymyksistä puolalaisten kolle-
gojensa kanssa ilman, että kommunismi häiritsi tieteellistä ajatuksenvaihtoa. 

Airaksisen ensimmäinen laajempaa huomiota ja tiedepiireissä myös kes-
kustelua herättänyt teos oli hänen yhdessä Heta ja Matti Häyryn kanssa kir-
joittamansa Tiedepolitiikan oikeudenmukaisuus ja tutkijan vastuu (Gau dea mus 
1987). Samana vuonna ilmestynyt Moraalifilosofia (WSOY) oli korkeakou-
luopiskelijoille tarkoitettu oppikirja, joka esittää läpileikkauksen nykyiseen 
moraalifilosofiaan ja sen historiaan; teos on kiinnostanut muitakin kuin opis-
kelijoita ja siitä on otettu kolme painosta. Airaksisen toimittamasta teoksesta 
Ammattien ja ansaitsemisen etiikka (Yliopistopaino 1991) tuli pian ammatti-
etiikan yleisesitysten kotimainen klassikko, ja siitä otettiin vuonna 2002 jo 
neljäs painos. Teoksessa yksittäisistä ammattikunnista huomiota osakseen ovat 
saaneet lääkärit, hoitajat, yrittäjät ja yritysjohtajat, tieteentekijät, insinöörit, 
journalistit sekä tietotekniikan suunnittelijat ja käyttäjät. Arvojen yhteiskunta 
(WSOY 1994) puolestaan kartoitti perustavia arvokysymyksiä marxilaisuu-
desta tasa-arvoisuuteen.

Airaksinen käsitteli de Saden filosofiaa jo 1990-luvun alussa, jolloin hä-
nen englanninkielinen teoksensa herätti kansainvälistä kiinnostusta. Uudis-
tettu ja suomeksi käännetty laitos ilmestyi Gaudeamukselta vuonna 1995 ni-
mellä Markiisi de Saden filosofia. Siinä Airaksinen kuvaa de Sadea inhimillisen 
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kulttuurin kääntöpuolena, ihmisenä, jonka 
alitajuinen pääsi esille ainutlaatuisella tavalla. 

Suomalaisuuden ytimeen Timo Airaksi-
nen kävi käsiksi kirjassaan Minuuden rakentajat 
(Otava 1999), jossa hän kritisoi amerikkalai-
silta kopioitua katteetonta optimismia, jota 
markkinoidaan positiivisen ajattelun kursseil-
la. Hänen mielestään positiivisuus on lähinnä 
itsepetosta. Kielen tärkein sana on kieltosana 
”ei” – jos sitä ei käytä, päätyy hahmottomaan 
ja kaoottiseen maailmaan. Vaikka Airaksinen 
arvosteli kirjassaan myös ajankohtana kukois-
tanutta bumbtsibum-kulttuuria, Minuuden ra-
kentajat meni hyvin kaupaksi ja siitä otettiin 
toinen painos jo samana vuonna.

Minä vuonna 2000 (Otava 1999) on Timo 
Airaksisen toimittama artikkelikokoelma, kir-

ja ihmisestä uuden ajan kynnyksellä. Siinä useat kirjoittajat tarkastelevat mi-
nuuden haasteita uuden vuosituhannen alkaessa tekniikan, järjen, henkisyy-
den, trendien ja sukupuolen näkökulmista. Airaksinen itse näkee haasteena 
sen, että emme anna väkivallan logiikan voittaa. Keinoksi eivät kelpaa tunteet 
eikä liioin järki, on luotettava intuitioon. Kirjoittajalle intuitiivisia totuuksia 
ovat esimerkiksi informaation tyhjyys, väkivallan arkipäiväistyminen, kulu-
tuksen turhuus ja tekniikan epäinhimillisyys. 

Yhtenä parhaista kirjoistaan Airaksinen itse pitää teosta Rakkauden vangit 
(Otava 2001), jossa hän kirjoittaa filosofisia tunnustuksia rakkaudesta ja sen 
ilmenemismuodoista. Seuraavana vuonna Otava pyysi häntä kirjoittamaan 
kirjan vanhuudesta. Vanhuuden ylistys (2002) kuvaa suurta muutosta, joka 
on tapahtunut suhtautumisessa ikääntymiseen. ”Ei ole kauan siitä, kun 50-
vuotisjuhliaan viettävää miestä pidettiin vanhana ja ostettiin hänelle hopea-
päinen kävelykeppi”, professori huomauttaa. ”Nyt vanhuuden rajapyykki on 
siirtynyt parikymmentä vuotta myöhemmäksi. On tultu tilanteeseen, jossa 
60–70-vuotiaat jäljittelevät nuoria, mikä uhkaa ajaa vanhuuden kaaokseen. 
Työelämässä myönnetään, että vanhoilla on kokemusta, jota pidetään kui-
tenkin vanhentuneena. Lopputulos on, että vanhat työntekijät pannaan ki-
lometritehtaalle.”

Tekniikan suuret kertomukset (Otava 2003) on Tekesin rahoittaman pro-
jektin tulos. Timo Airaksisen mukaan tekniikasta on suuria kertomuksia 
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– vaikka tekniikka on myös historiatonta ja filosofiatonta, ja vanhetessaan 
se menettää arvonsa. Suuri kysymys kuuluu: onko ihminen kone? Airaksi-
nen vastaa myöntävästi, mutta lisää että ihminen on monimutkainen kone, 
jonka pitäisi ymmärtää itseään. Kirjassa hän pohtii myös, miten tekniikka on 
muuttanut ihmisen suhdetta maailmaan ja todellisuuteen ja millaisia ovat 
tekniikan vastaanottoon liittyvät ajattelutavat. 

Saman teeman parissa Airaksinen jatkaa toisessa Tekesin rahoittamas-
sa kirjassaan Ihmiskoneen tulevaisuus (WSOY 2005). Hän ottaa vauhtia sekä 
vanhoista ajattelijoista että nykyajan virtuaalifilosofeista ja analysoi kaikkial-
le lonkeronsa ulottuvan tekniikan filosofiaa. Teoksen 
pohjavire on pessimistinen: tekniikan myyntitykit ovat 
manipuloineet yksilön kuluttajaksi, joka kuvittelee it-
sensä riippumattomaksi teknologiajärjestelmän sisällä. 
Tosiasiassa tekniikka kuitenkin on näkymätöntä vain 
siihen asti, kun se pettää.

Onnellisuuden olemus ja aito onni ovat Timo Ai-
raksisen tarkastelun kohteena kirjassa Onnellisuuden 
opas (Johnny Kniga 2006). Hän erottaa onnellisuuden 
ja onnen tunteet toisistaan. ”Onnellisuus” tarkoittaa 
olotilaa, josta ei ole kiire mihinkään, kun taas ”on-
nen tunteissa” on kysymys nopeasti vaihtuvista tun-
netiloista. Länsimaisen käsityksen mukaan ihminen on 
onnellinen, kun saa mitä haluaa. Airaksinen kannattaa 
buddhalaista tulkintaa, jonka mukaan haluaminen on 
onnettomuuden ydin. Suurin onni on mielenrauha ja 
harmonia ympäristön kanssa. 

Onnellisuuden opas sai vuonna 2007 itsenäisen jat-
ko-osan nimeltä Elämänhallinnan haaste (Johnny Kni-
ga), jossa Airaksinen käsittää onnellisuuden aiempaa 
suppeammin. ”Nyt ajattelen vain tyyneyttä ja mielen-
rauhaa, joka seuraa oikeasta elämänhallinnasta, ja tämä 
puolestaan kohdistuu omaan sisäiseen elämäämme”, 
professori sanoo. ”Maailma on kaaos, joka tuhoaa lo-
pulta jokaisen. Jos jotakin toivoa ylipäänsä on, se on 
löydettävissä omien ajatusten ja tunteiden hallinnasta. 
Sisäinen maailmamme on kaikki mitä meillä on.” 
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Teoksia
The Ontological Criteria of Reality: a 
Study of Bradley And McTaggart. Julkai-
suja B, Humaniora; 134. Turun yliopisto 1975. 
(väitöskirja)

Tiedepolitiikan oikeudenmukaisuus ja 
tutkijan vastuu. Gaudeamus 1987. (Timo 
Airaksinen, Heta Häyry ja Matti Häyry)

Ammattien ja ansaitsemisen etiikka: näke-
myksiä ammattien, johtamisen ja liike-elä-
män arvoista. Yliopistopaino 1991, 4. p. 2002.

Moraalifilosofia. WSOY 1987, 3. p. 1993

Of Glamour, Sex and De Sade,  
Longwood Academic 1991.  
Uud. laitos nimellä The Philosophy of the 
Marquis de Sade, Routledge 1995;  
Suom. Manu J. Vuorio: Markiisi de Saden 
filosofia. Gaudeamus 1995.

Hyvän opetus: arvot, arvokeskustelu ja 
eettinen kasvatus koulussa. Painatuskeskus 
1993. (Timo Airaksinen et al.)

Arvojen yhteiskunta: erään taistelun 
kuvaus. WSOY 1994.

Johdatusta filosofiaan. Otava 1994.

Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka. Yli-
opistopaino 1995, 2. p. 2006. (Timo Airaksinen 
et al.; toim. Arto Haapala, Martti Honkanen, 
Veikko Rantala)

Humanistin maailman etiikka. Suomen 
humanistiliitto 1997. (Timo Airaksinen et al.; 
toim. Pekka Elo ja Gun Väyrynen)

Todellisuuden kosketus. Otava 1997.

Minuuden rakentajat: filosofinen kirja 
ihmisestä. Otava 1999.

The Philosophy of H. P. Lovecraft: The 
Route to Horror. New Studies in Aesthetics; 
Vol. 29. Lang 1999. 

Nykytaiteen arvoja etsimässä. Edita 2000. 
(Timo Airaksinen et al.; julk. Kiasma, Nykytai-
teen museo)

Rakkauden vangit: filosofisia tunnustuk-
sia. Otava 2001.

Vanhuuden ylistys. Otava 2002.

Etiikka & talous. WSOY 2003. (Timo 
Airaksinen et al.; toim. Vesa Kanniainen, Matti 
Sintonen) 

Suomalaisen Jumala tänään. Kirjapaja 2003. 
(Timo Airaksinen et al.; toim. Jouko Lankinen)

Tekniikan suuret kertomukset: filosofinen 
raportti. Otava 2003.

Ihmiskoneen tulevaisuus. WSOY 2005.

Onnellisuuden opas. Johnny Kniga 2006, 
3. p. 2006.

Tiede ja maailmantulkinta. Art House 2006. 
(Timo Airaksinen et al.; toim. Tom Holmén ja 
Iiro Vilja)

Elämähallinnan haaste. Johnny Kniga 2007.

Toimitettuja teoksia

Hobbes: war among nations. Avebury 1989. 
(toim. Timo Airaksinen ja Martin A. Bertman)

Ilkka Patoluoto: Oikeudet ja elämän arvot. 
Julkaisuja; 63. Tutkijaliitto 1990. (toim. Timo 
Airaksinen, Lilli Alanen ja Heta Häyry) 

Ammattien ja ansaitsemisen etiikka: näke-
myksiä ammattien, johtamisen ja liike-elä-
män arvoista. Yliopistopaino 1991, 4. p. 2002.

Science in society. IFiS Publishers 1995. 
(toim. Wojciech Gasparski ja Timo Airaksinen)

Minä vuonna 2000: ruoka, henkisyys, suku-
puoli, tunteet, järki, tekniikka. Otava 1999.

New Ethics – New Society, or, The Dawn 
of Justice. Acta Philosophica Fennica; Vol. 65. 
Societas philosophica Fennica , 2000. (toim. 
Timo Airaksinen ja Olli Loukola) 

Laajan tieteellisen tuotannon lisäksi 
kirjoittanut useita filosofiaa käsittele-
viä lukion ja yliopiston oppikirjoja.
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Peter von Bagh
Synt. 29.8.1943 Oulussa.
Elokuvahistorian professori,  

tietokirjailija, ohjaaja, valtiot. toht. 
Asuu Helsingissä.
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Ollakseen viimeinen itseoppinut elokuvahistorian tutkija Suomessa, 
kuten Peter von Bagh itseään kuvaa, hän on tehnyt neljän vuosikymmenen 
aikana komean uran. Von Bagh on kirjoittanut yli kolmekymmentä tieto-
kirjaa, joista monet ovat huomattavan paksuja. Hän on toimittanut lukui-
sia elokuvaa käsitteleviä radio- ja televisio-ohjelmia sekä dokumenttisarjoja. 
Hän on ohjannut ja käsikirjoittanut elokuvia ja nostanut taiteellisena johtaja-
na Sodankylän elokuvafestivaalin kansainvälisesti arvostetuksi tapahtumaksi. 

Peter von Bagh hoitaa elokuvahistorian professuuria Taideteollisessa 
korkea koulussa. Hän on vastaanottanut kaksi kertaa valtion tiedonjulkista-
mispalkinnon kirjoittamistaan kirjoista (1976 ja 1987), ja vuonna 2007 hän 
sai tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon. Perusteluissa todettiin, että von 
Bagh ja elokuva on käsitepari, joka on iskostunut suomalaiseen kulttuuri-
perimään. Tämä käsitepari sai entistä laajemman sisällön, kun WSOY julkaisi 
von Baghin teoksen Sininen laulu – se näet kattaa koko itsenäisen Suomen 
taiteiden kentän. Teos palkittiin Tieto-Finlandialla vuonna 2007.

Oulussa syntynyt ja koulunsa käynyt Peter von Bagh kiinnostui elo kuvis-
ta jo varhain; ensimmäisen elokuvia käsittelevän juttunsa hän kirjoitti sa-
nomalehti Kalevaan 16-vuotiaana. 1960-luvun Helsingissä hän pääsi entistä 
paremmin sisään elokuvan maailmaan. ”Siihen aikaan elokuvakulttuuri oli 
Suomessa ohutta eikä alaa koskevaa kirjallisuutta ollut juurikaan saatavana”, 
von Bagh sanoo. Hän päätti korjata asiantilaa ja toimitti antologian Uuteen 
elokuvaan (1967), johon hän kokosi johtavien elokuvantekijöiden kirjoituk-
sia. ”Olen vieläkin tyytyväinen tuohon kirjaan ja siinä tekemiini valintoihin 
– se on edelleen yöpöydälläni”, hän kertoo ja arvelee osuneensa oikeaan 
”lapsen intuitiolla”.

Vuonna 1969 ilmestyi yhtenä Tammen Huutomerkki-sarjan ensimmäi-
sistä julkaisuista von Baghin pamfletti Elävältä haudatut kuvat. Paljastava silmä 
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(Weilin+Göös 1973) sisältää lyhyitä 
esseitä elokuvasta yhteiskunnallisena 
vaikuttaja. Laveampaa esseetyyliä von 
Bagh käytti yksitoista vuotta myö-
hemmin kirjassa 10 elokuvaa (Love 
1984), jossa hän tekee tutkimusmat-
kan kymmeneen elokuvaan ja analy-
soi niitä perusteellisesti. 

Suurempaa huomiota Peter von 
Bagh herätti ensi kertaa vuonna 1975, 
jolloin ilmestyi teos Elokuvan historia 
(Weilin+Göös). Ulkoisilta mitoil-
taankin vaikuttava, yli 600-sivuinen 
kirja on ensimmäinen elokuva-alan 
suomalainen historiateos; se on elä-

västi kirjoitettu, runsaasti kuvitettu ja 
houkuttelevasti taitettu. ”Tämä on kirja elokuvataiteesta”, von Bagh kirjoit-
taa esipuheessa, mutta myöntää että kysymys oli myös tavaran, so. elokuvan 
historiasta. Elokuvan historiasta syntyi yksi aikakauden kirjasodista. Kirjaa ru-
sikoitiin yliopistolla ja valtalehdessä, kunnes 50 kulttuurivaikuttajaa nousi 
puolustamaan sitä. Kirja sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon ja sen toinen-
kin painos myytiin loppuun. 

”Divarien jonotuslistat osoittivat, että yleisluontoista esitystä todella tar-
vittiin”, von Bagh sanoo. Hän tähtäsi kuitenkin pitemmälle, moniosaiseen 
elokuvan historiaan. Sellaista ei ole vielä syntynyt, mutta sen sijaan Elokuvan 
historia syntyi uudelleen Otavan kustantamana vuonna 1998, laajennettuna 
ja tekstimäärältään kaksinkertaisena laitoksena. ”En edelleenkään halunnut 
kirjoittaa mitään opinnäytettä, vaan välittää niitä elämyksiä, joita olen itse 
kokenut”, von Bagh totesi kirjassaan; hän sanoo yhä olevansa akateemisessa 
maailmassa persona non grata, jonka teoksia ei ole kelpuutettu yliopistolliseksi 
oppikirjaksi. – Elokuvan historian laajennetussa laitoksessa kahta viime vuosi-
kymmentä koskeva osuus on kokonaan uutta, ja myös perusosaa on täyden-
netty; laitoksen kolmas, jälleen täydennetty painos ilmestyi vuonna 2004. 

1970-luvun jälkipuoliskolla von Bagh kirjoitti Markku Kosken ja Pek-
ka Aarnion kanssa kirjan Olavi Virta (WSOY 1977), joka oli ensimmäinen 
viihdetaiteilijan elämäkerta Suomessa. Elvis! (Love 1977) on von Baghin laa-
ja essee kansainvälisen populaarikulttuurin megailmiöstä; Elvis Presley oli 
kuollut vain vähän aikaisemmin. Samana vuonna ilmestyi Teatterikirja (Love), 
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jonka von Bagh toimitti Pekka Mi-
lonoffin kanssa. Turun kaupungin-
teatterin kultaista kautta käsittelevä 
kirja on edelleen ainoa teatteria 
käsittelevä teos von Baghin tuo-
tannossa. – Vuonna 1979 Suomen 
elokuvasäätiön julkaisemana ilmes-
tynyt Hitchcock perustuu kirjoittajan 
11 vuotta aiemmin tekemään pro 
gradu -työhön Alfred Hitchcockin 
elokuvasta Vertigo. Se oli aikanaan 
eräitä maailman ensimmäisiä kirjan 
mittaisia yhden elokuvan analyyse-
jä. 

Peter von Baghin kiinnos-
tus populaarikulttuuriin vei hänet 
1980-luvun puolivälissä yhteistyö-

hön iskelmämusiikin elävän tietosanakirjan Ilpo Hakasalon kanssa. Tuloksena 
oli viihde- ja popmusiikin suomalaisia esittäjiä ja tekijöitä esittelevä hakuteos 
Iskelmän kultainen kirja (Otava 1986). Se on ensimmäinen yleisesitys suoma-
laisesta viihteestä. Kirjoittajat saivat valtion tiedon julkistamispalkinnon. 

Vuosina 1984–88 von Bagh toimitti radiossa sarjaa nimeltä Elämää suu-
remmat elokuvat – viisi kesää, kymmenen elokuvaa joka kesä. Runsas palau-
te inspiroi kirjan Elämää suuremmat elokuvat (Otava 1989). ”Vaikka elokuvat 
ovat samoja, yksikään kirjan viidestäkymmenestä luvusta ei ole radio-ohjel-
man toisinto”, von Bagh sanoo. Hän esittelee elokuvat omalla jäljittelemät-
tömällä tavallaan, kuin etsien paluuta ”siihen taka-ajatuksettomaan iloon ja 
onnentilaan, mitä lapsuuden ja varhaisnuoruuden elokuvaelämykset merkit-
sivät”. Toiset 50 elämää suurempaa elokuvaa esiteltiin teoksen kakkososassa 
vuonna 1993; kahden niteen yhteislaitos ilmestyi 1998.

Julkaistuaan toistakymmentä vakavaa teosta elokuvista Peter von Bagh 
päätti tehdä vaihteeksi kirjan, joka tuottaisi lukijalleen silkkaa iloa. Näin syn-
tyi Elokuvan ilokirja (Otava 1990), johon on koottu ”kaikki paras, hauska ja 
hölmöin, mitä elokuvassa on ikinä ollut”. – Suomalaisen elokuvan kultainen 
kirja (Otava 1992) puolestaan on tukeva, kotimaisen elokuvan kronologi-
sesti järjestetty yleisesitys, josta tekijä sai Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Lönnrot-palkinnon. Uusi, täydennetty laitos 2005 on tekstimäärältään kak-
sinkertainen ja sisältää satoja keskeisten tekijöiden elämäkertoja.
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Kaipuun punainen hetki (Otava 1991) ja Rikoksen hehku (Otava 1997) ovat 
sisarteoksia, esittelyjä elokuvista joiden aiheina ovat rakkaus, ”seitsemännen 
taiteen alkuenergia”, ja rikos, elokuvan toinen kaikenkattava teema. Teks-
tin tukena on jälleen loistelias kuvitus. – Vuonna 2002 ilmestyi von Baghin 
väitöskirja nimellä Peili jolla oli muisti: elokuvallinen kollaasi kadonneen ajan 
merkityksien hahmottajana (1895–1970) (SKS). 

Tähtien kirjaan (Otava 2006) von Bagh latasi koko vuosikymmenien mit-
taan kertyneen tietämyksensä ja tiivisti sen satoihin elokuvatähtien esittelyi-
hin – siihen mennessä hän oli kirjoittanut lähinnä ohjaajista. Tuhatsivuisen 
kirjan teksti on ”melkein luonnonvoimaisesti luisunut” Hollywoodiin, jonka 
tähdet ovat olleet koko maailman tuntemia. Kunkin tähden yhteydessä esi-
tellään yksi hänen elokuvansa.

Vuonna 2007 von Bagh julkaisi monumentaalisen teoksen, Tieto-Fin-
landia palkitun Sinisen laulun (WSOY 2007). Se on television 12-osaiseen 
sarjaan ja noin 140 taiteilijan haastatteluun perustuva suurteos itsenäisyyden 
ajan suomalaisista taiteista. Kirja on kollaasi, joka muistuttaa alkusysäyksenä 
toiminutta tv-sarjaa, mutta on itsenäinen teos. ”Se oli työn alla koko 2000-
luvun”, tekijä kertoo. ”Materiaalin transponointi liikkuvasta kuvasta kirjaksi 
oli iso haaste, pahanilman lintujen mielestä mahdoton. Sikäli kuin teos on-
nistui, loistavan työryhmän osuus oli aivan ratkaiseva.”

Samana vuonna Peter von Bagh julkaisi myös dokumenttielokuvan his-
toriateoksen Vuosisadan tarina (Teos 2007). ”1900-lukua ei voi ymmärtää 
ilman filmikameran siitä tallentamaa todistusta”, von Bagh kirjoittaa esi-
puheessaan. ”Näitä muistiinpanoja olen kirjoittanut viimeiset 40 vuotta”, 
hän sanoo. Tekijälleen läheinen teos on yksi laajimpia dokumenttielokuvaan 
keskittyviä elokuvakirjoja maailmassa.
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Teoksia
Elävältä haudatut kuvat. Huutomerkki-sar-
ja. Tammi 1969.

Paljastava silmä: luokat taistelevat – elo-
kuvat kertovat. Weilin+Göös 1973.

Elokuvan historia. Weilin+Göös 1975, 
2. p. 1976. Uud. laitos 1998, 2. p. 2001, 3. 
täyd. p. 2004.

Olavi Virta. Legenda jo eläessään -sarja. WSOY 
1977, 3. uud. p. 1995, 4. täyd. p. 1996. (Markku 
Koski, Peter von Bagh ja Pekka Aarnio)

Elvis!: amerikkalaisen laulajan elämä ja 
kuolema. Love 1977, 3. p. 1999.

Teatterikirja – Turun kaupunginteatteri 
1971–77: Ralf Långbacka – Kalle Holm-
berg. Love 1977. (toim. Peter von Bagh ja 
Pekka Milonoff)

Hitchcock: merkintöjä Alfred Hitch-
cockin elokuvasta Vertigo. Suomen elo kuva-
säätiön julkaisusarja; 8. Suomen elokuvasäätiö 
1979. (Perustuu pro gradu-työhön vuodelta 
1968: ”Elokuvalliset keinot ja niiden käyttö: 
Alfred Hitchcockin Vertigo”)

Englantilainen elokuva. Suomen elokuva-
arkisto B; 1. Valtion painatuskeskus 1980. 

Taikayö. Love 1981.

Kymmenen elokuvaa. Love 1984, 2. p. 1999

Iskelmän kultainen kirja. Otava 1986, 
2. p. 1986. (Peter von Bagh ja Ilpo Hakasalo)

Elämää suuremmat elokuvat. Otava 1989, 
2. p. 1989, uusi laitos 1993.

Elokuvan ilokirja. Otava 1990.

Kaipuun punainen hetki. Otava 1991,  
2. laitos 2001.

Suomalaisen elokuvan kultainen kirja. 
Otava ja Suomen elokuva-arkisto 1992,  
Uud. laitos 2005 nimellä Suomalaisen elokuvan 
uusi kultainen kirja.

Elämää suuremmat elokuvat 2. Otava 1993, 
2. laitos 2001.

Rikoksen hehku. Otava 1997, 2. laitos 2001.

Elämää suuremmat elokuvat. Otava 1998. 
(Yhdistetty laitos aiemmin ilmestyneistä osista 
1–2)

Drifting Shadows: A Guide to The Finnish 
Cinema. Otava 2000. 

Guide to The Cinema of Sweden And 
Finland. Reference Guides to The World’s 
Cinema. Greenwood Press 2000. (Per Olov 
Qvist ja Peter von Bagh)

Lööppikirja: Rytsölöiden ennätyssakoista 
Laila Kinnusen kuolemaan. Like 2000. (Peter 
von Bagh ja Markku Koski)

Peili jolla oli muisti: elokuvallinen 
kollaasi kadonneen ajan merkityksien 
hahmottajana (1895–1970). Toimituksia; 891. 
SKS 2002. (väitöskirja)

Aki Kaurismäki. WSOY 2006, 2. p. 2006. Ilm. 
ranskaksi, italiaksi, ruotsiksi ja japaniksi.

Tähtien kirja. Otava 2006.

Sininen laulu: itsenäisen Suomen taiteiden 
tarina. WSOY 2007, 4. p. 2007.

Vuosisadan tarina: dokumenttielokuvan 
historia. Teos 2007.

Toimitettuja teoksia

Uuteen elokuvaan: kirjoituksia elo-
kuvasta. WSOY 1967, uud. laitos 1995 nimellä 
Paras elokuvakirja.

André Bazin: Mitä elokuva on?. WSOY 
1973. (toim. Peter von Bagh ja Sakari Toivi-
ainen) 

Joris Ivens: Joris Ivens. Suomen elokuva-ar-
kisto B; 4. Valtion painatuskeskus 1981.

André Bazin: Elokuvan mestareita. Love 1982 

Jean Cocteau – runoilija elokuvantekijä-
nä. Valtion painatuskeskus 1983.

André Bazin: Elokuvan lajit. Love 1990.

Henri Langlois: Kolmesataa vuotta elo-
kuvaa. Edita 1996. (suomenkielisen laitoksen 
toim. Peter von Bagh)

Luci del ribalta (Parrasvalot). Italia 2002. 
(toim. Beter von Bagh, Cecilia Cenchirelli ja 
Anna Fiaccarini)

Joan Crawford. Portugali 2003.
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Kari Enqvist
Synt. 16.2.1954 Lahdessa.

Teoreettisen fysiikan professori, fil. toht.
Asuu Helsingissä. 
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Kosmologia on tiede, jonka tutkimuskohteena on koko universumi, 
kaikki se mitä on olemassa. ”Kosmologia selvittää, mistä maailmankaikkeus 
koostuu, miten se on syntynyt ja mikä on sen kohtalo”, tiivistää kansainväli-
sesti arvostettu kosmologi ja Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan pro-
fessori Kari Enqvist. Hänen mukaansa filosofiseksi pohdiskeluksi aikoinaan 
leimattu kosmologia on viime vuosikymmeninä muuttunut ”täsmätieteeksi, 
jonka piirissä ei enää kiistellä hämäristä käsitteistä, vaan desimaalipilkun jäl-
keen tulevista numeroista”.

Kosmologia käsittelee maailmankaikkeuden peruskysymyksiä, mutta siinä 
vastaan tulevat ilmiöt kuten alkuräjähdys, alkeishiukkaset ja pimeä aine avau-
tuvat maallikolle vain vaivoin – jos lainkaan. Tästä tietoisena Kari Enqvist 
on ryhtynyt oman erikoisalansa kansantajuistajaksi ja julkaissut tieteellisten 
teostensa ohessa useita kosmologiaa ja fysiikkaa käsitteleviä tietokirjoja. Ne 
ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton, ja Enqvist on vastaanottanut tiedettä 
popularisoivasta tuotannostaan useita tietokirjallisuuden palkintoja, niiden 
joukossa Tieto-Finlandian vuonna 1999.

Kari Enqvistin tie kosmologian pariin ei ollut aivan mutkaton. Alkuun 
hän ryhtyi opiskelemaan Helsingin yliopistossa psykologiaa ja filosofiaa, 
mutta huomasi muutaman vuoden kuluttua, että ne eivät olleet hänen alan-
sa. ”Siihen aikaan yliopisto oli vielä sivistyslaitos, jossa voi ajatella muutakin 
kuin urakehitystä”, Enqvist sanoo. ”Ryhdyin opiskelemaan fysiikkaa ja so-
vellettua fysiikkaa, ja sitä kautta päädyin nykyiselle alalleni.”

Hän väitteli hiukkasfysiikan alalta vuonna 1983 ja toimi sen jälkeen kak-
si vuotta tutkijana Cernin (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, 
nyk. European Organization for Nuclear Research) hiukkasfysiikan tut-
kimuskeskuksessa Genevessä ja vuosina 1986–87 Wisconsinin yliopistossa 
Yhdys valloissa. 
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Vuosina 1990–94 Enqvist työskenteli Kööpenha-
minassa Norditan (Nordic Institute for Theoretical 
Physics) apulaisprofessorina. Tähän ajankohtaan sijoit-
tuu hänen ensiesiintymisensä tietokirjailijana. ”1980-
luvulla oli suomeksi kovin vähän tietoa hiukkasfy-
siikasta, oikeas taan vain yksi pieni kirja”, hän kertoo. 
”Keskustelimme siitä kollegani Jukka Maalammen 
kanssa, jolloin hän ehdotti että korjaisimme asian ja 
tekisimme tietokirjan hiukkasfysiikasta.”

Miehet kävivät tuumasta toimeen. Maalampi 
kirjoitti hiukkasfysiikkaa koskevan osan Suomessa, 
Enqvist puolestaan kuvasi Tanskassa hiukkasfysiikan 
kosmologisia ulottuvuuksia. Aihe oli kirjoittajilla hy-
vin hallussa, mutta kustantajasta heillä ei ollut aavis-
tustakaan. ”Jukka vei käsi kirjoituksen katsottavaksi 
WSOY:lle, jossa se hyväksyttiin heti. Nimi puuttui, 
mutta se keksittiin yhdessä puhelimitse.” Tyhjästä 
syntynyt (WSOY 1994) sai huomattavan hyvän vas-
taanoton, ja kirja oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana 
vuonna 1995. ”Totesimme Jukan kanssa, että meil-
lähän oli ensikertalaisiksi aika hyvä ymmärrys siitä, 
mitä tietokirjalta vaaditaan.”

Seuraavaa tietokirjaansa Kari Enqvist ryhtyi kir-
joittamaan kotimaassa, kun hän oli saanut vt. profes-
suurin Helsingissä. Tällä kertaa hän otti aiheekseen 
modernin fysiikan historian. Näkymätön todellisuus 
(WSOY 1996) alkaa 1800-luvulta sähkömagnetis-
min keksimisestä ja päätyy 2000-luvun kvanttifysiikkaan. Kirja sai Lauri Jän-
tin palkinnon ja Tieto-Finlandia-ehdokkuuden, mikä osoitti Enqvistille, että 
ymmärrys tietokirjan laatimisesta oli hänellä edelleen tallessa.

Kolmatta teostaan Olemisen porteilla (WSOY 1998) Kari Enqvist pitää 
tärkeimpänä tietokirjanaan. Se etsii vastausta perimmäisiin kysymyksiin: Mitä 
on olemassa? Onko kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa vai voidaan-
ko kaikki palauttaa viime kädessä alkeishiukkasten ominaisuuksien ja niiden 
välisten vuorovaikutusten summaksi? Onko olemassa erillinen henkiaines, 
vai voimmeko ymmärtää ihmisen tietoisuuden puhtaasti fysikaalisesti?

”Tällainen kysymyksenasettelu herätti melkoisesti huomiota”, Enqvist 
kertoo. Aiheesta keskusteltiin erityisesti Tieteessä tapahtuu -lehdessä mutta 
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myös Suomen Kuvalehdessä. Monille kes-
kustelijoille lausahdus ”olemassaoloon ei 
sisälly syvää filosofiaa, vaan se on pohjim-
maltaan fysiikan kysymys” oli kuin ruoto 
kurkkuun. Joka tapauksessa Kari Enqvist 
sai kirjastaan vuoden 1999 Tieto-Finlan-
dian, mikä osaltaan nosti kirjan myyntilu-
vut tavanomaista korkeammalle.

Kolmen tiukkaa asiaa sisältävän tieto-
kirjan jälkeen Enqvist vaihtoi tyyli lajia siir-
tymällä esseistiikan pariin. ”Esseiden kir-
joittaminen tuntui hyvältä ja kevyemmältä, 
ja se tarjosi myös mahdollisuuden käsitellä 
useampia aiheita”, hän kertoo. Valo ja var-
jo (WSOY 2000) koostuu kolmestatoista 
kirjoitelmasta, joita yhdistää pyrkimys ku-

rottautua kovien tosiseikkojen taakse – mer-
kitysten avaruuteen. ”On lukijan tehtävä arvioida, mikä vähäinen osa tuosta 
syvyydestä tässä kirjassa ilmenee”, kirjoittaja huomauttaa esipuheessa.

Seuraava kirja, Kosmoksen hahmo (WSOY 2003), on Enqvistin mukaan 
yritys popularisoida kosmologiaa. ”Kirja käsittelee varsinaista ammattialaa-
ni kosmologiaa ja sen varsinaista ydintä, alkuräjähdystä”, hän sanoo. ”Pyrin 
myös piirtämään sellaisen maailmankuvan, joka nykykosmologian perustalle 
luontevimmin rakentuu.” Kirjan esipuheessa Enqvist arvioi, että hänen us-
konnollisia kysymyksiä sivuavat päätelmänsä eivät varmasti miellyttäisi kaik-
kia. Arvio osoittautuikin myöhemmin oikeaksi.

Kosmoksen hahmoa kirjoittaessaan Enqvist huomasi tietokirjailijoille tu-
tun ongelman: kun kirjoittaa omasta tutkimusalastaan, tekstistä tahtoo tulla 
vaikeaselkoista. ”Unohtaa helposti, että asioista jotka itselle ovat päivänselviä, 
ei ulkopuolinen ehkä ymmärrä mitään. Tässä kirjassani tekstistä taisi tulla 
liian vaikea”, hän arvioi. ”Fysiikkaa on usein niin vaikea havainnollistaa, että 
minun on ponnisteltava tosissani saadakseni itseni ymmärretyksi.” – Kirjal-
lisuuspalkintoraadeissa Kosmoksen hahmo sai joka tapauksessa hyvän vastaan-
oton: Enqvist sai kirjastaan tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja myös 
WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon.

Vuonna 2004 ilmestynyt Vien rucolan takaisin (WSOY) sisältää esseitä, 
joissa Enqvist pohdiskelee muun muassa, miten luonnontieteilijän ja huma-
nistin lähtökohdat eroavat toisistaan. Mukana on myös ”epäintellektuaalisen 

30  Kari Enqvist



elämäkerran sirpaleita” kirjoittajan yrittäessä miettiä, mitä elämä on hänelle 
opettanut. Teksti on rennompaa kuin tekijän ensimmäisessä esseekirjassa Valo 
ja varjo, ja sen kirjoittaminen tuntuikin Enqvistin mukaan hyvältä erityisesti 
raskaan Kosmoksen hahmon jälkeen. ”Minusta on mukava kokeilla erilaisia for-
maatteja”, hän sanoo. Hän on alkanut pitää varsinkin kolumnien kirjoittami-
sesta; niissähän asia on tiivistettävä toimituksen antamaan merkkimäärään .

Suhteellisuusteoriaa runoilijoille (WSOY) ilmestyi vuonna 2005, sata vuotta 
sen jälkeen kun Albert Einstein esitti suhteellisuusteoriansa. Enqvist havain-
nollistaa Einsteinin teoriaa lukuisien esimerkkien avulla, mikä on asioiden 
vaikeaselkoisuuden vuoksi välttämätöntä maallikkolukijoille. ”Einsteinin 
kosmoksessa ei ole mitään salattua. Se on puhtaasti mekaaninen systee-
mi”, hän kuitenkin kirjoittaa. Teos kertoo myös, että satavuotiasta suhteel-
lisuusteoriaa on jouduttu myöhemmin paikkailemaan, sillä universumista 
on löytynyt huomattavan paljon pimeää ainetta ja pimeää energiaa, joista 
Einsteinin aikana ei tiedetty ja joille ei ole vielä löytynyt kunnon selitystä. 
– Teok sestaan Enqvist sai Tietokirjailijapalkinnon.

Tuoreimmassa kirjassaan Monimutkaisuus (WSOY 2007) Enqvist esittää, 
että vaikka luonto on pyörryttävän monimutkainen, muutamat fysiikan pe-
rusperiaatteet selittävät koko maailmankaikkeuden. Nämä periaatteet ovat 
perusta kaikelle olemassa olevalle -alkeishiukkasista eläviin soluihin ja ga-
lakseihin asti. ”Kirjani voi olla aika haastava lukuelämys”, Enqvist myön-
tää. ”Teksti sinänsä ei ole vaikeaa, mutta kirjassa on paljon asiaa ja sen laaja 
spektri ulottuu kvanttifysiikasta kosmokseen.”

Vuonna 2007 Kari Enqvist sai Aikakauslehtien liiton J. V. Snellman -pal-
kinnon ansiokkaasta toiminnastaan tieteellisen tiedon välittäjänä. Kaiken 
kaikkiaan hän arvelee toimintansa tietokirjailijana olevan mainosta fysiikalle 
ja kenties houkuttelevan nuoria opiskelemaan fysiikkaa. ”Ehkä tässä asiassa 
auttaa myös se, että helposti etäiseltä ja vieraalta tuntuva fysiikka on minun 
kauttani saanut kasvot”, hän sanoo.

Kari Enqvist  31



32  Kari Enqvist

Teoksia
Studies in Extensions of the Standard 
Model And Grand Unified Theories. 
Report Series in Physics D; 35. University of 
Helsinki, Research Institute for Theoretical 
Physics 1983. (väitöskirja)

Tyhjästä syntynyt: nykytieteen käsitys 
maailmankaikkeuden rakenteesta. WSOY 
1994, 3. p. 1994. (Kari Enqvist ja Jukka Maa-
lampi)

Näkymätön todellisuus. WSOY 1996.

Olemisen porteilla. WSOY 1998, 4. p. 2004.

Valo ja varjo. WSOY 2000. (esseitä)

Kosmoksen hahmo. WSOY 2003, 2. p. 2004.

Vien rucolan takaisin. WSOY 2004. (esseitä)

Suhteellisuusteoriaa runoilijoille.  
WSOY 2005.

Monimutkaisuus: elävän olemassaolomme 
perusta. WSOY 2007.

Lisäksi kirjoittanut kolumneja ja 
artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin ja 
aika kauslehtiin.



Lasse Erola
Synt. 13.12.1946 Lahdessa.

Toimittaja.
Asuu Helsingissä.
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Autourheilu kiinnostaa suomalaisia enemmän kuin mikään muu 
urheilumuoto, lukuun ottamatta ehkä yleisurheilua ja hiihtoa. Tätä taustaa 
vasten on yllättävää, miten vähälle huomiolle bensankatkuinen kilpa-autoilu 
on jäänyt tietokirjallisuudessa. Ainoana varteenotettavana tekijä tällä saralla 
on ollut Lasse Erola, lahtelaissyntyinen Ilta-Sanomien toimittaja.

Erolan tilillä on toistakymmentä formula- ja ralliaiheista tietokirjaa, jot-
ka käsittelevät autourheilun tapahtumia 1980-luvun alkupuolelta asti. Vain 
yhden kerran – kun Olavi Viran syntymästä oli kulunut 90 vuotta – Erola 
unohti kilpa-autot ja kirjoitti omaperäisen elämäkerran pitkään ihailemas-
taan laulajasta; tosin myös Virta oli innokas automies.

Urheilutoimittaja Lasse Erolan veti tietokirjailijaksi Keke Rosberg, Suo-
men ensimmäinen formula 1:n maailmanmestari. Vuonna 1982 Keke nimit-
täin synnytti suomalaisissa sellaisen formulabuumin, että Erola otti yhteyttä 
Tammen Olli Arrakoskeen ja ehdotti aiheen käsittelyä kirjan muodossa. Ar-
rakoski kiinnostui ja kysyi, miten nopeasti tuotos syntyisi. Verkkaiseen kir-
jantekorytmiin tottunut kustantaja ällistyi, kun tietokirjailijana ensikertalai-
nen Erola toimitti 92-sivuiseen kirjaan valmiin tekstin ja taiton seitsemässä 
päivässä. 

Nopeus sinänsä on itsestäänselvyys urheilutoimittajista puhuttaessa, mutta 
harva toimittaja on tutkinut yhtä tarkasti Hemingwaynsa ja pitänyt yhtä pal-
jon lukemastaan. Esikoiskirjasta nimittäin jo kävi ilmi, että Lasse Erola sovelsi 
kirjoittamisessa samaa periaatetta kuin hyvä rallikuski pikataipaleella: paras 
tulos syntyy puhtailla ajolinjoilla, turhia sivuluisuja ja ylipitkiä ilmalentoja 
välttäen. Formula 1 Grand Prix 1982 -kirjan alussa on taustoittava johdanto-
osa, jota seuraavat analyysit kustakin osakilpailusta ratakarttoineen ja muine 
taustatietoineen. Urheiluun olennaisesti kuuluva tilasto-osuus tarkkoine tu-
loksineen sekä ajajaesittelyt solmivat yhteen vankan tietopaketin. Näin syn-
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tynyt formaatti oli niin toimiva, että Erola käytti 
sitä vähän muunnellen myöhemminkin. 

Erolan esikoinen oli menestys, mutta seuraa-
vana vuonna Keke Rosbergin vauhti hiipui, eikä 
vuonna 1983 julkaistu toinen Formula 1 Grand 
Prix -kirja enää herättänyt yhtä suurta innostus-
ta. Seurasi parin vuoden mittainen kuiva kausi, 
kunnes toisaalla alkoi tapahtua: suomalaiset kiih-
dyttivät maailman huipulle ralliautoilussa. Ari 
Vatasen, Hannu Mikkolan ja Timo Salosen MM-
tittelit herättivät Ilta-Sanomien urheilutoimituk-
sen uutispäälliköksi nousseen Lasse Erolan, joka 
yhdessä Erkki Vanhasen kanssa ryhtyi työstämään 
ralliautoilun vuosikirjoja. Miehet perustivat kir-
jahankettaan varten EV-team-yhtiön, joka kattoi 
painokulut myymällä artikkeleiden lomaan il-
moitustilaa autojen maahantuojille. 

Superautojen aika (1987), Sorateiden Grand Prix 
(1988), Pitkä paha vasen (1989), Uudet haasteet 
(1990) ja Matadorin aika (1991) kirjaavat niiden 
vuosien tapahtumat, jolloin kilpatalleissa syntyi 
sanonta ”If you want to win, take a Finn”. Erolal-
la oli puolellaan se etu, että toimittajana hän pääsi 
seuraamaan tapahtumia kulissien takana. Kun hän 
lisäksi pystyi luomaan luottamukselliset suhteet 
myös kuljettajiin, oli tuloksena harvinaisen elä-
vä ja autenttinen kuvaus 1980-luvun lopun kansainvälisestä rallimaailmasta. 
Vauhdikkaat värikuvat, ilmava taitto ja huolellisesti laaditut tilastot täydentä-
vät kokonaiskuvaa. Vuosikirjojen sivumäärä vakiintui 160 sivun paikkeille.

”Päivittäisessä raportoinnissa kilpailupaikoilta urheilutoimittajan on pak-
ko keskittyä uutisiin. Sen enempää kuljettajilla kuin paikalla olevilla report-
tereillakaan ei ole mahdollisuuksia porautua asioihin pintaa syvemmälle”, 
Lasse Erola sanoo. ”Kaiken kiireen keskellä huomasin, miten mielenkiintoi-
sia, jännittäviä ja usein koskettaviakin tarinoita kilpa-autoilun julkisen kuvan 
taakse kätkeytyy. Niiden kautta kirjani avaavat ralli- ja formulamaailmaa au-
tourheilua seuraavalle yleisölle aivan uudella tavalla.” 

Kirjaimellisesti ajan hermolla elävä tietokirjailija kohtaa myös ikäviä 
yllätyksiä. Näin kävi Lasse Erolallekin, kun hän päätti kirjoittaa elämäker-
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ran Juha Kankkusesta, vuosina 1986, 1987 ja 1991 maailmanmestaruuteen 
ajaneesta kuljettajasta. Olli Arrakoski, vanha tuttavuus Tammesta, oli valmis 
kustantamaan kirjan näin menestyneestä miehestä. Ralliteiden kuningas il-
mestyi vuonna 1992, mutta pahaksi onneksi kuitenkin juuri sinä vuonna 
Kankkunen jäi MM-sarjassa hopealle. Kun Kankkunen sitten jälleen nousi 
mestariksi vuonna 1993, Erola päätti tehdä kirjan siitä, miten suomalaiskuski 
voittaa viidennen MM-tittelinsä vuonna 1994. Hän seurasi mestarikuljetta-
jaa kisa kisalta läpi kauden. Kunnianhimoa riitti niin kuskilla kuin kirjoitta-
jallakin, mutta maailmanmestaruus jäi saavuttamatta. Sen sijaan syntyi kirja 
Juha Kankkusen kyydissä (Tammi 1994) – ainutlaatuinen dokumentti rallia 
ammatikseen ajavan kuljettajan arjesta maailman huipulla.

Lasse Erolan seuraava kirja vaati ulkopuolisen sysäyksen. Vanha kollega 
Helsingin Sanomista, vastasyntyneen Ajatus-kustantamon vetäjä Juhani Aro-
mäki, tiedusteli vuonna 1999 Erolalta, olisiko tällä mielessään ideaa urheilu-
tietokirjalle. Erolalla oli tarjota aiheeksi Tommi Mäkinen, joka oli hallinnut 
rallipolkuja suvereenisti jo kolme vuotta ja etenemässä kohti neljättä MM-
titteliään. Aromäki hyväksyi idean, ja kerrankin asiat loksahtivat kohdalleen. 
Kun Erolan kirja Maailmanmestari Tommi Mäkinen! (1999) julkistettiin, pää-
henkilö ilmestyi paikalle kuin tilauksesta suoraan Australiasta, jossa hän oli 
juuri varmistanut neljännen maailmanmestaruutensa. Kirjan julkistamista 
todisti kolme suomalaista ja yksi ruotsalainen televisiokanava!

Erola jatkoi yhteistyötä Ajatus-kirjojen kanssa laatimalla sanakirjan for-
mula ykkösten maailmasta: Formula 1: tietosanakirja ilmestyi vuonna 2001. 
Kysymyksessä oli ensimmäinen tämänkaltainen tietokirja Suomessa. Au-
tourheilun erikoismies Erolan kykyjä on käytetty myös kääntäjänä, viimeksi 
vuonna 2007 Ferrari-tallin toimintaa kuvaavassa kirjassa Inside Ferrari, jonka 
on kirjoittanut Maurice Hamilton. 

Autourheilun ulkopuolelle sijoittuvaa kirjaansa Olavi Virrasta Lasse Erola 
oli pyöritellyt mielessään jo kauan. ”Olisin halunnut kirjoittaa Virrasta jo 70-
luvun lopulla ja harmittelin, kun Peter von Bagh ja kumppanit ehtivät tehdä 
hänestä kirjan Legenda jo eläessään -sarjaan”, hän kertoo. Kun sitten läheni 
vuosi 2005, jolloin tuli kuluneeksi 90 vuotta Olavi Virran syntymästä, Erola 
otti taas yhteyttä Ajatus-kirjoihin. Kustantaja innostui heti, ja Erola ryhtyi 
järjestämään Olavi Virta -arkistojaan.

”Halusin välttää tavallista elämäkertamuotoa ja pyrin sijoittamaan Virran 
elämän tärkeät vaiheet hänen omaan maailmaansa, siihen aikakauteen jossa 
hän eli”, Erola sanoo. Tuloksena oli Olavi Virta ja hänen maailmansa (Aja-
tus 2005), suuren laulajan rehellinen ja sympaattinen muotokuva, jonka hy-
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väksyivät yhtä lailla Olavi Virran poika 
kuin lehtien kriitikot. Kun Suomen 
suurimman iskelmälaulajan juhlavuosi 
oli jäänyt taakse, Erolan teosta pidettiin 
yleisesti parhaana Olavi Virrasta tehtynä 
kirjana. 

Teoksia
Formula 1 Grand Prix 1982. Tammi 1982. 
(kuvat Antti Puskala)

Formula 1 Grand Prix 1983. Tammi 1983. 
(kuvat Antti Puskala)

Superautojen aika:ralliautoilun vuosikirja 
1986–87. EV-Team 1987. (Erkki Vanhanen ja 
Lasse Erola)

Sorateiden Grand Prix: ralliautoilun 
vuosikirja 1987–88. EV-Team. 1988. (Erkki 
Vanhanen ja Lasse Erola)

Pitkä paha vasen: ralliautoilun vuosikirja 
1988–89. EV-Team 1989. (Erkki Vanhanen ja 
Lasse Erola)

Uudet haasteet: ralliautoilun vuosikirja 
1989–90. EV-Team 1990. (Erkki Vanhanen ja 
Lasse Erola)

Matadorin aika: ralliautoilun vuosikirja 
1990–91. EV-Team 1991. (Erkki Vanhanen ja 
Lasse Erola)

Juha Kankkunen: Ralliteiden kuningas. 
Tammi 1992. (toim. Lasse Erola)

Juha Kankkusen kyydissä. Tammi 1994.

Maailmanmestari Tommi Mäkinen!.  
Ajatus 1999.

Formula 1: tietosanakirja. Ajatus 2001.

Olavi Virta ja hänen maailmansa.  
Ajatus 2005. .
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Carl-Fredrik Geust
Synt. 19.6.1944 Pirttikylässä.

Ilmailuhistorioitsija, dipl.ins.
Asuu Helsingissä.
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Suomen ilmailutoimittajien yhdistys ojensi joulukuussa 2006 vuo-
sittaisen Follow Me -tunnustuspalkintonsa diplomi-insinööri Carl-Fredrik 
Geustille. Kukaan ei tuolloin huomannut kuitenkaan kysyä, miten tieto-
tekniikan erikoisosaajasta ja Venäjän-kaupan ekspertistä tuli leipätyönsä 
ohessa yksi Suomen johtavista ilmailuhistorioitsijoista. Vastaus löytyy neljän 
vuosikymmenen takaa Munkkiniemestä ja entisen kadettikoulun tiloissa toi-
mineesta ilmavoimien esikunnasta, tarkemmin sanoen sen upseerikerholta. 

”Olin 60-luvun lopulla vastavalmistunut diplomi-insinööri ja palvelin 
ilmavoimissa erikoisupseerikokelaana, jollaiset pääsivät iltaisin upseerikerhol-
le”, Geust kertoo. ”Siihen aikaan kaikki ilmavoimien upseerit olivat sodassa 
lentäneitä veteraaneja. Heidän juttunsa olivat niin hurjia, että aloin kerätä 
lisätietoja lukemalla ilmailualaa koskevaa kirjallisuutta. Kymmenen vuotta 
myöhemmin, kun opettelin venäjää ja siirryin Nokian idänkaupan osastolle 
Neuvostoliittoon, lentokoneita ja ilmavoimia koskeva kiinnostukseni laajeni 
itänaapurin puolelle.”

Leningradissa ja Moskovassa 1980-luvulla asuneet ulkomaalaiset viettivät 
yleensä iltojaan ravintolassa, mutta Geust viihtyi paremmin antikvariaateissa 
ja kirjastoissa. Hyvin pian hänelle selvisi, että neuvostoliittolainen näkemys 
toisen maailmansodan vaiheista poikkesi huomattavasti siitä, mihin Suomessa 
oli totuttu. 

Noina vuosina Geust rakensi varovaisesti myös yhteyksiä venäläisiin his-
torioitsijoihin ja toimittajiin. Entisen Neuvostoliiton aikana syntynyt ver-
kosto on myöhemmin helpottanut merkittävästi suomalaisen tutkijan työs-
kentelyä Venäjällä. ”Venäjänkielen taito, hyvät kontaktit ja sikäläiset arkistot 
ovat aivan korvaamattomia suomalaisen ilmailuhistorian tutkijalle”, Geust 
arvioi. Neuvostoliiton hajoaminen 1980-luvun lopulla avasi vähäksi aikaa 
suljettuja arkistoja. Geust hyödynsi tilaisuuden kiertämällä Ohto Mannisen 
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kanssa venäläisiä sota-arkistoja Leningradin seudulla sekä Moskovassa ja sen 
ympäristössä.

Ensimmäisen tietoteoksensa, Suomen museolentokoneet, Geust julkaisi 
vuonna 1981 yhdessä alalla aiemmin kunnostuneiden Kalevi Keskisen ja 
Kari Stenmanin kanssa. He olivat mukana myös kymmenkunta vuotta myö-
hemmin, kun Geust aloitti kansainvälisesti tunnetun Red Stars -julkaisujen 
sarjan, joka käsittelee Neuvostoliiton ilmavoimien historiaa. 

Sarjan ensimmäinen osa, runsaasti kuvitettu Soviet Air Force in World War 
Two 1939–1945 – Neuvostoliiton ilmavoimat toisessa maailmansodassa 1939–
1945 ilmestyi englannin- ja suomenkielisin tekstein vuonna 1993. Teos he-
rätti kansainvälistä huomiota, ja siitä on tekeillä jo neljäs täysin uudistettu 
painos. Red Stars -sarjan toinen teos käsitteli Saksan ilmavoimia Neuvosto-
liitossa; sen Geust toimitti vuonna 1998 yhdessä venäläisen ilmailuhistori-
oitsijan Gennadij Petrovin kanssa, joka oli osallistunut jo edellisen osan toi-
mitustyöhön. Petrov hankki neuvostoliittolaisen aineiston, Geust puolestaan 
hankki suomalaisen aineiston ja kirjoitti tekstin.

Sarjan kolmas osa esitteli venäläisten lentokoneiden naamiointia ja mer-
kintöjä vuoteen 1944 asti. Tämä teos syntyi niin ikään yhteistyössä Petrovin 
kanssa ja ilmestyi vuonna 1999. Kolme vuotta myöhemmin kaksikko tuotti 
Red Stars -sarjan neljännen julkaisun Lend-Lease Aircraft in Russia (2002). 
Viides osa käsitteli Neuvostoliiton Itämeren laivaston ilmavoimien toimintaa 
talvisodassa (2004); tällä kertaa tekijätiimissä oli Geustin ja Petrovin lisäksi 
venäläinen sotaveteraani, Hangon evakuoinnissa joulukuussa 1941 sotavan-
giksi joutunut Samuil Tirkeltaub. 

Geustin johdolla toimitettu kirjasarja jatkuu edelleen. Se on saanut hyviä 
arvosteluja niin Suomessa kuin ulkomailla. Erityisesti on kiitetty kuvitusta, 
joka ainutlaatuisesti mahdollistaa venäläiseen lentokalustoon tutustumisen, 
sekä tapahtumien tarkkaa taustoitusta mm. yksityiskohtaisten taulukoiden 
avulla. Insinöörinä Geust on perusteellinen faktoja selvittäessään, mutta li-
säksi hänellä on silmää uteliaisuutta herättäville yksityiskohdille ja sivujuon-
teille, jotka välillä houkuttelevat lukijan yllättäville retkille kulissien taakse.

Saksan ilma-asetta Neuvostoliitossa käsittelevän teoksen Under the Red 
Star: German Aircraft in Russia Geust julkaisi vuonna 1993; sen kustansi eng-
lantilainen Airlife. Vuonna 1997 kirja ilmestyi myös tšekin kielellä.

Vaikka Geust on varsinaisesti ilmailuhistorian tutkija, hän on perehtynyt 
myös maasodankäynnin vaiheisiin. Sitä osoittaa teos Mannerheim-linja: talvi-
sodan legenda (Ajatus 2006), jonka hän kirjoitti yhdessä Antero Uiton kanssa. 
Ulkomitoiltaankin vaikuttava tietokirja tarkastelee legendaarisen maineen 
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saavuttanutta linnoitusketjua har-
vinaisella tavalla: sekä suomalais-
ten että venäläisten näkökulmasta. 
Venäläisten näkökulma avautui 
tuntemattoman valokuva-albumin 
kautta, joka oli sattumalta osunut 
Geustin käsiin moskovalaisessa an-
tiikkikaupassa. ”Käsityönä tehty 
juhla-albumi oli hirvittävän kallis, 
mutta ostin sen. Se osoittautuikin 
todelliseksi aarteeksi”, Geust ker-
too. Albumiin oli kuvattu puna-ar-
meijan tuhoamat Mannerheim-lin-
jan bunkkerit.

Venäläisissä arkistoissa tutkija 
kohtaa väistämättä yllätyksiä, niin 
sekavia ne ovat. Tiettyjen asia-
kirjojen etsiminen on suoranaista 
hakuammuntaa. Usein alkuperäiset dokumentit on tuhottu, mutta niiden 
kaksoiskappaleita voi löytyä jostain aivan muualta. Tutkija voi myös odot-
tamattomissa paikoissa törmätä harvinaisiin dokumentteihin. Yksi esimerk-
ki ovat Elisenvaaran pommituksia koskevat asiakirjat, jotka Geust löysi niin 
ikään sattumalta. Lähellä Käkisalmea sijaitsevan risteysaseman pommitukses-
sa kuoli sataviisikymmentä evakkoa 20. kesäkuuta 1944. Tapaus jäi samana 
päivänä tapahtuneen Viipurin menetyksen varjoon, mutta Geustin löytö toi 
dramaattisen tapahtuman uudelleen päivänvaloon ja oli pohjana mm. huhti-
kuussa 2007 esitetylle televisiodokumentille.

Sattumalla oli sormensa pelissä jälleen vuonna 1988, kun Geust silmäi-
li leningradilaisen kirjakaupan uutuuksia ja huomasi lentäjäkenraali Pjotr 
Hohlovin muistelmien toisen painoksen. Kirjan ensimmäinen painos oli 
Geustin omassa hyllyssä, ja hän päätti tarkistaa, oliko kirjaan tehty muutoksia. 
Yllätys oli melkoinen, kun mukaan oli ilmeisesti glasnostin ansiosta päässyt 
ku vaus matkustajakone Kalevan ampumisesta Suomenlahdella 14.6.1940. 
Geust kirjoitti löydöstään artikkelin Hufvudstadsbladetiin. Huomio herätti 
suurta mielenkiintoa lehdistössä ja synnytti suoranaisen Kaleva-innostuksen 
suomalaisten, virolaisten ja viimein venäläistenkin tutkijoiden piirissä. 

Carl-Fredrik Geust tunnetaan ehkä parhaiten tieteellistä ilmailu- ja sota-
historiallisista artikkeleistaan, joita on julkaistu erityisesti Sotahistoriallisessa 
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aikakauskirjassa. Englanninkielisten yhteenvetojen ansiosta hänen tutkimuk-
sensa ovat myös kansainvälisen tutkijayhteisön käytössä. Osa artikkeleista on 
julkaistu vain Venäjällä, osa Ruotsissa. Geust on kirjoittanut artikkeleita myös 
mm. Jatkosodan pikkujättiläiseen, Suomen sotasurmat 1914–1922 -projektin 
julkaisuun Suomalaiset ensimmäisessä maailmansodassa, Suomen ilmavoimien his-
toriaan ja vuonna 2007 julkaistuun Viipuri 1944 -teokseen. Lisäksi hän on 
toimittanut ja kääntänyt useita henkilöhistoriallisia teoksia. 

Teoksia
Suomen museolentokoneet. Tietoteos 1981. 
(Kalevi Keskinen, Carl-Fredrik Geust ja Kari 
Stenman)

Red Stars: 
•	 Red Stars: Soviet Air Force in World 

War Two 1939–1945= Neuvostoliiton 
ilmavoimat toisessa maailmansodassa 
1939–1945. AR-kustannus 1993, 3. p. Apali 
1995. (englannin ja suomenkielinen teksti; 
Carl-Fredrik Geust, Kalevi Keskinen ja Kari 
Stenman)

•	 Red Stars Vol. 2: German Aircraft in the 
Soviet Union 1998. (Carl-Fredrik Geust ja 
Gennadij Petrov)

•	 Red Stars Vol. 3: Camoflague And Mar-
kings of Russian And Soviet Aircraft until 
1941. Apali 1999. (Carl-Fredrik Geust ja 
Gennadij Petrov)

•	 Red Stars Vol. 4: Lend-Lease Aircraft in 
Russia. Apali 2002. (Carl-Fredrik Geust ja 
Gennadij Petrov)

•	 Red Stars Vol. 5: Baltic Fleet Air Force in 
the Winter War. Apali 2004. (Carl-Fredrik 
Geust, Gennadij Petrov ja Samuil Tirkel-
taub)

Under the Red Star – German Aircraft in 
Russia. Airlife 1993. 

Mannerheim-linja: talvisodan legenda. 
Ajatus 2006. (Antero Uiton kanssa)

Toimittanut Jorma Sarvannon Strids-
flygare över Karelens himmel -kirjan 
uuden painoksen (Svenskt Militärhis-
toriskt Bibliotek 2005), Carl-Gus-
tav Ahremarkin Hemliga sovjetiska 
flygprojekt under kalla kriget (Svenskt 
Militärhistoriskt Bibliotek 2006). 
Kääntänyt venäjästä ruotsiksi Leonid 
Vlasovin Kvinnorna i Mannerheims 
liv (Schildts 2002) sekä Manner-
heim och de vita generalerna (Schildts 
2007). Kirjoittanut Aero Oy:n 
toimitusjohtajan (1928–1945) elämä-
kerran Gunnar Ståhle: Flygbolags-
direktören som blev porslinfabrikant 
(kokoomateoksessa Framtidsbyggare 
– Finlandsvenska tekniker, del 6. Tek-
niska Föreningen i Finland 2007).
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Jaakko Heinimäki
Synt. 8.8.1965 Porissa.

Tietokirjailija, teol. maist.
Asuu Helsingissä.
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Tietokirjailija, jolla on teologin koulutus kuten Jaakko Heini-
mäellä, näkee mielenkiintoisia kirjan aiheita sielläkin, missä tavallinen ka-
dunmies ei niitä huomaa. Esimerkiksi Alkon myymälän viinihyllyn ääressä, 
jossa värikkäiden etikettien tekstit ja kuvat viittaavat usein pyhimyksiin, 
luostareihin ja muihin kirkollisiin asioihin. Hetken oivalluksesta syntyy 
tietokirja, joka kiinnostavalla tavalla kertoo kirkon keskeisestä asemasta eu-
rooppalaisen viinikulttuurin syntymisessä ja säilymisessä läpi vuosi satojen.

Teologian maisteri Jaakko Heinimäki on ollut vapaa kirjailija vuodes-
ta 2001 lähtien. Hän on kirjoittanut muun muassa pyhimyslegendoista ja 
kuolemansynneistä sekä uskonnon ja huumorin suhteista ja tehnyt myös 
uskonnon oppikirjoja. Heinimäen teos Seitsemän kuolemansyntiä oli Tieto-
Finlandia-ehdokkaana vuonna 2000. 

Pikkupojasta lähtien kirjoittamisesta pitänyt Jaakko Heinimäki avusti 
kouluiässä monia lehtiä. Helsingin yliopistossa hän alkoi kuin luonnostaan 
tehdä teologian opiskelijoiden perinteikästä Kyyhkynen-lehteä, ensin avus-
tajana, sitten toimitussihteerinä ja 1980-luvun lopulla päätoimittajana. ”Kir-
joitin lehteen monta vuotta sarjaa otsikolla Veijareita & pyhimyksiä, ja sitä 
varten opiskelin perusteellisesti pyhimyslegendoja”, Heinimäki kertoo. 

Valmistuttuaan Jaakko Heinimäki työskenteli tiedottajana Kirkkopalve-
luissa, pappina Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa ja toimittajana Kirk-
ko ja kaupunki -lehdessä. ”Keskiajan pyhimyslegendat olivat tulleet minulle 
niin läheisiksi, että päätin kirjoittaa niistä kirjan – kustantajasta minulla ei 
ollut aavistustakaan”, Heinimäki tunnustaa. ”Kun käsikirjoitus tuli valmiiksi, 
tarjosin sitä WSOY:lle. Kustantaja piti tekstistä, mutta kun yhtiössä ei osattu 
vuoden aikana päättää, mille osastolle kirja kuuluisi, kyllästyin ja tarjosin 
käsikirjoitusta Likelle. Se julkaisi kirjan vuonna 1994 nimellä Pieni mies ja-
lustalla.” 
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Kirja on vaatimaton ulkoasultaan, 
mutta sen kautta syntyi luottamuksellinen 
suhde aloittelevan kirjailijan ja aloittelevan 
kustantajan välille. Vuotta myöhemmin il-
mestyi Heini mäen toinen kirja Pyhiä nai-
sia ja muita pyhimys esseitä, jossa kirjailijan 
kohteena ovat naispuoliset pyhimykset ja 
heidän legendansa. Pieni mies jalustalla ja 
Pyhiä naisia julkaistiin yhteisniteenä Pyhät 
vuonna 2000 ja pokkarimuodossa 2002. 

Outo hartauskirja (Like 1997) puolestaan sisältää Heinimäen aforistiikkaa, 
hänen omia pohdiskelujaan uskosta ja uskonnosta. Kirja osui ajan hermoon: 
siitä on otettu useita painoksia ja se valittiin vuonna 1997 Vuoden kristilli-
seksi kirjaksi.

Vuosituhat oli lopuillaan, kun Jaakko Heinimäen silmiin osui Malmin 
Alkossa Rèserve St. Martin -nimisen ranskalaisen punaviinipullon etiketti. 
”Aloin miettiä, mitä tekemistä Pyhällä Martilla oikeastaan oli viinin kanssa”, 
hän kertoo. ”Kun katselin pullojen etikettejä tarkemmin, totesin että niis-
sähän on usein selviä viitteitä kirkon suuntaan. Otin Alkon tuoteluettelon 
mukaan ja ryhdyin kotona merkkaamaan viinejä, joiden nimet viittasivat 
pyhimyksiin. Listasta tuli pitkä, mukana on viinejä Liebfraumilchistä eli Neit-
syn Marian maidosta Fontana di papaan eli paavin lähteeseen.” Heinimäki 
selvitti löytämiensä viinien taustoja – jotka avasivatkin laajoja näkymiä mm. 
luostarilaitoksen ja viinikulttuurin suhteisiin – ymmärtämättä itse viineistä 
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vielä sen enempää. Tämä puoli hoitui, kun hän sai avukseen asiantuntijan, 
restonomi Antti Rinta-Huumon, joka maisteli viinit ja antoi niistä hinta–
laatu-arvionsa. 

Kirjan nimi oli loppuun asti auki. ”Ehdotin nimeksi ’Rukoilijan viinio-
pasta’, mutta kirjakaup piaat sanoivat, ettei kukaan ostaisi sen nimistä kirjaa”, 
Heinimäki kertoo. ”Onneksi keksin saman tien uuden nimen.” Harrasta vii-
niä ilmestyi Kirjapajan kustantamana 1999 alaotsikolla ”makuja ja tarinoita, 
pulloja ja pyhimyksiä”. Isokokoinen, komeasti kuvitettu kirja meni hyvin 
kaupaksi, ja siitä ilmestyi uusi vuosikerta 2001. – Etiketeistä alkanut harrastus 
vei Heinimäen pitkälle viinin maailmaan. Hän on ollut mm. talkootöissä 
ranskalaisella viini tilalla ja suorittanut myöhemmin jopa kansainvälisen viini-
tutkinnon. Näkyvä osoitus uuden alan haltuunotosta oli pitkäaikainen ko-
lumnistin vakanssi Viini-lehdessä.

Harrasta ruokaa (Kirjapaja 2003) on viinikirjan sisarteos ja ulkoasultaankin 
samanlainen. Tällä kertaa Heinimäki käy läpi kirkolliset toimitukset ristiäisis-
tä hautajaisiin ja kertoo niihin liittyvien kodin juhlien historiaa. Käsitellyksi 
tulevat myös asiaan olennaisesti kuuluvat ruoat, joiden asiantuntijana toimi 
Virpi Tissari-Simola. ”Tapakulttuuri on aina kiinnostanut minua”, Heinimä-
ki sanoo. ”On kiehtovaa huomata, miten ikivanhat perinteet ovat säilyneet 
tutuissa juhlissa ja usein arkikäytännöissäkin. Minussa piilevä kansanvalistaja 
haluaa kertoa ihmisille, mitä kaikkea mielenkiintoista tuttujen asioiden takaa 
usein löytyy.”

Samana vuonna Harrasta viiniä -kirjan kanssa ilmestynyt Seitsemän syntiä 
(Like 1999) oli yllätys niin kirjailijalle kuin kustantajallekin. ”Etukäteen ajat-
telin, että kovin montaa ihmistä ei kiinnosta, mitä pappi kirjoittaa synnistä”, 
Heinimäki kertoo. ”Tosiasiassa Seitsemästä synnistä tuli tähän mennessä par-
haiten myynyt kirjani, josta on otettu useita painoksia, niistä pari islanniksi 
käännettynä.” Menestyksen salaisuus on kirjoittajan virkistävän epäpapillinen 
tapa purkaa esseissään seitsemän kuolemansynnin luetteloa, joka alun perin 
syntyi 500-luvun luostarihurskauden hedelmänä. Kirja oli Tieto-Finlandia-
ehdokkaana vuonna 2000 ja sai viimeisen Tampereen yliopiston opiskelijoi-
den jakaman Koskenkorva-palkinnon.

Sören Kierkegaardin väite, jonka mukaan kaikista elämänasenteista huu-
mori on lähinnä uskontoa, innosti Jaakko Heinimäen pohtimaan uskonnon 
ja huumorin suhdetta. Esseekokoelma Pyhä nauru (Like 2000) osoittaa, että 
vakavuuden peruskivenä pidetystä Raamatustakin etsivä löytää huumorin 
kukkia; erityisen antoisa tässä suhteessa on Jobin kirja. – Vapahtajan varpajai-
sissa (Johnny Kniga 2003) Heinimäki kirjoittaa esseitä aiheista, joista useita 
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hän oli aikaisemmin käsitellyt kolumneis-
saan. Selväksi tulee muun muassa, että Vexi 
Salmen sanoitus suosittuun Näin sydämeeni 
joulun teen -lauluun juontaa juurensa Rei-
ninlaakson mystikkoihin – havainto joka yl-
lätti sanoittajankin täysin!

Nuotiokirjassa (WSOY 2005) retkeilyme-
lontaa harrastava Heinimäki panee melovan 
ystävänsä, keittiömestari Jyrki Yli-Uotilan 
kanssa retkimenyyt uusiksi. Periaatteena on, 
ettei retkellä kannata syödä makkaraa, sillä 
sitä saa kotonakin. Miehet esittelevät mitä 
muhevimpia aterioita, joiden valmistamisen 
on käytetty vain nuotiota tai retkikeitintä. 
– Ruokailuun liittyy myös saman vuonna il-
mestynyt Pieni maustekirja (Hummeri 2005), joka on mausteiden pieni kult-
tuurihistoria. Se kertoo, miten tärkeä maustebisnes on aikojen saatossa ollut 
maailmantaloudessa; sen takia on käyty sotia ja löydetty mantereita. ”Yritin 
tapani mukaan kertoa ihmisille, mikä maailma kanelipurkin takaa aukeaa”, 
Jaakko Heinimäki sanoo. Hyvänä puolena itsessään kirjoittajana hän pitää 
sitä, että on diletantti kulttuurihistoriassa mutta ammattilainen filosofiassa.

Vuonna 2005 ilmestynyt Valot päälle (Herättäjä-yhdistys) on alle kou-
luikäisille ja juuri lukemaan oppineille tarkoitettu kertomus Raamatun ta-

rinoista. Samana vuonna Heinimäki 
julkaisi myös kirjan Q: lauluntekijän 
tarina (WSOY 2005), jonka aiheena 
on laulaja Mikko Kuustonen, Suomen 
ensimmäinen kansainvälinen YK:n hy-
väntahdon lähettiläs. 

Pyhimyksiin Jaakko Heinimäki 
palasi vuonna 2007 ilmestyneessä kir-
jassaan Pyhät ystäväni (Otava). Se on 
pyhimyskalenteri, johon tekijä on va-
linnut vuoden jokaiselle päivälle oman 
nimikkopyhimyksensä. Kirjasta löytyy 
tieto myös siitä, kuka on autokorjaa-
mon tai alppihiihtäjän suojeluspyhi-
mys.
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Teoksia
Pieni mies jalustalla: kertomuksia pyhimyk-
sistä ja sankareista. Like 1994. (kuv. Ismo 
Rekola)

Pyhiä naisia ja muita pyhimysesseitä. Like 
1995. (kuv. Ismo Rekola)

Outo hartauskirja. Like 1997, 4. p. 2001.

Harrasta viiniä: makuja ja tarinoita, pulloja 
ja pyhimyksiä. Kirjapaja 1999, 2. uud. p. 2001. 
(viiniarviot: Antti Rinta-Huumo; valokuvat: 
Arto Wiikari et al.)

Seitsemän syntiä: sisäisen sankarivainajan 
sielunavaus. Like 1999, 3. p. 2002.

Pyhä nauru: kirjoituksia huumorista ja 
uskonnosta. Like 2000, 3. p. 2003.

Pyhät. Otava 2000, uusi p. Like 2002. (yhteisni-
de teoksista Pieni mies jalustalla ja Pyhiä naisia)

Harrasta ruokaa: jokapäiväistä leipää 
arkeen ja pyhään. Kirjapaja 2003. (Jaakko 
Heinimäki ja Virpi Tissari-Simola; kuvat: Sami 
Repo)

Vapahtajan varpajaiset. Johnny Kniga 2003. 

Pöytyys = Tableness. Hummeri & Musta  
taide 2004.

Nuotiokirja: ruokaa ja tarinoita tuleen 
tuijottajille. WSOY 2005. (Jaakko Heinimäki 
ja Jyrki Yli-Uotila; valokuvat Sami Repo)

Pieni maustekirja. Hummeri 2005. (reseptit 
Henry Tikkanen; teksti Jaakko Heinimäki; 
valokuvat: Juha-Pekka Laakio)

Valot päälle: Raamatun tarinoita lapsille. 
Herättäjä-yhdistys 2005. (kuv. Hanna Tammi-
nen.)

Miehen keittiössä 2: Juhlat. Hummeri 2006. 
(reseptit Pekka Terävä; valokuvat Juha Pekka 
Laakio; tekstit Virpi Tissari-Simola ja Jaakko 
Heinimäki)

Q: lauluntekijän tarina. WSOY 2006. (Mik-
ko Kuustonen ja Jaakko Heinimäki)

Napapaju: sekovartisia selityksiä. Otava 2007. 
(Jaakko Heinimäki et al.; piirrokset: Matti 
Pikkujämsä)

Pyhät ystäväni. Otava 2007. (kuv. Katja 
Tukiainen)

Kirjoittanut uskonnon ja etiikan 
oppikirjoja lukioon ja peruskoulun 
yläluokille sekä kolumneja moniin 
sanoma- ja aikakauslehtiin.
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Tommy Hellsten
Synt. 23.9.1951 Loviisassa.

Kirjailija, terapeutti, yrittäjä, teol. maist.
Asuu Sipoossa.
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Suomalaista kansanluonnetta on yritetty kartoittaa monin tavoin. 
Tutkimusten mukaan olemme yleensä sisäänpäinkääntyneitä ja heikkoja ker-
tomaan vaikeuksistamme edes läheisimmille ihmisille – piirteitä, joita kii-
reinen elämänmeno vain vahvistaa. Perheissä ei osata keskustella vaikeista 
asioista lasten ja vanhempien kesken, vaikka aihetta kyllä olisi, kuten lukuisat 
esimerkit viime vuosilta osoittavat. 

Tätä perussuomalaista asennesolmua on purkanut menestyksekkäästi 
Tommy Hellsten, terapeutti ja tietokirjailija, joka on tähän mennessä kir-
joittanut 17 ihmissuhteita käsittelevää kirjaa. Hellstenin teokset ovat erit-
täin luettuja kotimaassa, ja ne ovat herättäneet myös kansainvälistä huomio-
ta. Hänen kirjojaan on ilmestynyt kahdeksassa maassa; uusina julkaisumaina 
mukaan ovat tulossa Yhdysvallat ja Kanada. Kirjojen perusteella syntyneet 
luentosarjat ovat keränneet kymmeniä tuhansia kuulijoita. 

Tommy Hellstenillä itsellään oli sekä sisäisiä että ulkoisia syitä ryhtyä kir-
joittamaan ihmissuhteita käsitteleviä kirjoja. ”Sisäinen syy oli oma lapsuute-
ni, jonka elin alkoholismin varjossa”, Hellsten kertoo. ”Meidän perheessä äiti 
ja isä eivät kyenneet vanhemmuuteen, me lapset emme saaneet apua mistään. 
Kun ikää karttui, aloin tutkia itseäni ja omia tunteitani. Myöhemmin ryh-
dyin hakemaan ulkopuolista apua ja tietä ulos.” Pojalla oli onnea: hän pääsi 
opiskelemaan ja valmistui 1980-luvun alussa teologian maisteriksi. 

Ulkoinen sysäyksen tietokirjailijan uralle antoi toimiminen terapeuttina, 
kun Hellsten perehtyi ihmisten välisiä suhteita koskeviin ilmiöihin. Erityisen 
avartava oli opintomatka Yhdysvaltoihin – siellä näet käsiteltiin samoja on-
gelmia, joita hän tunnisti omasta lapsuudestaan. Matkallaan hän löysi myös 
Janet Woititzin teoksen Adult Children of Alcoholics (1987), jonka Kirjapaja 
julkaisi suomeksi vuonna 1989 nimellä Irti noidankehästä. ”Se herätti niin 
paljon kiinnostusta, että kustantaja pyysi lisää käännettävää”, Hellsten kertoo. 
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”Kun sitten esittelin heille kiinnostavalta 
tuntuvia kirjoja, kustannustoimittaja Margit 
Laininen kysyi, enkö voisi itsekin kirjoittaa 
tästä aiheesta.” 

Tommy Hellsten päätti kokeilla kirjan 
tekemistä, hänellä kun oli tarvittava aineisto 
oikeastaan valmiina luentokansiossa. ”Lopul-
linen varmuus tuli eräällä kävelylenkillä ko-
tikulmilla Sipoossa. Sain kävellessäni hyvin 
erikoisen kokemuksen, syvän tunteen siitä 
että pystyn todellakin tekemään kirjan. Ja 
kirja siitä syntyikin, kun vielä silloinen työn-
antajani myönsi aikaa tekstin viimeistelyyn. 
Erikoisen nimen kirjalleni keksi kustantaja.” 
Esikoisteos Virta hepo olohuoneessa (Kirjapa-
ja1991) käsittelee alkoholismin aiheuttamia 
kärsimyksiä perhepiirissä Hellstenin omien 
ja terapeuttina saamien kokemusten pohjalta. 

Virtahepo olohuoneessa oli Suomen oloissa poikkeuksellinen kirja, suo-
ranainen ilmiö. Siitä tuli tietokirjallisuuden suurimpia myyntimenestyksiä 
Suomessa ja sen suomeksi lanseeraamista käsitteistä ”läheisriippuvuus” ja ”si-
säinen lapsi” lähes tavaramerkkejä. Kirjasta otettiin tiuhaan tahtiin uusia pai-
noksia, joiden määrä on tähän päivään mennessä noussut pitkälle yli kahden-
kymmenen. Kirja teki Hellstenistä hetkessä myös suositun luennoitsijan, jota 
tuli kuulemaan bussilasteittain ihmisiä. Sen pohjalta tehtiin jopa näytelmä, 
jota esitettiin Hämeenlinnassa parin vuoden ajan. ”Ehkä kirja antoi sanat ja 
käsitteet työstää Suomessa niin yleistä ongelmaa”, kirjailija pohtii suosionsa 
syitä. ”Virtahepo vähensi asiaan liittyvää häpeää. Emme olleetkaan huonoja, 
vaan olemme voineet huonosti – ja siihen on olemassa syy.”

Hellstenin toinen kirja Elämän lapsi ilmestyi vuonna 1993. Se pyrki vas-
taamaan kysymyksiin, joita Virtahepo-kirja oli lukijoissa herättänyt; keskeise-
nä teemana oli toipuminen läheisriippuvuudesta. 

Kolmanteen kirjaansa Ihminen tavattavissa (1996) Hellstenillä oli uusi, 
henkilökohtainen lähestymiskulma. Hän tunsi ajautuneensa ammattiautta-
jana syvään uskottavuuskriisiin, mikä oli hankala tilanne koko kansan tietoi-
suuteen nousseelle terapeutille. Kirjassaan Hellsten etsi vastausta kysymyk-
seen, miten kohdata toinen ihminen – vain todetakseen, että se johti toiseen 
kysymykseen: miten kohdata oma itse.
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Vuonna 1998 Hellsten kirjoitti Writers’ House -kustantamolle kirjat Mies-
matka ja Virtahepo työpaikalla. Sen jälkeen hän palasi takaisin perheen sisäisiin 
ongelmiin. ”On olemassa vanhemmuudesta luopumisen tendenssi, ja se on 
johtanut yhä syvenevään lasten ja nuorten heitteillejättöön”, hän kirjoittaa 
kirjassaan Vanhemmuus: vastuullista vallankäyttöä, joka ilmestyi Kirjapajan kus-
tantamana vuonna 1999. ”Haluan syyllistää vanhempia”, kirjoittaja julistaa, 
eikä teesi ole menettänyt ajankohtaisuuttaan 2000-luvulla.

Vuosituhannen vaihteessa hengellisyys tuli entistä näkyvämmin esiin 
Tommy Hellstenin kirjoissa. ”En halunnut koskaan kirjoittaa perinteisellä 
uskonnollisella kielellä, koska sen käsitteet ja ilmaisut eivät olleet minulle 
psykologisesti auenneet”, hän sanoo. ”Oli ensin sisäistettävä näitä hengellisiä 

totuuksia, jotta ne voisi ilmaista ihmisten eikä enkel-
ten kielellä. Niin kauan kuin tämä kieli puuttui, mi-
nusta oli parempi vaieta niistä asioista.” Saat sen mistä 
luovut (Kirjapaja 2000) ja Elämän paradoksit (Kirjapaja 
2001) ovat Hellstenin mukaan yritys kuvata hengelli-
syyteen sisältyvää vanhaa paradoksaalista viisautta.

Tiedon ja uskon välistä suhdetta hän käsitteli 
myös Tietäjä-trilogiassaan – Tietäjä (2002), Tietäjän 
silmin (2003) ja Tietäjän kylä (2004) – joka ilmestyi 
WSOY:n kustantamana. ”Usko ei tee faktoja tyhjiksi 
eivätkä faktat uskoa. Hengellisyys on dimensio, jonne 
tieto ei ylety. Tieto voi kuitenkin jalostua hengelli-
syydessä. Kirjoissani Tietäjä on hahmo, jossa tämä ta-
pahtuu.”

Matkalle pääsee jos pysähtyy (2004) sisäl-
tää elämänohjeita rakkaudesta, vahvuudes-
ta, vallasta ja nöyryydestä Christer Åber-
gin maalausten lomassa. Samana vuonna 
ilmestynyt Lähelle on pitkä matka koostuu 
Hellstenin ja hänen Carita-vaimonsa toi-
silleen kirjoittamista kirjeistä, joissa käsitel-
lään intensiivisesti parisuhteen ongelmia. 
Kirjeenvaihtoon – tällä kertaa kuitenkin 
sähköpostin välityksellä – perustuu myös 
Kolme matkamiestä, joka ilmestyi Miner-
van kustantamana vuonna 2006. Osapuo-
lina kirjeenvaihdossa ovat kirjailija ja kaksi 
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pitkälle maailmanympärimatkalle lähtenyttä, henkilökohtaisia menetyksiä 
kohdannutta keski-ikäistä miestä.

Hellstenin seuraavan kirjan, Kolmas mahdollisuus (Minerva 2006), synty-
historia oli epätavallinen. Syksyllä 2005 eräissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa 
lehdissä kehotettiin lukijoita lähettämään kysymyksiä kirjailijalle, ja neljän 
hengen toimituskunta valitsi niistä mielenkiintoisimmat kirjaa varten. ”Idea 
ei aluksi tuntunut houkuttelevalta, mutta suostuin mukaan hankkeeseen”, 
Hellsten kertoo. Vaikka Kolmas mahdollisuus oli jo Hellstenin seitsemästoista 
kirja, se oli ensimmäinen jonka hän kirjoitti ruotsiksi. Ratkaisu oli kirjaili-
jalle mieleen: kielen vaihtaminen toi mukanaan helppouden, keveyden ja 
ilon kirjoitusprosessiin. Kirjailijan mukaan suomi ja ruotsi ovat hänelle yhtä 
läheisiä, mutta vähän eri tavalla. ”Kotikieleni on ruotsi, mutta suomeksi olen 
käynyt koulua ja sillä kielellä olen myös enemmän työskennellyt. Nykyisin 
teen tosin paljon töitä myös Ruotsissa.”

Terapeutin ammatti on Tommy Hellstenin mielestä tuonut hänelle ky-
vyn asettua lukijan asemaan: ”Minussa on itsessäni vaativa lukija, jolle pi-
tää kirjoittaa ymmärrettävästi”, hän pohtii. ”Kun ensin istuu terapeuttina 
ja havainnoi ilmiöitä, sitten kirjoittaa havainnoistaan kirjan, seuraavaksi te-
kee kirjasta luentoja, joita sitten esittää ihmisille joiden kanssa syntyy vilkasta 
vuorovaikutusta, syntyy tehokas mutta vaativa oppimisprosessi. Yleensä kirjoi-
tan asioista, jotka jotenkin ovat juuri ja juuri selviämässä minulle. Kun sitten 
kirjan ilmestyttyä kuljen pari vuotta luennoimassa kirjoittamistani aiheista, 
alan itsekin ymmärtää, mitä olen kirjoittanut.”
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Virtahepo olohuoneessa: läheisriippuvuus 
ja sisäisen lapsen kohtaaminen. Kirjapaja 
1991, 22. p. 2003. 

Elämän lapsi: vastuulliseen aikuisuuteen. 
Kirjapaja 1993, 10. p. 1998, 11. p. uud. laitos 
2001. 

Ihminen tavattavissa: kohtaamisen taito. 
Kirjapaja 1996.

Miesmatka. Writers’ House 1998.

Virtahepo työpaikalla: kohti hyvinvoivaa 
työyhteisöä. Writers’ House 1998.

Vanhemmuus: vastuullista vallankäyttöä. 
Kirjapaja 1999.

Saat sen mistä luovut. Kirjapaja 2000.

Elämän paradoksit. Kirjapaja 2001. 

Tietäjä. WSOY 2002

Tietäjän silmin. WSOY 2003.

Tietäjän kylä. WSOY 2004.

Matkalle pääsee jos pysähtyy. Kirjapaja 2004.

Lähelle on pitkä matka: avoimia kirjeitä 
parisuhteesta. Kirjapaja 2004. (Tommy ja 
Carita Hellsten)

Muutos. Kirjapaja 2005.

Ihmisenpyörä: unia ja havahtumisia. Miner-
va 2006.

Kolme matkamiestä. WSOY 2006.

Kolmas mahdollisuus. Minerva 2006. Suom. 
Jorma Aspegrén ja Salla Korpela. Alkuteos: Är 
det försent att förändras?: …och andra frågor ur 
livet. Fontana media Stockholm: Cordia. 



Eero Huovinen
Synt. 27.10.1944 Helsingissä.

Piispa, teol. toht.
Asuu Helsingissä.
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Kun Eero Huovinen nimitettiin vuonna 1991 nykyiseen virkaansa Hel-
singin hiippakunnan piispaksi, se vaikutti myös hänen tapaansa kirjoittaa. 
Yliopistomiehenä ja viime vaiheessa Helsingin yliopiston teologisen tiede-
kunnan dogmatiikan professorina toimiessaan Huovinen kirjoitti johdon-
mukaiseen tieteelliseen perusteluun pyrkivää tekstiä eli ”pään puhetta”, 
kuten hän itse sanoo. Piispaksi tultuaan Eero Huovinen tunsi velvollisuu-
dekseen kirjoittaa ”sydämen puhetta”, lähestyä ihmistä persoonallisesti, kuin 
sydämestä sydämeen.

Huovinen opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa; papiksi hänet vi-
hittiin Turun tuomiokirkossa vuonna 1970. Huovisen kirjallinen toiminta 
alkoi kristillisen ylioppilaslehden Kevätkylvön toimittajana, missä roolissa 
hän kommentoi varsin ärhäkkäästi kirkollisia ilmiöitä. Myöhemmin hän toi-
mi kymmenkunta vuotta myös Teologisen Aikakauskirjan päätoimittajana 
(1981–1991). Varsinainen kirjallinen toiminta käynnistyi väitöskirjaprojektis-
ta: ”Olin yliopistolla assistenttina ja kiinnostuin saksalaisesta Hans Küngista, 
joka oli 1960-luvulla nouseva teologinen tähti ja edusti modernia rooma-
laiskatolista ekumeniaa”, hän kertoo.

Eero Huovisen kolme ensimmäistä julkaisua liittyvät juuri Küngin ajat-
teluun. Vuonna 1974 ilmestynyt Kirkon ykseys ja reformi on Hans Küngin 
herättämästä ekumeenisesta keskustelusta koottu kirja, jossa Huovinen oli 
yksi kirjoittajista. Neljä vuotta myöhemmin Huovinen selvitti Küngin raa-
mattukäsitystä kirjassa nimeltä Jumalan sana – sana Jumalasta (1978). Samana 
vuonna valmistui väitöskirja Idea Christi: idealistinen ajattelumuoto ja kristologia 
Hans Küngin teologiassa, joka julkaistiin myös Saksassa vuonna 1985.

Seuraava kirja veikin sitten Eero Huovisen keskelle 1970-luvun lopun 
kiivaita keskusteluja naispappeudesta. ”Mielipiteenvaihdon tuloksia selvittä-
mään oli asetettu piispa John Vikströmin vetämä työryhmä, joka tilasi minul-
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ta naispappeuskeskustelua erittelevän tutki-
muksen”, Huovinen kertoo. Tutkimuksen 
tekijän asia ei ollut ottaa kantaa puoleen tai 
toiseen; hänen tehtävänään oli analysoida 
naispappeuden puoltamisen ja torjumisen 
tyypillisimmät perustelut. Huovisen tutki-
mus ilmestyi vuonna 1979 nimellä Nainen 
ja pappisvirka. 

1980-luvulla teologian tohtori Eero 
Huovinen keskittyi tutkimaan Martti 
Lutherin ajattelua, jota käsittelevät muut-
kin hänen yliopistollisen uransa kirjalli-
set tuotteet. Kuolemattomuudesta osallinen 
(1981) käsittelee Martti Lutherin kuole-
manteologiaa ja pohtii samalla, miten eri 
kirkot ymmärtävät kuoleman merkityksen. 
Artikkelikokoelmassa Elävä dogma: teologisia 
tutkielmia ja sovelluksia (1987) Huovinen 
pohti dogmatiikan näkökulmasta erilaisia 
inhimillisen elämän asettamia kysymyksiä, 
mm. maallistumista, menestystä, elämän 

tarkoitusta, kuolemaa ja ylösnousemusta. 
Akateemisen tuotantonsa pääteoksena Huovinen pitää Martti Lutherin 

kasteteologiaa koskevaa kirjaa Fides infantium: Martti Lutherin käsitys lap-
sen uskosta (1991), joka myöhemmin on julkaistu myös saksaksi. ”Aihe voi 
tuntua erikoiselta. Miksi miettiä sitä, voiko sylivauva uskoa? Teeman taakse 
kätkeytyy kuitenkin kiinnostavia kysymyksiä ihmisen tietoisuuden ja Juma-
lan yliluonnollisen vaikutuksen välisestä suhteesta. Onko usko ihmisen oma 
päätös vai Jumalan synnyttämä todellisuus ihmisessä?”

Piispanvihkimyksensä yhteydessä vuonna 1991 Huovinen muistelee 
saaneensa varoituksen sanan eräältä kokeneelta saksalaiselta piispakollegalta: 
”Kun tulet piispaksi, ensimmäisenä vuonna et ehdi kirjoittaa mitään, toisena 
et ehdi lukea mitään ja kolmantena et ehdi enää ajatella mitään!” Kuluikin 
puoli vuosikymmentä ennen kuin ensimmäinen piispan kynästä syntynyt 
kirja ilmestyi. Vuonna 1997 ilmestynyt Sydämen puhetta (WSOY) on Eero 
Huovisen paimenkirja Helsingin hiippakunnalle, sen seurakunnille ja työn-
tekijöille. Kirja sisältää lyhyitä kirjoituksia, joissa hän pohtii elämän ja uskon 
peruskysymyksiä: hyvää elämää, avioliittoa, pahuutta, oikeudenmukaisuutta 
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ja kärsimystä. Mukana on myös niitä ”sydämen puheita”, joiden perusteella 
Huovinen valittiin 1995 vuoden puhujaksi.

Piispojen kirjoja kutsutaan usein paimenkirjoiksi, hiippakunnalle kirjoi-
tetuksi kaitsijan kirjoiksi. Vaikka Huovisen piispakauden kirjat ovatkin luon-
teeltaan hengellisiä kirjoja, hän itse haluaa korostaa johdonmukaisen ajatte-
lun merkitystä. Papin kirjoille sopivat samat kriteerit kuin tietokirjailijoille 
yleensä: esimerkiksi löysiä puheita pitää karttaa silloinkin, kun puhutaan 
uskonnollisista aiheista. Huovinen muisteleekin kiitollisena yliopistollisen 
metodikoulutuksen merkitystä. Tieteellisten menetelmien perusvaatimukset 
ovat hyvä ohjenuora kaikille kirjoittajille. 

Yliopistolta perimänsä akateemisen työn kriteerit Huovinen pukee kol-
meen yksinkertaiseen ohjeeseen, joita tietokirjailijan pitää hänen mielestään 
noudattaa. Ne ovat: 1) asianmukaisuus eli kyky pysyä valitussa aiheessa, 2) 
johdonmukaisuus eli kyky kuljettaa punaista lankaa, ja 3) kriittisyys eli kyky 
arvioida kriittisesti lähteitään ja itseään. ”Kolmas kohta edellyttää teologilta 
kykyä jopa epäillä Jumalan aivoituksia. Kriittiset kysymykset nousevat esiin 
suurten elämänkriisien ja katastrofien keskellä.”

Huovinen vierastaa sitä, että tieto olisi käsite, joka kuuluu vain yhdenlai-
selle tiedon alueelle. On monia erilaisia tietämisen lajeja, esimerkiksi luon-
nontieteellistä ja uskonnollista. ”Tieto on monipuolinen, avara käsite; sillä ei 
ole ahtaita rajoja.” Huovinen muistuttaa kirkkoisä Augustinuksen teologises-
ta ideasta, jonka mukaan usko etsii aina ymmärrystä. ”Modernille ihmiselle 
järjen, älyn ja loogisen todistelun asettamat vaatimukset ovat tärkeitä, eikä 
niistä pidäkään tinkiä. Klassisessa filosofiassa ja teologiassa painotettiin kui-
tenkin enemmän ymmärrystä, harkintaa ja viisautta. Olen yrittänyt kirjois-
sani miettiä, miten kristillinen usko koskettaa ihmisen ymmärrystä ja kutsuu 
viisauden etsimiseen.”

Yliopistoajan kaikuja on Huovisen pienessä kirjassa Ei on kyllä (Kirjapaja 
1999), jossa hän palaa itseään pitkään inspiroineen reformoidun teologin 
Karl Barthin ajatteluun. Huovinen sanoo, ettei hän erityisesti pidä Barthin 
filosofisista ratkaisuista, mutta on silti viehättynyt tämän intohimoisesta asen-
teesta harrastaa teologiaa.

Yksi Eero Huovisen keskeisistä kirjallisista töistä on hänen kirjoittamansa 
Katekismus (Edita 2000), Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi. 
Huovisen laatima pohjateksti kävi läpi piispainkokouksen seulan ja kirkon 
virallisiin kirjoihin kuuluva Katekismus hyväksyttiin vuoden 1999 kirkollis-
kokouksessa. Tähän mennessä sitä on myyty noin 2,3 miljoonaa kappaletta ja 
se on käännetty kymmenelle kielelle, mm. latinaksi, kiinaksi ja arabiaksi.
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Paimenkirjassaan Pappi? (WSOY 2001) Eero Huovinen käsittelee pa-
pin monia rooleja ja ihmettelee, onko papin virassa mitään mieltä: ”Ei ole 
itsestään selvää, että pappeja tarvitaan”, hän kirjoittaa. ”Miksi on olemassa 
tällainen virka, joka ei tuota voittoa ja jonka näkyvä hyöty on epäselvä?” 
Kuitenkin näyttää siltä, että pappi on myös tarpeellinen, sillä tiukan paikan 
tullen monet ihmiset kääntyvät hänen puoleensa. Huovinen kirjoittaa papin 
kutsumustyöstä elävästi ja tuo mukaan myös henkilökohtaisia kokemuksiaan. 
Kirja osoittaa, ettei hengenmiehen tekstin tarvitse välttämättä olla kuivaa. – 
Pappi? sai harvinaisen hyvän vastaanoton ja sitä myytiin 12 000 kappaletta.

Pitkä ilo (WSOY 2002) käsittelee Luukkaan jouluevankeliumia, josta on 
Huoviselle tullut ”pitkä ilo”. Hän analysoi lähes sana sanalta Luukkaan teks-
tin ”verollepanosta” ”kapaloihin” asti ja päätyy toteamaan, että jouluevanke-
liumissa on oikeastaan sanottu kaikki, mikä kristillisessä uskossa on tärkeää. 
Seuraavana vuonna julkaistu Toinen aurinko (Kirja paja 2003) on puhetta ih-
miselle, jonka elämässä aurinko pimenee ja Jumala kätkeytyy pilven taakse. 

Tapaninpäivänä 2004 Intian valtameressä syntynyt tsunami oli luonnon-
katastrofi, joka järkytti koko maailmaa. Piispa Eero Huovinen oli lomamat-
kalla Thaimaassa ja koki hyökyaallon aiheuttaman tuhon lähietäisyydeltä. 
Tsunami antoi aiheen kirjaan Käännä kasvosi, Herra (WSOY 2005), jossa 
kirjoittaja käy läpi kokemuksiaan. Hän paljastaa avoimesti oman epätoivonsa, 
mutta nousee uhrien kovia kohtaloita myötäeläen koko kansakunnan loh-
duttajaksi. 

Vuonna 2006 ilmestyneessä kirjassa Kärsimys ja ilo (WSOY) ovat aiheena 
Vanhan testamentin seitsemän katumuspsalmia, jotka puhuttelevat myös ny-
kypäivän ihmistä. Huovinen avaa katumuspsalmien sanomaa jae jakeelta ja 
yhdistää ne kirkon pitkään perinteeseen.
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Teoksia
Kirkon ykseys ja reformi: Hans Küngin he-
rättämä ekumeeninen keskustelu. Julkaisuja; 
25. Missiologian ja ekumeniikan seura 1974. 
(Risto Cantell, Eero Huovinen ja Simo S. Salo)

Jumalan sana – sana Jumalasta: Hans 
Küngin käsitys Raamatusta v. 1957–1974. 
Julkaisuja; 109. Suomalainen teologinen kirjal-
lisuusseura 1978.

Idea Christi: idealistinen ajattelumuoto 
ja kristologia Hans Küngin teologiassa. 
1978. (väitöskirja)

Nainen ja pappisvirka: argumentaatio-
analyysi Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa käydystä naispappeuskeskustelusta. 
Julkaisuja; 116. Suomen teologinen kirjallisuus-
seura 1979.

Kuolemattomuudesta osallinen: Martti 
Lutherin kuoleman teologian ekumeeni-
nen perusongelma. Julkaisuja; 130. Suomen 
teologinen kirjallisuusseura 1981, 2. p. 1989. 

Elävä Dogma: teologisia tutkielmia ja so-
velluksia. Julkaisuja; 155. Suomen teologinen 
kirjallisuusseura 1987, 2. p. 1988.

Fides infantium: Martti Lutherin käsitys 
lapsen uskosta. Julkaisuja; 175. Suomen teolo-
ginen kirjallisuusseura 1991. 

Sydämen puhetta. WSOY 1997. 

Ei on kyllä: Karl Barthin filosofis-teolo-
ginen lähtökohta. Kirjapaja 1999.

Katekismus. Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon kristinoppi. Edita 2000.

Pappi?. WSOY 2001, 3. p. 2001.

Pitkä ilo: joulun evankeliumi. WSOY 2002, 
2. p. 2002.

Toinen aurinko. Kirjapaja 2003.

Käännä kasvosi, Herra. WSOY 2005.

Kärsimys ja ilo. WSOY 2006.
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Dosentti, valtiot. toht.

Asuu Helsingissä.
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Martti Häikiön mittava ura tietokirjailijana on oikeastaan jakaantunut 
kahteen osaan. Ensi alkuun, pitkälti toistakymmentä vuotta hän oli kirjoi-
tuksissaan Suomen historian vaiheita analysoiva akateeminen tutkija. Sitten 
astui esiin toinen Häikiö, suomalaisten yritysten vaiheita kartoittava ammat-
timainen tilaushistorioitsija. Molemmissa rooleissaan hän on tavoittanut lu-
kijansa sujuvalla, asioiden ytimeen menevällä tekstillään.

Historiantutkija-Häikiön ura käynnistyi vuonna 1976 talvisodan suurpo-
liittisia taustoja selvittelevällä väitöskirjalla Maaliskuusta maaliskuuhun: Suomi 
Englannin politiikassa 1939–40. Hän jatkoi talvisota-aiheen käsittelyä 1980-
luvulla ja laajensi sitten näkökulmaa analysoimalla Suomen turvallisuuspoli-
tiikkaa Kekkosen jälkeisenä aikana. Vuoden mittainen vierailu Yhdysvalloissa 
puolestaan tuotti matkakirjan Amerikan ihmeitä vuonna 1987. 

Sitten Häikiö palasi kotimaan kamaralle. Hän valotti Jörn Donnerin 
kanssa Suomi-kuvaa teoksessa Suomi-kuva vuonna nolla (WSOY 1990) ja teki 
historian oppikirjan Suomen lähihistoria (1991). Vuonna 1992 hän kirjoitti 
yhdessä Pertti Pesosen kanssa teoksen Presidentti Koivisto Suomen politiikassa. 
Tätä seurasi heti Presidentin valinta (1992), jossa hän kuvaa valtionpäämiesten 
valintojen vaiheita itsenäisessä Suomessa – ja erityisesti vuoden 1973 poik-
keuslain säätämistä. 

Häikiön yleistä historiaa käsittelevän vaiheen päätti vuonna 1995 jul-
kaistu Suomen vapaussota 1918: kartasto ja tutkimusopas, jossa sodan tapahtu-
mat sijoitettiin nykypäivän karttapohjalle. Kirjan toisena tekijänä oli Juhana 
Aunesluoma.

Yrityshistorioitsijan uransa lähtöhetken Martti Häikiö pystyy määrittä-
mään tarkasti. Se oli maaliskuussa vuonna 1994, kun hän kohtasi Korkea-
vuoren kadulla Helsingin Puhelinyhdistyksen toimitusjohtajan Kurt Nord-
manin. ”Hän kysyi, kiinnostaisiko minua kirjoittaa datasiirron historia”, 
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Häikiö kertoo. ”Vastasin, että voisin sitä harkita, kunhan ensin kuulisin mitä 
datasiirto on. Keskustelu Nordmanin kanssa muutti elämäni suunnan, vaikka 
en sitä oivaltanut moneen vuoteen. Minusta tuli ammattimainen tilaushisto-
rioiden kirjoittaja.”

Häikiölle selvisi pian, mitä datasiirto oli – puhelinyhteyksien käyttämis-
tä tietokoneiden väliseen keskusteluun – ja miten keskeinen rooli sillä oli 
nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnoissa. Hän vastasi myönteisesti Nord-
manin ehdotukseen ja teki sopimuksen yksityisten puhelinyhtiöiden omis-
taman Datatie Oy:n historian kirjoittamisesta sen alkutaipaleelta 1985–95. 
”Aihealue oli minulle uusi. En ollut kirjoittanut ainuttakaan yrityshistoriaa, 
en perehtynyt yhdenkään uuden teknologian läpimurtoon ja kaupalliseen 
käyttöönottoon, enkä ollut koskaan tarkastellut politiikkaa elinkeinoelämän 
säätelijän eli regulaattorin roolissa. Se oli mielenkiintoinen haaste.”

Sopimuksen mukaan Häikiö sai käyttöönsä kaiken aineiston, hän sai ker-
toa rehellisesti yhtiön vaiheet ja tuoda tarinan julkaisuajankohtaan saakka. 
Teos Reikäkorttimodeemista tiedon valtatielle: Suomen datasiirron historia ilmestyi 
vuonna 1995 ja viitoitti tekijänsä työuran vuosiksi eteenpäin. 

Datasiirron suomalaiset alkuvaiheet selvitettyään Häikiö ryhtyi kirjoit-
tamaan lisää yrityshistorioita. Hän käytti alussa omaksumaansa periaatetta: 
tavoitteena oli rehellinen tarina yhtiön vaiheista nykypäiviin saakka kaikel-
la aineistolla ja täydellä dokumentaatiolla höystettynä. Datatien historian 
yhteydessä Häikiö myös löysi taittoratkaisun, jossa tekstipalstaa elävöittävät 
leveään marginaaliin sijoitetut kuvat, laajat kuvatekstit, taulukot ja muut vi-
suaaliset elementit. Kun tällainen taitto palveli hyvin kokonaisuutta ja piti 
samalla lukijan mielenkiinnon vireillä, tekijä käytti sitä myöhemmissäkin 
kirjoissaan.

Datasiirron historia oli Häikiölle tärkeä myös oman historiankäsityksen 
muotoutumisen kannalta. Sen laadinnassa joutui nimittäin suurennuslasin 
alle seuraava kysymys: muuttuiko aikamme uuden teknologian eli uusien 
innovaatioiden vai uuden politiikan eli uudenlaisen säätelyn seurauksena? 
Datatien tarina opetti, että politiikalla ei luoda uutta, mutta sillä pystytään 
jarruttamaan tehokkaasti uuden teknologian käyttöönottoa. ”Deregulaatio 
oli poliittinen innovaatio, joka nopeutti olemassa olevan tekniikan käyttöön-
ottoa”, Häikiö sanoo. ”Pidän deregulaatiota aikamme suurimpana ’isminä’. 
Tämä aihe on niin laaja, että yritän kirjoittaa siitä jonakin päivänä vielä ko-
konaisen kirjan.” 

Deregulaatioon Häikiö törmäsi myös toisessa yrityshistoriassaan, joka 
käsitteli Savon Voiman vaiheita ja jossa hän joutui perehtymään sähkömark-
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kinoiden vapauttamiseen. Samaan aikaan hän kirjoitti Hankkija-Noveran 
historiaa, jossa ydinkysymyksenä oli monialakonsernin muuntautumisyritys 
ja väärän toimialavalinnan seurauksena koettu suuri konkurssi. Molemmat 
yrityshistoriat ilmestyivät vuonna 1997. 

Seuraavana vuonna valmistui matkapuhelinoperaattori Radiolinjan his-
toria, jota tehdessään Häikiö perehtyi gsm-matkapuhelintoiminnan värikkäi-
siin alkuvaiheisiin Suomessa. Olennaista niillekin oli uusien innovaatioiden 
poliittinen säätely: toimilupien myöntämistä edelsi ajoittain kiivas käden-
vääntö eduskunnassa ja hallituksessa. Lopputuloksena oli valtion monopolin 
murtuminen ja kilpailun avaaminen suomalaisessa matkaviestinnässä. Tämä 
avasi oven uudelle matkapuhelinoperaattorille Radiolinja Oy:lle, joka otti 
käyttöönsä uusimman teknologian. Suomi harppasi hetkessä mobiiliviestin-

nän edelläkävijäksi maailmassa. 
Joulukuussa vuonna 1996 Nokian viestintäjoh-

taja Seppo Härkönen soitti Häikiölle ja tiedusteli, 
kuka voisi olla kiinnostunut kirjoittamaan matkapu-
helimiin ja tietoliikenteeseen erikoistuneen Nokian 
historian. ”Huomasin heti, että Datatien, Radiolin-
jan ja Noveran historiat olivat hyviä esitöitä Nokian 
ydintoimialoihin ja monialakonsernin logiikkaan. 
Niinpä tein Nokian kanssa sopimuksen ensimmäi-
sen alkuperäislähteisiin perustuvan tutkimuksen kir-
joittamisesta Suomen kaikkien aikojen ylivoimaisesti 
merkittävimmästä ja menestyksekkäimmästä yrityk-
sestä. ”

Martti Häikiön yli neljä vuotta kestänyt tutki-
mustyö valmistui vuonna 2001, jolloin Nokian his-
toria julkaistiin kolmena niteenä. Kaapelin ja kumin 
toimialoja koskevat luvut kirjoitti Juhana Aunesluo-
ma. Ensimmäinen nide oli Fuusio, joka käsitteli yhti-
ön kasvua yhdistymisten kautta suomalaiseksi monia-
layritykseksi vuosina 1865–1982. Toinen osa Sturm 
und Drang kuvasi Nokian muuttumista eurooppa-
laiseksi elektroniikkayritykseksi vuosina 1983–1991. 
Päätösosa Globalisaatio kuvasi telekommunikaation 
maailmanvalloitusta vuosina 1992–2000. Lyhennel-
miä globaalisti merkittävän yhtiön historiasta on il-
mestynyt useilla kielillä, mm. kiinaksi. 
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Nokian jälkeen Häikiö palasi hetkeksi yleiseen historiaan. Tuloksena 
oli Suomen kehityksen linjoja ja käännekohtia käsittelevä lehtiartikkeli- ja 
esitelmäkokoelma Historia ja väärät profeetat (Edita 2003). Sen jälkeen vuo-
rossa oli jälleen yrityshistoria, kuvaus aikojen kuluessa paljon intohimoja 
ja ristiriitoja herättäneestä valtionyhtiö Alkosta – vankasti dokumentoitu ja 
tieteellisesti argumentoitu yli 500-sivuinen Alkon historia (2007). Häikiön 
alakerta-artikkeli Helsingin Sanomissa samana syksynä toi esiin vapaan alko-
holipolitiikan synkät seuraukset ja käynnisti harvinaisella tavalla alkoholi- ja 
sosiaalipoliittisen keskustelun Suomessa. 

Toisin kävi Häikiön kirjoittaman Orion-yhtiön 90-vuotishistorian ta-
pauk sessa: syksyllä 2007 ilmestyväksi suunnitellun teoksen julkaiseminen 
siirtyi yhtiön johdon päätöksellä myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

Tuorein tutkimuskohde on laaja, Helsingin kaupungin tilaama Tiedon 
Helsinki -teoksen on määrä valmistua vuonna 2012 ja kuvata pääkaupunkia 
tutkimuksen, opetuksen ja tiedonvälityksen näkökulmasta vuosina 1945–
2005. Kirjailijan tuotannon suuntautumista kohti sivistyshistoriaa vahvistaa 
Häikiön ilmoitus, että hän on jo vuosia kerännyt aineistoa kirjailija-akatee-
mikko V. A. Koskenniemen elämäkertaan.

Teoksia
Suomen turvallisuuspolitiikan bibliogra-
fia = A Bibliography on Finnish Security 
Policy. Tutkimusselosteita; 8. Ulkopoliittinen 
instituutti 1974. (Martti Häikiö ja Heimo 
Vesala)

Maaliskuusta maaliskuuhun: Suomi Eng-
lannin politiikassa 1939–40. WSOY 1976. 
(väitöskirja)

Yhteiskuntatieteellisen toimikunnan tut-
kimuspolitiikka vuosina 1974–1976. KTTS:n 
julkaisusarja; 20. Korkeakoulu- ja tiedepoliitti-
nen tutkimussäätiö 1977 (Martti Häikiö et al.)

Tiedepolitiikka tienhaarassa: kokemuksia 
valtion tiedepoliittisten ohjelmien laa-
dinnasta ja toteuttamisesta 1970-luvulla.
KTTS:n julkaisusarja; 27. Korkeakoulu- ja 
tiedepoliittinen tutkimussäätiö 1979. (Martti 
Häikiö ja Eva Hänninen-Salmelin)

Puolueeton Suomi puolueellisessa maa-
ilmassa: Suomen turvallisuuspolitiikan 
haasteita avaruusaseiden aikakaudella. 
Kirjayhtymä 1985.

Amerikan ihmeitä. Kustannuskiila 1987. 

Suomalaiset Neuvostoliitossa: selvitys 
Neuvostoliitossa asuvien inkeriläisten ja 
muiden suomalaisten lukumäärästä ja mah-
dollisesta muuttohalukkuudesta Suomeen. 
Suomi-seura 1990. (Martti Häikiö ja Juhani 
Aunesluoma)

Suomi-kuva vuonna nolla. WSOY 1990. 
(Martti Häikiö ja Jörn Donner)

Suomen lähihistoria. Oppimateriaaleja 10. 
Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja kou-
lutuskeskus 1991. Lisälehti 1991–1995, 1996. 

Presidentti Koivisto Suomen politiikassa. 
Otava 1992. (Martti Häikiö ja Pertti Pesonen; 
ilmestynyt ulkoministeriön julkaisemana eng-
lanniksi, saksaksi, ranskaksi.)

Presidentin valinta: miten valtionpää-
miehet on Suomessa valittu, millaisiin 
poikkeusmenetelmiin valinnoissa on tur-
vauduttu ja miksi presidentin toimikautta 
jatkettiin kokonaan ilman vaalia vuonna 
1973. WSOY 1993. 
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Reikäkorttimodeemista tiedon  
valtatielle: Suomen datasiirron historia. Oy 
Datatie Ab 1995. 

Vahva virta vapaa: Savon Voiman haasteet 
maakunnan sähköistämisestä avoimille mark-
kinoille 1947–1997. Savon Voima Oy 1997. 

Satoa ja katoa Hankkijan saralla: Hank-
kijan ja Noveran historia 1955–1992. 
Kirjayhtymä Oy 1997. 

Alkuräjähdys: Radiolinja ja Suomen gsm-
matkapuhelintoiminta 1988–1998. Edita 1998. 

Nokia Oyj:n historia 1–3. Edita 2001. 
1. Fuusio: yhdistymisten kautta suoma-

laiseksi monialayritykseksi 1865–1982.
2. Sturm und Drang: suurkaupoilla eu-

rooppalaiseksi elektroniikkayritykseksi 
1983–1991.

3. Globalisaatio: telekommunikaation 
maailmanvalloitus 1992–2000.

Historia ja väärät profeetat: kirjoituksia 
Suomen historian kipupisteistä. Edita 2003. 

Alkon historia: valtion alkoholiliike 
kieltolain kumoamisesta Euroopan unionin 
kilpailupolitiikkaan 1932–2006. Otava 2007.

Orion Oyj:n 90-vuotishistoria. (2007, ei 
julkaistu) 

Toimitettuja teoksia

Demokratia ja tasa-arvo: arvioita paino-
pistetutkimuksista TANDEM ja DETA. 
WSOY 1977. (toim. Hannu Rautkallio ja 
Martti Häikiö)

Korkeakoulut ja tutkinnonuudistus. 
Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussäätiö 
1977. (toim. Martti Häikiö et al.)

Paavo Aitio et al: Mahdollisuuksien aika 
1978–1984. Weilin+Göös 1978. (toim. Hannu 
Rautkallio ja Martti Häikiö)

Kun sota syttyi 30.11.1939. Kirjayhtymä 
1980. (toim. Martti Häikiö ja Seppo Keränen)

Tehtaankadun ala-aste 75 vuotta. Teh-
taankadun ala-aste 1983. (toim. Martti Häikiö 
et al.)

Helsingin yliopisto sanoin ja kuvin. Helsin-
gin yliopisto 1984. (toim. Martti Häikiö, Leila 
Teräsalmi-Sovijärvi ja Pertti Suvanto)

Suomen vapaussota 1918: kartasto ja tutki-
musopas. Vapaussodan Invalidien Muistosäätiön 
julkaisu. WSOY 1995. (toim. Juhana Aunesluo-
ma ja Martti Häikiö)

Elämäni juttu. Constator 2001 (toim. Lauri 
Helve, Martti Häikiö ja Antti Tuuri; juhlakirja 
valtiotieteen tohtori Hannu Salokorven täyt täes-
sä 50 vuotta 26.6.2001) 

Vapaussodan muistomerkit Helsingissä. 
Vapaussodan invalidien muistosäätiö 2002. 
(toim. Vesa Bauters, Martti Häikiö ja Ohto 
Manninen)

Lisäksi kirjoittanut runsaasti  
kirja-arvosteluja eri julkaisuihin. 
Häikiöllä on jo vuosia ollut tilausten 
varassa elävälle ammattimaiselle tieto-
kirjailijalle tarpeellinen internet-kotisi-
vu: www.kolumbus.fi/martti.haikio/.
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Kaisa Häkkinen
Synt. 17.11.1950 Kouvolassa.
Professori, tietokirjailija, fil. toht.

Asuu Paimiossa.

66  Kaisa Häkkinen



Suomen kieli nousi tavallista suuremman huomion kohteeksi vuonna 
2007, jolloin oli kulunut 450 vuotta suomen kirjakielen isän Mikael Agrico-
lan kuolemasta. Suomen kielen ja Agricolan ohella nousi julkisuuteen myös 
Turun yliopiston professori Kaisa Häkkinen, joka oli juhlavuoden kantavia 
voimia. Useita Mikael Agricolaa käsitteleviä teoksia kirjoittanut Häkkinen 
piti vuoden aikana puolensataa yleistajuista esitelmää eri puolilla maata. 
Suuren yleisön huomiota taisi kuitenkin eniten kiinnittää hänen Agricolan 
aikaiselle suomen kielelle Aku Ankka -lehteen kääntämänsä Roope Ankan 
seikkailu ”Mailman caton päällä”. Tiedeyhteisö osoitti arvostustaan Kaisa 
Häkkiselle valitsemalla hänet Vuoden professoriksi.

Kaisa Häkkinen on johtava suomen kielen historian ja sanojen alkuperän 
asiantuntija. Hänen laajaan tuotantoonsa sisältyy monia alan perusteoksiksi 
muodostuneita tutkimuksia ja oppikirjoja. Erityisesti etymologian tutkijana 
Häkkinen on tehnyt uraa uurtavaa työtä, jonka tuloksia hän on tuonut me-
nestyksekkäästi myös suuren yleisön tietoon. Vuonna 2004 ilmestyi kaksikin 
Kaisa Häkkisen suomen etymologiaa käsittelevää teosta, joista hän sai valtion 
tiedonjulkistamispalkinnon ja Suomen tietokirjailijoiden Tietokirjailijapal-
kinnon. Toinen Häkkisen kirjoista oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. 

Suomen kieli oli Kaisa Häkkiselle aikoinaan selvä valinta yliopistossa, 
sen avulla pääsisi ainakin opettajaksi. Hänen isänsä, suomen kielen maiste-
ri, antoi hyvän vinkin ja kehotti ottamaan pääaineeksi suomalais-ugrilaisen 
kielentutkimuksen: näin aukeaisi paremmin mahdollisuus myös tutkijaksi. 
Kolmantena opiskeluvuotena Kaisa Häkkinen huomasi, että Turun yliopis-
tossa oli avoimena assistentin paikka, toinen kahdesta koko maassa. Hän haki 
ja sai paikan. ”Se oli aikamoinen onnenpotku”, hän sanoo. ”Turku oli siinä 
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vaiheessa minulle parempi opiskelupaikka, ja tännehän minä olen sitten jää-
nytkin.”

Väitöskirjansa aiheeksi Häkkinen valitsi suomen kielen vanhimman sa-
naston. ”Olin jo silloin kiinnostunut sanastosta”, hän kertoo. ”Sanathan ovat 
konkreettisia, ne ovat suorassa yhteydessä kielenulkoista maailmaa.” Väitös-

kirja Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimuksesta ilmestyi vuonna 
1983. Se sai Elias Lönnrot -palkinnon sekä Kotikielen Seuran ja Suomalais-
Ugrilaisen Seuran väitöskirjapalkinnon.

Sanojen historiaan keskittyi myös WSOY:n julkaiseman Nykysuomen 
sanakirjan kuudentena osana ilmestynyt Etymologinen sanakirja (1987), jossa 
Häkkinen esittelee suomen kielen yleisimpien sanojen alkuperää, rakennetta 
ja kehitystä. ”Professori Lauri Hakulinen oli arvioinut, että suomen kieles-
sä on äärimmäisen vähän lainoja muista kielistä”, Häkkinen kertoo. ”Otin 
perus aineistoksi 1 000 suomen yleisintä sanaa ja tutkin niiden taustat. Lai-
nauk sia löytyi hyvinkin paljon.” 

Käytännön opetustyössään Åbo Akademissa ja Turun yliopistossa Häk-
kinen pani merkille, että suomen kielen oppikirjoissa oli melkoisia aukko-
ja; esimerkiksi etymologiasta ei ollut kunnollista perusopasta. ”Huomasin 
tuon puutteen jo väitöskirjaa tehdessäni, ja nyt päätin korjata asian.” Näin 
syntyi kirja Mistä sanat tulevat: suomalaista etymologiaa (SKS 1990), jota käyte-
tään edelleen yliopistollisena kurssikirjana. Samanlainen tositarpeeseen tehty 
oppikirja on Kielitieteen perusteet (SKS 1994). ”Olin kirjoittanut sen kauan 
sitten opintomonisteeksi yleisen kielitieteen peruskurssia varten, ja kun mo-
nistetta myytiin vuodesta toiseen, uudistin käsikirjoituksen ja ehdotin sen 
painamista kirjaksi.” 
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Ilmeinen aukko oli myös suomen kirjakielen historian kohdalla. Pro-
fessori Martti Rapola (1891–1972) oli alkanut kirjoittaa aiheesta jo vuonna 
1933, mutta hanke jäi häneltä kesken. Kaisa Häkkinen tarttui toimeen ja kir-
joitti kirjan nimeltä Agricolasta nykykieleen: suomen kirjakielen historia (WSOY 
1994). Tämä 585-sivuinen teos on ensimmäinen kielen kaikki tasot kattava 
kokonaisesitys suomen kirjakielen historiasta. Se selvittää havainnollisin esi-
merkein, millaisten kielen ja kulttuurin kehitysvaiheiden kautta väheksytystä 
rahvaankielestä syntyi täysiarvoinen sivistyskieli.

1990-luvun alkupuolella eräät kielitieteilijät esittivät teorioita, jotka mul-
listivat perinteisen käsityksen suomalaisten alkuperästä. Kaisa Häkkinen kävi 
Suomalais-Ugrilaisessa Seurassa kuuntelemassa esitelmiä mm. Kalevi Wiikil-
tä, jonka kirja Eurooppalaisten juuret (2002) nousi vuonna 2003 Tieto-Finlan-
dia-ehdokkaaksi ja kiivaan väittely kohteeksi. ”Kuulimme huimia teorioita, 
jotka tuntuivat menevän läpi, koska kukaan ei siinä tilanteessa osannut väit-
tää niitä vastaan”, Häkkinen kertoo. ”Päätin esittää oman käsitykseni kirjan 
muodossa ja vääntää rautalangasta nykyisen kielitieteen perustelut suomalais-
ten alkuperästä.” Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (SKS 1996) osoittaa, 
että suomalaisten juuria on turha etsiä Euroopasta – ne löytyvät suurelta 
suomalais-ugrilaiselta kielialueelta, joka on ulottunut Itämereltä Uralille ja 
Pohjoisen jäämeren rannikolle. 

Vuonna 2001 ilmestynyt Sanan valta (WSOY) on asiantuntijaelämäkerta 
E. N. Setälästä, kautta aikojen tunnetuimmasta suomen ja sen sukukielten 
tutkijasta. Kaisa Häkkinen kirjoitti Setälän tieteellistä työtä koskevan osuu-
den, Vesa Vareksen vastuulla olivat hänen poliittinen ja yhteiskunnallisen toi-
mintansa. 

Kirjassaan Suomalaisen oppikirjan vaiheita (2002) Kaisa Häkkinen käy läpi 
suomenkielisen oppikirjallisuuden kehityksen Agricolan päivistä 1900-lu-
vulle; tämäkin yleisesitys oli ensimmäinen lajissaan. Suomen tietokirjailijat 
ry:n tilaamassa työssä Häkkinen pohtii myös oppikirjan luonnetta ja sen suh-
detta muihin tietokirjoihin. Kirja antaa hyvän kuvan siitä, miten hapuilevasti 
oppikirja-alalla on vuosisatojen kuluessa edetty yltäkylläiseen nykyhetkeen. 

Onnekkaiden yhteensattumien tuloksena syntyneessä ja esitystavaltaan 
kiinnostavassa kirjassa Linnun nimi (Teos 2004) etymologia ja ornitologia 
elävät sulassa sovussa. ”Alkusysäyksen kirjaan antoi kutsu esitelmöidä suoma-
laisten linnunnimien etymologiasta pohjoista lintuperinnettä käsittelevässä 
symposiumissa Kilpisjärvellä 1997”, Kaisa Häkkinen kertoo. ”Kävi ilmi, että 
biologeilla oli paljon annettavaa humanisteille ja päinvastoin. Myöhemmin 
dosentti Esa Lehikoinen Turun yliopiston ekologian yksiköstä toi mukaan 
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oman ryhmänsä tietämyksen Suomen linnuston historiasta, mikä vaikutti 
ratkaisevasti lopputulokseen.” 

Viime vaiheessa Häkkinen tuli maininneeksi kirjahankkeesta Kai Lin-
nilälle, joka pystyi järjestämään kuvitukseksi Kansalliskirjastossa olevien von 
Wright -veljesten lintuakvarellien alkuperäiskuvat sekä ruotsalaisen litografin 
Magnus Körnerin piirtämät kuvat. Lopputulos yllätti kirjoittajankin: ”Kie-
lentutkija pääsee harvoin nauttimaan siitä, että tutkimustyön tulokset ovat 
myös kauniita katsella.” – Uutena kustantamona Teos hankki Linnun nimelle 
julkisuutta, jollaista kirjoittaja ei ollut aiemmin kokenut. Kirja sai kiittävät 
arvostelut lehdistössä, ja se toi Häkkiselle myös valtion tiedonjulkistamispal-
kinnon.

Samana vuonna ilmestynyt ja Tieto-Finlandia-ehdokkuuden saanut 
Nykysuomen etymologinen sanakirja (WSOY 2004) ei tarjoa lukijalleen yh-
tään kuvaa, mutta sitäkin enemmän tietoa suomen kielen sanojen taustasta. 
Hakusanoja on yli 6 000 eli se määrä, jonka verran perussanoja suomen 
yleiskielessä on sanastontutkimuksen grand old manin Erkki Itkosen mu-
kaan. Häkkisen vankka, yli 1 600-sivuinen sanakirja on tuhansien vuosien 
läpileikkaus nykysuomen keskeisestä sanastosta, sen iästä ja etymologisesta 
taustasta. 

Mikael Agricolan Rucouskiriassa puhutaan niin monista erilaisista yrteistä, 
että Agricolan juhlavuonna 2007 Häkkinen päätti tehdä niistä kirjan. Hän 
sai asiantuntevaa apua Turun yliopiston kasvimuseon amanuenssilta, dosent-
ti Terttu Lempiäiseltä. Agricolan yrtit (Kirja-Aurora) esittelee alkuteoksen ja 
siinä esitetyt kalenterit, ja ennen kaikkea se käy kasvi kasvilta läpi sen esit-
telemät yrtit. Kaisa Häkkinen viljelee itsekin näitä yrttejä mahdollisuuksien 
mukaan kotipuutarhassaan Paimiossa. 

Juhlavuoden satoa on myös Mikael Agricolan Aapiskirja (Kirjapaja), joka 
sisältää aapiskirjan näköispainoksen ja selitykset niistä periaatteista, joilla al-
kuperäinen teksti on muutettu nykysuomalaiselle ymmärrettävään muotoon. 
Agricolan aika (BTJ Finland 2007) puolestaan on kokoomateos juhlavuoden 
aikana järjestetystä Studia Generalia -sarjasta, jossa esitellään yleistajuisesti 
uusimmat Agricolan aikaa koskevat tutkimustulokset eri tieteenaloilta arkeo-
logiasta lääke tieteeseen.
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Teoksia
Suomen kielen vanhimmasta sanastosta 
ja sen tutkimisesta. Turun yliopisto 1983, 
2. p. 1985. (väitöskirja)

Kielemme tuntemus: näkökulmia suomen 
kielen tutkimukseen ja opetukseen. Äidin-
kielen opettajain liitto 1983. (Kaisa Häkkinen 
et al.; toim. Raija Ruusuvuori)

Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja 
sen tutkimisesta: suomalais-ugrilaisten 
kielten etymologisen tutkimuksen perus-
teita ja metodiikkaa. Suomalaisen ja yleisen 
kielitieteen laitoksen julkaisuja; 17. Turun 
yliopisto 1983. (väitöskirja)

Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen 
historiallista taustaa. Fennistica; 6. Åbo 
akademi 1985, 2. korj. p. 1991, 3. uud. p. 2002 
nimellä Suomen kielen historia 1.

Suomen kielen sanaston historiallista 
taustaa. Fennistica; 7. Åbo akademi 1985 

Nykysuomen sanakirja 6: Etymologinen 
sanakirja. WSOY 1987, 2. tark. p. 1990.

Mistä sanat tulevat: suomalaista etymolo-
giaa. SKS 1990, 3. p. 2006.

Agricolasta nykykieleen: suomen kirjakie-
len historia. WSOY 1994.

Kielitieteen perusteet. SKS 1994, 7. p. 2007.

Suomalaisten esihistoria kielitieteen va-
lossa. SKS 1996.

Sanan valta: E. N. Setälän poliittinen, yh-
teiskunnallinen ja tieteellinen toiminta. 
WSOY 2001. (Vesa Vares ja Kaisa Häkkinen)

Suomalaisen oppikirjan vaiheita. Suomen 
tietokirjailijat ry 2002.

Linnun nimi: kirjakielemme linnunnimistön 
historia. Teos 2004. 

Nykysuomen etymologinen sanakirja. 
WSOY 2004, 4. p. 2007. 

Agricolan yritit: Mikael Agricolan Ru-
couskirian terveyttä tuovat kasvit, niiden 
esiintyminen ja käyttö 1500-luvulla. Kirja-
Aurora 2007.

Mikael Agricolan Aapiskirja. Kirjapaja 2007.

Toimitettuja teoksia

Agricolan aika. BTJ Finland 2007. (toim. 
Kaisa Häkkinen jaTanja Vaittinen)

Suomen kielen tutkimuksen historia. Turun 
yliopisto 2008.

Kirjoittanut lukuisia artikkeleita alan 
tieteellisiin julkaisuihin. Osallistunut 
kolmen tieteellisen julkaisun tuottami-
seen toimituskunnan jäsenenä. Kirjoit-
tanut kolumneja mm. Hiidenkivi- ja 
Tiede-lehtiin. 
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Jaakko Hämeen-Anttila
Synt. 26.2.1963 Oulussa.

Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, fil. toht.
Asuu Vantaalla.
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Siitä lähtien, kun islam murtautui 2000-luvulla ennennäkemättömällä 
voimalla maailmanpolitiikan näyttämölle, se on herättänyt länsimaissa häm-
mennystä ja jopa pelkoa, niin kuin kaikki outo ja vieras yleensäkin. Suomes-
sa on saatu maahanmuuttajien kautta omakohtaista tuntumaa islamilaiseen 
kulttuuriin, mutta kovin vieraalta se on täälläkin tuntunut. Monista syis-
tä ajankohtaiseksi tulleen islamin ”suomentajaksi” on noussut Jaakko Hä-
meen-Anttila, Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen 
professori. Hän on johtavia islamin tutkijoita Suomessa ja sai vuonna 2005 
valtion tiedonjulkistamispalkinnon teoksestaan Islamin käsikirja. Hän on tul-
lut tunnetuksi myös television uutis- ja ajankohtaislähetysten asiantuntevana 
kommentaattorina. 

”Mielestäni on erittäin hyvä, että tiedotusvälineet pyrkivät suurten uu-
tisten yhteydessä välittämään asiallista tietoa myös niiden taustoista”, Jaakko 
Hämeen-Anttila sanoo. Kansainvälisten uutistoimistojen Lähi-itää ja yleen-
säkin arabimaailmaa koskevissa jutuissa taustatekijöitä ei yleensä käsitellä, ja 
yhteydet islamin historian pitkiin kehityslinjoihin jäävät avaamatta. ”Yksi syy 
on ehkä siitä, että islamin tutkimus oli Yhdysvalloissa kauan laiminlyöty alue 
toisin kuin esimerkiksi siellä perinteisesti vahva juutalaisuus.” Omasta puo-
lestaan professorilla ei ole mitään sitä vastaan, että hänen asiantuntemustaan 
käytetään hyväksi uutistaustojen valaisemiseksi: ”En minä ole siitä kiusaan-
tunut, itse asiassa viihdyn julkisuudessa.” 

Jaakko Hämeen-Anttila on pienestä pitäen elänyt harvinaisten vieraiden 
kielten ympäröimänä. Hänen isänsä oli tähtitieteilijä, joka 50-luvulla harras-
ti arabiaa ja persiaa; myös isoisä oli aikanaan ollut kiinnostunut kaukaisista 
kielialueista. Tästä seurasi, että kotona oli pari hyllymetrillistä mm. arabian, 
kiinan ja malaijin kielten kielioppeja. Perheessä pidettiin aivan luonnollise-
na, että sen piirissä opiskeltiin suomalaisesta näkökulmasta eksoottisia kie-
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liä. Hämeen-Anttila innostui ensimmäisenä muinaisesta Egyptistä saatuaan 
14-vuotiaana vanhemmiltaan sitä koskevan kirjan lahjaksi. ”Huomasin pian, 
että en osannut huonolla käsialallani piirtää hieroglyfejä. Sitten selvisi, että 
kukaan ei tiedä, millaisia vokaaleja muinaisegyptissä oli ja miten sitä kieltä 
puhutaan. Siihen innostukseni lopahti. Miksi opetella kieltä, jota ei voi pu-
hua eikä kirjoittaa?” 

Arabian kielessä ei ole tätä ongelmaa. Sitä voi puhua ja sitä pystyy kir-
joittamaan vähän heikommallakin käsialalla varustettu henkilö. Hieroglyfeistä 
vieraantunut Jaakko kiinnostui arabiasta, kun hän luki professori Jussi Aron 
Arabialaisen kulttuurin (1967). Se teki teini-ikäiseen poikaan niin suuren vai-
kutuksen, että hän alkoi opetella arabiaa omin päin. Päästyään 17-vuotiaana 
ylioppilaaksi Jaakko Hämeen-Anttila lähti jatkamaan vanhojen Lähi-idän kiel-
ten ja kulttuurien opiskelua Helsingin yliopistoon, jossa oli opettajana mm. 
hänen ihailemansa professori Aro. ”Opintosuunnan valintaani vaikutti myös 
sen eksoottisuus ja vaikeus. Alalla ei ollut tungosta ja sain tieteen maailmassa 
juuri sellaisen oman nurkkauksen, jollaista halusin”, Hämeen-Anttila kertoo. 

Hän valmistui maisteriksi vuonna 1986 pääaineenaan assyrologia ja 
klassinen kreikka, mutta lisensiaattivaiheessa hän palasi taas arabian pariin 

– aiheenaan nyt Gilgamesh-eepos. Vuonna 1994 valmistunut väitöskirja kä-
sitteli arabian kielen keskiaikaista sanakirjatutkimusta. Aihe oli sen verran 
erikoinen, että vastaväittäjä hankittiin ulkomailta. ”Selvitin väitöksessäni, 
miten arabit tutkivat keskiajalla omaa kieltään. Aineistoa oli riittävästi, sillä 
sen ajan sanakirjat vievät monta hyllymetriä. Tuota yli tuhat vuotta sitten 
kirjoitettua kieltä arabit eivät itsekään enää ymmärrä ilman opintoja. Pu-
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hekieli on muuttunut aivan toi-
senlaiseksi, vaikka kirjakieli on 
periaatteessa yhä sama.” – Vuonna 
2000 Hämeen-Anttila nimitettiin 
Helsingin yliopiston professoriksi, 
opetusalanaan arabian kieli ja isla-
min tutkimus.

Hämeen-Anttila oli ryhtynyt 
esittelemään islamilaista kulttuuria 
suomalaiselle lukijakunnalle jo pal-
jon aikaisemmin. Hänen käännök-
siään ovat persialaisen Sa’d1-n Ruu-
sutarha (Otava 1991), Dzalaladdin 
Rumin Ruokopillin tarinoita (Basam 
Books 1995), Valkoisen kaupungin viisas mulla (Basam Books 1997), Hamad-
hanin Mestari Abulfathin elämä ja teot (Basam Books 1997). Vuonna 1995 Hä-
meen-Anttila käänsi arabiasta islamin peruskiven Koraanin, jota suomalaiset 
muslimit nykyisin käyttävät. Vuonna 1999 hänen kääntäminään ilmestyivät 
Ibn Hishamin Profeetta Muhammadin elämäkerta sekä jo ennestään meillä suo-
situn Omar Khaijamin nelisäkeitä kokoelmassa Malja ja mennyt maine (1999); 
maailman vanhin eepos Gilgamesh sai hänen käännöksensä vuonna 2000. 
Hämeen-Anttilan käännösten kustantaja on ollut pääasiassa Basam Books.

Vuonna 1997 Hämeen-Anttila kirjoitti Johdatuksen Koraaniin ja Koraanin 
selitysteoksen. Samana vuonna häneltä ilmestyivät vielä teos Reunamerkintöjä: 
esseitä ja käännöksiä Lähi-idän kirjallisuudesta, sekä Viisauden eliksiiri, joka esit-
teli antiikin kreikkalaista viisautta arabialaisista lähteistä. Vuonna 1999 häneltä 
julkaistiin myös teos Islamin monimuotoisuus.

Vuosi 2001 ja World Trade Centerin terrori-isku merkitsivät käännettä 
länsimaiden ja islamilaisen maailman suhteissa. Television kautta tosiajassa vä-
littyneet kuvat sortuvista kaksoistorneista ikään kuin räjäyttivät esiin sen tie-
tämättömyyden kuilun, jonka takaa lännestä oli islamia katseltu. Megaluokan 
uutinen nosti Jaakko Hämeen-Anttilan tuotannon aivan uudella tavalla ajan-
kohtaiseksi, ja samalla se toi islam-professorin tasapainoisine kommentteineen 
tv- ja radiouutisiin. Hän teki suomalaisille selväksi eron ääri-ilmiöitä edusta-
van terrorismin ja islamilaisen kulttuurin välillä. Jo samana syksynä ilmestynyt 
ISLAM – taskusanakirja pyrki vastaamaan syyskuun 11. päivän herättämiin 
kysymyksiin antamalla perustietoa islamin uskosta, sen terminologiasta ja 
opeista. 
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”Itse asiassa en 
pidä noin nopeista 
reagoinneista kirja-
tasolla”, Hämeen-
Anttila sanoo. ”Ar-
vostan analyyttisyyttä 
ja pitkäjänteisyyttä. 
Haluan kirjoittaa jo-
tain sellaista, jolla on 
merkitystä vielä 10–
20 vuoden kuluttua. 
Omalla erikoisalallani, 
keskiajan arabialaises-

sa kirjallisuudessa riittää aiheita, joita kukaan ei ole ennen tutkinut. Tässä 
suhteessa olen onnellisessa asemassa esimerkiksi Shakespeare-tutkijoihin ver-
rattuna.” – Suomen kristillinen rauhanliike piti professorin tiedonvälittäjän 
roolia niin tärkeänä, että se myönsi hänelle vuoden 2003 rauhanpalkintonsa 
ansioista kiihkottoman ja selkeän islamtietouden välittäjänä.

Kolme vuotta WTC-tragedian jälkeen Hämeen-Anttila kirjoitti laajem-
min islamilaista uskontoa, historiaa, kulttuuria ja yhteiskunnallista ajattelua 
käsittelevän teoksen, jolle terrori-isku jälkinäytöksineen oli luonut ilmeisen 
tarpeen. Islamin käsikirja (Otava 2004) avasi teräviä näkökulmia myös tämän 
päivän islamilaisuutta ja kansainvälistä politiikkaa koskeviin kysymyksiin. 
Kirja oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana ja sai valtion tiedonjulkistamispalkin-
non. Perusteluissa Hämeen-Anttilaa kiitettiin sujuvaksi kirjoittajaksi, joka 
tarkastelee ymmärtävästi ja tasapuolisesti kysymyksiä, joihin usein liittyy voi-
makkaita tunnelatauksia. 

Miten professori näkee islamin ja lännen suhteet kuusi vuotta WTC:n 
jälkeen? ”Tiedotusvälineissä esitetään mielellään, että islamin ja lännen välillä 
olisi iso konflikti”, Hämeen-Anttila sanoo. ”Vuoden 2001 jälkeen tapah-
tuneet isot terrori-iskut länsimaissa voidaan kuitenkin laskea yhden käden 
sormilla. Lähi-idän tilanteen suhteen olen realisti. Tilanne ei ole luisunut ko-
konaan käsistä, mutta olennaista paranemista ei myöskään ole odotettavissa 
lähiaikoina. Siihen kuluu mahdollisesti vielä 20 vuotta.”

Vuonna 2005 ilmestynyt Rakkauden atlas oli Jaakko Hämeen-Anttilan ja 
hänen tutkijana, kirjailijana ja indologina tunnetun Virpi-puolisonsa laatima 
rakkauden kulttuurihistoriallinen kooste. Kirjoittajat esittelevät yleismaail-
malliseen teemaan liittyvää aineistoa myös intialaisista, mesopotamialaisista 
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ja islamilaisista lähteistä. Vuotta myöhemmin ilmestynyt Hämeen-Anttilan 
teos Usko oli Vuoden kristillinen kirja -kilpailun finalistina. Tuoreimmassa 
kirjassaan Mare Nostrum (2006) hän valaisee kulttuurien vuorovaikutusta Eu-
roopan varhaishistoriassa ja osoittaa, että eurooppalaisella ja arabialais-islami-
laisella kulttuurilla on yhteiset juuret.

Toimitettuja teoksia

Tiedon valtameri: islamilaista viisautta. 
Basam Books 2001. (toim. ja suom.)

Uskontojen risteyksissä: Välimeren alueen 
uskontojen juurilla. Gaudeamus 2001.

Islamin ja arabimaailman kuvat mediassa: 
seminaariraportti. Suomen pakolaisapu ja 
Suomen YK-liitto 2004. 

Tarujen kirja: kansojen kertomuksia 
läheltä ja kaukaa. Otava 2007. (koonneet ja 
selityksin varustaneet Virpi ja Jaakko Hämeen-
Anttila)

Al-Ghazali & Avicenna: Kaksi filosofia. 
Basam Books 2001. (suom. J. Hämeen-Anttila 
ja T. Kukkonen, toim. Jaakko Hämeen-Anttila)

Kirjoittanut lukuisia tieteellisiä 
monografioita ja artikkeleita sekä ar-
tikkeleita sanoma- ja aikakauslehtiin. 
Kääntänyt ja kommentoinut useita 
arabialaisen ja persialaisen kulttuurin 
perusteoksia. Kirjoittanut myös kaksi 
runo kokoelmaa: Tarina hullusta rakas-
tajasta ja muita runoja (Gummerus 
2005) ja Matkalla Marakandaan 
(Gummerus 2007). Toiminut asian-
tuntijana monissa radio- ja televisio-
ohjelmissa.

Teoksia 
Johdatus Koraaniin. Gaudeamus 1997;  
2. korj. p. 1997.

Koraanin selitysteos. Basam Books 1997; 
3. p. 2007.

Reunamerkintöjä: esseitä ja käännöksiä 
Lähi-idän kirjallisuudesta. Julkaisuja; 25. 
Suomen Itämainen Seura 1997.

Viisauden eliksiiri: antiikin kreikkalaista 
viisautta arabialaisista lähteistä. Basam 
Books 1997.

Jeesus, Allahin profeetta: tutkimus islami-
laisen Jeesus-kuvan muotoutumisesta. Jul-
kaisuja; 70. Suomen eksegeettinen seura 1998. 

Islamin monimuotoisuus. Gaudeamus 1999.

ISLAM – taskusanakirja. Basam Books 2001.

Jumalasta juopuneet: islamin mystiikan 
käsikirja. Basam Books 2002.

Maqama: A History of A Genre. Diskurse 
der Arabistik; 5. Harrassowitz 2002

Todellisuuden maailmat: runoja ja proosaa 
islamin mystikoilta. Basam Books 2002.

Islamin käsikirja. Otava 2004, 6. p. 2008.

Rakkauden atlas. Otava 2005. (Virpi ja Jaak-
ko Hämeen-Anttila)

Intian kulttuuri. Otava 2005. (Jaakko 
Hämeen-Anttila et al.; toim. Asko Parpola 
& kirjoittajat; kartat Henri Schildt ja Jaakko 
Hämäläinen)

Usko. Kirjapaja 2005.

Mare nostrum: länsimaisen kulttuurin 
juurilla. Otava 2006.
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Max Jakobson
Synt. 30.9.1923 Viipurissa.

Ministeri, tietokirjailija, kolumnisti.
Asuu Helsingissä.
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Suomen ulkoministeriöön tuli 1950-luvun alkupuolella erinomaisia 
lehdistökatsauksia Washingtonin lähetystöstä. Sujuvasti kirjoitetuissa rapor-
teissa analysoitiin loogisesti ja terävästi amerikkalaislehtien pääkirjoituksia. 
Ne antoivat hyvän kuvan siitä, miten USA:n julkinen sana hahmotti maa-
ilmanpolitiikkaa Eisenhowerin presidenttikauden alkuvuosina. Lehdistö kat-
saukset oli kirjoittanut Max Jakobson, lähetystön sanomalehtiavustaja. 

Jo noista raporteista voi päätellä, että kirjoittaja oli paitsi hyvä kynämies 
myös kansainvälisen politiikan tuntija. Tosiasiassa Max Jakobson olikin hionut 
lehtimiestaitojaan jo aiemmin Helsingissä ja Lontoossa, ja vuosien mittaan 
hänestä tuli yksi suomalaisen diplomatian näkyvimmistä edustajista maail-
malla. Hänen diplomaatinuransa huipentui YK:n pääsihteerikilpaan 1970-lu-
vun alussa. Kotimaassa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn toimitusjohta-
jana Max Jakobson oli vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja lähes 1980-luvun 
puoliväliin saakka.

Pitkä, värikäs ura maailmalla ja Kekkosen Suomessa antoi taitavalle ky-
nänkäyttäjälle tavallista paremmat lähtökohdat myös kirjailijana. Max Jakob-
son onkin viidenkymmenen vuoden aikana kirjoittanut suurta huomiota 
herättäneitä tietokirjoja, joissa yhdistyvät harvinaisella tavalla hänen omat 
kokemuksensa, historiantutkimus ja tapahtumien tarkkanäköinen kommen-
tointi. Vuonna 2002 ministeri Max Jakobson sai valtionpalkinnon tiedonjul-
kistamisessa tehdystä monipuolisesta elämäntyöstä.

Max syntyi Viipurissa asuneen suomalais-juutalaisen perheen nuorim-
maksi pojaksi. Hän meni armeijaan vuonna 1941 heti ylioppilaaksi päästyään 
ja palveli jatkosodassa kenttätykistössä. Sodan jälkeen hän aloitti toimittajan 
työnsä Helsingissä ja siirtyi sitten Lontooseen, aluksi BBC:n suomenkielisten 
lähetysten toimittajaksi ja sitten Uuden Suomen Lontoon-kirjeenvaihtajaksi. 
Muutto ulkomaille oli tärkeä vaihe nuoren miehen elämässä: ”Se antoi mi-
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nulle uutta perspektiiviä”, Jakobson sanoo. ”Opin luullakseni näkemään asiat 
toisella tavalla, kun olin Lontoossa enkä Suomessa.” 

Esikoiskirjansa Englanti valinkauhassa (WSOY 1952) Jakobson kirjoitti 
juuri Lontoossa ja kertoo sen perustuvan kuuden vuoden aikana Eng-
lannissa ja Englannista kertyneille tiedoille, kokemuksille ja ajatuksille. 
Lontoossa sai alkunsa myös Jakobsonin toinen kirja Diplomaattien talvisota. 
”Idea syntyi siitä, että vaikka Englannissa ilmestyi paljon maailmansotaa 
käsitteleviä teoksia, yhdessäkään niistä ei käsitelty Suomen talvisotaa”, hän 
kertoo. ”Päätin kirjoittaa kirjan talvisodasta ja tarkastella uudella tavalla sen 
taustoja. Aloitin kirjoitustyön Lontoossa, mutta se jäi kesken, kun tulin ul-
koministeriön palvelukseen ja sain paikan sanomalehtiavustajana Washing-
tonissa.”

Ilmoittautuessaan ulkoministeriön palvelukseen Helsingissä Jakobson 
mainitsi, että hänellä oli meneillään tällainen kirjoitustyö – kaipa hän saa 
tehdä sen valmiiksi? ”Juu juu, minulle vastattiin”, hän muistelee. ”Ulko-
ministeriössä ei varmaankaan arvattu, miten paljon se tulisi herättämään 
huomiota.” Kirjan käsikirjoitus valmistui Washingtonissa, josta Jakobson lä-
hetti sen kustantajalle Helsinkiin. ”Olin tyytyväinen tekstiin”, hän sanoo. 
”Oli minun onneni, että en ollut Suomessa, jossa minuun olisi kohdistunut 
paineita monelta suunnalta – se olisi tietenkin vaikuttanut kirjoittamiseeni. 
Washing tonissa ei tarvinnut ottaa huomioon suomalaisten mielipiteitä.” Teos 
on julkaistu myös ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Kun Diplomaattien talvisota sitten ilmestyi WSOY:n kustantamana Suo-
messa 1955, se herätti tavatonta huomiota. Jakobson itse arvelee kirjan osu-
neen juuri oikeaan ajankohtaan, sillä sodista oli alettu kirjoittaa Suomessa. 
Jakobsonilla taas oli aiheesta paljon uutta kerrottavaa: hän avasi kriittisen 
näkökulman sotia käsittelevään historiantutkimukseen ja asetti talvisodan 
oikeisiin suurvaltapoliittisiin yhteyksiinsä. Hänen analyysinsä tapahtumista 
on selkeä ja johdonmukainen, ja Diplomaattien talvisodasta tuli historiantutki-
muksissa toistuvasti lainattu klassikko.

Jakobson teki kirjastaan myös englanninkielisen käsikirjoituksen, jota hän 
esitteli amerikkalaisille lehtimiesystävilleen. Nämä neuvoivat hänelle arvos-
tetun kustantamon, joka julkaisi kirjan nimellä The Diplomacy of the Winter 
War (Harvard University Press 1961). ”Ei siitä mitään suuren yleisön kirjaa 
tullut, mutta tärkeimmissä sanomalehdissä se kyllä huomioitiin”, Jakobson 
kertoo. Kirja on ilmestynyt myös ruotsiksi ja saksaksi.

Ennen kuin Jakobson pääsi kolmanteen kirjaansa, hän ehti toimia ulko-
ministeriössä Helsingissä seitsemän vuotta, viimeksi poliittisen osaston pääl-
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likkönä. ”Ulkoministeriössä ei ollut helppo kirjoittaa”, Jakobson perustelee 
pitkän hiljaisen kauden. 

Kolme vuotta sen jälkeen, kun Jakobson oli nimitetty Suomen pysyväksi 
edustajaksi YK:hon ilmestyi kirja Kuumalla linjalla (WSOY 1968). Se oli kir-
jaimellisesti vastaus kysymykseen, jonka presidentti Kennedy esitti Jakobso-
nille Kekkosen USA:n vierailun aattona vuonna 1961: ”Miksi Neuvostoliitto 
on sallinut Suomen säilyttää itsenäisyytensä?” Jakobson kirjoitti käsikirjoituk-
sen englanniksi ja lisäsi suomennettuun tekstiin myöhemmin kohtia, jotka 
eivät olisi kiinnostaneet ulkomaista lukijaa. Teos on käännetty useille kielille, 
mm. saksaksi ja espanjaksi.

Ennen seuraavan kirjansa ilmestymistä Max Jakobson koki myrskyisän 
jakson urallaan: hän hävisi tiukan kilvan YK:n pääsihteerin virasta, toimi 
suurlähettiläänä Tukholmassa ja jätti ulkoministeriön siir tyen Elinkeinoelä-
män valtuuskunnan (EVA) johtoon. Aika suurlähettiläänä sai hänet kirjoitta-
maan kirjan Paasikivi Tukholmassa (Otava 1978), joka käsittelee J. K. Paasiki-
ven toimintaa erikoislähettiläänä Ruotsissa vuosina 1936–40. 

EVAn johdossa Max Jakobsonille jäi enemmän aikaa kirjallisiin töihin. En-
simmäinen osoitus siitä oli Veteen piirretty viiva (Otava 1980), jossa hän kertoo 
omien kokemustensa ja muistiinpanojensa perusteella tapahtumista ja ihmisistä, 
jotka vaikuttivat Suomen kansainvälisen aseman muotoutumiseen hänen ulko-
ministeriökautensa alkuvuosina 1953–65. Jakobsonin keskeinen asema Kekko-
sen Suomen ulkopolitiikan tekijänä ja vanhan journalistin luistava kirjoitustyyli 
takasivat myyntimenestyksen; kirjasta on otettu seitsemän painosta.

Ruotsikikin käännetyn Havaintoja ja muistiinpanoja -sarjan toinen osa 
sai nimekseen 38. kerros (Otava 1983) ja kolmas osa Vallanvaihto (Otava 1992). 
38. kerroksessa Jakobson käy läpi tapahtumia vuosilta 1965–71, jolloin hän 
toimi Suomen edustajana YK:ssa. Maailmanpolitiikan ohella esille nousevat 
Suomen ja Neuvostoliiton suhteet, YYA-sopimuksen jatkaminen ja Etyk-
prosessin alkuvaiheet. Dramaattisin osuus käsittelee YK:n pääsihteerikilpaa, 
jonka keskipisteessä kirjoittaja aikanaan oli. Vallanvaihto kertoo EVAn perus-
tamisesta ja tarkastelee myös laajemmin vallan vaihtumisen aikaa: Neuvosto-
liiton loppuvaiheita, Paasikiven perintöä, Kekkosen aikaa ja Koiviston linjaa. 

Vuosituhannen vaihteen lähestyessä Max Jakobson päätti paketoida 1900-
luvun tapahtumat kirjoihin ja kansiin yleisotsikolla 20. vuosisadan tilinpäätös. 
Otavan kustantamassa kolmiosaisessa teossarjassa hän yhdistelee maailman-
politiikan ja historian käänteiden tarkastelua sekä henkilökohtaisia muistiku-
via. Ensimmäinen osa Väkivallan vuodet (1999) on ulottuu vuoteen 1946. Se 
nimettiin vuoden 1999 historiateokseksi ja oli myös Tieto-Finlandia ehdokas. 
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Toinen osa Pelon ja toivon aika (2001) kattaa vuodet 1947–1972 ja kolmas 
osa Tilinpäätös (2003) ulottuu nykypäivään asti täydentäen Max Jakobsonin 
persoonallisen näkemyksen siitä, mitä Suomessa ja maailmalla 1900-luvulla 
tapahtui. 

Kansainvälisen kokemuksensa ansiosta Jakobson osaa katsoa Suomea 
etäältä, ulkopuolisten toimijoiden näkökulmasta. Nykyisin maailmanpolitii-
kan pitkäaikaista tarkkailijaa huolestuttaa, miten vähän maailmalla tunnetaan 
Suomea ja sen harjoittamaa politiikkaa. Tuoreena esimerkkinä hän mainit-
see brittiläisen professori Tony Judtin sodanjälkeistä Eurooppaa käsittelevän 
historian. Lähes 900-sivuisessa teoksessa on vain kaksi Suomea koskevaa 
mainintaa; kummassakin on vain yksi rivi tekstiä. ”Suomalaisten tutkijoiden 
pitäisi kirjoittaa enemmän kansainväliselle lukijakunnalle”, Max Jakobson 
painottaa. Itse hän on kortensa kekoon kantanut.

Teoksia
Englanti valinkauhassa. WSOY 1952.

Diplomaattien talvisota: Suomi maailman-
politiikassa 1938–40. WSOY 1955, 6. p. 1989. 

Kuumalla linjalla: Suomen ulkopolitiikan 
ydinkysymyksiä 1944–1968. WSOY 1968. 

Paasikivi Tukholmassa: J. K. Paasikiven toi-
minta Suomen lähettiläänä Tukholmassa 
1936–39. Otava 1978.

Veteen piirretty viiva: havaintoja ja 
merkintöjä vuosilta 1952–1965. Otava 1980, 
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Petteri Järvinen
Synt. 9.2.1962 Tampereella.

Tutkija, tietokirjailija,  
tietotekniikan kouluttaja ja konsultti, dipl.ins.

Asuu Espoossa.
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Tietokoneiden läpimurto oli yksi viime vuosisadan lopun suurista 
muutoksista työelämässä. Tietokoneista tuli nopeasti arkipäivän välttämättö-
miä apuvälineitä työpaikoilla ja pian kodeissakin. Alan kehitys oli kuitenkin 
niin kiivasta, että tietokoneiden käyttäjien oli vaikea pysyä mukana – useim-
mat tietokonettaan näppäilevät suomalaiset tunsivat olevansa kuin laivat su-
mussa. 

Apua alkoi löytyä Tampereelta vuonna 1986, kun teknillisessä korkea-
koulussa ohjelmointitekniikkaa opiskeleva Petteri Järvinen kirjoitti opas-
kirjan tietokoneiden maailmasta. WSOY:n julkaisema Mikrotietokoneet oli 
ensimmäinen laaja suomenkielinen teos, joka esitteli mikrotietokoneiden 
peruskäsitteitä ja tekniikkaa kotimikroista PC-koneisiin. Järvisen ohjeille on 
riittänyt kysyntää myöhemminkin, mitä todistavat yli 30 hänen kirjoitta-
maansa tietokoneita, ohjelmistoja ja tietoverkkoja käsittelevää kirjaa. Alan 
kiistattomana guruna Petteri Järvinen on tullut suomalaisille tutuksi myös 
luennoitsijana sekä lukuisista kolumneista, artikkeleista ja haastattelulausun-
noista tiedotusvälineissä.

Järvinen ajoittaa ensi kohtaamisensa tietokoneen kanssa kevääseen 1980, 
jolloin hän näki lukiossa ruotsalaisen ABC 80 -tietokoneen. ”Kysyin mate-
matiikan opettajalta, saisinko kokeilla sitä”, hän kertoo. ”Vastaus oli kieltei-
nen, joten lähempi tutustuminen tietokoneisiin siirtyi myöhemmäksi.” 

Tietokoneista kiinnostunut poika meni koulunkäynnin ohessa töihin Top 
Data -nimiseen alan erikoisliikkeeseen Tampereella. Siellä hän sai kyllikseen 
tutkia tietokonevallankumouksen ensimmäisen aallon laitteita. Ensimmäisen 
aihetta koskevan kirjoituksensa Järvinen laati armeija-aikanaan vuonna 1982; 
tämä Prosessori-lehden julkaisema artikkeli käsitteli erästä Apple II -tieto-
koneen peliohjelmaa. Kirjoittaja tuskin itsekään arvasi, että hänen juttunsa 
avasi yli 1 300 lehtiartikkelin sarjan – niin paljon hänen kirjoituksiaan on 
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tähän mennessä ilmestynyt, useimmin 
tekniikan ja talouden aikakauslehdissä. 
Järvisen kolumnistinura Tietokone-leh-
dessä saattaa olla lajissaan Suomen en-
nätys: vähintään yksi juttu kuukaudessa 
vuodesta 1984 lähtien! 

Jo Top Datassa työskennellessään 
Petteri Järvinen huomasi, miten paljon 
epävarmuutta ja kysymyksiä tietokoneet 
ihmisissä herättivät. Kun myös WSOY:n 
Keijo Ahti vakuuttui aihetta käsittele-
vän opaskirjan tarpeellisuudessa, avau-
tuivat portit Järvisen pitkälle tietokir-
jailijan uralle. ”Esikoiskirjani kustantaja 
oli WSOY. Se ja myöhemmin mukaan 
tullut tytäryhtiö Docendo ovat julkais-
seet muutamia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta kaikki kirjani”, Järvinen kertoo.

Järvisen tuotanto 1980- ja 1990-luvuilta on kuin pikakurssi tietokone-
alan historiaan Suomessa. Legendaarista PC-käyttäjän käsikirjaa (1986) seu-
rasi uusia opaskirjoja keskimäärin kerran vuodessa; ala kehittyi niin nope-
asti, että kirjoittajallakin oli täysi työ pysyä perässä. Ensimmäiset kahdeksan 
vuotta Järvinen keskittyi DOS- ja Windows-maailmoihin, sillä kuten hän 
sanoo, ”Linuxin harrastajat ovat sellaisia nörttejä, etteivät ne oppaita kaipaa”. 
Uusi aikakausi alkoi touko–kesäkuussa 1994, jolloin Internet löi itsensä läpi 
Suomessa – tuona kesänä lehdet ja televisio olivat täynnä uutta maailman-
laajuista tietoverkkoa käsitteleviä juttuja. Järvinen reagoi nopeasti. ”aikana, 
jolloin Internet teki vasta tuloaan” hän kirjoitti teoksen Tietoverkot (1994) 
eli johdatuksen uuden ajan sähköisiin palveluihin. Vuonna 1995 tuli kaup-
poihin Internet, verkkojen verkko, jonka tarpeellisuutta osoittivat kirjasta otetut 
kolme painosta. – Samana vuonna Järvinen käänsi yhdessä Tiina Ohinmaan 
kanssa Bill Gatesin, Nathan Myhrvoldin ja Peter Rinearsonin kirjoittaman 
kirjan Valtatie tulevaisuuteen (WSOY 1995). Seuraavat seitsemän vuotta Pet-
teri Järvinen laati käsikirjoja tiuhaan uusiutuvien Windows-käyttöjärjestel-
mien käyttäjille, mutta julkaisi niiden välissä myös Internetiä ja sähköpostia 
käsitteleviä teoksia. 

Uudet ja uusiutuneet tietotekniikan termit vaativat nekin oman tulk-
kinsa, sillä Järvisen tietotekniikan sanakirjojen hakemistot kasvoivat teos 
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teokselta. PC-tietosanakirja (1994) sisälsi 2 822 hakusanaa ja Tietotekniikan 
termeissä (1996) niitä oli 3 374 kappaletta. Sanakirjojen viidennessä versiossa 
IT-tietosanakirjassa vuodelta 2003 oli jo 4 777 hakusanaa modernista tieto- ja 
viestintätekniikasta. ”Mutta siihen vaiheeseen sanakirjojen ja oppaiden kausi 
päättyikin”, Järvinen sanoo. ”Ei ole mitään järkeä julkaista nopeasti vanhen-
tuvia tietoja paperilla, kun ainakin IT-alalla kaiken tarpeellisen tiedon saa 
nykyisin nopeasti ja maksutta Internetistä.” 

Opaskirjojen merkityksen vähentyessä Petteri Järvinen ryhtyi panosta-
maan esitelmiin ja luentoihin, joita mikään verkosta saatava tieto ei korvaa. 
Samalla hän haki uutta, laajempaa lähestymistapaa kirjalliseen tuotantoonsa. 
Oli koittanut yleiskirjojen aika. 

Ensimmäinen merkki uudenlaisista tietokirjoista oli vuonna 2002 ilmes-
tynyt Tietoturva & yksityisyys, jota luonnehdittiin johdatukseksi 2000-luvun 
kansalaistaitoon. Seuraavana vuonna markkinoille tullut Salausmenetelmät pe-
rehdytti lukijansa Internetin käytössä esille tuleviin tietoturvakysymyksiin. 
Nörttisanakirja (2004) oli taas sanakirja, mutta aivan erilainen kuin aiemmat 
Järvisen teokset: se oli suomalaisen nörttikulttuurin ja tietotekniikan slangin 
sanakirja, avain alan erikoisosaajien maailmaan. 

Kahdessa tuoreimmassa tietokirjassaan Järvinen on jatkanut yleisten ai-
heiden parissa. Paranna tietoturvaasi (2006) päivitti ja laajensi neljä vuotta 
aiem min ilmestyneen kirjan sisältöä. Kodin digitekniikka (2007) puolestaan 
on johdatus modernin viihde-elektroniikan salaisuuksiin, mutta käsittelee 
lisäksi tekijänoikeuksiin ja kopiointiin liittyviä kysymyksiä. 

”Viimeiset kirjani ovat olleet minulle aika 
vaikeita, mutta samalla hyvin mielenkiintoisia 
projekteja. Vanhoista sabluunoista ei ole niissä ol-
lut apua, mikä on varmasti vain hyväksi – kun 
asiat ovat tuttuja, rutiineihin tulee turvauduttua 
joskus liikaakin”, Petteri Järvinen pohtii. ”Voi 
olla, että vaikeusaste on muutenkin kasvanut iän 
myötä. Sitä on tullut entistä kriittisemmäksi omaa 
tekstiään kohtaan.” 

Hauskinta kirjantekoprosessissa Järvisen mie-
lestä on sen viimeinen vaihe eli taitto: tekstin, 
kuvien ja kaavioiden sijoittelu kirjan sivuille. Kir-
jailija onkin taittanut itse kaikki kirjansa vuonna 
1989 ilmestyneestä Uudesta PC-käyttäjän käsikir-
jasta lähtien. ”1980-luvun lopulla taitto-ohjelmat 
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olivat kömpelöitä, ja esimerkiksi tavutus oli tehtävä käsin. Nykyisten oh-
jelmien suurin ongelma taitaa piillä niiden loputtomissa mahdollisuuksis-
sa”, Järvinen arvelee. Vaikka moni tietojenkäsittelyyn liittyvä järjestelmä on 
vuosikymmenten varrella muuttunut, yksi asia on kuitenkin pysynyt arvos-
saan – kymmensormijärjestelmä. ”Opettelin tämän järjestelmän vähän yli 
10-vuotiaana. Se on paras sijoitus, jonka olen koskaan tehnyt!”

Asiantuntijana, tietokirjailijana, kolumnistina ja luennoitsijana Petteri 
Järvinen on seurannut aitiopaikalta suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitystä 
neljännesvuosisadan ajan. Hänen mielestään vauhti Suomessa on viime ai-
koina hiipunut ja esimerkiksi Viro on mennyt selvästi edelle monissa asioissa, 
kuten sähköisessä asioinnissa ja langattomien lähiverkkojen käytössä. ”Ehkä 
huolestuttavinta on se, että vaikka neljä viidesosaa suomalaisista osaa käyttää 
tietokonetta, yksi viidennes eli miljoona ihmistä ei ole kiinnostunut koko asias-
ta”, Järvinen sanoo. ”Heidän saamisensa mukaan on iso haaste. Eikä tämä ole 
pelkästään ikäkysymys – minullakin on tuttavapiirissä 75-vuotias nörtti!”

Nykyistä työtään Petteri Järvinen kuvaa elämäntyyli-yrittäjyydeksi. 
”Olen ollut isossa firmassa töissä ja vetänyt myös kymmenen hengen yri-
tystä. Nyt minulla on 15 vuotta ollut oma yritys, jossa olen kiinni 24 tuntia 
vuorokaudessa mutta jossa on myös yksi vastustamaton piirre – vapaus.” 
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Paranna tietoturvaasi. Docendo 2006.
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Lisäksi kirjoittanut noin 1 300  
IT-alaa käsittelevää artikkelia sa-
noma- ja aikakauslehtiin. Toiminut 
asiantuntijana lukuisissa radio- ja 
televisio-ohjelmissa.
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Jaakko Kiander
Synt. 29.6.1963 Helsingissä.

Professori, ekonomisti, valtiot. toht.
Asuu Helsingissä.
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Suomeen 1990-luvun alussa iskenyt lama oli maan taloushistorian 
pahimpia kriisejä. Sitä analysoitaessa ja siitä ulospääsyä etsittäessä toisteltiin 
pitkään kuitenkin vain yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä vahvan markan ja tiu-
kan finanssipolitiikan tärkeydestä. Uutta eloa keskusteluun toi väitöskirjaansa 
valmisteleva nuoren polven ekonomisti Jaakko Kiander, kun Uusi Suomi 
julkaisi hänen laman syitä tarkastelevan kirjoituksensa 3. syyskuuta 1991 ot-
sikolla ”1930-luvun pulaan johtanut kehitys toistunut 60 vuotta myöhem-
min”. Kianderin kirjoitus avasi uuden näkökulman talouskeskusteluun.

Tämä lehtiartikkeli oli oikeastaan myös lähtölaukaus Jaakko Kiande-
rin tieto kirjailijan uralle. Sen jälkeen hän on kirjoittanut Suomen oloissa 
epä taval lisen paljon mielenkiintoa herättäneitä teoksia talouspolitiikasta, 
verotuksesta ja talouskasvusta. Niiden lisäksi hän on laatinut ajankohtaisia 
kansantaloutta käsitteleviä raportteja ja selvityksiä sekä kirjoittanut suuren 
määrän asiantuntevia artikkeleita sanomalehtiin ja talousjulkaisuihin. Valtio-
tieteen tohtori Jaakko Kiander sai Suomen tietokirjailijoiden Tietokirjailija-
palkinnon vuonna 2007.

Ekonomistiksi päätyminen olisi Jaakko Kianderin kohdalla ollut helppo 
arvata etukäteen, sillä hän oli pienestä pitäen kiinnostunut talousasioista ja 
politiikasta. ”Tuo mielenkiinto johtui osin isästäni, joka opiskeli aikanaan 
Kauppakorkeakoulussa ja työskenteli koko ikänsä verohallinnossa”, Kian-
der kertoo. ”Juttelimme usein isän kanssa yhteiskunnallisista asioista, vaikka 
olin vasta pikkupoika. Luin tarkkaan Helsingin Sanomia ja seurasin suurella 
kiinnostuksella television asiaohjelmia. Kun olin 15-vuotias, televisiosta tuli 
John Kenneth Galbraithin moniosainen sarja Epävarmuuden aika, joka teki 
minuun suuren vaikutuksen. Hain kirjastosta kaikki Galbraithin kirjat ja luin 
ne. Sen jälkeen oli jo lähes itsestään selvää, että lähden lukemaan kansan ta-
lout ta Helsingin yliopistoon.”
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Kianderin opettajana toiminut Seppo Honkapohja myötävaikutti tutki-
januran alkuun, ja luultavasti myös siihen, että ensin Suomen Akatemian tut-
kimusassistenttina työskennellyt nuori lisensiaatti Kiander nimettiin hänen 
seuraajakseen Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajaksi vuonna 1989. Sää-
tiö oli kahdestakin syystä otollinen työpaikka nuorelle ekonomistille. Ensin-
näkin Yrjö Jahnsson itse oli ollut 1900-luvun alkupuolella hyvin aktiivinen 
ja omapäinen taloustieteilijä, jonka 1930-luvun lamaa koskevat kannanotot 
olivat jyrkästi ristiriidassa ajankohdan yleisesti hyväksyttyjen talousoppien 
kanssa. Toiseksi Yrjö Jahnssonin säätiö tarjosi Jaakko Kianderille riippumat-
toman aseman, jota hän oppi pian arvostamaan: ”Kun Suomessa syntyi lama 
90-luvulla, huomasin heti, että se muistutti monessa suhteessa 30-luvun pu-
laa ja että Jahnssonin teesit olivat edelleen ajankohtaisia”, hän kertoo. Laman 
aikana keskustelu talouspolitiikan vaihtoehdoista pyrittiin torjumaan. ”Riip-
pumattoman asemani ansiosta pystyin 90-luvulla kritisoimaan aika kovinkin 
sanoin sen ajan talouspolitiikkaa.” 

Kunnianosoitus Yrjö Jahnssonin toiminnalle oli vuonna 1999 Editan 
kustantamana ilmestynyt Suomen pankki ja pyhät kissat, joka oli Kianderin 
toimittama kokoelma säätiön perustajan ja aikansa toisinajattelijan talous-
poliittisia kirjoituksia.

Yrjö Jahnssonin hengessä syntyneet lehtiartikkelit tekivät Jaakko Kian-
derista lama-Suomessa kiinnostavan kriittisen talousasiantuntijan, jolle sateli 
haastattelupyyntöjä tiedotusvälineisiin. ”Oli uutinen, kun joku ajatteli toisel-
la tavalla kuin virallinen näkemys kansantaloudesta edellytti. Arvostelin aika 
reippaasti hallitusta ja keskuspankkia, mutta en henkilöinyt kritiikkiäni yk-
sittäisiin päättäjiin”, Kiander sanoo. Kianderin yhdessä Pentti Vartian kanssa 
kirjoittama Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu 
(Taloustieto 1998) on tämän aiheen kattava perusteos, katsaus dramaattisiin 
vaiheisiin Suomen kansantaloudessa. 

Kirja sai alkunsa Yrjö Jahnssonin säätiön 30-vuotisjuhlaseminaarista, joka 
järjestettiin vuonna 1994. Seminaarin aiheeksi oli valittu Suomen talouskriisi. 
”Kun valmistelimme seminaarin ohjelmaa entisen opettajani, säätiön hallituk-
sessa istuvan Pentti Vartian kanssa, hän ehdotti että tekisimme tästä aiheesta kir-
jan. Pidin sitä hyvänä ideana, ja erityisen miellyttäväksi muodostui sen toteutus. 
Vartian meriittien avulla pääsimme työskentelemään kuukauden ajaksi Rocke-
feller-säätiön omistamaan linnaan Bellagioon, Como-järven rannalle Pohjois-
Italian alppimaisemiin. Siellä kirjan runko syntyi korkean tason tiedemiesten 
seurassa; jälkeenpäin ajatellen se oli elämäni parasta aikaa. Kirjan sisältöä jou-
duimme kyllä hiomaan muiden töiden ohessa vielä seuraavat kolme vuotta.”
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1990-luvun talouskriisi vaikutti Jaakko Kianderin toimintaan vielä pit-
kään. Jahnssonin säätiön määräaikaisen pestin päätyttyä hän siirtyi aluksi 
vuonna 1994 Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhemmaksi tutkijaksi ja sen 
jälkeen vuonna 1997 Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen (VATT) 
johtamaan Suomen Akatemian käynnistämää talouskriisin tutkimusohjel-
maa. Tutkimusohjelman loppuraporttina hän julkaisi kirjan Laman opetukset 
(2001), joka sai paljon julkisuutta. 

”Pyrin kirjassani osoittamaan aiempaan tutkimukseen perustuen, että 
laman syinä eivät olleet kansainväliset tapahtumat vaan ensi sijassa kotimai-
sen talouspolitiikan virhearvioinnit – jotka olivat huomattavan samanlaisia 
kuin ne, joita Yrjö Jahnsson oli kirjannut vastaavassa tilanteessa 30-luvulla. 
Keskeisiä syitä lamaan olivat mielestäni liian pitkälle viety vahvan markan 
puolustaminen ja hallituksen tarpeettoman kireä finanssipolitiikka”, Kiander 
sanoo. Hänen analyysinsa sai osakseen paljon myönteisiä arvioita, mutta jot-
kut lamanaikaiseen päätöksentekoon osallistuneet panivat ne pahakseen. 

Yhdessä Henrik Lönnqvistin kanssa kirjoitetussa kirjassa Hyvinvointivaltio 
ja talouskasvu (2002) Kiander jätti taakseen 1990-luvun ja laman problema-
tiikan. Kirjassa tarkastellaan niitä vaatimuksia, joita hyvinvointivaltioon koh-
distuu väestön ikääntyessä samaan aikaan kun globalisaatio etenee. Aiheena 
ovat julkisen sektorin laajuus, hyvinvointivaltio ja taloudellinen kasvu sekä 
verotus ja työllisyys. Kirjan keskeinen sanoma oli se, että hyvinvointivaltiosta 
ei tutkimustiedon valossa näytä olevan haittaa taloudelliselle kasvulle. 

Euroopan unionin suuntaan Kiander laajensi perspektiiviä kirjassa Suo-
mi 10 vuotta Euroopan unionissa (VATT 2005) jonka hän toimitti yhdessä 
Antti Romppasen kanssa. Teoksessa etsitään vastauksia Suomen kannalta 
olennaisiin kysymyksiin: millaisia kokemuksia ensimmäisestä vuosikymme-
nestä on kertynyt, miten Suomi on kehittynyt verrattuna Norjaan ja Sveit-
siin, jotka jäivät EU:n ulkopuolelle, toteutuivatko uhkakuvat maatalouden 
ja maaseudun alasajosta ja onko markan häviämisen aiheuttamasta traumas-
ta toivuttu. 

Jaakko Kianderin ja hänen kollegojensa tarkastelukulma laajeni globaa-
liksi kirjassa Suomi maailmantaloudessa: uuden ajan talouspolitiikka (Edita 2005). 
Omassa osuudessaan Kiander tarkastelee hyvinvointivaltion rakenteita ja jul-
kisen sektorin kasvua. Hän pohtii myös ratkaisuja hyvinvointivaltion suu-
rimpiin haasteisiin eli väestön ikääntymiseen ja verokilpailuun. Seuraavana 
vuonna Kiander oli toimittajana ja osakirjoittajana VATT:n julkaisemassa, 
verojärjestelmän muutospaineita arvioineessa kirjassa Kasvumallin muutos ja 
veropolitiikan haasteet.
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Nykyisessä toimessaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana Jaakko 
Kiander seuraa työmarkkinoiden ja talouspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä 
ja arvioi suomalaisen työmarkkinamallin tulevaisuutta. ”Suomessa on juuri 
nyt käynnissä murros työmarkkinoilla, ja sen vaikutuksia on pystyttävä ar-
vioimaan”, hän sanoo. Palkansaajien tutkimuslaitoksen taustajärjestöjä ovat 
SAK, STTK ja Akava, joiden intressit eivät aina ole yhteneväisiä. ”Minusta se 
ei ole mikään rasite, sillä intressiristiriitoja on kaikissa työpaikoissa”, Kiander 
sanoo muistuttaen, ettei taloustieteessä ole kiistattomia totuuksia. 

Teoksia
Wage Bargaining, Risk-sharing And Em-
ployment: Four Essays in Labor Economics. 
Yrjö Jahnsson Foundation 1994. (väitöskirja)

Teollisuuden ja työmarkkinoiden sopeu-
tuminen Euroopan talous- ja rahaliittoon. 
Tutkimuksia; 62. Palkansaajien tutkimuslaitos 
1996.

Työttömyysturvan rahoitus ja työllisyys. 
Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia; 8. Kansan-
eläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö 1996.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 
eduskunnalle: oheisjulkaisu Osa II, 2: 
Suomen tulevaisuus – taloudesta arvoihin. 
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja; 6. Valtio-
neuvoston kanslia 1997. (Jaakko Kiander et al.)

Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja 
talouspoliittinen keskustelu. Taloustieto 
1998. (Jaakko Kiander ja Pentti Vartia) 

Laman opetukset: Suomen 1990-luvun 
kriisin syyt ja seuraukset. Julkaisuja; 27: 5. 
VATT 2001.

Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. WSOY 
2002. (Jaakko Kiander ja Henrik Lönnqvist)

Hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka ja 
taloudellinen kasvu. Julkaisuja; 20. Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2002. (Jaakko Kiander ja 
Henrik Lönnqvist)

Verokilpailu ja Suomen verojärjestelmä. 
WSOY 2003. (osakirjoittaja)

Yrittäjyyden tila 2002–2004. Tutkimuksia; 
112. VATT 2004. (Jaakko Kiander, Minna 
Martikainen ja Iikko Voipio)

Suomi maailmantaloudessa: uuden ajan 
talouspolitiikkaa. Edita 2005. (Jaakko Kian-
der, Jukka Pekkarinen, Pentti Vartia ja Pekka 
Ylä-Anttila)

T&K, tuottavuus ja taloudellinen kasvu. 
Tutkimuksia; 121. VATT ja Tekes 2006. (Elina 
Berghäll, Teuvo Junka ja Jaakko Kiander. Saata-
vana myös verkkojulkaisuna)

Väestörakenteen muutos, tuottavuus ja 
kasvu. Raportteja; 198. Pellervon taloudellinen 
tutkimuslaitos 2006. (Janne Huovari, Jaakko 
Kiander ja Raija Volk)

Yritysten toimintaympäristö: kyselytutki-
muksen tuloksia vuosilta 2002–2005.  
VATT 2006. (Jaakko Kiander et al.)

Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 
2030 mennessä. Tutkimuksia; 123. VATT 2007.

Euroopan tulevaisuus. Gaudeamus 2007. 
(Jaakko Kiander et al.; toim. Tapio Raunio & 
Juho Saari)

Toimitettuja teoksia

Yrjö Jahnsson: Suomen Pankki ja puoluei-
den pyhät kissat. Edita 1999.

Talouden rakenteet 2000–2003. VATT 
2000–2003. (toim. Jaakko Kiander, Outi Krö-
ger, Antti Romppanen; kuviot: Sari Virtanen. 
Saatavana myös verkkojulkaisuna)

Tutkimus ja talouspolitiikka: kirjoituk-
sia taloudellisesta kasvusta. Julkaisuja; 33. 
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VATT 2002. (toim. Jouko Kajanoja, Jaakko 
Kiander, Iikko B. Voipio)

Suomi 10 vuotta Euroopan unionissa: 
taloudelliset vaikutukset. Julkaisuja; 42. 
VATT 2005. (toim. Jaakko Kiander ja Antti 
Romppanen)

Kasvumallin muutos ja veropolitiikan 
haasteet. Julkaisuja; 44. VATT 2006. (toim. 
Reino Hjerppe, Seppo Kari ja Jaakko Kiander. 
Saatavana myös verkkojulkaisuna. ) 

Kirjoittanut artikkeleita lukuisiin 
koti- ja ulkomaisiin taloustiedettä 
käsitteleviin kirjoihin ja julkaisuihin. 
Kirjoittanut kansantaloutta koskevia 
artikkeleita moniin sanoma- ja aika-
kauslehtiin. Toiminut asiantuntijana 
useissa radio- ja televisio-ohjelmissa.

94  Jaakko Kiander



Matti Klinge
Synt. 31.8.1936 Helsingissä.

Emeritusprofessori, fil. toht.
Asuu Helsingissä.
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Helsingin yliopistolla ja sen ylioppilaskunnalla on ollut monessakin 
suhteessa keskeinen asema professori Matti Klingen elämässä. Hän kirjoitti 
kahdeksan vuoden ajan neliosaista ylioppilaskunnan historiaa ja kahta sii-
hen läheisesti liittyvää teosta. Toiset kahdeksan vuotta vei puolestaan kolmi-
osainen Helsingin yliopiston historia, joka on pääosin hänen kirjoittamansa. 
Tämän lisäksi Matti Klinge toimi 25 vuotta yliopiston historian professori-
na vaalien menestyksekkäästi alan tieteellistä jälkikasvua ja nousten samalla 
merkittäväksi suomalaiseksi kulttuurivaikuttajaksi. 

Klinge on saanut lukuisia palkintoja erittäin laajasta kirjallisesta tuotan-
nostaan, joka ulottuu Suomen historian perustutkimuksista esseisiin ja päi-
väkirjoihin; vuonna 2007 hänelle myönnettiin tiedonjulkistamisen elämän-
työpalkinto. Suomalaisista historioitsijoista Matti Klinge on se, jonka teoksia 
on käännetty eniten. Useimmat hänen kirjoistaan ovat ilmestyneet ruotsin 
kielellä, jota Klinge pitääkin tärkeimpänä kansainvälisenä kielenään; muuta-
mat teoksensa hän on kirjoittanut alun perinkin ruotsiksi. 

Matti Klingen isoisä oli baltiansaksalainen kemisti, joka asui Pietarissa. 
Suomalainen isoäiti puolestaan puhui ruotsia, joten Klingen perheessä oli 
varsin monipuolinen kielitausta. ”Monikielisyys ei oikeastaan vaikuttanut 
meidän jokapäiväisessä elämässämme”, Matti Klinge kertoo. ”Kun isäni pa-
keni Pietarista Suomeen vuonna 1919, hän päätti ryhtyä puhumaan suomea, 
jota hän jo Suomessa vietettyjen kesien johdosta osasikin. Äiti opetti minul-
le ruotsia, mutta varsinaisesti ryhdyin opiskelemaan sitä vasta ylioppilaana. 
Kielitaidon kannalta suurin merkitys oli Helsingin normaalilyseolla, jossa 
opiskeltu latina antoi vahvan pohjan eurooppalaisten kielten oppimiselle.”

Klingen kiinnostus historiaan heräsi isän hankkimien historiallisten 
romaanien kautta; Topelius, Dumas ja monet muut tulivat hänelle varhain 
tutuiksi.”Yliopistossa historia oli minulle luonteva valinta, vaikka mielessä 
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käväisi kyllä juridiikkakin”, hän kertoo. Klingen laadukas pro gradu -tut-
kielma kiinnitti ylioppilaskunnan historiatoimikunnan huomion lupaavaan 
tulokkaaseen, jolle ehdotettiin isoa haastetta – Helsingin yliopiston ylioppi-
laskunnan historian kirjoittamista. ”Sitä oli moni yrittänyt, mutta kukaan ei 
ollut onnistunut”, Klinge kertoo. ”Luvassa oli kuitenkin tutkimusassistentin 
virka ja säännöllinen kuukausipalkka, joten otin työn vastaan.” 

Matti Klinge kuvaa vuosia kestänyttä urakkaansa äärimmäisen vaativaksi: 
”Aikataulu oli niin tiukka, että joskus tunsin suorastaan ruoskan selässäni. 
Onneksi ambitio säilyi ja pystyin pitämään korkean tieteellisen tason.” Kun 
WSOY:n kustantama Ylioppilaskunnan historia I–IV valmistui, sen julkistami-
nen osui samaan päivään kuin suomalaisten ylioppilasmellakoiden huipentu-
ma eli Vanhan ylioppilastalon valtaus vuonna 1968! 

Suomalaisen kansallismielen syntyä ja kehitystä vuosina 1828–1960 ku-
vaava Ylioppilaskunnan historia on Klingen suurtyö, joka herätti suurta huo-
miota myös ilmestyessään käännöksenä myös Ruotsissa. Teokseen viitataan 
tänä päivänäkin, mikä ilahduttaa kirjoittajaa, jonka mielestä myöhemmät 
viittaukset ovat paras tunnustus tietokirjailijalle. – Teoksesta julkaistiin laa-
jennettu versio Gaudeamuksen kustantamana vuonna 1978. 

Ylioppilaskunnan historiaan liittyvät kiinteästi myös kaksi Klingen myö-
hempää teosta, Ylioppilastalo (HYY 1970) ja Maunu Harmon kanssa kirjoi-
tettu Ylioppilaslehti (Gaudeamus 1983).

Vuonna 1967 tohtoriksi väitellyt Matti Klinge lähti 1970-luvun alussa 
Pariisin yliopistoon Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin vierailevaksi profes-
soriksi. ”Vaikka vuodet 1970–72 olivat Rans-
kassa äärimmäisen sekavaa ja levotonta aikaa, 
ne antoivat minulle mahdollisuuden syven-
tymiseen ja avartumiseen. Ehdin lukea paljon 
ja laajentaa perspektiiviäni.” Vuodet Ranskassa 
vaikuttivatkin pysyvästi Klingen maailmanku-
vaan. Yhtenä tekijänä olivat eri puolille maata 
suuntautuneet autoretket, joiden aikana hän 
tutustui historiallisten tapahtumien näyttämöi-
hin.

Suomeen palattuaan Klinge julkaisi teoksen 
Vihan veljistä valtiososialismiin (WSOY 1972), 
jossa hän esitti tulkintansa russofobian eli ryssä-
vihan historiasta. Hänen mielestään se ei ollut 
vuosisatoja vanha ilmiö, vaan vasta 1900-luvun 
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alussa sivistyneistön levittämä käsite. Seuraavassa kirjassaan Bernadotten ja Le-
ninin välissä (WSOY 1975) hän käsitteli Suomen asemaa toisaalta Ruotsin 
valtakunnassa, toisaalta keisarin Venäjällä. – Klinge itse kuvaa näitä teoksiaan 
taskukirjoiksi. ”Tietokirjailijan on hyvä kirjoittaa paksuja, syvällisiä teoksia ja 
välillä myös ohuempia kirjoja, joissa tiedollinen kivijalka on kuitenkin kun-
nossa”, hän toteaa. ”Itse olen pyrkinyt kirjoittamaan molempia.” Bernadotten 
ja Leninin välissä toi Klingelle tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 
1976. 

Helsingin yliopiston ruotsinkielisen historian professorina toiminut 
Matti Klinge pitää vuosien 1976–1999 toisena päätyönään oman yliopiston-
sa historiaa, kolmiosaista teosta, jonka kirjoittamisessa hän oli keskeinen te-
kijä. Kirjahanke sai alkunsa kansleri Ernst Palménin käynnistettyä yliopiston 
350-vuotisjuhlien valmistelut. Klingen mukaan historiikki oli laajuudessaan 
verrannollinen ylioppilaskunnan historian kanssa, vaikka tällä kertaa hän 
kahdeksanvuotisen työrupeaman aikana ehti pitää kesälomiakin. 

Aikataulussa pysyttiin tarkasti. Helsingin yliopiston historian (Otava 1987–
90) ensimmäinen osa, käsittelee kuninkaallisen Turun akatemian aikaa vuosi-
na 1640–1808, toinen osa keisarillisen Aleksanterin yliopiston aikaa vuosina 
1808–1917 ja viimeinen osa itsenäisyyden ajan. Viimeinen osa ilmestyi 350-
vuotisjuhlavuonna 1990. Teossarja on käännetty ruotsiksi ja lyhennettynä 
laitoksena saksaksi; englantilainen versio on tekeillä. – Vuonna 1991 Klinge 
julkaisi yhdessä Laura Kolben kanssa teoksen Suomen ylioppilas (Otava 1991), 
joka myös liittyi Yliopiston 350-vuotisjuhliin.
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Suomalaisten suurmiesten, Z. Topeliuksen ja J. L. Runebergin, perinteisiä 
henkilökuvia Matti Klinge laajensi kirjoittaessaan kummastakin mittavat tut-
kielmat merkkihenkilöiden vuosipäivinä vuosisadan lopulla. Teoksessa Idylli 
ja uhka (WSOY 1998) Klinge osoitti Topeliuksen oletettua vahvemmat yh-
teydet Keski-Euroopan kirjallisuuteen. Poliittinen Runeberg (WSOY 2004) 
puolestaan toi esiin kansallisrunoilijan sukulaistensa kautta keisarin Venäjältä 
saamat vahvat vaikutteet.

Suuren yleisön tietoisuuteen Matti Klinge on tullut ehkä parhaiten Suo-
men historiaa käsittelevien yleisesitystensä ansiosta. Niitä ovat mm. kahdelle-
kymmenelle kielelle käännetty Katsaus Suomen historiaan (Otava 1977) sekä 
nimellä Porvariston nousu (Otava 1985) ilmestynyt katsaus vuosista 1815–
1871, joka oli alun perin osa pohjoismaisena yhteistuotantona syntyneestä 
maailmanhistoriasta. 

Käsityksiään Suomen ja Euroopan historiasta Klinge on tuonut esiin 
lukuisissa essee- ja artikkelikokoelmissaan, joihin kuuluvat mm. Suomen 
valtiollista symboliikkaa tarkasteleva Suomen sinivalkoiset värit (Otava 1981), 
Euroopassa, Pietarissa (Otava 1993) sekä Itämeren alueen historiaa luotaavat 
Muinaisuutemme merivallat (Otava 1983) ja Itämeren maailma (Otava 1984). 
Laura Kolben, Maria-Liisa Nevalan ja Päivi Setälän kanssa kirjoitettu teos 
Kuningatar Kristiina: aikansa eurooppalainen (Otava 1990) oli Tieto-Finlandia-
ehdokkaana.

Kolmanneksi päätyökseen historioitsijana Matti Klinge laskee toimin-
tansa Suomen kansallisbiografian (SKS 2003–) päätoimittajana. ”Kysymyksessä 
oli erittäin iso tieteellinen projekti, jossa on ollut mukana yli 700 avustajaa”, 
hän kertoo. ”Työn organisointi oli vaativa tehtävä, ja pelkästään asiatietojen 
tarkistaminen vei paljon aikaa. Kirjoitin itsekin teokseen kymmeniä elämä-
kertoja.” Professori Klinge viittaa Ullanlinnan-asuntonsa kirjahyllyssä ole-
vaan kymmenosaiseen hakemistojättiläiseen, johon on tiivistettynä suomalai-
sen yhteiskunnan historia 6 000 henkilöesittelyn muodossa, ja huomauttaa: 
”Olen lukenut tuon kaiken jo korrehtuureina.”

Laajan lukijakunnan Matti Klinge on hankkinut myös päiväkirjoillaan. 
”Ne ovat syntyneet kuin luonnostaan – jokaisen kirjailijanhan on kirjoitet-
tava joka päivä pitääkseen yllä taitoaan”, hän sanoo. ”Vuosituhannen lopul-
la kysyin kustantajalta, olisiko henkilökohtaisissa, muistikuviin ja faktoihin 
perustuvissa merkinnöissäni aineksia kirjaksi.” Otava piti ajatusta hyvänä ja 
julkaisi Klingen päiväkirjamerkinnät vuonna 1999 nimellä Päiväkirjastani. Se 
sai hyvän vastaanoton, ja niin emeritusprofessori on jatkanut päiväkirjasar-
jansa julkaisemista vuosittain. ”On tärkeää, että nimenomaan nuoriso lukee 
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Teoksia
Kansalaismielen synty: Suomen ylioppilai-
den aatteet ja järjestäytyminen ilmentä-
mässä yleisen mielipiteen ja kansalaistie-
toisuuden kehittymistä v. 1853–1871. Matti 
Klinge 1967. (väitöskirja)

Ylioppilaskunnan historia I–IV. WSOY 
1967–68.

Mannerheim: kuvaelämäkerta. Otava 1969.

Ylioppilastalo. HYY 1970.

Vihan veljistä valtiososialismiin:  
yhteiskunnallisia ja kansallisia näkemyk-
siä 1910- ja 1920-luvuilta. WSOY 1972.

Bernadotten ja Leninin välissä.   
WSOY 1975.

Yliopistollisten promootioiden perinteestä 
meillä ja muualla. Helsingin yliopisto 1977.

Katsaus Suomen historiaan. Otava 1977. 

Ylioppilaskunnan historia I–IV, Gaudeamus 
1978. (laajennettu versio)
•	 I Turun ajoista 1840-luvun aktivismiin.
•	 II Kansalaismielen synty. 
•	 III K.P.T:stä jääkäreihin. 
•	 IV Itsenäisen Suomen ylioppilaat.

Suomen sinivalkoiset värit. Otava 1981.

Kaksi Suomea. Otava 1982.

Runebergs två fosterland. Söderström 1983.

Muinaisuutemme merivallat: kuvitettu 
historiallinen luonnos. Otava 1983. 

Ylioppilaslehti. Gaudeamus 1983. (Matti 
Klinge ja Maunu Harmo)

Professoreita: 35 professoria Kuninkaalli-
sen Turun, sittemmin Suomen Keisarillisen 
Aleksanterin-, nyttemmin Helsingin yli-
opiston 35 vuosikymmeneltä. Otava 1984. 

Otavan suuri maailmanhistoria; osa 14: 
Porvariston nousu. Otava 1985, 2. p. 1994 
nimellä Porvariston nousu.

Kulttuurista: kansalaispuheenvuoroja. 
Gaudeamus 1986.

Senaatintorin sanoma: tutkielmia suuri-
ruhtinaskunnan ajalta. Otava 1986.

Finland mellan Sverige och Ryssland. 
Världspolitikens dagsfrågor; 12. Utrikespolitiska 
institutet 1987. (julkaistu Ruotsissa) 

Från lojalism till rysshat. Söderström 1987. 
(sis. käännöksiä useasta alkuteoksesta)

Helsingin yliopisto 1640–1990. (Matti 
Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola ja John 
Strömberg)
•	 1. osa: Kuninkaallinen Turun Akatemia 

1640–1808. Otava 1987.
•	 2. osa: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 

1809–1917. Otava 1989.
•	 3. osa: Helsingin yliopisto 1917–1990. 

Otava 1990.

Mikä mies Porthan oli?. SKS 1989.

Let Us Be Finns: Essays on History.  
Otava 1990.

Kuningatar Kristiina: aikansa eurooppalai-
nen. Otava 1990. (Matti Klinge, Päivi Setälä, 
Maria-Liisa Nevala ja Laura Kolbe)

Romanus sum: kirjoituksia Euroopasta. 
Otava 1991.

Suomen ylioppilas. Otava 1991. (Matti Klinge 
ja Laura Kolbe)

Euroopassa, Pietarissa. Otava 1993.

The Finnish Tradition: Essays on Structu-
res And Identities in The North of Europe. 
Suomen historiallinen seura 1993.

kirjojani. Tietokirjallisuushan ei ole passiivista erillisten tietojen välittämistä, 
vaan aktiivista yritystä ymmärtää menneisyyttä ja nykyaikaa.” 

Aikaisempien suurtöidensä rinnalle Matti Klinge nostaa myös kirjansa 
Iisalmen ruhtinaskunta (SKS 2006), yli 600-sivuisen teoksen, jossa hän tarkas-
telee sivistyneistön roolia suomalaisessa periferiassa vuodesta 1750 itsenäi-
syyden alkuvuosikymmeniin asti. ”Tämä kirja sai alkunsa äitini suvun taus-
tasta, ja se on saavuttanut ilokseni huomattavaa vastakaikua”, Matti Klinge 
kertoo. 
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Mesimarja, myytti, Mannerheim: tutkiel-
mia ja puheenvuoroja. Otava 1994.

Itämeren maailma. Otava 1995, uud. ja laaj. 
laitos 2007.

Kävelyllä Pariisissa. Otava 1995.

Finlands historia 3: Kejsartiden. Schildt 
1996. Suom. Marketta Klinge: Keisarin Suomi, 
Schildt 1997). 

Krig, kvinnor, konst. Schildt 1997. (suom. 
Marketta Klinge: Kaukana ja kotona. Schildt 
1997). 

Idylli ja uhka: Topeliuksen aatteita ja 
politiikkaa. WSOY 1998

Helsinki – Itämeren tytär: lyhyt historia. 
Otava 1999, uud. laitos 2007. (Matti Klinge ja 
Laura Kolbe)

Suomi Euroopassa. Otava 2003. (perustuu 
teokseen Katsaus Suomen historiaan)

Poliittinen Runeberg. WSOY 2004. 

Iisalmen ruhtinaskunta: modernin projekti 
sukuverkostojen periferiassa. SKS 2006.

Toimitettuja teoksia

Maailmankuvan muutos tutkimuskohtee-
na: näkökulmia teollistumisajan Suomeen. 
Otava 1977. (toim. Matti Kuusi, Risto Alapuro 
ja Matti Klinge)

Eino E. Suolahti: Esseitä. WSOY 1981. 
(toim. Matti Klinge ja Anto Leikola)

J. K. Paasikivi: J. K. Paasikiven päiväkir-
jat 1944–1956. WSOY 1985–86. (toim. Yrjö 
Blomstedt ja Matti Klinge)

Z. Topelius: Maisemia Suomesta. Otava 1987, 
2. p. 1995. (toim. Matti Klinge ja Aimo Reitala)

Vir librorum : kirjoituksia Heikki A. Reen-
pään kunniaksi 14.5.1992 = hyllningsskrift 
tillägnad Heikki A. Reenpää 14.5.1992 = écrits 
en hommage à Heikki A. Reenpää 14.5.1992 
= essays and other writings in honour of  
Heikki A. Reenpää 14.5.1992. Otava 1992. 

Gunnar Suolahti: Vuosisatain takaa: kult-
tuurihistoriallisia kuvauksia 1500–1800-
luvuilta. Toimituksia; 585. SKS 1993.

Suomen kansallisbiografia 1–10. SKS 2003–. 
(toimituskunta; päätoimittaja Matti Klinge)

Päiväkirjat

Päiväkirjastani MCMXCIX:  
fin de siécle 1999. Otava 1999.

Eurooppaa päiväkirjastani 1999–2000.  
Otava 2000.

Luen ja matkustan:  
päiväkirjastani 2000–2001. Otava 2001. 

Humanistin iltapäivä:  
päiväkirjastani 2001–2002. Otava 2002.

Kirjoitan muistiin:  
päiväkirjastani 2002–2003. Otava 2003.

Teetä ja suurmiehiä:  
päiväkirjastani 2003–2004. Otava 2004.

Rooma, Moskova, Sesenheim:  
päiväkirjastani 2004–2005. Otava 2005.

Miksi?: päiväkirjastani 2005–2006.  
Otava 2006.

Savo, rajat, papukaija:  
päiväkirjastani 2006–2007. Otava 2007.
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Laura Kolbe
Synt. 9.9.1857 Bogotassa.

Euroopan historian professori, tietokirjailija, fil. toht.
Asuu Helsingissä.
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Professori Laura Kolben työhuoneen sijainti Engelin suunnittelemas-
sa rakennuksessa keskellä empire-Helsinkiä symbolisoi oivallisesti hänen kir-
jallista tuotantoaan. Siinä keskeisiä aiheita ovat kaupunkikulttuuri ja yliopis-
ton historia. Lähellä työhuonetta on myös Helsingin kaupunginvaltuuston 
kokous sali, jossa professori-valtuutettu on saanut elävän kosketuksen kol-
manteen häntä kiinnostavaan aihepiiriin, kunnallispolitiikkaan. 

Helsingin yliopiston Euroopan historian professorina vuodesta 2006 
lähtien toiminut Laura Kolbe on käsitellyt kirjoissaan myös kasvatukseen, 
henkilöhistoriaan sekä laajemmin Suomeen ja sen kulttuuriin liittyviä ai-
heita. Hänen ensimmäisen kirjansa aihe oli enteellisesti suoraan helsinki-
läisen kaupunkikulttuurin ytimestä – Hotelli Kämp. Hotellin lyhyt historia 
oli Kansallisosakepankin tilaama ja ilmestyi vuonna 1985. Neljätoista vuotta 
myöhemmin, kun hotelli Kämp avattiin uudelleen, aihe nousi taas ajankoh-
taiseksi ja kirjasta toimitettiin päivitetty suomenkielinen ja uusi englannin-
kielinen versio.

Väitöskirjansa Kolbe kirjoitti Kulosaaren huvilakaupunginosan synnys-
tä: ”Se oli vastavalmistuneelle maisterille oikea unelmatyö, sillä tutkimuk-
sen rahoittajaksi tuli Kulosaaren kotiseutusäätiö. Säätiö halusi perusteellisen 
tutkimuksen kaupunginosan historiasta, kaupunkisuunnittelusta ja arkkiteh-
tuurista.” Hän työskenteli säätiön rahaston tutkijana vuoteen 1988, jolloin 
väitöskirja Kulosaari: unelma paremmasta tulevaisuudesta valmistui. Kolbe osoit-
taa teoksessaan Kulosaaren suunnittelun teemat edelleen ajankohtaisiksi ja 
yhdistää ne eurooppalaiseen kaupunkiperinteeseen.

1980-luvun lopulla Kolbe osallistui Päivi Setälän johdolla toteutettuun 
hankkeeseen, jonka tuloksena ilmestyi muun muassa teos Kuningatar Kristii-
na: aikansa eurooppalainen (Otava 1990). Kirjassa arvoituksellinen kuninga-
tar palautetaan neljän kirjoittajan voimalla ansaitsemaansa arvoon. Teos oli 
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Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Seuraavana vuonna ilmestyi Suomen ylioppilas 
(Otava 1991), jonka hän kirjoitti yhdessä Matti Klingen kanssa. Se oli Kol-
ben ensimmäinen ylioppilashistoriaa käsittelevä teos ja liittyi Helsingin yli-
opiston 350-vuotisjuhliin.

Jatkossa Laura Kolbe syventyi Helsingin ylioppilaskunnan vaiheisiin kah-
dessa teoksessa, joista ensimmäinen, Sivistyneistön rooli (Otava 1993), käsit-
telee sodan jälkeisiä vuosia 1945–1959. ”Se oli toinen suuri kirjani, josta 
ison osan kirjoitin asuessani Alankomaissa kaksi vuotta 1990-luvun alussa,” 
kirjoittaja kertoo. ”Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan jälleenrakennukses-
ta, aatteellisesta ja kulttuurisesta kehityksestä sotien jälkeen yhden keskeisen 
instituution eli yliopistoyhteisön kautta nähtynä.” 

Suora jatko Sivistyneistön roolille oli kolme vuotta myöhemmin ilmestynyt 
Eliitti, traditio, murros (Otava 1996), joka kattaa vuodet 1960–1995 ylioppilas-
kunnan toiminassa. ”Kyseessä on ehkä tärkein teokseni. Käsittelyn kohteeksi 
joutui myös paljon puhuttu 60-luku Vanhan valtauksineen”, Kolbe sanoo. 
”Minua kiinnosti eniten ylioppilaskunnan suuri kansallinen traditio, ja sen 
jatkuminen. Tästä näkökulmasta kohua herättäneet vuoden 1968 tapahtumat 
olivat marginaalinen ilmiö. Halusin särkeä kirjassani valtaukseen liittyvän 
myyttisyyden.” – Kolben kirja valittiin Vuoden historiateokseksi 1996. 

Ylioppilaskuntaa käsittelevien historiakirjojensa lomassa Laura Kolbe 
saattoi julkisuuteen aivan toisenlaisen teoksen: hän toimitti Anna-Maija Tan-
tun kanssa kirjan Kreivitär Eva Mannerheim Sparren keittokirja herkkusuille ja 
tavallisille nälkäisille (Otava 1995). Sen yhteydessä hän sai mahdollisuuden 
tutustua Eva Mannerheim Sparren arkistoihin tämän kotikartanossa Ruot-
sissa. ”Se oli minun avaukseni keittokirjoihin ja ruokakulttuuriin. Manner-
heimeihin olin tutustunut toimiessani Mannerheim-museon intendenttinä 
1980-luvulla.” Kolben ja Tantun kirja käännettiin myös ruotsiksi. 

Alankomaissa asuessaan Kolbe oli kirjoittanut sanomalehtiin kolumneja, 
joista Editan Jukka-Pekka Pietiäinen sai ajatuksen tilata häneltä kirjan tuosta 
maasta. Kolbe pyysi mukaan kaksi kollegaa ja kirjoitti heidän kanssaan kirjan 
Alankomaat: pieni suuri maa, joka ilmestyi vuonna 1997. Eurooppa kiinnosti 
Suomessa – painos myytiin nopeasti loppuun. 

Maamme-laulun 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kolbe oli toimitta-
massa teosta Soi sana kultainen (Yliopistopaino 1998). Helsingin kaupungin 
historiaa, henkeä ja ilmettä käsittelevä Helsinki – Itämeren tytär (Otava) ilmes-
tyi 1999. Kolbe kirjoitti sen yhdessä Matti Klingen kanssa tilanteessa, jossa 
valmistauduttiin juhlimaan Helsingin 450-vuotista historiaa ja kulttuuripää-
kaupunkiasemaa vuonna 2000. ”Tästä kirjasta saamme edelleen positiivista 
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palautetta”, Kolbe sanoo. ”Se käännettiin 
viidelle kielelle, ja uudistetut laitokset 
englanniksi ja suomeksi ovat ilmestyneet 
syksyllä 2007.”

Pääkaupunkia käsittelevän kirjan jäl-
keen Laura Kolbe kiinnostui etsimään 
vastausta kysymykseen ”Mitä Suomi on?”. 
Yhden vastauksen tarjoaa hänen yhdessä 
Markku Löytösen kanssa toimittamansa 
Suomi: maa, kansa, kulttuurit (SKS 1999), 
jossa useat eri tieteenalojen tutkijat kir-
joittavat näkemyksiään maan väestön, ta-
louden ja kulttuurin kehityksestä. – Laa-
jempi ja perusteellisempi esitys aiheesta 
on 2000-luvun alkupuoliskolla Tammen 
kustantamana ilmestynyt Suomen kulttuu-
rihistoria 1–5, jonka päätoimittaja Kolbe 
oli apunaan 11-henkinen toimitusneu-
vosto. Esihistoriasta nykypäivään ulottuva teossarja on uusimpaan tietoon 
ja tulkintoihin perustuva selvitys siitä, millainen maa Suomi on ja millaiset 
henkiset virtaukset ovat muovanneet Suomea ja suomalaisia. Teossarja ja sen 
toimituskunta saivat valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 2006. 

Neljäntenä pääteoksenaan Laura Kolbe pitää Helsingin sotienjälkeistä 
kunnallispolitiikkaa käsittelevää historiakirjaansa Helsinki kasvaa suurkaupun-
giksi (Edita 2002), jonka kirjoitti yhdessä Heikki Helinin kanssa. Tämä kir-
ja kuvaa hyvinvointivaltion rakentamista paikallispolitiikan näkökulmasta. 
”Toisin kuin yleensä luullaan, kunnallispolitiikka on kaikkea muuta kuin 
kuiva tutkimuskohde”, Kolbe toteaa. ”Se on suorastaan kiehtova aihe, sillä 
kunnallisella tasollahan tehdään jokaisen ihmisen arkea koskevat päätökset. 
Helsinkiläisessä kunnallispolitiikassa on läpikäyvänä piirteenä konservatiivi-
suus. Suuri ero valtiolliseen päätöksentekoon on siinä, että Helsingin val-
tuustossa on aina etsitty konsensusta ja määräenemmistöä päätösten taakse 
– tarvittaessa jopa lehmänkaupoin.”

Yhdessä Katriina Järvisen kanssa toimitettu Onks ketään kotona? (Tammi 
2002) on tärkeä kirja tekijälleen. Siinä yhtyvät hänen keskeiset yhteiskun-
nallisen kiinnostuksensa kohteet: perhe, koti ja kasvatus. Kirjassa kuusitois-
ta tunnettua kasvatuksen, kulttuurin ja kasvatuskulttuurin tutkijaa käsitte-
lee vanhemmuuden roolia ja merkitystä nyky-yhteiskunnassa. ”Halusimme 

Laura Kolbe  105



erilaisia ääniä pohtimaan 
kasvatusta, myös sellaisia, 
jotka eivät tavallisesti ole 
asiantuntijaroolissa, kun 
vanhemmuutta käsitellään. 
Palaan itse usein tähän kir-
jaan.” 

Laura Kolben ensim-
mäinen oma esseekirja 
on Kaupungissa kasvanut 
(Kirjapaja 2005), jossa hän 
kuvaa modernia kaupun-
kisuomalaisuutta ja pohtii 
omien kotiosoitteidensa 
avulla suomalaisen kau-
punki-identiteetin kehi-
tystä. Helsinki ja kaupun-
kikulttuuri ovat pääosassa myös kirjassa Unelmien Helsinki (Minerva 2007), 
jossa Kolbe kertaa pääkaupungin keskeisten rakennusten kautta kansakunnan 
historiaa. Kirjassa on suuri määrä sekä historiallisia että tämän päivän Hel-
sinkiä esittäviä valokuvia. – Ulkomaalaisille suunnattua Suomi-kuvaa Laura 
Kolbe uudisti työryhmänsä kanssa paremmin tätä päivää vastaavaksi ulkomi-
nisteriön tilaamassa teoksessa Portraying Finland (Otava 2005), joka korvasi 
pitkään käytössä olleen Facts about Finland -kirjan. 

Laura Kolben ja Katriina Järvisen Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa 
(Kirjapaja 2007) on retki kirjoittajien ja heidän haastattelemiensa 30–50-
vuotiaiden ihmisten menneisyyteen. Kirjassa todetaan, etteivät luokkaerot 
ole kadonneet minnekään – niitä ei vienyt kaupungistuminen, peruskoulu 
tai edes globalisaatio. Päinvastoin, luokka-Suomi vain vahvistuu, kun kuilu 
hyvä- ja huono-osaisten välillä kasvaa. 

Laura Kolben uusin teos valmistui keväällä 2008. Minervan kustantama 
Helsinki 1918: pääkaupunki ja sota kuvaa Helsingin vaikeaa tietä itsenäisen 
Suomen pääkaupungiksi. 
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Teoksia
Kämp. Kansallisosakepankki 1985

Kulosaari: unelma paremmasta tulevai-
suudesta. Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö 
1988. (väitöskirja)

Kuningatar Kristiina: aikansa eurooppa-
lainen. Otava 1990. (Matti Klinge, Maria-Liisa 
Nevala, Päivi Setälä ja Laura Kolbe)

Suomen ylioppilas. Otava 1991. (Matti Klinge 
ja Laura Kolbe)

Sivistyneistön rooli: Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta 1945–1959. Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunnan historia; 5. Otava 1993.

Eliitti, traditio, murros: Helsingin yliopis-
ton ylioppilaskunta 1960–1995. Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan historia; 6. Otava 
1996.

Alankomaat: pieni suuri maa. Edita 1997. 
(Annvi Gardberg, Laura Kolbe ja Pasi Sauk-
konen)

Havis Amanda: merenneidon kalaherkut. 
Otava 1998. (Harri Nevalainen ja Laura Kolbe)

Helsinki – Itämeren tytär: lyhyt historia. 
Otava 1999, uud. laitos 2007. (Matti Klinge ja 
Laura Kolbe)

Helsingin historia vuodesta 1945: osa 3: 
Kunnallishallinto ja -politiikka, kunnal-
listalous. Helsingin kaupunki 2002. (Laura 
Kolbe ja Heikki Helin)

Helsinki kasvaa suurkaupungiksi: julki-
suus, politiikka, hallinto ja kansalaiset 
1945–2000. Edita 2002. (Laura Kolbe ja Heikki 
Helin)

Kaupungissa kasvanut: ajasta, kaipuusta, 
muistoista ja häpeästä. Kirjapaja 2005.

Portraying Finland. Otava 2005. (työryhmä)

Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnas-
sa: nykysukupolven kokemuksia tasa-arvos-
ta. Kirjapaja 2007. (Katriina Järvinen ja Laura 
Kolbe)

Unelmien Helsinki: kadut ja korttelit 
kertovat. Minerva 2007. (valokuvat: Johannes 
Forss)

Helsinki 1918: pääkaupunki ja sota. Minerva 
2008. (Laura Kolbe ja Samu Nyström)

Toimitettuja teoksia 

Kreivitär Eva Mannerheim Sparren keit-
tokirja. Otava 1995 (6. uud. p.). (toim. Laura 
Kolbe ja Anna-Maija Tanttu; kuvat: Markku 
Alatalo et al.)

Soi sana kultainen: Maamme-laulun viisi-
toista vuosikymmentä = Vårt land: vår na-
tionalsång 150 år. Yliopistopaino 1998. (toim. 
Laura Kolbe, Risto Valjus ja Johan Wrede)

Suomi: maa, kansa, kulttuurit. Toimituksia; 
753. SKS 1999. (toim. Markku Löytönen ja 
Laura Kolbe)

Onks ketään kotona?: kasvatuksen suuntaa 
etsimässä. Tammi 2002. (toim. Laura Kolbe ja 
Katriina Järvinen)

Suomen kulttuurihistoria 1–5. Tammi 
2002–2004. (Laura Kolbe, päätoimittaja, et al.)
•	Osa 1: Taivas ja maa. 
•	Osa 2: Tunne ja tieto. 
•	Osa 3: Oma maa ja maailma. 
•	Osa 4: Koti, kylä ja kaupunki.
•	Osa 5:Viisisataa pienoiselämäkertaa.
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Jaakko Kolmonen
Synt. 2.5.1941 Juankoskella.
Opetusneuvos, keittiömestari.

Asuu Helsingissä.
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Terveellisellä suomalaisella ruoalla on yksi puolestapuhuja ylitse 
muiden: keittiömestari Jaakko Kolmonen. Hän on opettanut ja kirjoittanut 
kotimaisen ravinnon ja sen paikallisten muunnelmien ansioista yli neljän-
kymmenen vuoden ajan. Sadat ruokaohjelmat televisiossa, 38 ruoka-aiheista 
kirjaa ja lukemattomat yleisöluennot ovat tehneet hänestä kaikkien suoma-
laisten tunteman hahmon, alan todellisen ikonin – kokki Kolmosen. 

Keittiömestareiden piirissä Jaakko Kolmosen tiedetään olevan paitsi am-
mattinsa läpikotaisin osaava kokki myös pätevä ja mukaansa tempaava opet-
taja. Terveydenhuoltoala on hänelle kiitollinen terveellisten elämäntapojen 
edistämisestä, kotiseutuväki ruokaperinteen elvyttämisestä. Laajasta arvos-
tuksesta kertovat monet palkinnot, kuten esimerkiksi Suomen Keittiömes-
tareiden Cordon Bleu (1974), valtion tiedonjulkistamispalkinto (1988) ja 
Suomen tietokirjailijoiden tunnustuspalkkio (1994). Opetusneuvoksen ar-
vonimen Kolmonen sai vuonna 2007.

Jaakko Kolmosen tie julkisuuteen alkoi 1960-luvun jälkipuoliskolla, jol-
loin hän oli valmistunut keittiömestariksi ja ehtinyt harjoittaa muutaman 
vuoden taitojaan koti- ja ulkomaisissa ravintoloissa. ”Olin Markkinointi-
instituutin kurssilla ja tapasin siellä kouluttajana toimineen Urho Vapaavuo-
ren. Hän oli se henkilö, joka oikeastaan loi kokki Kolmosen. Kun valmis-
tauduimme videokameran edessä harjoitteluun, hän pyysi minua ottamaan 
mukaan jonkun kaverini. Sain houkuteltua paikalle Perhon ravintolakou-
lussa viimeisenä opettajanani olleen Veijo Vanamon, ja siitä se lähti. ’Tässä 
on teidän tulevaisuutenne’, Vapaavuori sanoi katseltuaan miten puuhasimme 
kameran edessä. Hän käski meitä vain pysymään omana itsenämme.”

Kolmonen ja Vanamo alkoivat tehdä televisioon Patakakkonen-nimistä 
kokkiohjelmaa. Se oli 70-luvun Suomessa jotain aivan uutta. ”Ohjelmia seu-
rattiin tarkasti ja meistä Veijon kanssa tuli suorastaan julkkiksia, vaikka tuota 
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sanaa ei silloin taidettu tuntea. Urho Vapaavuori oli sitä mieltä, että meidän 
piti tehdä Patakakkosen tueksi kirja. Niin syntyi Maukasta mutkattomasti, joka 
ilmestyi vuonna 1971. Kustantajana oli Veijon ja minun perustama yhtiö 
Neuvontakokit, jonka yhtenä kummina oli professori Eino E. Suolahti.” 

Neuvontakokit-yhtiö julkaisi kaikkiaan kymmenen ruokakirjaa vuosina 
1971–82. Kirjasarjan ensimmäinen puolikas jatkoi Maukasta-teemaa: Kol-
monen ja Vanamo kertoivat maukkaista kaloista, lasten ruuista, kasviksista ja 
siivekkäistä. Kirjasarjan jälkimmäisellä puoliskolla aiheina olivat leipominen, 
kesäkeittiön herkut (ja huulet), riista ja kasvit; mukaan mahtui myös teos 
Kokkikoulu vuonna 1980.

Kirjojen teko sujui kokkikaksikolta yhtä luontevasti kuin esiintyminen 
tv-studiossa. ”Istuimme aamuvarhaisella Veijon luona”, Jaakko Kolmonen 
muistelee. ”Teimme alustavan sisällysluettelon ja sitten minä kirjoitin ko-
neella, mitä olimme yhdessä suunnitelleet. Se oli sujuvaa ja helppoa, kun 
tunsimme toisemme ja asian. Suureksi avuksi oli tietenkin se, että ympäril-
lemme oli kertynyt piiri lahjomattomia asiantuntijoita. Voimme puhua ja 
kirjoittaa varmoina siitä, että asiatiedot pitivät paikkansa.”

Jaakko Kolmonen julistautui terveellisen ruoan kannattajaksi ennen kuin 
tästä asiasta oli alettu edes kunnolla keskustella Suomessa. ”Opin jo varhain 
kotona, että rasvaa, sokeria ja alkoholia kannattaa välttää, joten tässä suhteessa 
olin itseoppinut kokki. Uran alkuvaiheissa 1960-luvulla työ Vaasan Höyry-
myllyn neuvontapalvelussa edellytti terveellisten elämäntapojen tuntemusta, 
ja minulla oli sitä jo valmiiksi. Olen sitä mieltä, että terveellinen suomalainen 
ruoka on lääke, joka pitää sairaudet loitolla. Tätä periaatetta noudatimme 
Patakakkosen ohjelmissa 1970-luvulla, eikä se siitä ole miksikään muuttunut. 
Nyt vain terveysasia on noussut julkisuudessa aivan uudella tavalla esille.” 

Jaakko Kolmosen tietoja terveellisestä ravinnosta on opittu arvostamaan 
kokkipiirien ulkopuolellakin. Hän on pitänyt vuosien varrella lukemattomia 
luentoja ja havaintoesityksiä lääkäreille, ravitsemusterapeuteille ja kotitalous-
opettajille. Suomen Hammaslääkäriliitto ja Suomen Diabetesliitto ovat 
myöntäneet hänelle tunnustuspalkintonsa.

1980-luvulla Veijo Vanamo perusti keittiövälineitä myyvän yhtiön ja jäi 
pois Patakakkosesta. Jaakko Kolmonen jatkoi opetus- ja valistustyötään sa-
malla kun kustannusyhtiön nimi muuttui Patakolmoseksi. Ruokakirjat il-
mestyivät nyt hänen nimissään: Jaakon parhaat (1983), Jaakon parhaat kakkonen 
(1984) ja Jaakon parhaat juhlat (1985). 

Vuosikymmenen puolivälissä kokki Kolmosen ruokakirjoihin tuli mu-
kaan maakunnallinen painotus. Ensimmäinen merkki uudesta suunnasta oli 
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Suomen pitäjäruoat vuonna 1987. ”80-luvulla elet-
tiin suomalaisen ruokakulttuurin kannalta erittäin 
ikävää aikaa”, Kolmonen sanoo. ”Meidän hienot 
perinneruokamme olivat jäämässä hampurilaisten 
ja pitsojen jalkoihin. Vastaiskuna kotitalous- ja neu-
vontajärjestöt päättivät vuonna 1982 perustaa Pitä-
järuokaprojektin, jonka puitteissa kerättiin talteen 
vaalittavat ruoat jokaiselle Suomen pitäjälle, mene-
tetyt Karjala ja Petsamo mukaan lukien. Olin tuon 
projektin vetäjänä viitisentoista vuotta.” 

Kotimaisen ruoan kunnianpalautus sai Jaakko 
Kolmosen kirjoittamaan, toimittamaan  ja julkai-
semaan useammallakin kielellä vuosien varrella 
useita kirjoja, joiden keskeinen teema näkyy jo 
nimestä: Karjalan ja Petsamon pitäjäruoat (1987), 
Kotomaamme ruoka-aitta (1988), Suomen maakunta-
leivät (1991), Karjalan parhaat leivonnaiset (1993) ja 
Maakuntien kalaruoat (1995). Keittiömestari kun-
nioittaa suuresti emäntiä, jotka ovat lieden ääressä 
pitäneet yllä kotiseutunsa perinteitä ja siten rikas-
tuttaneet suomalaista ruokakulttuuria. ”Jokaisella 
maakunnalla on omat ainutlaatuiset herkkunsa”, 
Kolmonen sanoo. Evakko matkalla reessä syntynyt 
keittiömestari ei ole kuitenkaan unohtanut omia 
juuriaan: ”Menetetyn Karjalan ruokarikkauden 
ylitse menevää ei meillä ole.” – Ruokaperinteen 
elvyttämisestä ja vaalimisesta Kolmonen on saanut 
tunnustuspalkintoja mm. Alfred Kordelinin säätiöl-
tä, vähittäiskauppias liitolta ja liikesivistysrahastolta.

Jaakko Kolmonen sai kirjaprojekteihinsa mie-
luisen avustajan, kun Petri-poika valmistui samalle 
alalle. Petrin voitti Suomen mestaruuden kalan-
käsittelytaidollaan 1980-luvun lopulla. Ensimmäi-
nen isän ja pojan yhteistyönä syntynyt ruokakirja 
liittyikin nimenomaan kalojen käsittelyyn: se oli 
vuonna 1990 ilmestynyt Kalan käsittelyn ABC, 
joka julkaistiin myös ruotsiksi. Sen jälkeen Petri 
Kolmonen on ollut isänsä kumppanina yhteensä 
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kuuden kirjan tekemisessä. ”Jokaisen uuden kirjan kohdalla olemme pitä-
neet yhteisiä neuvotteluja. Petri on saanut kokkikoulutuksen, joten hän on 
kaiken muun lisäksi erinomainen avustaja esimerkiksi työtapojen ja ruokien 
kuvauksissa.”

Ideoita uusista kirjoista pyörii Kolmosen päässä edelleen, ja häneltä on 
pyydetty kirjaa paristakin aiheesta. Opetusneuvoksen ajankäyttö jakaantuu 
sopivassa suhteessa kirjoittamisen, esiintymisten ja koulutustilaisuuksien kes-
ken. Parhaillaan on menossa tuumaustauko: ”Sellainen on hyvä pitää aina 
silloin tällöin”, Kolmonen toteaa.

Teoksia 
Maukasta mutkattomasti. Neuvontakokit 
1971. (Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Maukasta kalasta. Neuvontakokit 1973. 
(Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Maukasta lapsille. Neuvontakokit 1975. 
(Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Maukasta kasviksista. Neuvontakokit 1975. 
(Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Maukasta siivekkäistä ja vähän pitkäkor-
vaisistakin. Neuvontakokit 1976. (Jaakko 
Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Leivotaan yhdessä. Neuvontakokit 1977, 2. 
laaj. p. 1984. (Veijo Vanamo ja Jaakko Kolmo-
nen)

Kesäkeittiön herkut ja huulet. Neuvonta-
kokit 1979. (Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Kokkien riistakirja. Neuvontakokit 1980. 
(Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo)

Veijo Vanamon ja Jaakko Kolmosen kokki-
koulu. Neuvontakokit 1981. (Työryhmä: Kirsti 
Sikkilä, Veijo Vanamo, Jaakko Kolmonen)

Yllätyksiä kasveista. Neuvontakokit 1982. 
(Jaakko Kolmonen ja Veikko Vanamo sekä 
Turkka Aaltonen, Kirsti Hårdh ja Irmelin 
Nyman)

Jaakon parhaat. Patakolmonen 1983.

Jaakon parhaat kakkonen.  
Patakolmonen 1984.

Jaakon parhaat juhlat. Patakolmonen 1985.

Karjalan ja Petsamon pitäjäruoat. Patakol-
monen 1987.

Jaakon parhaat erikoiset.  
Patakolmonen 1988.

Jaakon parhaat terveydeksi.  
Patakolmonen 1989.

Kalan käsittelyn ABC. Patakolmonen 1990. 

Jaakon kesäkeittiö. Patakolmonen 1992.

Jaakon riistakirja. Patakolmonen 1994.

Maakuntien kalaruoat. Patakolmonen 1995. 
(Jaakko Kolmonen ja Petri Kolmonen)

Leivinuunit ja uuniherkut.  
Patakolmonen 1996.

Kokin niksikirja. Patakolmonen 1997. (Jaakko 
Kolmonen ja Petri Kolmonen)

Ruokaa luonnonhelmassa ja ulkouunin 
lämmössä. Patakolmonen 1998.

Mitä minä syön. Patakolmonen 1999.

Suomen, Karjalan ja Petsamon riistaruoat. 
Patakolmonen 2000. 

Suomalainen lasten keittokirja. Patakolmo-
nen 2001. (Petri Kolmonen ja Jaakko Kolmo-
nen; kuvitus Aimo Huotari.)

Terve nuori. Patakolmonen 2002. (Petri Kol-
monen ja Jaakko Kolmonen)

Ruodotonta kalaa. Patakolmonen 2003. 
(Jaakko Kolmonen ja Petri Kolmonen)

Hirvieläinten teurastus ja teurastuspäivien 
herkut. Patakolmonen 2006. (Jaakko Kolmo-
nen ja Matti Mäkelä)

Tartu pannuun: nuorten keittokirja.  
Patakolmonen 2007. 
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Toimitettuja teoksia

Suomen pitäjäruoat. Patakolmonen 1986. 

Kotomaamme ruoka-aitta.  
Patakolmonen 1988. 

Suomen maakuntaleivät. Patakolmonen 1991. 

Karjalan parhaat leivonnaiset. Patakolmo-
nen 1993. 

Onnellinen kesäkeittiö. Patakolmonen 2001. 
(toim. Petri Kolmonen ja Jaakko Kolmonen)

Hirvieläinten paloittelun ABC. Patakolmo-
nen 2004. 
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Riitta Konttinen
Synt. 12.3.1946 Hämeenlinnassa. 

Taidehistorian professori.
Asuu Järvenpäässä.
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1800-luvun lopun ja viime vuosisadan alun suomalaiset naistai-
teilijat ovat olleet pitkään pimennossa ja osa heistä on jäänyt taideyleisölle-
kin täysin vieraiksi. Vasta 1900-luvun lopulla tietämys heistä alkoi vähitellen 
kasvaa näyttelyjen, taidekirjojen ja elämäkertojen ansiosta. Ulkomaita myö-
ten herättiin ihmettelemään, miten lahjakkaita naismaalareita Suomessa on 
ollutkaan: Fanny Churberg, Helena Westermarck, Helene Schjerfbeck, Elin 
Danielson-Gambogi, Venny Soldan-Brofeldt…

Myöhäinen herääminen johtuu paljolti siitä, että taidehistoriassa oli pit-
kään tapana tutkia vain Suomen taiteen kultakauden miestaiteilijoita; sa-
man aikakauden naismaalarit unohtuivat tyystin. Heidän esille tuojanaan on 
kunnostautunut erityisesti Riitta Konttinen, joka on tehnyt tätä aihepiiriä 
koskevaa perustutkimusta 1980-luvun lopulta lähtien. Kirjoittamissaan elä-
mäkerroissa, näyttelyjulkaisuissa ja artikkeleissa hän on antanut kasvot mo-
nelle unohdetulle naistaiteilijalle. Helsingin yliopiston taidehistorian profes-
sori Riitta Konttinen on vastaanottanut lukuisia palkintoja, niiden joukossa 
valtion tiedonjulkistamispalkinnon kahdesti. 

Riitta Konttinen sai taidekipinän kotoaan, jossa isä harrasti maalausta. 
”Olin kiinnostunut myös kirjallisuuden tutkimuksesta ja suoritin siitä sivu-
laudaturin yliopistossa”, Konttinen kertoo. ”Järkeilin kuitenkin, että jos kes-
kityn taidehistoriaan, pääsen ainakin museoon töihin. Tosiasiassa en ole ollut 
päivääkään töissä museossa.” Konttinen aloitti työuransa Suomen taideakate-
mian näyttely- ja tiedotusosastolla, jolta ajalta on peräisin hänen ensimmäi-
nen näyttelyjulkaisunsa Louis Sparren Suomea (Suomen taideakatemia 1980). 

Suomen Akatemian tutkijana Riitta Konttinen osallistui projektiin, jonka 
tuloksena syntyneistä tutkimuksista hän toimitti teoksen Nainen, taide, historia 
(Taidehistorian seura 1987). ”Tästä professori Riitta Nikulan vuonna 1985 
käynnistämästä projektista lähtivät isot purot liikkeelle”, Konttinen kertoo. 
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”Tajusin, miten kummallisesti suo-
malaista taidehistoriaa oli siihen asti 
kirjoitettu – naisia ei ollut otettu 
huomioon lainkaan!” Hän korjasi 
asiaa kirjoittamalla teoksen Suoma-
laisia naistaiteilijoita 1880-luvulta (Otava 1988), joka esittelee kuvanäyttein 14 
naismaalaria Fanny Churbergistä Venny Soldan-Brofeldtiin. Riitta Konttinen 
sai kirjastaan valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1989.

Henkilökuvan Eva Cederström (1989) Konttinen kirjoitti Otavan pyyn-
nöstä. ”Kysymyksessä oli sikäli epätavallinen taiteilijaesittely, että sen kohde 
oli vielä hyvävoimainen ja pystyi vastaamaan täsmällisesti haastattelijan ky-
symyksiin”, Konttinen kertoo. Elävän taiteilijan esittely on hänen mukaansa 
monessa suhteessa antoisaa, mutta asettaa myös tiettyjä rajoja kirjoittajalle, 
tieto on aina tulkinnan varassa.

Vuonna 1989 ilmestyi Suomen marsalkan ratsastajapatsas (Suomen mar-
salkka Mannerheimin perinnesäätiö), jossa Riitta Konttinen käy läpi 1950-
luvulla monenlaisia intohimoja herättäneen monumenttihankkeen vaiheet. 
”Mannerheim-museossa on täydellinen asiaa koskeva arkisto ja elävää ajan-
kuvaa löytyi yllin kyllin lehdistöstä”, Konttinen kertoo. Perinnesäätiö Adolf 
Ehrnroothin johdolla avusti auliisti tutkijaa. 

Väitöskirjassaan Totuus enemmän kuin kauneus: naistaiteilija, realismi ja na-
turalismi 1880-luvulla (Otava 1991) Riitta Konttinen palasi taas suomalaisten 
naistaiteilijoiden pariin ja tarkasteli 1880-luvun taidetta ja taidekäsityötä hei-
dän kauttaan. ”Naturalismin toivat Suomeen nimenomaan naiset, ei esimer-
kiksi Akseli Gallen-Kallela niin kuin yleisesti ajatellaan”, Konttinen sanoo. 
Helene Schjerfbeckin ja Helena Westermarckin kaltaisten naismaalareiden 
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naturalistisia töitä vieroksuttiinkin yleisti: niitä pidettiin ”rumina” ja ”bru-
taaleina” ja ne unohdettiin. – Samana vuonna ilmestyi Konttisen kirjoitta-
ma, kymmenestä taiteilija-avioparista kertova Taiteilijapareja (Otava 1991) ja 
kolme vuotta myöhemmin Fanny Churberg (Otava 1994), joka on kuvitettu 
taiteilijaelämäkerta rohkeasta ja itsepäisestä 1800-luvun maisemamaalarista, 
joka kuoltuaan unohdettiin täysin. 

”Taiteilijoiden elämäkertojen kirjoittaminen on ollut pitkään poissa 
muodista”, Riitta Konttisen sanoo. ”Minusta ne kuitenkin auttavat ymmär-
tämään taideteoksia ja ovat hyödyllisiä myöhemmän tutkimuksen kannalta.” 

Monet Konttisen kirjoittamista naistaiteilijoiden elämäntarinoista ovat 
ilmestyneet taiteilijalle omistetun näyttelyn yhteydessä joko erillisenä kirjana 
tai näyttelyesittelynä. Esimerkki jälkimmäisistä on Taiteilijasisaria (Järvenpään 
kaupunki 1994), jonka Konttinen teki Anna-Maria von Bonsdorffin kans-
sa. Sen sijaan Elin Danielson-Gambogi (Otava 1995) on uusia näkökulmia 
avaava elämäkerta, jonka Konttinen kirjoitti yhdessä Ulla Savojärven kanssa. 
Kirjan ilmestyminen ajoitettiin kyllä samaan aikaan, kun sen päähenkilön 
maalauksia esittelevä näyttely avattiin Hämeenlinnan taidemuseossa. ”Elin 
Danielson-Gambogi on hyvä esimerkki siitä, miten mitättömänä maalarina 
pidetty taiteilija koki myöhemmin huiman arvonnousun ja on nyt yltänyt jo 
kulttimaineeseen”, Konttinen toteaa.

Venny Soldan-Brofeldtista kertova Boheemielämä (Otava 1996) on pe-
rusteellinen taitelijaelämäkerta. Yli 400-sivuisen teoksen lähdeaineistona on 
kansalliskirjailija Juhani Ahon puolison laa-
ja kirjeenvaihto ja mittava tuotanto. Niiden 
kautta kirja avaa näkymän täydellisen bo-
heemin elämään, jossa taiteen tekeminen ja 
kulttuurikodin ylläpitäminen olivat usein ris-
tiriidassa keskenään. Konttinen pitää Boheemi-
elämää yhtenä pääteoksistaan, vaikka yksi asia 
jäikin harmittamaan: ”Olisin halunnut kirjan 
nimeksi ’Boheemi elämä’, mutta kustantaja 
oli tässä asiassa toista mieltä.”

Helena Westermarck (Turun taidemuseo 
1996) on Riitta Konttisen toimittama artik-
kelikokoelma, joka julkaistiin Turussa järjeste-
tyn näyttelyn yhteydessä julkaistuon. Laajem-
min kohdettaan esittelee Maria Wiik (Otava 
2000), joka oli vastaavasti ajoitettu Wiikin 
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näyttelyyn Hämeenlinnan taidemuseossa. ”Olin 
kirjoittanut Wiikistä lyhyesti jo väitöskirjassani, 
joten suostuin ilomielin, kun näyttelyn järjestäjät 
pyysivät minulta häntä käsittelevää kirjaa.” – Vuon-
na 2000 ilmestyi myös Taiteen sanakirja (Otava), 
jonka hän toimitti yhdessä Liisa Laajoen kanssa; se 
oli Konttisen mukaan sopiva työ silloiselle taiteen 
pätkätyöläiselle.

Teoksessaan Sammon takojat (Otava 2001) 
Konttinen valottaa uudella tavalla Suomen taiteen 
kultakautta. Nuori Suomi -aikakausjulkaisun ym-
pärille ryhmittynyt, Venäjään kriittisesti suhtautu-
nut taiteilijoiden ja kulttuurivaikuttajien etujouk-
ko pyrki taiteen keinoin rakentamaan suomalaista identiteettiä. Konttinen 
käsittelee ajankohdan keskeisiä kuvataiteilijoita ja kirjailijaoita mutta myös 
marginaaliin aiemmin sysätyt tekijät – kuten Sammon takojattaret. Tekstiä 
tukee komea kuvitus, jossa on mukana harvoin nähtyjä taide  teoksia. Sam-
mon takojat sai osakseen harvinaisen palkintosateen: sille myönnettiin tiedon-
julkistamisen valtionpalkinto, se nimettiin Vuoden taidekirjaksi ja se sai myös 
Tietokirjailijapalkinnon. 

Vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassa Oma tie: Helene Schjerfbeckin elämä 
(Otava) Riitta Konttinen purkaa myytin Schjerfbeckistä syrjäytyneenä ihmi-
senä ja taiteilijana. Hän keskittyy taiteilijan henkilöön ja käyttää lähteinään 
tämän kirjeenvaihtoa, jota on säilynyt yli kaksituhatta kirjettä. Niistä paljas-

tuu radikaali taiteilija, mutta myös 
hyvin muuntautumiskykyinen 
henkilö, joka ilmentää eri vastaan-
ottajille aina vähän eri puolia itses-
tään. Helene Schjerfbeckin vaiheita 
selvittäessään Konttinen joutuu 
pohtimaan myös tutkijan etiikkaa: 
missä kulkee yksityisyyden raja, 
jonka yli ei ole syytä edetä. 

Turussa ja Hämeenlinnassa 
vuonna 2008 esillä olleeseen näyt-
telyyn Riitta Konttinen kirjoitti 
kirjan Dora Wahlroos: taiteilijatarina 
(Otava), jossa hän kertoo taidehis-
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toriassa täysin unohdetun naistaiteilijan elämästä. ”Vaik-
ka olen tutkinut yli kaksikymmentä vuotta suomalaisia 
naistaiteilijoita, Dora Wahlroos oli minullekin pitkään 
pelkkä nimi”, Konttinen myöntää. – Hänen uusimman 
teoksensa, Naistaiteilijat Suomessa keskiajalta modernismin 
murrokseen, on määrä ilmestyä Tammen julkaisemana 
vuonna 2008.

Teoksia
Louis Sparren Suomea. Suomen taideakate-
mia 1980. (näyttelyjulkaisu)

Suomalaisia naistaiteilijoita 1880-luvulta. 
Otava 1988, 3. p. 2000.

Eva Cederström: taiteilijan henkilökuva. 
Otava 1989.

Suomen marsalkan ratsastajapatsas. Suomen 
marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö 1989.

Totuus enemmän kuin kauneus: naistaitei-
lija, realismi ja naturalismi 1880-luvul-
la: Amélie Lundhl, Maria Wiik, Helena 
Westermarck, Helena Schjerfbeck ja Elin 
Danielson. Otava 1991. (väitöskirja)

Taiteilijapareja. Otava 1991, 2. p. 2004. 

Mannerheim-muotokuvia. Mikkelin taide-
museo 1992. (näyttelyjulkaisu)

Fanny Churberg. Otava 1994.

Taiteilijasisaria. Järvenpään kaupunki 1994. 
(Anna-Maria von Bonsdorff ja Riitta Kontti-
nen; näyttelyjulkaisu)

Elin Danielson-Gambogi. Otava 1995. (Riit-
ta Konttinen ja Ulla Savojärvi)

Boheemielämä: Venny Soldan-Brofeldtin 
taiteilijantie. Otava 1996, 5. p. 2003. 

Eero Järnefelt. Järvenpään kaupunki 1997. 
(Leena Lindqvist ja Riitta Konttinen)

Helena Westermarck 1857–1938. Turun 
taidemuseon julkaisuja; 6. Turun taidemuseo ja 
Taidesalonki 1996.

Treffpunkt Paris: 
naistaiteilijoita 
Schleswig-Holstei-
nista ja Suomesta. 
Boyens & Co. 1997. 
(Ulrike Wolff-Thom-
sen ja Riitta Konttinen)

Maria Wiik. Otava 2000.

Viktorian aika. Julkaisuja; 64. Helsingin 
kaupungin taidemuseo 1999. (Riitta Konttinen, 
Mikko Mela ja Juliet Carey) 

Anna Sahlstén 1859–1931. Iisalmen kaupunki 
2001. (näyttelyjulkaisu)

Taiteen sanakirja. Otava 2000, 2. p. 2005. 
(Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki; toim. Kaa-
rina Turtia)

Sammon takojat: Nuoren Suomen taitei-
lijat ja suomalaisuuden kuvat. Otava 2001, 
2. p. 2001.

Oma tie: Helene Schjerfbeckin elämä. 
Otava 2004, 2. p. 2004.

Dora Wahlroos: taiteilijatarina. Otava 2008.

Toimitettu teos

Nainen, taide, historia: taidehistorian 
esitutkimus 1985–1986. Tutkimuksia; 10. 
Taidehistorian seura 1987.
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Anna Kortelainen
Synt. 12.7.1968 Helsingissä.

Taidehistorioitsija, vapaa tutkija, 
kirjailija, fil. toht.
Asuu Helsingissä.
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Kuka on tuo salaperäisesti hymyilevä kaunis nainen, joka esiintyy mo-
nissa Albert Edelfeltin maalauksissa ja joka tunnetaan nimellä Virginie? Et-
siessään ratkaisua 1800-luvun lopulla eläneen nuoren naisen arvoitukseen 
Anna Kortelainen ei löytänyt varmaa vastausta kysymykseensä. Sen sijaan 
hän löysi vuonna 2002 ilmestyneellä kirjallaan tien suomalaisen lukijakun-
nan suosioon. Lähes dekkarin tavoin etenevä Virginie! Albert Edelfeltin rakas-
tajattaren tarina kiinnosti sellaisiakin lukijoita, jotka eivät yleensä tartu taide-
historian tohtorin kirjoittamaan teokseen. 

Virginien herättämä mielenkiinto Anna Kortelaisen tuotantoa kohtaan on 
säilynyt teoksesta toiseen – ei vähiten sen takia, että hän kirjoittaa mukaansa 
tempaavaa tekstiä ja kartoittaa sellaisia vähän tutkittuja, mutta uteliaisuut-
ta herättäviä kulttuurihistorian alueita kuin naisten hysteria ja tavaratalojen 
kulttuurinen merkitys. Anna Kortelainen on tullut tutuksi myös television 
keskusteluohjelmien värikkäänä ja sanavalmiina esiintyjänä. Hänen teoksiaan 
on ollut kolme kertaa Tieto-Finlandia-ehdokkaana. Vuonna 2007 hän vas-
taanotti Tietokirjailija-palkinnon ja kielenrikkaudestaan Kalevalaisten Nais-
ten Liiton Larin Paraske -palkinnon. 

Anna Kortelainen joutui taidehistorian piiriin oikeastaan sattumalta. Per-
he asui 1980-luvulla Turussa, ja lukion lähellä oli Turun taidemuseo, jossa 
Anna vietti joskus aikaansa, ”vaikka tavaratalokin oli aika kiinnostava”, ku-
ten hän tunnustaa. ”Pidin taidemuseon ilmapiiristä – siellä oli muun muassa 
yksi sala peräinen Ahti Lavosen maalaus – ja kun pääsin ylioppilaaksi vuonna 
1987, menin Turun yliopistoon lukemaan taidehistoriaa Aimo Reitalan joh-
dolla.”

Lisensiaattityönsä Kortelainen (tyttönimellään Tuovinen) teki ranskalai-
sesta salonkitaiteesta. Kun väitöskirjaan teki mieli ottaa kotimainen lähes-
tymiskulma, hän valitsi kohteekseen Albert Edelfeltin, suomalaistaiteilijoista 
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ranskalaisimman. Erityisesti Kortelaista kiinnostivat Edelfeltin maalauksissaan 
kuvaamat esineet, jotka ajan muodin mukaan olivat usein japanilaishenkisiä. 
Hän teki aiheesta tutkimuksen Eksoottisesti naamioitu nainen: maalaustaiteen 
japanismin ensimmäinen näytös (Turun yliopisto 1995) ja oli myös yhtenä kir-
joittajana teoksessa Japanin kulttuuri vuoden 1994 Tieto-Finlandia-ehdok-
kaassa.

Vuonna 2001 ilmestyi Otavan kustantamana Niin kutsuttu sydämeni, laaja 
Kortelaisen kommentein varustettu laitos Edelfeltin kirjeistä äidilleen.

Anna Kortelainen valmistui taidehistorian tohtoriksi vuonna 2002. Hä-
nen väitöskirjansa Albert Edelfeltin fantasmagoria: nainen, ”Japani”, tavaratalo 
(SKS) sai Vuoden tiedekirja -palkinnon ja Suomen Taideyhdistyksen kirjalli-
suuspalkinnon. Vielä enemmän huomiota herätti kuitenkin samana vuonna 
ilmestynyt Virginie! Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina (Tammi), jossa Kor-
telainen jäljitti suomalaistaiteilijan mallina olleen ranskattaren elämänvaihei-
ta. Lopullista totuutta tutkija ei tavoittanut, mutta sitäkin enemmän kirjaan 
kertyi mieltä kiehtovaa aineistoa ja ajankuvaa 1800-luvun lopun arkielämäs-
tä Ranskassa. Virginie! on persoonallinen tietokirja, jossa tekijä itsekin elää 
mukana tarinan käänteissä. Kirjasta tuli Suomen oloissa harvinainen myynti-
menestys. 

Myös Kortelaisen seuraava kirja, Levoton nainen: hysterian kulttuurihistoria 
(Tammi 2003), vie lukijan 1800-luvun Eurooppaan. Nyt aiheena on hyste-
ria, yksi vuosisadan lopun lääketieteen ilmiöistä. Kortelainen oli kiinnittänyt 
siihen huomiota jo Edelfelt-tutkimustensa aikana ja sai asiantuntevia kom-
mentteja kotoaan – isä, psykiatri ja psykoanalyytikko, toimi tuolloin van-
kimielisairaalan ylilääkärinä. ”Hysteria oli paljon enemmän kuin sairaus”, 
Anna Kortelainen kertoo. ”Se oli kulttuurihistoriallinen ilmiö, joka nostet-
tiin kaikkien nähtäväksi esimerkiksi teatterin näyttämöllä. Pariisissa ja Ber-
liinissä koulututut lääkärit markkinoivat hysterian hoitoa tieteen viimeisenä 
sanana, ja siihen suhtauduttiin vakavasti Suomessakin.” – Kirjassaan Korte-
lainen löytää mielenkiintoisia yhteyksiä 1800-luvun hysteriaboomista oman 
aikamme ilmiöihin. Kirjoittajan mukaan lääketiede on kehittynyt huimasti, 
mutta asenteet laahaavat sata vuotta jäljessä. – Levoton nainen oli Tieto-Fin-
landia-ehdokas vuonna 2003.

Sitten tuli aika luopua Albert Edelfeltistä, pitkäaikaisesta innoituksen läh-
teestä: ”En halunnut jäädä yhden asian ihmiseksi. Tutkimuksen pitää elää ja 
etsiä ja oppia uutta.” Jäähyväisiksi Kortelainen kirjoitti kirjan Puolivilli puu-
tarha: Albert Edelfeltin Haikko, joka ilmestyi Otavan kustantamana vuonna 
2004.
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Jo lukioaikana herännyt kiinnostus 
tavarataloihin jalostui kulttuurihisto-
rialliseksi tutkimukseksi kirjassa Päivä 
naisten paratiisissa (WSOY 2005). ”Kir-
jan aihe oli oma ideani, vaikka sekin 
oli oikeastaan Edelfeltin ansiota – hän 
nimittäin keräsi maalauksiinsa rihkamaa 
juuri tavarataloista”, Kortelainen sanoo. 
Hänen mukaansa tavaratalo on maail-
massa ensimmäinen julkinen tila, joka 
on varattu vain naisille. Emansipaatio 
eteni molemmin puoli myyntitiskiä: 
samaan aikaan kun tavaratalo työllisti 
keskiluokkaisia naisia, se tarjosi yhteis-
kunnallisesti sallivan tilan naisasiakkaille. 
”Tämän kirjan ansiosta sain miellyttä-
vän syyn tehdä kenttätyötä muun mu-
assa Stockmannin tavaratalossa ja sen 
museossa”, Anna Kortelainen kertoo. 
Kortelaisen kirja oli jälleen Tieto-Fin-
landia-ehdokas vuonna 2005.

Suosittua taide- ja kulttuurihisto-
rioitsijaa pyydettiin pian väitöskirjansa 
valmistumisen jälkeen kolumnistik-
si moniin sanoma- ja aikakauslehtiin. 
Vuonna 2006 ilmestynyt kirja Rakkaut-
ta sattumalta (Tammi) on kokooma teos 
hänen lehtikirjoituksistaan vuosina 
2003–2006. ”Rakastan kirjoittamis-
ta, mikä voi johtua siitäkin, että äitini 
on intohimoinen lukija, jolle voin osoittaa sanani. Jään heti koukkuun, kun 
joku lehti pyytää minulta 4 000 merkin mittaisia kolumneja. Yritän vaihdella 
genreä parhaani mukaan ja säilyttää valppauteni tälläkin tavalla. Huumorin 
avulla haluan myös provosoida lukijaa ajattelemaan, ei vain tyytymään nä-
ennäisyyksiin.”

Tv-journalismin todellisuutta Kortelainen oppi kantapään kautta toi-
mittaessaan professori Jani Kailan kanssa Taidetta koteihin -ohjelmaa YLE 
Teemalle vuosina 2003–2004. ”Olin mukana tekemässä koko paletin alus-
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ta loppuun ja opin valtavasti. Muistikuvat ohjelmien leikkaamisesta auttavat 
vieläkin huomaamaan, miten hyödyllistä on ajatella kuvin ja käytellä välillä 
saksia.”

Seuraavaan kirjaansa Anna Kortelainen löysi aiheen omalta alaltaan, tai-
dehistorian tutkimuksesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuus-
arkistossa on L. Onervan, runoilijan ja – vähemmän tunnetusti – Suomen 
ensimmäisen akateemisen taidehistorioitsijan, jälkeensä jättämä arkisto. Kor-
telainen kuvaa sitä aarreaitaksi. ”Tallessa on muun muassa L. Onervan väri-
käs kirjeenvaihto vuosikymmeneltä 1900–1910, jossa hän kertoo elämästään 
suorasukaisesti, mitään peittelemättä. Erilaisia arkistoaineistoja yhdistelemällä 
löytyivät myös tarinat Onervan tutkimustyöstä, mutta myös hänen sek suaa-
lisuudestaan ja hänen äitinsä skitsofreniasta.” Kirjan tekemisessä Kortelai-
nen sai jälleen asiantuntevaa apua lääkäri-isältä, joka luki käsikirjoituksen 
ammatti miehen silmin. Naisen tie: L. Onervan kapina ilmestyi Otavan kustan-
tamana vuonna 2006.

Kustannusyhtiö Tammen ehdotuksesta kirjailijapari Anna Kortelai-
nen & Hannu Mäkelä teki vuonna 2007 yhteisen kirjan nimeltä Pöytä kah-
delle – ikkunan ääreltä. Siihen Anna valitsi 40 itselleen mieluista taideteosta, 
joiden pohjalta Hannu kirjoitti mieleensä tulevia assosiaatioita, matkamuistoja, 
runoja ja esseitä. Ideana on pohtia, onko ylipäänsä mahdollista välittää toiselle 
ihmiselle omia kokemuksiaan ja voiko esimerkiksi johonkin taideteokseen 
syntynyttä rakkauttaan välittää jollekin toiselle. ”Halusimme saada lukijan 
avautumaan uusille vaikutteille, saada hänet oivaltamaan ja tutkimaan lisää.”

Tuoreimmassa julkaisussaan Varhaiset johtotähdet: Suomen ensimmäisiä johta-
janaisia Anna Kortelainen kertoo yli sadasta suomalaisesta naisesta, jotka ovat 
toimineet eri alojen johtotehtävissä aikakaudella, joka ulottuu autonomian 
alusta talvisotaan asti. ”On uskomatonta, miten paljon tällaisia naisia oli”, 
Kortelainen sanoo. ”Kirjan sanoma on, että naiset ovat olleet rakentamassa 
tätä maata ja johtamassa sitä varmuudella, johon meidän on hyvä nojautua.” 
Kirja ilmestyi Elinkeinoelämän valtuuskunnan raporttina vuonna 2007. 
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Teoksia
Eksoottisesti naamioitu nainen: maalaustai-
teen japanismin ensimmäinen näytös. A; 31. 
Turun yliopisto 1995. (nimellä Anna Tuovinen)

Annan kootut: historian helmiä ja kult-
tuurin kultajyviä Maaningan maisemissa. 
Maaninka ja A. Tuovinen 1999. (nimellä Anna 
Tuovinen)

Niin kutsuttu sydämeni: Albert Edelfeltin 
kirjeet äidilleen 1973–1901. Otava 2001. 
(kommentoitu ja kuvitettu laitos kirjeistä; 
kirjeet suom. Sirpa Kähkönen)

Albert Edelfeltin fantasmagoria: nainen, 
”Japani”, tavaratalo. SKS 2002. (väitöskirja)

Virginie!: Albert Edelfeltin rakastajattaren 
tarina. Tammi 2002, 4. p.2003

Levoton nainen: hysterian kulttuurihisto-
riaa. Tammi 2003, 3. p. 2005.

Puolivilli puutarha: Albert Edelfeltin 
Haikko. Otava 2004.

Päivä naisten paratiisissa. WSOY 2005.

Naisen tie: L. Onervan kapina. Otava 2006. 

Rakkautta sattumalta: kirjoituksia. Tammi 
2006. (kokoomateos lehtikirjoituksista vuosina 
2003–2006)

Pöytä kahdelle – ikkunan äärestä. Tammi 
2007. (Anna Kortelainen ja Hannu Mäkelä)

Varhaiset johtotähdet: Suomen ensimmäisiä 
johtajanaisia. Elinkeinoelämän valtuuskunta 
2007. (Saatavana myös sähköisenä Elinkeinoelä-
män valtuuskunnan verkkosivuilta Raportit-
osiossa.)

Kirjoittanut tieteellisiä artikkeleita, 
kolumneja, tv-käsikirjoituksia ja 
blogeja sekä laatinut taidenäyttelyiden 
luetteloita. Kortelaisen kirjoista on 
dramatisoitu useita näytelmiä. 
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Mysi Lahtinen
Synt. 29.1.1938 Seinäjoella.

Toimittaja, kirjailija.
Asuu Helsingissä.
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Ruoasta kirjoittaminen ei välttämättä tarkoita pelkästään reseptien 
esittelyä ja erilaisten ruokalajien valmistuksen kuvaamista. Mukana voi olla 
paljon muutakin, kuten Mysi Lahtinen, yksi Suomen tunnetuimmista ko-
keista, on osoittanut. Hänen keittokirjoistaan lukija saa käytännön ohjeiden 
lisäksi aiheeseen liittyvää taustatietoa, joka tarjoillaan asiantuntevasti ja eloi-
sasti ja huolellisen kuvituksen saattelemana. Lahtinen on kuitenkin kirjoit-
tanut muustakin kuin ruoasta; hänen tuotantoonsa kuuluu lastenkirjoja ja 
suomalaisten juhlien historiasta kertovia teoksia. Monipuolinen kirjailija sai 
Tietokirjailijapalkinnon vuonna 2003. 

Mysi Lahtinen sai pätevää opastusta keittiön maailmaan jo lapsena Sei-
näjoella, sillä sekä hänen äitinsä että isoäitinsä olivat mainioita kokkeja. Kun 
sen lisäksi äiti oli toimittaja ja isoäitikin oli kirjoittanut lehtiin, tytär sai hyvät 
eväät myös kirjoitustöihin. Parikymppisenä Mysi lähti opiskelemaan kan-
satiedettä Helsinkiin, mutta oman perheen kasvaessa opinnot jäivät kesken. 
”Ei aika yliopistossa silti hukkaan mennyt”, Mysi Lahtinen toteaa. ”Opin 
siellä etsimään tietoa, ja sitä osaamista olen toden totta tarvinnut työssäni 
myöhemmin.” Omanlainen positiivinen elämänkoulu oli seitsemän vuoden 
pesti Marimekossa, viimeksi pien- ja lastentavaroiden yksikön myyntipääl-
likkönä. Sieltä jäi väkevästi mieleen Armi Ratian periaate: ”Mikään ei ole 
mahdotonta!” 

Ollessaan kotiäitinä 1960-luvun lopulla Mysi Lahtisen oli pakko keksiä 
jotain tekemistä. Sitä löytyi Kodin Kuvalehdestä, johon hän ryhtyi toimitta-
maan lasten palstaa. Tässä työssä Lahtinen löysi oman tapansa lähestyä luki-
joitaan: ”Koska kirjoitin lapsille, päätin että minun oli perehdyttävä oikein 
kunnolla lasten kulttuuriin, heidän peleihinsä ja leikkeihinsä ja niiden his-
toriaan. Olen äärimmäisen pikkutarkka ja minusta kaikkien yksityiskohtien 
pitää olla paikallaan; lapset jos ketkä ovat tässä suhteessa vaativia lukijoita. 
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Kuvalehdessä opin myös, miten tärkeä visuaalinen puoli on. Ulospanon on 
oltava näyttävä ja kuvituksen tasapainossa tekstin kanssa. En harmikseni osaa 
piirtää, mutta suunnittelen aina itse juttujeni ja kirjojeni kuvituksen.” 

Mysi Lahtisen nuori lukijakunta laajeni, kun hän ryhtyi kirjoittamaan 
lapsille suurpankin julkaisemassa Syppi-lehdessä. Yksi hänen vuosien varrella 
kirjoittamistaan jutuista käsitteli sääntöleikkejä. ”Sitä tehdessäni sain harjoit-
taa kansatieteilijän kykyjäni – noissa leikeissähän on sääntöjä pilvin pimein ja 
samoja leikkejä leikitään ympäri maailman. Syppi-lehden taittaja innostui ai-
heesta niin paljon, että päädyimme laajentamaan jutun kirjaksi asti”, Lahtinen 
kertoo. Hänen esikoiskirjansa Leikkivuosi ilmestyi Weilin+Göösin kustanta-
mana vuonna 1982. Hauskasti leikkien maailmaa esittelevä kirja toi kirjan 
kuvittaneelle Jori Svärdille seuraavana vuonna Rudolf Koivu -palkinnon.

Rohkaisevan alun jälkeen Lahtinen jatkoi lastenkirjojen tekemistä. Vuon-
na 1983 ilmestyi Taikurien talo, jonka kuvat oli otettu kirjoittajan pienimpiä 
yksityiskohtia myöten huolellisesti rakentaman pienoistalon huoneista. Seu-
raavana vuonna oli vuorossa Leikisti oikeesti, jossa Mysi Lahtinen kertoo sään-
töleikkien vastapainoksi mielikuvitusleikeistä, ”jotka pannaan pystyyn niistä 
aineksista, joita on”. Kustantajana toimi edelleen Weilin+Göös, samoin kuin 
vuonna 1985 ilmestyneessä kirjassa Jäniksenjälkiruoka ja muita herkkuja. Jäl-
kimmäinen oli Lahtiselta uusi avaus, jonka jälkeen hän ryhtyi kirjoittamaan 
lastenkirjojen lisäksi myös ruoasta. Jatkoa seurasi jo vuonna 1987, jolloin 
ilmestyi Otavan kustantamana Hiuli hei, sanoi kokki: venekokin keittokirja. 

Vaikka Mysi Lahtisen kirjoissa on leikkisät otsikot ja hauska kirjoitustyyli, 
niiden perustana on huolellinen tutkimus- ja valmistelutyö. ”Kokeilen aina 
kirjoituksissa esitellyt reseptit omassa keittiössäni – tai veneessä niin kuin 
venekokkikirjassa – ja teen itse kuvissa näkyvät annokset. En voisi kuvitella-
kaan muunlaista toimintatapaa.” 

Joulun aikaan (1987) ja Laskiaisen kirja (1989) nostivat taas esiin kansa-
tietei lijä-Lahtisen, joka kertoo näiden juhlapäivien taustoista vanhojen va-
lokuvien ja tarinoiden avulla. ”Kustaa Vilkunan Vuotuinen ajantieto tuli kyllä 
tutuksi noita kirjoja tehdessäni”, Lahtinen sanoo. ”Sen ja muiden tietoteos-
ten ansiosta faktatiedot ovat varmasti kohdallaan.” Laskiaisen kirjan kustanta-
jana oli Tammi, joka on kolmas Lahtisen teoksia julkaissut yhtiö. 

1980-luvun puolivälissä Mysi Lahtinen ryhtyi kirjoittamaan ruokapalstaa 
Helsingin Sanomien vastaperustettuun Kuukausiliitteeseen, joka alkuvuo-
sinaan ilmestyi kahden viikon välein. Tiukka aikataulu asetti kovat vaati-
mukset ruokakolumnistille. Hän piti kuitenkin kiinni periaatteistaan ja teki 
omaan tyyliinsä kaiken itse alusta pitäen. ”Se sitoi kovasti, mutta hauskaa 
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meillä oli. Kuvituksen toteuttaminen 
valokuvaajien kanssa oli välillä aivan 
huikeaa”, Lahtinen muistelee. Yhteistyö 
Helsingin Sanomien kanssa jatkui vuo-
teen 2000 asti. 

Vaikka lehtityö vei paljon aikaa, 
Lahtinen jatkoi myös kirjojen tekemistä 
tehden keskimäärin kirjan joka vuosi. 
Tuon aikakauden tuotantoa ovat Ota-
van kustantamat Syö hyvin ja elä lyhy-
esti: paheellinen keittokirja (1989), Kootut 
kokkaukset (1991) ja Makuasioita: uudet 
kokkaukset (1993) sekä Tammen julkai-
sema Kokkiaapinen (1991) Helsingin 
Sanomien ruoka pakinoista ja -ohjeista 
koottu Kaalinpää ja ½ kiloa jauhelihaa 
ilmestyi Otavalta vuonna 1996. 

”Yksikään keittokirjoistani ei ole 
pelkkä reseptikirja”, Lahtinen huo-
mauttaa. ”Olen kerännyt jokaiseen 
taustatietoja ruoan raaka-aineista, ku-
ten esimerkiksi perunasta, ja tuon aina 
mukaan jonkin asiaan tavalla tai toisella 
liittyvän tarinan. Ruokakirjassakaan ei 
saa olla tylsä, eikä siinä missään tapauk-
sessa saa heristää sormeaan!” 

Keittokirjojen välillä kirjailijan mie-
lenkiinto veti takaisin juhlapäiviin liittyviä tapoja kuvaamaan, kuten kirjassa 
Mistä tuntee joulun? (Otava 1992), ja lapsilukijoiden pariin, kuten Taikurien 
talo -kirjan jatko-osassa Taikurien talon joulu (Weilin+Göös 1994). 

Keit tiös sä käytettävien raaka-aineiden historiaan hän pääsi syventymään 
toden teolla kirjoittaessaan Makujen syntyä (Otava 2001). ”Kerron tässä kir-
jassa mausteiden, viinin, öljyn ja viljan varhaisista vaiheista, jotka ovatkin 
todella värikkäitä. Kirjaan tuli monia mielenkiintoisia tarinoita aina faaraoi-
den ajoista lähtien – ainakaan minä en aikaisemmin tiennyt, että muumioille 
laitettiin yrteistä tehty kauluri. Selväksi tuli sekin, että mausteiden historiasta 
on leikki kaukana, niin veristä peliä niiden ympärillä käytiin. Lukujen pe-
rään laitoin kuhunkin aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia reseptejä.”
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Vuonna 2002 ilmestynyt Intohimot 
hellallani oli alaotsikkonsa mukaisesti 
suomalaisen ruoan ja keittotaidon ylis-
tys. Tämän jälkeen Lahtinen paneutui 
jälleen tutkimaan juhlapäivien taustoja 
ja kirjoitti vuoden suurimman juhlan 
historiasta kirjan Joulu, sen historia, as-
kareet ja herkut (2003). Muiden vuo-
tuisten juhlien vuoro oli kirjassa Juhlat: 
uudestavuodesta elokorjuuseen (2004). 
Tuorein keittokirja Käden käänteessä: 
päivällinen pöytään puolessa tunnissa jul-
kaistiin vuonna 2006.

”Kotiini Suomenlinnassa on ker-
tynyt valtava arkisto ja iso tietokir-
jasto, joita käytän ahkerasti ja innok-
kaasti. Minusta tietojen etsiminen on 
sitä hauskempaa, mitä vaikeampaa se 
on”, Mysi Lahtinen sanoo. Hänen tie-
donkeruunsa tuoreimpia tuloksia ovat 
Kymmenen tikkua laudalla (2005) ja 
Kuinka käpylehmä ammuu (2007), joissa 
kirjoittaja palaa taas tuttuun rooliinsa 
lasten leikkien tutkijana ja kuvaajana.
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Teoksia
Leikkivuosi. Weilin+Göös 1982, 2. p. 1983. 
(kuv. Jori Svärd)

Taikurien talo. Weilin+Göös 1983. (valokuvat 
Erkki Helo)

Leikisti oikeesti. Weilin+Göös 1984. (kuv. 
Kristiina Louhi)

Jäniksenjälkiruoka ja muita herkkuja. 
Weilin+Göös 1985. (kuv. Tuulia Hyrske)

Hiuli hei, sanoi kokki: venekokin keitto-
kirja. Otava 1987, 2. p. 1993. (kuvat: suunnitte-
lu ja toteutus tekijän, kuvaus Erkki Helo)

Joulun aikaan. Weilin+Göös 1987. (kuv. 
Rudolf Koivu)

Laskiaisen kirja. Tammi 1989, 3. p. 1997. 
(valokuvannut Matti Ruotsalainen)

Syö hyvin ja elä lyhyesti: paheellinen 
keittokirja. Otava 1989, 3. p. 1997.

Kokkiaapinen. Tammi 1991. (kuv. Tuulia 
Hyrske)

Kootut kokkaukset. Otava 1991, 2. p. 1997.

Mistä tuntee Joulun?: koko perheen joulu-
kirja. Otava 1992. (Leena Laulajainen ja Mysi 
Lahtinen; kuv. Ulla Vaajakallio)

Makuasioita: uudet kokkaukset. Otava 1993.

Taikurien talon joulu. Weilin+Göös 1994. 
(valokuvat Esko Koivisto)

Kaalinpää ja ½ kiloa jauhelihaa. Otava 
1996. (valokuvat Esko Koivisto; koottu Hel-
singin Sanomien kuukausiliitteessä julkaistuista 
resepteistä)

Makujen synty. Otava 2001. (kuv. Gloria 
Badarau-Heikkilä)

Intohimot hellallani: suomalaisen keittiön 
ylistys. Tammi 2002, 2. p. 2004.

Joulu, sen historia, askareet ja herkut. 
Tammi 2003, 3. p. 2004.

Juhlat: uudestavuodesta elonkorjuuseen. 
Tammi 2004.

Kymmenen tikkua laudalla: leikkejä koko 
vuodeksi. Tammi 2005. (kuv. Virpi Penna)

Käden käänteessä: päivällinen pöytään 
puolessa tunnissa. Tammi 2006. (valokuvat 
Esko Koivisto)

Kuinka käpylehmä ammuu. Tammi 2007. 
(kuv. Kristiina Louhi)

Kirjoittanut käsikirjoituksia ja 
esiintynyt useissa ruokaan ja ruoan-
laittoon liittyvissä radio- ja televisio-
ohjelmissa . 
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Lasse Lehtinen
Synt. 23.1.1947 Kotkassa.

Kirjailija, europarlamentaarikko, fil. toht.
Asuu Helsingissä.

132  Lasse Lehtinen



”Jokainen toimittaja on potentiaalinen tietokirjailija”, sanoo Lasse 
Lehtinen, toimittajana aloittanut mies, joka on itse osoittanut väittämänsä 
todeksi. Sen lisäksi Lehtinen on tullut osoittaneeksi, että toimittajassa voi 
yhtä lailla olla aineksia käsikirjoittajaksi, tv-tuottajaksi ja -juontajaksi, poliiti-
koksi, virkamieheksi, kaunokirjailijaksi, kansainvälisen yrityksen sidosryhmä-
johtajaksi ja tiedemieheksi. Kaikkia näitä askareita on Lasse Lehtinen ehtinyt 
elämänsä varrella harjoittaa.

Aluksi Lehtinen oli siis kuitenkin toimittaja. Hän aloitti Yhtyneiden 
Kuva lehtien Seura-lehdessä vuonna 1966. Pitkäaikainen suhde televisioon 
sai alkunsa kolme vuotta myöhemmin, kun hän siirtyi Yleisradion tv-uu-
tisten toimittajaksi. Seuraavat kolme vuotta synnyttivät poliitikko-Lehtisen, 
joka astui julkisuuteen vuonna 1972 – silloin hänet valittiin eduskuntaan 
SDP:n listoilta. Kansanedustajana Lehtinen kirjoitti ensimmäisen tietokirjan-
sa Kekkosen lapsenlapset, joka ilmestyi Kustannuskiilalta vuonna 1979. ”Se oli 
kokoelma omia kirjoituksiani ja puheitani”, Lehtinen kertoo. ”Luulin, että 
ne kiinnostaisivat muitakin.”

Politiikan piirissä Lasse Lehtinen liikkui myös kolmessa seuraavassa 
kirjassaan, jotka ilmestyivät WSOY:n kustantamina. Ne olivat tunnettujen 
poliitikkojen henkilökuvia, kohteina Johannes Virolainen (1980), K. A. Fa-
gerholm (1981) ja Pirkko Työläjärvi (1982). Kirjakolmikko muodosti erään-
laisen Suomi-sarjan, jossa koko siihenastinen suomalainen sisäpoliittinen his-
toria tulee kerrotuksi kolmen henkilön kautta, kuten Lehtinen itse kirjojaan 
kuvaa. Kotimaan päivänpolitiikasta Lehtinen jäi sivuun vuonna 1983 ja siir-
tyi ulkoministeriön virkamieheksi, aloittaen lehdistöneuvoksena ja päättäen 
1990-luvun alussa lähetystöneuvoksena.

1980-luvulla Lehtinen kirjoitti ahkerasti: viiden romaanin ja yhden ker-
tomuksen kustantajana oli edelleen WSOY, kuten muutamia poikkeuksia 
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lukuun ottamatta myöhemminkin. Miksi Lehtinen ryhtyi kirjoittamaan 
romaaneja? ”Jokainen toimittaja haluaisi olla kaunokirjailija”, hän selittää. 
”Jotkut ottavat sen askeleen ja ne, jotka eivät uskalla, rupeavat kriitikoiksi.”

Joka tapauksessa yksi Lehtisen kirjoista tuolta ajalta, vuonna 1989 il-
mestynyt Minä ja Thatcher, voidaan huoletta laskea tietokirjallisuuden pii-
riin. Siinä Lehtinen kertoo neljän ja puolen vuoden kokemuksistaan leh-
distöneuvoksena Rautarouva Margaret Thatcherin Britanniassa. Alaotsikolla 
”Lontoon matkapöytäkirja” varustettua teoksesta ryydittää reipas huumori, 
mikä saa lukijan nielaisemaan kuin huomaamatta suuren määrän asiatietoa 
Thatcherin Britanniasta ja siinä sivussa vähän Suomestakin.

1980-luvun lopulla lehdistöneuvos palasi kotimaahan ja siirtyi pian yri-
tysmaailman palvelukseen. Näinä vuosina kirjailija Lasse Lehtinen osoitti 
monipuolisuutensa tuomalla julkisuuteen kolme aivan erilaista teosta. Euroo-
pan umpisuoli (1992) oli mielipidekirja, yhdessä valokuvaaja Jorma Komulai-
sen kanssa tehty kuvateos Meidän Herramme kuopiolaisia (1992) esitteli teki-
jöiden kotikaupunkia ja Täyteläistä elämää (1994) puolestaan oli keittokirja. 
– Tämän kirjallisen triathlonin jälkeen Lehtinen palasi politiikan pariin ja 
laati reportaasin Martti Ahtisaaren tiestä presidentiksi. Kirjoittajalla oli hyvä 
tuntuma aiheeseensa, olihan hän yksi Ahtisaaren ns. löytäjistä. ”Ahtisaari oli 
juuri tuolla hetkellä sekä tuntematon että tietyissä piireissä aliarvostettu. Asi-
alle piti tehdä jotain”, Lehtinen kertoo. Jorma Komulaisen kuvien höystämä 
kirja Matkalla Mäntyniemeen ilmestyi vuonna 1994.

1990-luvun jälkipuoliskolla tietokirjailijan rooli jäi taas vähäksi aikaa si-
vuun, kun Lehtinen keskittyi tv-ohjelmien tuottamiseen ja kirjoittamiseen. 
Hän julkaisi kuitenkin muistelmiaan ja päiväkirjojaan: Luotettavat muistelmat 
1–2 (1996–97) tarjoaa paitsi värikästä ajankuvaa Kekkosen tasavallan vuosi-
kymmeniltä myös hämmästyttävän laajan henkilögallerian yhteiskunnan eri 
tasoilta. Entisen presidentin tekijä (2000) puolestaan peilailee tuntemuksia ja 
tilanteita Ahtisaaren kauden loppuvuosina.

Lehtisen seuraavan kirjan aihepiiri oli kaukana politiikasta. Minun metsä-
ni: täynnä elämää ilmestyi Editan kustantamana vuonna 2002. Kysymyksessä 
on isokokoinen kuvakirja, jossa Lasse Lehtinen selvittää Hannu Hautalan ja 
Lasse Rautiaisen värikuvien lomassa suomalaisen metsän olemusta ja siihen 
perustuvaa monipuolista elinkeinoa ennen ja nyt. Komeaa kirjaa laadittaessa 
oli ajateltu erityisesti ulkomaalaisia lukijoita, ja siksi kirjoittaja pyrki sijoitta-
maan suomalaisen metsänhoidon maankäyttömuotona laajempaan euroop-
palaiseen viitekehykseen. Minun metsäni -kirja ilmestyi myös englanniksi, 
saksaksi ja ruotsiksi käännettynä.
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Julkisuuden henkilön väi-
töskirja on aina mediatapaus. Se 
piti paikkansa Lasse Lehtisenkin 
tapauksessa. Ajatus väitöskirjas-
ta oli syntynyt vuosituhannen 
vaihteessa, kun emeritusprofes-
sori Hannu Soikkanen rohkaisi Lehtistä tutkimaan UKK:n ja SDP:n välejä. 
Lehtinen otti haasteen vastaan, ja neljän vuoden urakka valmistui vuonna 
2002. Opinnäyte Aatosta jaloa ja alhaista mieltä: Urho Kekkosen ja SDP:n suh-
teet 1944–1981 tarkastettiin Oulussa, mutta keskustelun mainingit kävivät 
kautta maan. Perinteisen tieteellisen kirjoitustyylin vaalijoita närästi Lehti-
sen kevyesti luistava teksti, jota tämä puolusti esipuheessa: ”En ole löytänyt 
ohjetta, jonka mukaan historiaa on kirjoitettava mutkikkain sanakääntein 
sivistyssanoja säästämättä.” Kirjoittaja sanoo ottaneensa riskin, että tutkimusta 
pidetään liian kuvailevana ja kansantajuisena. Jälkikäteen eniten moitteita 
sai kuitenkin suullisten lähteiden runsas käyttö – piirre, joka ei ahkerasti 
verkottuneen miehen kohdalla voinut yllättää ketään. Pakinoitsija Bisquit 
tiivisti Lehtisen väitöskirjaa koskeneen lähdekritiikkikeskustelun kysymällä: 
”On nähty luonnossa, mutta onko nähty arkistossa?”

Vuonna 2004 Lasse Lehtinen valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi. 
Vaikka työ vei kansainvälisille estradeille, hänen samana vuonna ilmestynyt 
kirjansa kuvasi kuitenkin erittäin kansallista aihetta: tiedostuskomppaniatoi-
mintaa talvi- ja jatkosodan aikana. Kynällä, kameralla ja kiväärillä (2004) jul-
kaistiin Weilin+Göösin Itsenäisyyden puolustajat teossarjassa ja kertoo ikivan-
hasta aiheesta, sotapropagandasta. Suomessa sitä toteuttivat ”henkisen työn 
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sotasankarit”, tiedotuskomppania- eli TK-miehet. Perusopit hankittiin Sak-
sasta, mutta mielialojen hoidon käytäntö muokattiin kotimaassa tänne sopi-
vaksi. Kirja käy läpi sotavuosien propagandan vaiheet sodanjohdon, toimit-
tajien ja taiteilijoiden näkökulmasta. – Kaksi vuotta myöhemmin Lehtisen 
kirja ilmestyi uudelleen, nyt WSOY:n julkaisemana ja nimellä Sodankäyntiä 
sanoin ja kuvin: suomalainen sotapropaganda 1939–44.

Vuonna 2004 Lehtinen iski toisen kerran suomalaisuuden ytimeen esit-
telemällä Risto Rytin elämäntyötä Yle TV1:n suurta huomiota herättäneessä 
Suuret suomalaiset -sarjassa. Lehtisen suoritus oli niin vakuuttava, että Ryti 
nousi mustana hevosena lopputuloksissa toiseksi, Mannerheimin jälkeen ja 
ennen Kekkosta.

Risto Rytin uran katkerimmat vaiheet olivat mukana Lasse Lehtisen 
seuraavassa kirjassa Kansakunnan sijaiskärsijät (WSOY 2005), jonka hän teki 
yhdessä Hannu Rautkallion kanssa. Miesten yhteistyö oli alkanut jo Lehti-
sen valmistellessa väitöskirjaansa, jolloin he tekivät matkoja Moskovan ar-
kistolähteille. Uusien arkistolöytöjen avulla kirjoittajat pyrkivät todistamaan, 
että traumaattinen sotasyyllisyysoikeudenkäynti ei ollut niinkään venäläisten 
ajama prosessi kuin suomalaisesta sisäpolitiikasta noussut hanke, jossa oikeus-
ministeri Urho Kekkosella oli avainrooli. Lehtisen kirja herätti taas kiivaan 
keskustelun, jonka antia purettiin Säätytalossa järjestetyssä Risto Ryti -seu-
ran Sotasyyllisyys-seminaarissa 25. marraskuuta 2005.
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Teoksia
Kekkosen lastenlapset: mielipidekirja. 
Kustannuskiila 1979.

Virolainen – Tasavallan isäntärenki: 
suomalaisen poliitikon muotokuva. WSOY 
1980.

Fagerholm – Kekkosen tasavallan kakko-
nen: pohjoismaisen poliitikon muotokuva. 
WSOY 1981.

Työläjärvi – Tasavallan tahtonainen: nais-
poliitikon muotokuva. WSOY 1982.

Minä ja Thatcher: Lontoon matkapöytä-
kirja. WSOY 1989. (kuv. David Smith)

Small talk: tikusta asiaa. Small Talk Club 
1989. (koonneet: Kauno Viinikka, Juhani Leh-
tola ja Lasse Lehtinen; piirrokset: Jarmo ”Kätsy” 
Koivunen)

Suomi ja Bryssel: lyhyt johdatus Euroop-
paan. Euroklubi 1990. (Lasse Lehtinen, Pekka 
O. Aro ja Jyrki Karvinen)

Euroopan umpisuoli: taudinmäärittely ja 
hoito-ohjeet. WSOY 1992. (kuvittanut Bosse 
Österberg)

Meidän Herramme kuopiolaisia. Kustan-
nuskiila 1992. (Jorma Komulainen ja Lasse 
Lehtinen)

Täyteläistä elämää. Otava 1994. (keittokirja; 
teksti: Lasse Lehtinen, ruoka: Hannu Lehtinen, 
kuvat: Andrew Shennan, piirrokset: Gua 
Vainio.)

Matkalla Mäntyniemeen: Martti Ahtisaa-
ren tie presidentiksi. WSOY 1994. (reportaasi-
kirja, valokuvat Jorma Komulainen)

Luotettavat muistelmat 1: edellinen osa. 
WSOY 1996.

Luotettavat muistelmat 2: jälkimmäinen 
osa. WSOY 1997.

Entisen presidentin tekijä: päiväkirja. 
WSOY 2000.

Luonnekuvia. WSOY 2001.

Aatosta jaloa ja alhaista mieltä: Urho 
Kekkosen ja SDP:n suhteet 1944–1981. 
WSOY 2002. (väitöskirja)

Minun metsäni: täynnä elämää. Edita 2002. 
Edita 2002. (Hannu Hautala, Lasse Lehtinen ja 
Lassi Rautiainen)

Itsenäisyyden puolustajat: kynällä, 
kameralla, kiväärillä. Weilin+Göös 2004. 
Uudelleen julkaisu nimellä Sodankäyntiä sa-
noin ja kuvin: suomalainen sotapropaganda 
1939–1944, WSOY 2006.

Kansakunnan sijaiskärsijät: sotasyyllisyys 
uudelleen arvioituna. WSOY 2005. (Lasse 
Lehtinen ja Hannu Rautkallio)

Mittareilla menestykseen: sokkolennos-
ta hallittuun nousuun. Enterprise adviser 
-kirjasarja. Talentum 2005. (Kari Kankkunen, 
Esa Matikainen ja Lasse Lehtinen)

Kirjoittanut kymmenkunta romaa-
nia, käsikirjoituksia televisiosarjoihin 
ja -dokumentteihin sekä kolumneja 
useisiin sanoma- ja viikko lehtiin.
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Ulla Lehtonen
Synt. 3.6.1927 Viipurissa.

Tietokirjailija, toimittaja, luomukotipuutarhuri.
Asuu Varkaudessa.

138  Ulla Lehtonen



Kotipuutarha vihanneksineen, yrtteineen ja moninaisine kasvei-
neen on se aihepiiri, jossa Ulla Lehtonen on viihtynyt koko lähes kolme 
vuosikymmentä kestäneen tietokirjailijanuransa ajan. Tuloksena on toista-
kymmentä kotipuutarhan hoitoa, luonnonmukaista viljelyä ja terveellis-
tä ruuanvalmistusta käsittelevää teosta ja myös Suomen tieto kirjailijat ry:n 
vuonna 2007 myöntämä Warelius-palkinto tunnustuksena laajasta ja ansiok-
kaasta työstä tietokirjailijana. 

Varkautelainen Ulla Lehtonen löysi puutarhojen maailman vasta neli-
kymppisenä, jäätyään kotiäidiksi sihteerin töistä, ja silloinkin varsin proosalli-
sista syistä. Aviomiehellä oli 1960-luvun lopulla vatsavaivoja, joiden takia hän 
päätyi kasvisruokavaliolle. Niinpä perhe ryhtyi kesäpaikassaan opettelemaan 
luonnonmukaista viljelyä, johon oli saatu ensimmäiset opit Ruotsista. Loppu 
on pienimuotoista tietokirjailun historiaa: mies parani vaivoistaan ja palasi 
sekaruokaan, mutta Ulla-vaimosta tuli paitsi kasvissyöjä myös intohimoinen 
puutarha-alan harrastaja.

Professori Toivo Rautavaara oli 1960-luvun Suomessa luonnonmukai-
sen viljelyn edelläkävijä ja Terve elämä- eli TEE-lehden päätoimittaja. Ulla 
Lehtonen ryhtyi kirjoittamaan Rautavaaralle kokemuksistaan puutarhanvil-
jelijänä. ”Hämmästyksekseni hän alkoi julkaista niitä lehdessään”, Lehtonen 
sanoo ja kertoo saaneensa professorilta hyviä neuvojakin. ”Erään kerran hän 
sitten palautti juttujani ja sanoi, että ne olivat liian hyviä niin pienessä leh-
dessä julkaistavaksi. Hän kehotti tarjoamaan niitä Helsingin Sanomille.”

Varkautelaisen kotipuutarhurin tekstit saivat suurlehdessäkin suopean 
vastaanoton, ja Helsingin Sanomat julkaisi pitkän sarjan kirjoituksia Ulla 
Lehtosen viljelykokemuksista ja kasvisten käytöstä. Ne herättivät huomiota 
ja poikivat niin paljon kirjoituspyyntöjä, että Lehtoselle syntyi ajatus kertoa 
kaikesta kirjana. Aloituskynnystä madalsi se, että aviomies Uljas Lehtonen 
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oli oman koulutyönsä ohella oppi kirjantekijä. Se askare ei vaimon mielestä 
näyttänyt kovin vaikealta, eikä se sitä ollutkaan. Herkkuja luonnosta ja puutar-
hasta ilmestyi Otavan kustantamana vuonna 1979. Kirja meni kaupaksi niin 
hyvin, että toinen painos otettiin jo seuraavana vuonna. 

Siitä alkoi Ulla Lehtosen tietokirjailijan ja toimittajan ura. Jälkimmäistä 
hän on harjoittanut kirjoittamalla freelancerina lukuisiin sanoma- ja aika-
kauslehtiin sekä pakinoimalla mm. Warkauden Lehteen, Eläkeläiseen, Koti-
puutarhaan ja TEE-lehteen.

Tietokirjailija-Lehtosen omiin kokemuksiin perustuva Opettelisinko kas-
vissyöjäksi ilmestyi vuonna 1982. Samana vuonna hän julkaisi kaksi muuta-
kin kirjaa, joiden aiheina olivat maustekasvit ja kasvisruoka. Kolme kirjaa 
käsittävä ”Ulla-sarja” – Ullan mullat (1984), Ullan yrtit (1987) ja Ullan maus-
tekasvimaa (1989) – merkitsi lopullista läpimurtoa. Näiden kirjojen kautta 
mutkattomasti, havainnollisesti ja huumoria viljellen kirjoittava Lehtonen 
löysi uskollisen lukijakuntansa harrastajapuutarhurien sankassa joukossa. 

TV2:lle tehty 10-osainen sarja tuotti kirjan Onnellinen kasvissyöjä, joka 
ilmestyi vuonna 1994 ja vuotta myöhemmin myös viroksi käännettynä; kir-
jasta on otettu jo kolmas painos. Ullan puutarha- ja viljelyvinkit, alaotsikoltaan 
30 vuotta luonnonmukaista kotipuutarhaviljelyä, ilmestyi vuonna 1999. Uutte-
ran tietokirjailijan nauttimaa arvostusta osoitti se, että hänet valittiin vuonna 
2001 Suomen ehdokkaaksi kansainvälisen Slow food -palkinnon saajaksi. 
Lehtosen tuorein teos on vuonna 2007 ilmestynyt Syö itsesi terveeksi:100 
puutarhakasvia ruokana ja rohtona. 

Kirjoittaja on hankkinut kotipuutarhan hoitamista ja sen tuotteita koske-
van asiantuntemuksensa pitkälti omin avuin – kirjaviisautta kun ei ole juu-
ri ollut tarjolla etenkään luomuasioissa: ”Köyhänä sota-ajan lapsena, yhtenä 
leskiäidin viidestä lapsesta olen käynyt vain keskikoulun, mutta olen luon-
nostani ikuinen opiskelija”, Ulla Lehtonen sanoo. ”Kaikki kirjani perustuvat 
omakohtaisiin kokeiluihin, onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Toisaalta voi 
myös kysyä, kuka olisi 80-luvun Suomessa pystynyt opettamaankaan luo-
muviljelyä. Käytin paljon hyväkseni ruotsalaista tietoa, sillä poikani opiskeli 
Uppsalan yliopistossa ja lähetti minulle runsaasti lehtiä ja muuta kirjallisuut-
ta. Tilasin myös siemeniä Ruotsista ja olin ensimmäisten joukossa kirjoitta-
essani niistä Suomessa. Yrttejä ja lääkekasveja koskevaa tietoa sain aikoinaan 
paljon Neuvosto-Karjalasta.” 

Tärkeä tiedonlähde Ulla Lehtoselle ovat olleet ne sadat suomalaiset ko-
tipuutarhurit, jotka ovat vuosien varrella ottaneet häneen yhteyttä. Lehto-
nen on jakanut kysyjille tietoa puhelimitse ja viime aikoina myös netissä. 
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Tietokirjailijan neuvot ovat 
ilmaisia, mutta hän on oppi-
nut uutta kysyjien ongelmis-
ta ja ratkaisuista, joten hyöty 
on ollut molemminpuolista. 
Myös Lehtosen kotipihalla 
Varkaudessa oleva luonnon-
mukaisen kotipuutarhaviljelyn 
ja maustekasvien näytemaa on 
ollut tuhansien kotipuutarhurien käyntikohde. ”Kävijöiden kokemukset ovat 
olleet minulle arvokkaita; niiden ansiosta olen aina pysynyt luomuasioissa 
ajan tasalla.”

Luomuaate sinänsä oli Ulla Lehtoselle itsestään selvä valinta alusta al kaen. 
Karjanlannan voimalla kesäpaikassa kasvatettu perunamaa tuottikin niin hy-
vin, että perunoita riitti jopa helsinkiläiseen luontaistuotekauppaan, joita oli 
1960-luvulla vain yksi. ”Ullan mullat -kirjani jälkeen kotipuutarhaluomusta 
alettiin puhua ja kirjoittaa joka puolella. Luomu kiinnosti niin paljon, että 
pidin siitä monena vuonna kesäyliopistokurssejakin. Uskon, että vaikka suo-
malainen luomu ei ole runsaudella pilattu, sen suosio kasvaa edelleen koti-
puutarhoissa.”

Luonnonsuojelua arvostavan perheen elämään ekoajattelu asettui yhtä 
luontevasti kuin luomu. 1980-luvun alussa Lehtoset rakensivat Varkaudessa 
kodikseen todellisen ekotalon, jossa on monia energiaa säästäviä ja kestävää 
kehitystä edistäviä ratkaisuja kompostikäymälästä omatekoiseen aurinkopa-
neeliin. Puutarhanhoitovinkkien lisäksi Ulla Lehtonen on siis voinut jakaa 
myös ekoasumiseen liittyviä neuvoja.
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Lehtosen kirjojen kuvitusta on kiitetty korkeatasoiseksi ja havainnolli-
seksi. Useimmat kuvista ovat aviopuolison ottamia, tämä kun harrasti valo-
kuvausta koko elämänsä; myös piirrokset ovat pääosin hänen käsialaansa. 
Mukana on paljon kuitenkin myös kirjoittajan itsensä ja hänen Tanja-tyttä-
rensä ottamia valokuvia. ”En ymmärrä kameroista mitään, mutta muut sa-
novat että osaan kuvata kasveja sellaisina, että ne tukevat kirjojen ja kuvien 
tekstejä”, Ulla Lehtonen sanoo. Hän osasi opastaa myös videokuvaajia näi-
den kuvatessa tv-sarjaan kasveja puutarhassa ja luonnossa.

Ulla Lehtonen pyrkii siirtämään viljelyperinnettä myös lapsille ja nuo-
rille. Parhaillaan hänellä on työn alla lapsille suunnattu tietokirja yrteistä 
työnimeltään Ulla-mummon yrttiklinikka: hiirenhameesta ketunpyllyyn. 
”Lapset ovat todellinen haaste”, Lehtonen tunnustaa. ”Heille pitää puhua 
kasveista sadun ja tarinoitten avulla, houkutella maistamaan ja kysyä, syökö 
isä sipulia! Siitä se juttu alkaa, jos on alkaakseen. Omasta jälkikasvustani tie-
dän, ettei kaikista ole puutarhureiksi. Tärkeintä onkin, että he käyttävät en-
nakkoluuloitta kasviksia ja jopa rakastavat niitä ja muita luonnon antimia.”

Teoksia
Herkkuja luonnosta ja puutarhasta. Otava 
1979, 2. p. 1980. 

Herkulliset yrtit: maustekasvien keitto-
kirja. Valitut Palat 1982, 4. tark. p. 1997

Opettelisinko kasvissyöjäksi. Otava 1982, 
2. p. 1983.

Kasvisruokaopas. Suomen 4H-liitto 1982

Ullan mullat: opas luonnonmukaiseen 
kasvisten viljelyyn ja asumiseen. WSOY 
1984, 2. p. 1992. 

Ullan yrtit: luonnon hyötykasvien keruu- 
ja käyttöopas. WSOY 1987; 2. p. 2004 nimellä 
Ullan luonnonyrtit.

Ullan maustekasvimaa. Otava 1989.

Onnellinen kasvissyöjä: hyvän olon keit-
tokirja. Yleisradio Oy, tv-opetuspalvelut 1994, 
3. korj. p. 1999.  

Ullan puutarha- ja viljelyvinkit: 30 vuot-
ta luonnonmukaista kotipuutarhaviljelyä. 
WSOY 1999, 2. p. 2004 nimellä Luonnonmu-
kaisesti omassa kotipuutarhassa.

Syö itsesi terveeksi: 100 puutarhakasvia 
ruokana ja rohtona. Loki-kirjat 2007.

Osallistunut lukuisien kotipuutarhan-
hoitoa ja luonnonmukaista viljelyä 
käsittelevien kirjojen toimittamiseen; 
toimittanut useita samaa aihepiiriä 
käsitteleviä radio- ja tv-ohjelmia.
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Anto Leikola
Synt. 8.6.1937 Helsingissä. 

Emeritusprofessori, fil. toht.
Asuu Helsingissä. 
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Luontoharrastus on tyypillisesti suomalaisiin liittyvä ominaisuus, 
mistä kertovat muun muassa radion ja television lukuisat luonto-ohjelmat 
ja monet alan erikoislehdet. Suomalaisten luontoharrastus selittää osaltaan 
myös sen, miksi professori Anto Leikolasta on tullut yksi maan tunnetuim-
mista tietokirjailijoista. Biologi Leikolan tietokirjat, esseet, oppikirjat ja lehti-
kirjoitukset ovat vuosien mittaan tehneet hänestä luontoihmisille tutun hah-
mon, eräänlaisen biologian suomalaisen perustietäjän, jonka sanomaan on 
opittu luottamaan.

Anto Leikolan mittava tuotanto ulottuu yli neljänkymmenen vuoden 
ajalle. Kirjoituksissaan hän on käsitellyt mm. Helsingin yliopiston luonnon-
tieteen laitosten historiaa, von Wrightin veljesten lintumaalauksia ja solu-
biologiaa. Leikola on myös kääntänyt kymmeniä luonnontieteitä käsitteleviä 
kirjoja, niiden joukossa useita klassikkoja Charles Darwinista Konrad Lo-
renziin. Tieteen kansanomaistajana hänet on palkittu useita kertoja valtion 
sekä eri säätiöiden ja yhdistysten toimesta. Tietokirjailijan taipaleen pituutta 
kuvaa hyvin se, että Leikola sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon ensim-
mäisen kerran jo vuonna 1969. 

Leikola avasi tietokirjailijan uransa toimittamalla kolmiosaisen Suuren 
eläinkirjan, joka ilmestyi vuosina 1961–64. ”Lähtökohtana oli italialainen 
tietoteos, jossa oli viisi vankkaa osaa”, Leikola kertoo. ”Kustantajan mää räyk-
sestä suomenkielisessä kirjassa sai olla vain kolme osaa. Onneksi italialaiset 
kirjoittavat niin laveasti, että tehtävä onnistui; mitään olennaista ei jäänyt 
pois.” Leikola käänsi tekstit italiasta – vanhana latinistina hän hallitsee suuret 
eurooppalaiset kielet – ja kirjoitti itse hyönteisiä ja kaloja koskevat osat. 

Tieteellisten julkaisujen sarjansa Anto Leikola aloitti vesiliskon alkioiden 
kehitystä käsittelevällä väitöskirjallaan Mesodermal And Neural Competence of 
Isolated Gastrula Ectoderm Studied by Heterogenous Inductors (1963). Huomat-
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tavasti laajemman lukijakunnan tavoitti 
Pieni sivistyssanasto (1975), jonka hän 
toimitti Antero Mannisen aikaisemmin 
Tiedon portaisiin laatiman sanaston poh-
jalta. ”Tein siihen poistot ja lisäykset 
Mannisen tieten. Lopputulos oli niin 
onnistunut, että kirjasta otettiin viides 
painos vielä 1980-luvun lopulla”, Leiko-
la kertoo. Lukuisia painoksia on otettu 
myös hänen oppikirjaklassikostaan Bio-
logian historian pääpiirteet (1981), jonka 
hän julkaisi omakustanteena. Anto Lei-
kolan mielestä koulussa käsitellään yhä 
edelleen liian vähän tieteen historiaa.

Suomalaisten luontoharrastus ja 
von Wrightin veljesten lintumaalauk-
sia kohtaan tunnettu laaja kiinnostus 
oli yhdistelmä, joka teki Anto Leikolan 
seuraavasta kirjahankkeesta kaupallisen menestyksen. Isokokoinen teos Tai-
teilijaveljekset von Wright: Suomen kauneimmat lintumaalaukset (Otava 1986) 
esittelee toista sataa 1800-luvulla eläneiden veljesten maalaamaa lintutaulua. 
Jokaisen kuvan yhteydessä on lintuihin ja työn maalausajankohtaan liittyvät 
tekstit. Lisäksi kirjassa on kerrottu Magnus, Wilhelm, Ferdinand ja Julius von 
Wrightin sekä heidän sukunsa tarinat. Kirjan tekijöinä olivat Leikolan lisäksi 
Juhani Lokki ja Torsten Stjernberg. 

”Veljekset olivat paitsi taiteilijoita ja kuvittajia myös Suomen lintutie-
teen uranuurtajia, joilla on sijansa myös Pohjolan lintutieteen historiassa”, 
Anto Leikola sanoo. Teos oli niin komeasti kuvitettu, että tekijät itsekin ih-
mettelivät esipuheessaan, mahtaako kyseessä olla lintukirja vai taidekirja. Von 
Wright -kirjasta tuli suosittu, siitä otettiin neljässä vuodessa viisi painosta ja 
teos myi hyvin myös Ruotsissa. Vuonna 2003 Otava ja Valitut Palat julkaisivat 
kirjasta tekijöiden uudistaman laitoksen nimellä Von Wright -veljesten linnut, 
jonka painokset nousivat kymmeniin tuhansiin. ”Kirjoittamistani teoksista 
tämä taitaa koulukirjojen ohella olla ainoa, josta olen saanut vaivanpalkkaa”, 
Anto Leikola hymähtää myyntimenestyksistä huolimatta. 

Vähemmän huomiota on herättänyt Leikolan, Lokin ja Stjernbergin toi-
nen von Wright -veljeksiin keskittynyt suuritöinen hanke: heidän päiväkir-
jojensa julkaiseminen. Kolme veljeksistä kirjoitti päiväkirjamerkintöjä, jotka 
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ovat kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisia. Ahkerimman kirjoittajan, Mag-
nuksen, päiväkirjoista on Svenska litteratursällskapet i Finland julkaissut viisi 
nidettä vuosien 1996–2004 aikana. Wilhelmin ja Ferdinandin kirjoituksia 
sisältävä nide ilmestynee vuoden 2008 aikana. 

Vuosina 1984–85 Anto Leikola osallistui kirjoittajana Helsingin yliopis-
ton historia -projektiin, jossa hänen osuutenaan olivat lähinnä luonnontie-
teen opetuksen vaiheet yliopiston kasvaessa. ”Minulle mukaantulo yliopis-
ton historiaprojektiin oli oikeastaan hyvin luonteva ratkaisu”, Leikola sanoo. 
”Helsingin yliopisto on näytellyt tärkeää osaa meidän perheemme elämässä. 
Isäni oli professori ja suvussa on ollut useita muitakin yliopistomiehiä kans-
leri Hugo Suolahtea myöten. Suvun piirissä on jotenkin kuulunut asiaan, 
että valmistutaan tohtoriksi ja kirjoitetaan kirjoja – näin kävi minulle ja kah-
delle veljellenikin.”

Ehkä näkyvimmän jälkensä suomalaiseen tietokirjallisuuteen Anto Lei-
kola on jättänyt lukuisilla esseekirjoillaan, jotka perustuvat yleensä hänen 
esitelmiinsä ja artikkeleihinsa. Näistä kirjoista ensimmäinen oli 1968 ilmes-
tynyt biologian oppihistoriaa ja sen keskeisiä kysymyksiä tarkasteleva Biologin 
maailmasta. 

Vuonna 1972 Leikola palasi WSOY:n tietokirjaosaston johdosta yliopis-
toon kehitysbiologian dosentiksi, mutta jatkoi esseekokoelmien kirjoitta-
mista. Kätilösammakon arvoitus (1975), Oppi elämästä (1977) ja Oppineisuuden 
hirmu (1980) kuvaavat biologian varhaisia vaiheita ja merkittäviä luonnon-
tieteilijöitä. Yksi luonnontieteilijöistä on Charles Darwin, josta Leikola oli 
kirjoittanut ensimmäisen artikkelinsa Ylioppilaslehteen jo vuonna 1959. 
”Lukaisin pari vuotta sitten tuon 49 vuotta sitten kirjoittamani jutun”, hän 
kertoo. ”En huomannut siinä mitään, mikä olisi pitänyt korjata.” 

Anto Leikolan puhtaasti biologian piirissä liikkuneet esseet liukuivat 
1980-luvulta lähtien vähä vähältä syvemmälle ja laajemmalle tieteen kentällä. 
Hänen esseekirjansa käsittelivät entistä useammin kulttuurihistorian, luon-
nontieteiden ja kirjallisuuden suhteita. Suunta näkyy myös kirjojen nimissä: 
Naurun biologiaa ja muita esseitä (1983), Aika biologiassa (1984), Kotilokabinetti 
(1986), Kirjoista ja viisaudesta (1988) ja Kirjailija luonnossa (1990). Kirjassaan 
Seireenejä, kentaureja ja merihirviöitä (2002) Leikola pohtii jopa tarueläinten 
biologiaa, mutta tavalla josta kuvastuu kirjoittajan vahva luonnontieteiden, 
Euroopan kulttuurihistorian, kirjallisuuden ja kielten tuntemus. 

Tietokirjailijana Anto Leikola pitää päätyönään juuri esseekirjoja. Tätä 
mieltä ovat myös ulkopuoliset asiantuntijat – Leikolan ja hänen esseidensä 
merkitys luonnontieteiden popularisoinnissa tunnustetaan yleisesti. Hän sai 
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valtion tiedonjulkistamispal-
kinnon jo ensimmäisen ko-
koelmansa jälkeen, vuonna 
1969. WSOY:n kirjailijapal-
kinnon Anto Leikola vastaan-
otti vuonna 1978. Toisen valtionpalkintonsa hän sai esseekirjoistaan vuonna 
1980 ja Kordelinin rahaston kirjallisuuspalkinnon vuonna 1985. Tietokir-
jailijayhdistys luovutti Leikolalle Warelius-palkinnon vuonna 1988 ja kutsui 
hänet kunniajäsenekseen vuonna 2003. 

Yli neljäkymmentä vuotta luonnontieteistä kirjoittanut Anto Leikola ei 
aio jatkossakaan pitää kynttiläänsä vakan alla, sillä suunnitteilla on uusia kir-
joja. ”Oma alkuperäinen erikoisalani solubiologia on kehittynyt niin nope-
asti, että siihen ei parane enää puuttua”, Leikola naurahtaa. ”Mutta tieteen 
historiassa on monia asioita, joista ei ole suomeksi kunnollista kirjaa. Yksi 
sellainen on pitkäaikainen kiinnostukseni kohde, italialainen 1600-luvun 
biologi Francesco Redi. Hän kehitti puhtaan tieteellisen, kokeellisen me-
todin ja osoitti ensi kertaa kiistattomasti, että kärpäset eivät synny itsestään. 
Minun mielestäni näin hieno tiedemies ja biologian uranuurtaja on kyllä 
kirjan arvoinen!”
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Teoksia
Suuri eläinkirja 1–3. WSOY 1961–1964. 
(uud. laitos neliosaisena vuosina 1969–1971)
Mesodermal And Neural Competence of 
Isolated Gastrula Ectoderm Studied by 
Heterogenous Inductors. Societas zoologi-
ca-botanica Fennica Vanamo 1963. (väitöskirja)
Biologin maailmasta. WSOY 1968.
Ihmisen tieto ja vastuu. Yleisradio 1968, 
2. p. 1972.
Pieni sivistyssanasto. WSOY 1973,  
2. tark. p. 1977, 5. p. 1988.
Kätilösammakon arvoitus: kirjoitelmia bio-
logian vaiheista ja vaiheilta. WSOY 1975.
Oppi elämästä: retkiä biologian ja biolo-
gien parissa. WSOY 1977.
Oppineisuuden hirmu: luonnontieteistä ja 
luonnon tutkijoista. WSOY 1980.
Otuksia ja itikoita. Helsingin Sanomat 1980, 
2. p. 1981. (pakinoita Helsingin Sanomista 
vuosina 1976–1979)
Biologian historian pääpiirteet. A. Leikola 
1981, 4. p. 1993.
Naurun biologiaa ja muita esseitä. WSOY 
1982. (esseitä)
Aika biologiassa. WSOY 1984.
Elämän synty tieteenhistorian ongelmana. 
Oulun yliopisto 1984.
Francesco Redi And The Earthworms. 
Oulun yliopisto 1984.
Kotilokabinetti. WSOY 1986. (esseitä)
Taiteilijaveljekset von Wright: Suomen 
kauneimmat lintumaalaukset. Otava 1986, 
5. p. 2000. (Anto Leikola, Juhani Lokki ja 
Torsten Stjernberg)
Erään nuoruuden muisto: kolme tekstiä 
Pentti Saarikoskesta. A. Leikola 1987.
Helsingin yliopisto 1640–1990. (Matti 
Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola ja John 
Strömberg)
•	 1. osa: Kuninkaallinen Turun Akatemia 

1640–1808. Otava 1987.
•	 2. osa: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 

1809–1917. Otava 1989.
•	 3. osa: Helsingin yliopisto 1917–1990. 

Otava 1990.
Matkoilla: kädenpuristus ystäville 
8.6.1987. A. Leikola 1987. (esseitä)
Ongelmana elämä: biologian vaiheita 
 Alkmaionista Mendeliin. WSOY 1987.

Kirjoista ja viisaudesta. Tietolipas; 110. SKS 
1988. (esseitä)
Kolme puhetta kulttuurista. A. Leikola 1989.
Alakerran vieras: kolumneja Länsi-Savosta 
vuosilta 1989–1990. Länsi-Savo 1990.
Kirjailija luonnossa. Tietolipas; 119. SKS 1990.
Matka Pohjois-Amerikkaan 1991.
Metsäkansan identiteetti: kaksi suomalais-
ta puhetta. A. Leikola 1991.
Talkoopäiväkirja: kolumneja Länsi-Savosta 
vuosilta 1991–1992. Länsi-Savo 1992.
Tiede on ihmisten tekoa: kirjoitelmia ja 
kolumneja. Yliopisto-lehti, Yliopistopaino 1993.
Kansa on puhunut: kolumneja Länsi-Savos-
ta vuosilta 1993–1994. Länsi-Savo 1994.
Nature of Finland. A. Leikola 1994.
Konstnärsbröderna von Wrights dag-
böcker. Svenska litteratursällskapet i Finland 
1996–2004.
Tšetšeenit ja tšuhnat: kolumneja Länsi-Sa-
vosta vuosilta 1995–1996. Länsi-Savo 1996.
Luonnon äärellä. WSOY 1997.
Sikiävätkö hyttyset itsestään.  
Yliopistopaino 2000.
Silkkiuikusta pronssilinnuksi. WSOY 2000. 
(Anto Leikola ja Hannele Savelainen) 
Seireenejä, kentaureja ja merihirviöitä: 
myyttisten olentojen elämää. Tammi 2002.
Von Wright veljesten linnut. Otava 2003, 
2. p. 2006. (Anto Leikola, Juhani Lokki ja 
 Torsten Stjernberg; perustuu teokseen Taiteili-
javeljekset von Wright 1986)

Toimitettuja teoksia

Eino E. Suolahti: Esseitä. WSOY 1981. 
(toim. Matti Klinge ja Anto Leikola)

Kirjoittanut satoja artikkeleita sano-
ma- ja aikakauslehtiin sekä tieteelli-
siin julkaisuihin. Suomentanut useita 
kymmeniä luonnontieteitä ym. käsit-
televää kirjaa eurooppalaisista kielistä. 
Tehnyt useita biologian oppikirjoja 
muiden kanssa vuosina 1966–1994.
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Matti Leinonen
Synt. 21.3.1940 Mäntässä.

Tietokirjailija, ympäristöekologian dosentti, lehtori, fil. toht.
Asuu Tampereella.
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Hyvän opettajan tuntee siitä, että hän saa oppilaansa innostumaan 
omasta alastaan. Matti Leinosella oli 1950-luvulla luonnontiedon tunneil-
la juuri tällainen opettaja. Hanskiksi kutsutulla lehtorilla oli niin sytyttävä 
ote, että Matti halusi jo lukion toisella luokalla ryhtyä biologian opettajaksi. 
”Päätin, että minusta tulee uusi Hanski”, Leinonen kertoo. Sellainen hänestä 
tulikin. Kun hän luennoi ympäristöekologiaa Tampereen yliopistossa, opis-
kelijat eivät tahtoneet mahtua suureen luentosaliin. Koulumaailmassa Leino-
nen tuli tutuksi myös oppikirjojen tekijänä, mutta laajimman lukijakuntansa 
hän on saanut lehtiartikkeleiden sekä luontoa ja ympäristöä käsittelevien 
tietokirjojensa kautta.

Matti Leinosen kiinnostus luontoon syttyi jo pikkupoikana, ja lukiossa 
se sai järjestäytyneitä muotoja. ”Opin Hanskilta luonnontutkimuksen perus-
teet oppikoulun alaluokilla. Niinpä esimerkiksi perustimme poikien kanssa 
lintukerhon, hankimme rengastusluvat ja harjoitimme lintujen kevätmuuton 
ja pesinnän järjestelmällistä seurantaa.” Turun yliopistossa Leinonen opiskeli 
biologiaa ja maantiedettä. Auskultointi Tampereen normaalikoulussa oli sii-
nä mielessä kohtalokas, että tuore opettaja jäi 25 vuodeksi samaan kouluun; 
kaiken kaikkiaan hän toimi opettajana 40 vuotta.

1960-luvun lopulla Leinonen huolestui ympäristön tilasta. Hän oli pe-
rustamassa Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistystä vuonna 1969 ja toimi sen 
ensimmäisenä puheenjohtajana. ”70-luvun alku oli partaradikaalien kulta-
aikaa”, Leinonen sanoo. ”Yhteisiä huolenaiheitamme olivat muun muassa 
Näsijärven pilaantuminen, Tampereen ilman korkea rikkipitoisuus ja Pyy-
nikin mäntykuolemat. Tavallisia ihmisiä nämä asiat huolestuttivat, mutta po-
liitikkoja ne eivät kiinnostaneet. Itse kirjoitin ympäristöasioista artikkeleita 
mm. Kansan Lehteen ja Helsingin Sanomiin.”

1970-luvun lopulla Leinoselle avautui uusi vaikutuskanava, kun hänet 
kutsuttiin Tampereen yliopistoon luennoimaan ekologiasta ja ympäristön -
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 suojelusta. Niihin aikoihin alkoi myös ura tietokirjailijana. ”Olin mukana 
toimittamassa Kirjayhtymän julkaisemaa viisiosaista Suomen Luonto -sarjaa, 
kun Keijo Immonen suostui laajentamaan kirjaksi erään kirjoittamani es-
seen. Tuloksena oli esikoisteokseni Luonto ja ihminen, joka ilmestyi vuonna 
1979. Olin innostunut kirjoittamisesta jo kansakoulussa, ja opettaja ennusti, 
että minusta tulee kirjailija. Kaikesta huolimatta ensimmäinen kirja oli säväh-
dyttävä kokemus, etenkin kun se sai vielä hyvät arvostelut. Myös kirjallisista 
piireistä tuli palautetta. Siellä kuulemma ihmeteltiin, miten hyvin västäräkki-
Leinonen kirjoittaa.”

Lisänimi ”västäräkki” viittasi Leinosen neljä vuotta aiemmin hyväksytyn 
väitöskirjan aiheeseen. Kun hän oli jatkamassa opintojaan Turussa, lisensiaatti-
seminaarin vetäjä kertoi, että niin tavallisesta linnusta kuin västäräkistä ei 
ollut olemassa kunnon tutkimustietoa. Leinonen pureutui aiheeseen Keurus-
selän mökillään. Hän valmistui ikään kuin västäräkin siivellä lisensiaatiksi 
ja väitteli vielä tohtoriksi vuonna 1975. ”Tiesin siinä vaiheessa västäräkistä 
enemmän kuin lintu itse”, Leinonen arvelee. ”Siitä aiheesta oli mukava kir-
joittaa kansantajuistettu versio, joka sai nimen Västäräkistä vähäsen – väitös-
kirjaan tätä nimeä ei hyväksytty. Kirja ilmestyi vuonna 1980.” 

Ympäristöä ja ekologiaa käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta ei ol-
lut liiemmälti tarjolla 1980-luvun alussa, vaikka sellaiselle oli ilmeinen tarve 
esimerkiksi yliopistoissa. Kirjayhtymän Immonen lämpeni Matti Leinosen 
ajatukselle kirjoittaa kirja itselleen läheisestä aiheesta, ja Ympäristöekologia jul-
kaistiin vuonna 1981. Aihepiiri oli nimeään myöten uusi kustantajallekin. 
Varmuuden vuoksi kysyttiin alan tunnustetulta gurulta Pekka Nuortevalta, 
onko ”ympäristöekologia” hyvä sana tällaisen kirjan nimeksi. ”Ilman muu-
ta”, vastasi Nuorteva. – Tässä vaiheessa Leinonen sai Tampereen yliopistossa 
dosentin viran, mikä lisäsi miehen kirjoitusten painoarvoa.

Vuonna 1982 ilmestynyt Ne palaavat paljasti Leinosesta luonnonsuoje-
lijoiden piirissä harvinaisen optimistin. ”Kuvasin eläinlajeja, jotka näyttivät 
välillä katoavan Suomesta kokonaan, mutta jotka kuitenkin olivat palaamas-
sa takaisin. Mukana olivat suomalaiset suurpedot karhu, susi, ahma ja ilves, 
maa- ja merikotka, huuhkaja, metsäpeura, laulujoutsen, jopa liito-orava”, 
Leinonen kertoo. 

Neljännesvuosisataa myöhemmin on voitu todeta, että kirjoittaja oli oi-
keassa. Laulujoutsen oli 1940-luvulla jo katoamassa, mutta Yrjö Kokon an-
siosta se onnistuttiin pelastamaan. Nyt huoleen ei ole enää aihetta – meil-
lä pesii 5 000 laulujoutsenparia. Myös liito-oravia on runsaasti, hylkeitä ja 
merimetsoja paikoin liikaakin. ”Eläimet sopeutuvat muutoksiin siinä kuin 
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ihmisetkin. Nykyisin nähtävään ilmaston lämpenemiseen on meillä reagoitu 
todella hitaasti. Uhka oli selvästi nähtävissä jo 20 vuotta sitten.” 

Vuonna 1997 Matti Leinoselta ilmestyi Kirjayhtymän kustantamana kol-
men kirjan tietoisku kesämökkeilyä ja luontoa harrastaville suomalaisille: 
Kesä rannan kasveja, Kesärannan ötököitä ja Kesärannan lintuja. Tämä trilogia on 
ehkä lukijoille tutuin osa Leinosen tuotannosta. ”Olin alun perin suunni-
tellut kirjoittavani yhden Kesäranta-kirjan per kevät, mutta kustantaja halusi 
tuoda kirjat julkisuuteen kertarysäyksellä. Hyvin se toimi näinkin.” 

Seuraava kirja Laulujoutsen, Suomen kansallislintu ilmestyi vuonna 2000 
WSOY:n kustantamana. Kirjoittajan itsensä mielestä se on kaunein hänen 
tuotannossaan: ”Kirjassa on todella hienot kuvat – ne oli valittu kuudentoista 
luontokuvaajan tuotannosta – ja itsenäinen teksti. Tuo kokonaisuus sai kirjan 
graafikonkin innostumaan.” Teos sai kiitosta myös asiantuntijoilta. Sitä pidet-
tiin tiedollisesti pätevänä niin ornitologian kuin folkloristiikankin alueilla, ja 
sen katsottiin kuvaavan aihettaan kattavasti myös tavallisen lukijan kannalta. 
”Se on kirjoitettu Leinoselle ominaisella asiallisella mutta paikoin silti jopa 
runollisella tyylillä”, arvioi Anto Leikola Helsingin Sanomissa (9.6.2000).

Vuotta myöhemmin WSOY julkaisi toisenkin Leinosen kirjoittaman 
eläinaiheisen teoksen, jonka nimi oli Hirvi: Pohjolan kuningaseläin. Asiatekstiä 
täydensivät tällä kertaa Asko Hämäläisen valokuvat. ”Asko on Suomen tun-
netuin hirvikuvaaja. Vaikka hirvi on äärimmäisen arka ja epäluuloinen eläin, 
Asko oli kärsivällisesti totuttanut yhden lauman siihen, että hän on kameroi-
neen lähettyvillä. Tuloksena on ollut verrattomia hirvikuvia.” 

Tuorein Leinosen tietokirjoista on Kesärannan elämää, joka ilmestyi Ate-
nan kustantamana 2003. Se on Kesäranta-sarjan selkokielelle muokattu tii-
vistelmä, johon kustantaja on tehnyt lyhennelmät Leinosen hyväksymänä.

Leinosen tietokirjailijan uraa täydentää ahkera kirjoittelu sanoma- ja 
aikakauslehtiin. Tieteellisissä lehdissä ja aikakauslehdissä on julkaistu yli 70 
hänen artikkeliaan; lehtiartikkelien, kolumnien ja kirja-arvostelujen koko-
naismäärä nousee pitkälle yli tuhannen. Suomen tietokirjailijat ry:n tunnus-
tuspalkinnon Leinonen sai vuonna 1992.

Luku sinänsä on Matti Leinosen laaja, jo 30 vuotta sitten alkanut oppi-
kirjatuotanto. Viime vuosina hän on osallistunut parinkymmenen biologian 
ja maantiedon oppikirjan kirjoittamiseen peruskoulun ja lukion oppilaille. 
Niitä Leinonen on tehnyt yhteistyössä erityisesti Teuvo Nybergin ja Simo 
Veistolan kanssa. ”Oppikirjan tekeminen on paljon kurinalaisempaa puuhaa 
kuin tietokirjan kirjoittaminen”, Leinonen toteaa. ”Perusasioiden on oltava 
mukana. On käytettävä aina vain lyhyempää kieltä, eikä laajemmille pohdis-
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keluille jää tilaa. Kun tilaa on esimerkiksi kaksi aukeamaa, joille on saatava 
myös runsas kuvitus, joutuu kirjoittajan tiivistämisen taito todella koetuk-
selle.”

Teoksia
Luonto ja ihminen. Kirjayhtymä 1979.

Västäräkistä vähäsen. Kirjayhtymä 1980. 
(piirrokset Markku Tanttu)

Ympäristöekologia. Kirjayhtymä 1981,  
2. tark. p. 1985.

Ne palaavat. Kirjayhtymä 1982.

Kesärannan kasveja. Kirjayhtymä 1997.

Kesärannan ötököitä. Kirjayhtymä 1997.

Kesärannan lintuja. Kirjayhtymä 1997.

Laulujoutsen, Suomen kansallislintu. 
WSOY 2000.

Hirvi: Pohjolan kuningaseläin. WSOY 2001, 
2. p. 2003.
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Toimitettuja teoksia

Itämeri. Kirjayhtymä 1984. (toim. Aarno Voi-
pio ja Matti Leinonen)

Osallistunut parinkymmenen perus-
koulun ja lukion oppikirjan teke-
miseen. Kirjoittanut vuodesta 1965 
lähtien satoja artikkeleita, arvosteluja 
ja kolumneja mm. Kansan Lehteen, 
Helsingin Sanomiin ja Aamulehteen.



Marjatta Levanto
Synt. 24.1.1944 Porissa. 

Taidehistorioitsija, Suomen Ranskan instituutin johtaja.
Asuu Pariisissa. 
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Käytännön kenttätyö nuorena museo-oppaana Ateneumissa antoi 
Marjatta Levannolle herätteitä paitsi taidekasvatuksen edelläkävijänä myös 
tietokirjailijana. Opastaessaan nuoria museovieraita hän huomasi lähietäisyy-
deltä, miten vähän lapsille ja nuorille tarkoitettuja taidekirjoja oli olemassa. 
Asiantilan korjatakseen Levanto ryhtyi tekemään niitä itse.

Suomen ensimmäiseksi museolehtoriksi vuonna 1973 valittu Marjatta 
Levanto toimii nykyisin neljättä vuotta Suomen Ranskan instituutin joh-
tajana Pariisissa. Vuodesta 1983 lähtien hän on julkaissut lukuisia lapsille 
tarkoitettuja tietokirjoja taiteesta ja suomalaisista taiteilijoista ja kirjoittanut 
kirjoja myös aikuisille. Kirjojen omaperäiset toteutusideat ja laadukas kuvitus 
ovat herättäneet huomiota ulkomaita myöten, ja monia hänen teoksistaan 
on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Levanto on saanut teoksistaan usei-
ta kirjallisuuspalkintoja, mm. valtion kirjallisuuspalkinnon lasten kuvataide-
kirjastaan Taide on totta vuonna 1984 ja Suomen tietokirjailijoiden Tietopöl-
lön vuonna 2000 ”korkeatasoisten ja innostavien lasten ja nuorten kirjojen 
julkaisemisesta”.

Taidenäyttelyjen salitekstien laatiminen Ateneumissa oli aikanaan erään-
lainen valmistava pedagoginen kurssi taiteesta kirjoittavan tietokirjailijan 
uralle. Kun Marjatta Levanto sitten 1970-luvun lopulla ryhtyi suunnittele-
maan lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekirjaa, hän huomasi tehtävän odo-
tettua vaikeammaksi. ”Hain tarkoitusta varten apurahoja, mutta turhaan”, 
hän kertoo. ”Koko hanke oli hiipumassa, koska minulla ei ollut rahoitusta 
eikä liioin kustantajaa.” Juuri silloin hänelle soitti Otavan Marja Kemppinen 
ja – tietämättä mitään Levannon aikeista – pyysi häntä tekemään lasten taide-
kirjan! 

Onnekkaan yhteensattuman tuloksena syntyi kirja Taide on totta (Otava 
1983). Se johdattaa lapset valokuvien, luonnosten ja lopullisten teosten avul-
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la suomalaisen kuvataiteen merkkiteosten ja niiden tekijöiden pariin. Jo tässä 
ensimmäisessä kirjassa näkyvät Levannon kirjoille tyypilliset piirteet: helppo-
lukuinen teksti, kiinnostava kuvitus ja houkutteleva ulkoasu. Hän suunnitteli 
kuvituksen ja taiton itse; kustantaja viimeisteli lopputuloksen. Taide on totta 
-kirjan saama valtion kirjallisuuspalkinto oli omiaan rohkaisemaan esikois-
kirjailijaa.

Toinenkin Levannon kirja oli lapsille tarkoitettu. Tonttukuningas kuoleman 
puutarhassa: Hugo Simbergin kuvia (Otava 1985) kertoo taiteilijan elämänta-
rinan lämpimästi hänen henkilökohtaisten kirjoitustensa ja kuviensa kautta. 
Teos sai alkunsa tutustumisesta Hugo-isänsä muistoa vaalineeseen Tom Sim-
bergiin. ”Hän oli löytänyt isänsä jäämistöstä tiukoiksi pilleiksi kiertyneitä fil-
minegatiiveja, joita kukaan ei ollut nähnyt”, Levanto kertoo. ”Taideteollisen 
korkeakoulun avustuksella saatiin kopioitua negatiivit, yhteensä toista tuhatta 
Hugo Simbergin ottamaa valokuvaa. Ne paljastivat uudella tavalla, miten tai-
teilija oli maailman nähnyt. Tässä oli juuri sellainen, täysin koskematon aihe, 
jollaiset ovat minua aina kiehtoneet.”

Ateneum opas (Suomen taideakatemia ja Otava 1987) on Marjatta Levan-
non laatima taidemuseon opas, josta otettiin viisi painosta ja joka pysyi Ate-
neumin bestsellerinä parikymmentä vuotta. Uutta oli sen yhteydessä toteu-
tettu yhteiskustannusperiaate: museo myi teosta nidottuna, kun taas Otava 
myi sitä sidottuna versiona. Opas painettiin myös ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteistyössä Tiedekeskus Heurekan sekä Lasten ja nuorten kuvataide-
koulujen liiton kanssa syntyi Ateneumissa näyttely Värit. Näyttelyn yhtey-
dessä julkaistiin Marjatta Levannon varhaisnuorisolle tarkoittama tietokirja 
Värin vuoksi (Otava 1989). ”Kuulin, että jotkut vanhemmat pitivät kirjaa liian 
vaikeana eivätkä sen takia uskaltaneet ostaa sitä lapsilleen”, tekijä kertoo. 
Monet taidekoulut ovat joka tapauksessa käyttäneet sitä jopa oppikirjanaan. 

Tunnetko? Lasten Ateneum (Ateneumin ystävät 1991) on juuri sellainen 
kirja, jollaisen Marjatta Levanto olisi halunnut tuekseen, kun hän aikoinaan 
opasti lapsia taidemuseossa. Teos sijoittaa taideteokset lasten omaan koke-
muspiiriin ja johdattaa heidät sitä kautta sisään maalauksiin. Kuvittaja Julia 
Vuori oli ensimmäistä kertaa mukana tekijätiimissä: hänen humoristiset piir-
roksensa säestävät tutkimusmatkoja museon kokoelmiin. Hurttia huumoria 
viljeli myös kymmenhenkinen ystäväjoukko, joka auttoi lyömään ensimmäi-
sen painoksen kappaleisiin käsityönä leiman ”Lasten taidekirjaraadin hyväk-
symä”! Tällaista kirjaa oli ilmiselvästi kaivattu. Tunnetko?-oppaasta on otettu 
kuusi painosta, ja kokonaismyynti nousee 15 000 kappaleeseen. Julia Vuori 
palkittiin kuvituksistaan Kritiikin kannuksilla vuonna 1992, ja seuraavana 
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vuonna oppaasta tehtiin myös 
ruotsinkielinen käännös.

Taidemaalari ja keramiikka-
taiteilija A. W. Finchin Ateneu-
missa vuonna 1991 järjestetyn 
näyttelyn yhteydessä Valtion tai-
demuseo julkaisi pienen kirjasen 
nimellä A. W. Finch: taiteilijan kir-
jallinen tuotanto, johon Levanto 
käänsi ja toimitti taiteilijan har-
valukuiset kirjoitukset. ”Haluan, 
että taiteilija itse on tällä tavalla 
mukana näyttelyssä”, Levanto 
painottaa. Kun Ateneumissa avat-
tiin kaksi vuotta myöhemmin 
Helene Schjerfbeckin (1862–
1946) näyttely, Levanto toimitti 
samaa periaatetta noudattaen kir-
jan, joka sai nimekseen Schjerf-
beckin oman määritelmän työstään: Taiteilija 
on tunteen työläinen (1993). WSOY julkaisi 
teoksen myöhemmin erillispainoksena. ”Tuota 
kirjaa varten kävin läpi koko Schjerfbeckin 1 
400 kirjettä käsittävän kirjeenvaihdon, käänsin 
sen ja kokosin sieltä hänen ajatuksiaan elämäs-
tä ja taiteesta.” – Raster Förlag painoi Schjerf-
beck-kirjan Ruotsissa.

Vuonna 1994 Marjatta Levanto oli graa-
fikko Eero Aulion ja Julia Vuoren kanssa työs-
tämässä multivisioesitystä Tunnetko?-oppaasta, 
kun tekijät innostuivat kuvittelemaan, millä 
tavalla Eero Järnefelt olisi saattanut työskennellä Raatajat rahanalaiset -maa-
lauksensa kimpussa. Multivisiosta tuli niin hauska, että Levanto ehdotti Ota-
valle sarjakuvakirjan tekemistä syntyneen mate riaa lin pohjalta. Näin syntyi 
kirja Eero (Otava 1994), jossa Eero Järnefeltin maalaus syntyy Julia Vuoren 
sarvikuonon toteuttamana. Sarvikuonohahmo luo hupaisan kontrastin Jär-
nefeltin omista pyrkimyksistään kertoville päiväkirjateksteille, joita Levan-
to liitti mukaan. ”Eero oli täydellinen menestys”, Levanto kertoo. ”Ihmiset 
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ovat tulleet vielä myöhemminkin 
kiittämään siitä.” Eero Aulion 
luoman ulkoasunsa ansiosta teos 
palkittiin Vuoden kirjavaliona. 

Nykytaiteen museon Kias-
man avaaminen vuonna 1998 
oli niin merkittävä tapaus, että 
Marjatta Levanto halusi tehdä sen 
johdosta nykytaidetta esittelevän 
kirjan lapsille. Hän suunnitteli 
opaskirjan Nykytaide suurin piir-
tein (Otava 1998). Harkitusti vali-
tut taideteokset, Levannon teksti 
ja Julia Vuoren piirtämät kum-
malliset marsilaiset houkuttelevat 
nuoren lukijan kuin huomaamat-
ta nykytaiteen pariin, ja mukaan 

tempautuu aikuinenkin. Kirja oli Finlandia Junior -ehdokkaana ja Julia Vuo-
ri sai kuvituksesta Rudolf Koivu -palkinnon. 

Unennäkijä tulee (Otava 2000) pohjautuu osittain Levannon kirjaan 
Tonttu kuningas kuoleman puutarhassa. Se kertoo Hugo Simbergin elämästä 
ja taiteesta Julia Vuoren piirtämien pöllöjen toimiessa oppaina löytöretkellä. 
Simbergin maailmaan johdattaa myös Levannon kirjoittama selkokielinen 
kirja Hugo Simbergin maailma (Valtion taidemuseo 2000). 

Yhteistyöprojektina Pohjoismaiden kansallisgallerioiden kanssa Marjatta 
Levanto kirjoitti teoksen Taivaallinen tungos (Otava 2001), joka sukeltaa antii-
kin myyttien maailmaan. Kirjan maalaukset ja veistokset on koottu Pohjois-
maiden kansallisgallerioiden kokoelmista ja Sinebrychoffin taidemuseosta. 
Kirja sai laajan levikin eri kieliversioin kaikissa Pohjoismaissa.

Marjatta Levannon maine taidekasvattajana on yltänyt Pariisiin asti, jos-
sa hän on toiminut Suomen Ranskan instituutin johtajana vuodesta 2004 
lähtien. Niinpä Musée d’Orsay tilasi häneltä kirjan L’Art entre Nuit et Jour 
(suom. Taidetta yötä päivää), jossa Levanto sai vapaat kädet valita mieleisensä 
teokset museon valtavista kokoelmista. Mukaan tuli 30 teosta. Toteutuksessa 
olivat jälleen mukana kuvittaja Julia Vuori ja graafinen suunnittelija Eero 
Aulio. ”Tuntuu uskomattomalta, että yksi maailman hienoimmista museoista 
pyysi suomalaistiimiltä tällaista kirjaa”, Levanto sanoo. Lapsille tarkoitetut 
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Teoksia 
Taide on totta. Otava 1983.

Tonttukuningas kuoleman puutarhassa: 
Hugo Simbergin kuvia. Otava 1985.

Ateneum opas: Isak Wacklinista Wäinö Aal-
toseen. Suomen taideakatemia ja Otava 1987, 
2. p. 1988. (valokuvat: Matti Ruotsalainen)

Värin vuoksi: taidetta varjosta valoon. 
Otava 1989. (työryhmä: Marjatta Levanto ja 
Yrjänä Levanto; taideteosten valokuvat Matti 
Ruotsalainen et al.)

Tunnetko?: lasten Ateneum. Atenemin Ystä-
vät 1991, 2. p. 1992. (kuv. Julia Vuori; valokuvat: 
Matti Ruotsalainen)

Eero. Otava 1994, 3. p. 2002. (kuv. Julia Vuori; 
sarjakuvakirja Eero Järnefeltin kuvitellusta 
työskentelystä Raatajat rahanalaiset -maalauk-
sen kanssa)

Nykytaide suurin piirtein. Otava 1998. (kuv. 
Julia Vuori)

Hugo Simbergin maailma. Valtion taide-
museo, Museopedagoginen yksikkö 2000, 
2. p. 2000. (selkokirja)

Unennäkijä tulee: Hugo Simbergin kuvia. 
Otava 2000, 2. p. 2001. (kuv. Julia Vuori)

Taivaallinen tungos: kuvia muinaisista 
myyteistä. Otava 2001. (kuv. Julia Vuori)

L’Art entre nuit et jour. Musée d’Orsay 
pour les enfants. Réunion des Musées natio-
naux 2003. (kuv. Julia Vuori)

Toimitettuja teoksia

Helene Schjerfbeck: Taiteilija on tunteen 
työläinen: Helene Schjerfbeckin ajatuksia 
elämästä ja taiteesta. WSOY 1992. (vali-
koinut, suomentanut ja toimittanut Marjatta 
Levanto)

Marjatta Levanto et al.: Hugo Simberg: 
aapinen. Ateneumin julkaisut; 14. Ateneum 
2000. (toim. Marjatta Levanto; valokuvat: Han-
nu Aaltonen et al.)

Valistus, museopedagogiikka, oppiminen: 
taidemuseo kohtaa yleisönsä. Valtion 
taidemuseo 2004. (toim. Marjatta Levanto & 
Susanna Pettersson)

Kirjoittanut sanoituksia jazz-levyihin 
(Sika- ja Vuohi-sarja). Esiintynyt 
asiantuntijana kuvataidetta käsitte-
levissä radio- ja televisio-ohjelmissa. 
Kirjoittanut taidepedagogiikasta alan 
julkaisuissa ja oppikirjoissa. 
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taidekirjat ovat varsin yleisiä Ranskassa, mutta etupäässä kuvakirjoina; tästä 
teoksesta otettiin 4 000 kappaleen painos. 

Parhaillaan Marjatta Levannolla on työn alla kirja Perkele – kuvia pahas-
ta, jossa hän purkaa lapsille pahan teemaa taiteessa: ”Tämä on iso ja vaativa 
aihe, jota on käsitelty yllättävän vähän. Pahasta on kuitenkin voitava puhua 
myös lasten kanssa.”



Martti Lintunen
Synt. 5.11.1945 Helsingissä.

Valokuvaaja, kirjailija.
Asuu Helsingissä.
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Englanninkielinen luonnehdinta ”a man of many talents” ku-
vaa osuvasti suomalaista Martti Lintusta, ja monestakin syystä. Ensinnäkin 
hän on kuin kotonaan myös anglosaksisessa maailmassa ja yltänyt Britan nias-
sa jopa hovikuvaajan tehtäviin. Toiseksi Lintunen hallitsee perinpohjaisesti 
valokuvauksen teorian ja käytännön; hän on paitsi palkittu kuvajournalisti 
myös alan tutkija ja opettaja. Kolmanneksi hän on monipuolinen kirjoittaja, 
jonka skaala ulottuu tv-käsikirjoituksista kalajuttuihin ja globaaleista matka-
raporteista lastenkirjoihin. Päälle päätteeksi hän on vielä kätevä käsistäänkin, 
mitä todistaa mm. itse tehty 10,5-metrinen moottoripurjehtija.

Pohjimmaltaan Martti Lintunen on kuitenkin valokuvaaja. Ammatti 
on kulkenut suvussa, sillä isä, isoisä ja isoisän isä olivat hekin valkokuvaajia. 
Martti oli jo 13-vuotiaana kesäkuvaajana sanomalehdessä ja 15-vuotiaana 
hän aloitti isänsä oppipoikana. Sittemmin tie johti valokuvausta ja elokuvan-
tekoa opiskelemaan Lontooseen ja Moskovaan, josta hän palasi 1970-luvun 
alussa johtamaan taideteollisen oppilaitoksen valokuvauksen osastoa Lah-
teen. 

Näiden ”teoriavuosien” perua ovat hänen ensimmäiset kirjalliset työnsä 
eli kirjasarja Kuvin ja sanoin 1–4, joka ilmestyi vuosina 1983–88. Lintusen 
toimittamia, osin kääntämiä tai suomeksi toimittamia teoksia ovat Roland 
Barthesin Valoisa huone, John Bergerin Toisinkertoja, Victor Burginin Taide-
teorian loppu, jotka sisältävät esseitä valokuvauksesta ja sen teoriasta. – Mai-
neikas John Berger, arvostetun Booker-palkinnon saaja vuonna 1972, tuli 
muuten myöhemmin luennoimaan Suomessa vain siksi, että se oli ainoa maa 
jossa oli julkaistu kaikki hänen esseensä yhdessä ja samassa kirjassa! 

Lehtikuvaajan ammatti Kansan Uutisissa vei Lintusen niin kristalli saleihin 
kuin slummeihinkin. Työ ei miestä tyydyttänyt: ”Lehdessä minulta vaadit-
tiin vain kahdenlaisia valokuvia: pystykuvia ja vaakakuvia.” Omia ideoitaan 
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Lintunen pääsi toteutta-
maan vasta ryh dyt tyään 
freelancer iksi vuonna 
1988. ”Läksin tälle tielle 
vapaaehtoisesti, enkä ole 
katunut. Mutta vapaus on 
näennäistä. Teen töitä niin 
paljon kuin ennätän, sillä 
pelkään niiden jonakin 
päivänä loppuvan.”

Lintusen ensimmäi-
nen kirja Kaiken maail-
man vesillä (WSOY 1992) 
oli omistettu kirjoittajan 
läheisimmälle harrastuk-
selle, veneilylle. ”Esitte-
lin siinä erilaisia veneilyssä 
tehtyjä idioottimaisuuksia ja osallistumista niihin”, Lintunen kertoo samal-
la itseironialla, jota on harkitusti viljellyt kaikissa kirjoituksissaan. Todelli-
suudessa kirjan pohjana oli kirjoittajan 1990-luvun alussa tekemä Atlantin 
ylitys, jonka hän teki englantilaisen arkkitehtipariskunnan kanssa heidän 
purje veneellään.

Vesillä liikuttiin seuraavissakin kirjoissa, mutta nyt kalastusmielessä. Pitkän 
matkan kalat (1995) ja Äärimmäiset kalat (1999) ilmestyivät Otavan kustan-
tamina, samoin kuin pääosa Lintusen myöhemmästäkin tuotannosta. Näissä 
kirjoissa kerrotaan kalastelusta, jota harjoitettiin erilaisten kuvausmatkojen 
välipäivinä eri puolilla maailmaa ja jossa tulokset olivat useimmiten aika vaa-
timattomia. ”Mutta minä kalastinkin ihmisiä: sosiaalisia suhteita ja tilanteita”, 
Lintunen puolustautuu. Kalastuskirjojen välissä hän kirjoitti vuonna 1996 
teoksen Kaukaa haetut, jossa hän tarkkaili vieraita kulttuurisia ilmiöitä ”pie-
nillä aivoilla, suurilla silmillä ja vielä suuremmalla suulla tarjoiltuna”.

Kuukauden mittainen purjehdus Etelämantereelle vuonna 1995 kään-
si Martti Lintusen kirjoittajanuralla uuden yllättävän lehden. ”Jossain siellä 
katselin mannerjäätiköllä taapertavia pingviinejä. Ne olivat niin sympaatti-
sia, että mieleeni iski ajatus: noista pitäisi tehdä kirja lapsille! Ranskalaisessa 
purjeveneessä, jolla Etelämantereen-risteily tehtiin, oli sellaiset välineet, joilla 
sain yhteyden Otavaan. Kerroin heille ideastani ja ehdotus hyväksyttiin”, 
Lintunen kertoo. 
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Maapallon toisella puolella syntynyt idea konkretisoitui kirjaksi, joka tuli 
markkinoille vuonna 1997 nimellä Pikku pingviinin laulu. Isokokoisessa, ne-
liön muotoisessa kirjassa on joka aukeamalla toisella puolella iso värikuva 
ja toisella puolella lyhyt, lapsille tarkoitettu teksti. Yksi sivu kirjan lopussa 
on varattu ”isommalle lukijalle”. Siinä tarjotaan aikuisille tiukan asiallinen 
tietopaketti pingviineistä. 

Tämä kirjamuoto osoittautui käytössä toimivaksi. Niinpä Martti Lintunen 
on jatkanut sitä jo kuuden kirjan verran periaatteella yksi maanosa – yksi 
eläin. Kirjan koko, tekstityyppi ja taitto, toisin sanoen kirjan koko yleisilme, 
on pysynyt samana. ”Valitsin joka kerralla alustavasti kuvat ja tein raakatekstin. 
Jos taiton yhteydessä tuli ongelmia, saatoin vaihtaa jonkun kuvan ja kirjoitin 
sitten lopullisen tekstin. Toimintatapa oli kustantajallekin mieleinen.”

Tämä menetelmä ja Martti Lintusen ahkera kaukomatkailu tuottivat 
mielenkiintoista luettavaa suomalaislapsille. Pikku kengurun loikka (1999) 
syntyi Australiassa, Pikku norsun uimaretki (2000) Intiassa – kysymyksessä on 
intialainen norsu, kuten kirjoittaja huomauttaa –, Pikku kirahvin häntä (2001) 
Afrikassa, Pikku biisonin tehtävä (2002) Pohjois-Amerikassa ja viimeksi Pikku 
poron syntymäpäivä (2007) Suomessa. Lintusen kirjasarjan oikeudet on myyty 
Yhdysvaltoihin.

Lasten eläinkirjoihin mahtui kulloinkin vain viitisen liuskaa tekstiä, mut-
ta vaikka tarina oli fiktiivinen, kirjoittaja joutui koville: ”Lapsille on kirjoi-
tettava todella huolellisesti. Ne huomaavat heti, jos yrittää falskata”, Lintu-
nen sanoo. ”Tämä tosiasia teetättää töitä ainakin sellaiselle kirjoittajalle, joka 
ei ole koulutukseltaan eläintieteilijä. Kenguru-kirjassakin jouduin lukemaan 
kahdeksan alan teosta, ennen kuin minulle varmistui sellainen yksinkertai-
selta tuntuva asia, että uroskengurulla ei ole pussia.”

Isät ja äidit ovat kertoneet Lintuselle, että heidän mukulansa oppivat 
tekstit ulkoa ja huomauttavat heti, jos iskä yrittää luistella jossakin kohdassa. 
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”Kaikkein ihmeellisintä on, että pikkulapset ovat 
tykänneet niistäkin teksteistä, jotka olen kirjoitta-
nut heidän vanhempiaan varten! Sehän vain nostaa 
vaikeuskynnystä lapsille tarkoitetuissa kirjoissa.”

Synkkiä sävyjä Martti Lintusen tuotantoon 
ovat tuoneet reportaasimatkat Afrikan ja Kaak-
kois-Aasian kriisialueille. Niiden tuloksina synty-
neet tv-ohjelmat, näyttelyt ja kirjojen kuvitukset 
muistuttavat järkyttävällä tavalla siitä epäinhimil-
lisestä ja epäoikeudenmukaisesta todellisuudes-
ta, joka on arkipäivän todellisuutta liian monissa 
maissa. Raskaimpina Martti Lintusen mieleen ovat 
jääneet Ruandan kansanmurhan jäljet ja punakhmerien kylvämät miinaken-
tät Kambodžassa, jonne hän tuli samaan aikaan kuin paikalle lähetetyt YK-
joukot. ”Asioita alkoi ajatella aivan uudella tavalla, kun joutui kävelemään 
miinoitetussa maastossa jalassaan vain naulojen varalta pellitetyt työkengät”, 
Lintunen muistelee. Tämän matkan tuloksena syntyi kirja Ja elämä räjähtää 
vuonna 1998.

Martti Lintunen ei ryhdy arvioimaan, kumpi on hänelle tärkeämpää, 
valokuvaaminen vai kirjoittaminen. ”Minulle ne molemmat ovat opittuja 
taitoja. Joku sanoo, että olen valokuvaajaksi aika hyvä kirjoittamaan. Toinen 

sanoo just päinvastoin, että sehän ottaa aika 
hyviä valokuvia ollakseen toimittaja. Ehkä 
näin on ihan hyvä.” – Niin tai näin, hyviä 
osviittoja Martti Lintusen ajatusmaailmaan 
tarjoaa sanoin ja kuvin hänen tuorein kir-
jansa Baabelin kuvat, joka ilmestyi vuonna 
2007. 
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Heikki Korhonen: Tuoksuva satama: Hong-
kongin päiviä. Otava 1997. 

Esko-Juhani Tennilä: Vuotoksen vuosi: päi-
väkirjamerkintöjä ja kuvia. Otava 1998. 

Hannu Pesonen: Ja elämä räjähtää: 
Kambodžan miinoitettu arki. Otava 1998. 

Hannu Pesonen: Asumisen laboratorio: 
elämää VVO:ssa. VVO-yhtymä 1999.

Heikki Korhonen: Kyllin hyvä yrittäjäksi. 
Otava 1999. 

Heikki Korhonen: Johtajahanhi ja tiikeri: 
Aasian markkinat, suomalaiset yritykset. 
Metalliteollisuuden kustannus 2001.

Heikki Korhonen: Hyvä sisäilma. Like 2003.

Hannu Pesonen: Käden jälki. VVO-yhtymä 
2005. 

Hannu Pesonen: Lehtovuori: Konalan 
pikkukaupunki. VVO-yhtymä 2007. 

Hannu Pesonen: Tuomio ja sovitus: Ruan-
dan kansanmurhan tilinteko. Otava 2007. 

Toimittanut, kääntänyt tai tuottanut: 

Kuvista sanoin: ajatuksia valokuvasta -
kirjasarja, osat 1–4. Suomen valokuvataiteen 
museon säätiö 1983–88. 

Roland Barthes: Valoisa huone = La cham-
bre claire = Camera lucida. Kansankulttuuri 
ja Suomen valokuvataiteen museon säätiö 
1985. (suom. Martti Lintunen, Esa Sironen ja 
Leevi Lehto)

John Berger: Toisinkertoja. Literos 1987. 
(toim. ja suom. Martti Lintunen)

Victor Burgin: Taideteorian loppu. Literos 
1989. (toim. ja suom. Martti Lintunen, Tauno 
Saarela ja Janne Seppänen)

Valokuvakritiikki. Taideteollinen korkea-
koulu 1984. (toim. Martti Lintunen)

Osallistunut lukuisiin kirja- ja 
televisiotuotantoihin Englannissa ja 
Suomessa vuosina 1970–2007. 

Teoksia 
Kirjoittanut ja kuvannut:

Kaiken maailman vesillä. WSOY 1992. 

Pitkän matkan kalat. Otava 1995. 

Kaukaa haetut. Otava 1996. 

Pikku pingviinin laulu. Otava 1997.

Pikku kengurun loikka. Otava 1999. 

Äärimmäiset kalat. Otava 1999. 

Pikku norsun uimaretki. Otava 2000. 

Pikku kirahvin häntä. Otava 2001. 

Pikku biisonin tehtävä. Otava 2002. 

Baabelin kuvat. Like 2007.

Pikku poron syntymäpäivä. Otava 2007. 

Kuvannut:

Nuoret tänään: Valtakunnallisen nuoriso-
tutkimuksen tuloksia. Otava 1971.

Sivistynyt yhteisö. Kansan sivistystyön liitto 
1985.

Lauri Haataja: Karjala-nostalgia.  
WSOY 1990.

Monta mutkaa Mekongilla. Finnida 1992. 

Johan von Bonsdorff: Me olemme hyvin 
väsyneitä: reportaasi Mosambikin unelmas-
ta ja sen murenemisesta. Finnida 1993.

Alpo Ruuth: Pieni, suuri, Stadi. Kansan 
sivistystyön liitto 1994. 

Heikki Korhonen: Väestöpommi. Sahlgrens 
1994. 

Pertti Rovamo: Suomalainen puuvene. 
WSOY 1995. 

Sulo Tiainen: Seikkailuja Pohjolassa: Hans 
Lidmanin jalanjäljillä. Otava 1996. 

Johan von Bonsdorff: Atlantens cowboys: 
ett reportage om mänskor och livets 
villkor från istid till kristid på Färöarna. 
Söderström 1997. 

Martti Lintunen & Esa Aallas: Kaiken 
maailman evakkoja: pakolaisten elämää 
Suomessa = Exiles everywhere: the life of 
refugees in Finland. Edita 1997. (pohjautuu 
samanaiheiseen valokuvanäyttelyyn)

Heikki Huttunen et al: Kalaan Helsingin 
vesille. Otava 1997. 
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Santtu Luoto
Synt. 28.4.1964 Espoossa.

Tuottaja, tietokirjailija.
Asuu Helsingissä. 
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Kotimaista populaarimusiikkia soitetaan runsaasti radiokanavilla, 
sitä seurataan päivittäin televisiossa ja sen ajankohtaisia ilmiöitä ruoditaan 
palstametreittäin sanoma- ja aikakauslehdissä. Tähän kattavaan ja ajantasai-
seen seurantaan verrattuna tietokirjallisuudessa on käsitelty popmusiikkia 
varsin niukasti. 

Näkyvimmin suomirockin lippua on tietokirjallisuuden puolella heilut-
tanut Santtu Luoto, joka tunnetaan musiikkipiireissä asiantuntevana toimit-
tajana ja tuottajana. Hän oli Rumba-lehden toimituspäällikkö 1990-luvun 
alussa ja yksi Radiomafian vahvoista taustavoimista koko 1990-luvun ajan. 
Luoto on kirjoittanut kolmen kollegansa kanssa suomalaisen rockin histo-
rian, tehnyt yhtyeitä ja yksittäisiä artisteja esitteleviä kirjoja sekä käsikirjoit-
tanut ja tuottanut lukuisia populaarimusiikkia käsitteleviä radio- ja televi-
sio-ohjelmia. Yleisradion ja musiikkiteollisuuden palkintojen lisäksi Luoto 
on työryhmänsä kanssa saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 
1999.

Vaikka popmusiikki kaikissa muodoissaan kiinnostaa Santtu Luotoa, hän 
ei itse soita mitään instrumenttia. Kirjoituskoneeseen Santtu sentään tutustui 
jo kuusivuotiaana, jolloin ryhtyi toimittamaan Santun hullutuksia -nimistä 
lehteä. ”Levikki oli kaksi kappaletta, kalkeeripaperin läpi kirjoitettuna”, hän 
kertoo. ”Siitä lähtien kirjoittaminen on ollut itsestään selvä osa minun elä-
määni. Muita kiinnostuksen kohteita ovat aina olleet musiikki ja urheilu.”

Kriittisessä iässä 14–15-vuotiaana Santtu törmäsi punk-musiikkiin ja al-
koi sen kautta määritellä identiteettiään. Kirjallisia tukipuita olivat monille 
muillekin hänen ikäisilleen tärkeät nimet Hannu Salamasta Jack Kerouaciin 
ja vähän myöhemmin amerikanjuutalaiset kirjailijat Woody Allenia unoh-
tamatta. ”Popmusiikista kirjoittelu Suomessa oli silloin kovin pirstaleista”, 
Luoto kertoo. ”Maa oli täynnä pieniä bändejä, ja muutaman sadan levik-
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kiin yltäviä musiikkilehtiä ilmestyi kymmenittäin joka puolella. Tätä kautta 
minulle ehti 80-luvulle tultaessa syntyä hyviä yhteyksiä musiikkipiireihin. 
Päädyin Rockin ajankohtaislehti Rumban avustajaksi. Vuonna 1990 minut 
nimitettiin Rumban toimituspäälliköksi, jossa virassa toimin kaksi vuotta.”

Yleisradion perustamasta, nuorisolle suunnatusta Radiomafia-kanavasta 
muodostui Santtu Luodolle tärkeä foorumi. Sen kautta hän toimitti 1990-
luvun aikana eetteriin satoja ohjelmia. Niiden joukossa oli klassikoksi muo-
dostunut, 52 jaksoa käsittänyt sarja suomalaisen rockin historiasta. ”Tein oh-
jelmaa yhdessä Jukka Lindforsin, Seppo Bruunin ja Markku Salon kanssa. 
Radiomafia esitti tätä historiasarjaa vuoden ajan”, Luoto kertoo. ”Jossain 
matkan varrella ehdotimme WSOY:lle, että aiheesta voisi tehdä kirjankin. 
Idea kelpuutettiin nopeasti. Oli pakko ryhtyä heti töihin.”

Radiomafian historiasarjan yhteydessä syntynyt työnjako toimi kitkatta. 
Santtu Luoto joukon nuorimpana sai vastuulleen suomirockin tuoreimmat 
vaiheet; Jukka Lindfors oli hankkeen koossa pitävä voima. ”Teimme tarkkaa, 
dokumentoitua työtä”, Luoto kertoo. ”Lähtökohtana oli satoja tunteja suo-
malaisten rockmuusikoiden haastatteluja, jotka ajallisesti kattoivat lähes puoli 
vuosisataa – erityisen hyvä lähde oli Jussi Raittinen – ja sijoitimme sitten 
artistien kertomukset kriittisesti kunkin ajan yhteiskunnalliseen taustaan.” 

Lopputulos oli vankka 544-sivuinen tietopaketti nimeltä Jee jee jee: 
suomalaisen rockin historia (WSOY 1998). Kirja kertoo nuorisoa villinneen 
rock’n rollin tulosta Suomeen 50-luvun puolivälissä ja kuvaa varhaisen 
rockin muuntumista monien vaiheiden kautta nykyajan musiikk iteolli suu-
deksi. Haastattelut, tietoruudut, huumori ja eloisa kuvitus pitävät yllä vetävää 
tempoa. Jee jee jee toi tekijöilleen valtion tiedonjulkistamispalkinnon ja hy-
vän myyntimenestyksen. Kirjasta on otettu tähän mennessä viisi painosta ja 
myynti lähentelee seitsemäätoistatuhatta kappaletta. ”Kritiikkiäkin on saatu”, 
Luoto kertoo. ”Kirjaa on moitittu Helsinki-keskeiseksi, eikä naisten osuutta 
ole kuulemma otettu tarpeeksi esiin.”

Rockhistorian jälkeen Santtu Luoto ehdotti WSOY:lle kirjan aiheeksi 
Eppu Normaalia, vuodesta toiseen pinnalla pysynyttä suomirockin perus-
yhtyettä. Luoto ryhtyi työhön, ja vuoden kuluttua ilmestyi Tiimalasin santaa: 
Eppu Normaalin tarina (2000). ”Se on pitkälti Jee jee jee -tyylinen eli bändin 
soittajien ja taustahenkilöiden haastattelujen sekä arkistojuttujen pohjal-
ta tehty dokumentti yhdestä Suomen kaikkien aikojen suosituimmasta yh-
tyees tä”, Luoto sanoo. Myynti rikkoi taas 10 000 kappaleen rajan, joten siitä 
tuli kustantajan mukaan ”kultakirja”. – Seuraavana vuonna ilmestynyt Neljä 
Ruusua: soitetuimmat 20 laulua (Like 2001) oli levy-yhtiön tilaama toimitus-
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työ, jossa aikansa kiinnostavimpiin 
kuuluneen bändin jäsenet kertovat 
nuottien välissä kappaleidensa syn-
nystä.

Vuonna 1995 Santtu Luoto 
siirtyi Broadcasters- yhtiön pal-
velukseen tuottajaksi ja käsikir-
joittajaksi. Hänen tuottamistaan 
ohjelmista brittiformaatin mu-
kaan tehty Uutisvuoto tuli niin 
suosituksi, että Luoto toimitti oh-
jelmasta kirjat Keskisuuri Uutisvuo-
tokirja (WSOY 2002) ja Keskisuu-
ren Uutisvuoto kirjan poika (WSOY 
2003). Kirjakaksikko dokumentoi 
värikkäällä tavalla suomalaista tele-
visioviihdettä 2000-luvun alussa.

Luoto palasi suomirockin pa-
riin kirjassaan Agents Forever (Ajatus 2003). ”Agentsin suuri ansio on, että se 
elvytti kuolemaa tekevän suomalaisen tanssilavakulttuurin”, Luoto kertoo. 
”Agents ja Topi Sorsakoski ovat myyttisen suomalaisuuden ääniä samalla ta-
valla kuin Eppu Normaali; kumpikaan ei ole suostunut laulamaan englan-
niksi.” – Samana vuonna ilmestyi Otavan kustantama keittokirja Soppamies, 
jonka perustana oli Broadcasters-yhtiön parillakymmenellä paikkakunnalla 

tekemä tv-ohjelma. Kokki Harri Syrjänen vastasi kir-
jan resepteistä, Luodon osuutena olivat kuvaus paikka-
kuntien – sangen omalaatuiset – esittelyt. 

Raparperitaivas (Johnny Kniga 2004) syntyi, kun 
kustantaja ehdotti Santtu Luodolle aiheeksi Lee-
vi and the Leavings -yhtyettä. Bändin keulahahmo 
Gösta Sundqvist oli vastikään kuollut, eikä Luoto 
sen takia halunnut tehdä perinteistä historiikkia. Sen 
sijaan hän päätyi esseetyyppiseen esitykseen ja toi sen 
kautta esiin näkemyksiään ja tuntemuksiaan Gösta 
Sundqvistista säveltäjänä ja aivan omia polkuja kul-
keneen Leevi and the Leavings -yhtyeen johtajana. 
Julkisuutta karttaneen bändin jäljelle jääneet kolme 
jäsentä tukivat kaikin tavoin Luodon hanketta.
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Yhden suomirockin instituution, Juice Leskisen, 
elämäkerta oli ollut jo pitkään tekeillä, kun artistin 
kuolema loppuvuodesta 2006 muutti aikataulua. 
Santtu Luoto pyydettiin Juice-projektia vetäneen 
Mikko Montosen avuksi. ”Läksin mukaan sillä eh-
dolla, että kirjasta jätetään pois Leskisen viimeiset 
vaiheet ja keskitytään hänen tuotteliaaseen ja tasok-
kaaseen luomiskauteensa 70- ja 80-luvuilla. Jaoim-
me Mikon kanssa vastuualueet. Aineistoa oli todella 
runsaasti: pitkiä nauhoitettuja haastatteluja, vanhoja 
radio-ohjelmia, paljon arkisto materiaalia.” Luodon ja 
Montosen kirjoittama Juice ilmestyi Minervan kus-
tantamana vuonna 2007. 

Jalkapallojuniorivalmentajana toimiva Santtu Luoto on tehnyt 2000-lu-
vulla kirjallista yhteistyötä myös jääkiekkovalmentaja Alpo Suhosen kanssa ja 
toimittanut tämän kirjat Kausi sydämestäni (WSOY 2001) ja Kirje urheilijalle 
(WSOY 2002). Nämä työt ovat olleet Luodolle tärkeitä. ”Niistä teksteistä, 
joita olen ollut tekemässä, Kirje urheilijalle on minulle lopulta ehkä kaikkein 
läheisin ja tärkein.”

Teoksia
Jee jee jee: suomalaisen rockin historia. 
WSOY 1998, 4.–5. p. 2002. (Seppo Bruun, 
Jukka Lindfors, Santtu Luoto ja Markku Salo)

Tiimalasin santaa: Eppu Normaalin tarina. 
WSOY 2000.

Agents Forever. Ajatus 2003.

Harri Syrjänen: Soppamies. Otava 2003. 
(tekstit Santtu Luoto; kuvat Juha-Pekka Laakio)

Raparperitaivas. Johnny Kniga 2004.

Juice. Minerva 2007. (Santtu Luoto ja Mikko 
Montonen)

Toimitettuja teoksia

Neljä Ruusua: soitetuimmat  20 laulua.  
Like 2001.

Keskisuuri Uutisvuotokirja.  
WSOY 2002.

Keskisuuren Uutisvuotokirjan  
poika. WSOY 2003.

Alpo Suhonen: Kausi sydämestäni  
– Chicagon päiväkirjat. WSOY 2001.

Kirje urheilijalle. WSOY 2002.

Kirjoittanut artikkeleita mu-
siikkia ja urheilua käsitteleviin 
yhteis teoksiin sekä sanoma- ja 
aikakauslehtiin. Tehnyt satoja 
radio- ja tv-käsi kirjoituksia. 
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Markku Löytönen
Synt. 4.1.1955 Espoossa.

Kulttuurimaantieteen professori, fil. toht.
Asuu Helsingissä.
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Aihe: tutkimusmatkailijat. Johtava ajatus: yhdistää teksti ja kuvitus kiin-
nostavaksi ja yksityiskohtia myöten todenmukaiseksi kokonaisuudeksi. – Sii-
nä resepti, jolla professori Markku Löytönen on tehnyt mukaansatempaavia 
tietokirjoja kaikkein nuorimmalle lukijakunnalle vuodesta 1996 lähtien. 
Vaikka tiedon vastaanottajat ovat nuoria, ei tiedon tasosta ole tingitty, sillä 
Löytönen vakuuttaa, että hänen tutkimusmatkailijoista kertovissa kirjoissaan 
kaikki yksityiskohdat on kerrottu oikein. Myös piirrokset vastaavat satapro-
senttisesti ajankohdan tutkittua todellisuutta.

Markku Löytönen on löytöretkeilyä ja tutkimusmatkoja koskevissa asi-
oissa kotikentällään ja on itse kirjojensa asiatietojen paras takuumies. Hän on 
nimittäin Helsingin yliopiston kulttuurimaantieteen professori, joka harras-
taa tutkimusmatkojen tutkimusta ja tieteen popularisointia päätyönsä ohessa. 
Löytönen on kirjoittanut maantieteen oppikirjoja, tehnyt tietokirjoja aikui-
sille ja osallistunut löytöretkeilijöistä kertovan tv-dokumenttisarjan tekemi-
seen. Erityisen läheiseksi lukijakunnassaan hän kokee lapset ja nuoret.

”Tietokirjojen tekeminen lapsille on erityisen mielenkiintoista ja erittäin 
haastavaa”, professori sanoo. ”Käytän kirjoissani eräänlaista faktoja, tarinoita 
ja kuvia yhdistävää moduulirakennetta, jonka olen havainnut toimivaksi lu-
kiessani iltasatuja omille lapsilleni.” Markku Löytösen teosten hyvä menekki 
ja kirjoittajan saamat palkinnot osoittavat, että resepti toimii yleisemminkin. 

Löytönen kiinnostui maantieteestä espoolaisen kokeilukoulun lukioluo-
killa, suureksi osaksi asiastaan innostuneiden opettajien ansiosta. Hän ryhtyi 
opiskelemaan maantiedettä ja erikoistui terveysmaantieteeseen; tohtoriksi 
Löytönen väitteli vuonna 1986. Ensimmäisen tietokirjahankkeensa pariin 
hän joutui Suomen Kulttuurirahaston 50-vuotisjuhla lähestyessä. ”Entinen 
opettajani, professori Kalevi Riekkinen keksi, että suomalaisista tutkimus-
matkailijoista ei ollut olemassa yhtään kokonaisesitystä”, Löytönen kertoo. 
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”Syntyi ajatus koota kirja tästä aiheesta kulttuurirahaston juhlavuoden kun-
niaksi. Nuorena tohtorina ja dosenttina minut katsottiin sopivaksi kirjan toi-
mittajaksi.”

Näin sai alkunsa teos Matka-arkku: suomalaisia tutkimusmatkailijoita (SKS 
1989), joka on useiden kirjoittajien artikkeleista koostuva, kuvin ja kartoin 
varustettu esitys suomalaisen tutkimusmatkailun historiasta. Toimittamisen 
lisäksi Markku Löytösen osuus työstä sisälsi artikkelin suomalaisesta tiede-
miehestä Herman Spöringistä, joka oli mukana James Cookin ensimmäisellä 
maailmanympäripurjehduksella. ”Tämä on varhainen esimerkki siitä, miten 
aktiivisia tutkijoita suomalaiset ovat olleet”, Löytönen toteaa. ”Yleisesti ei 
tiedetä, että Suomi on väkilukuun suhteutettuna itse asiassa tutkimusmat-
kailun suurvalta.” Komea kokoomateos sai Tieto-Finlandian vuonna 1990. 
Samana vuonna Markku Löytönen sai myös tiedonjulkistamisen valtionpal-
kinnon ja Vuoden tiedekirja -palkinnon. 

Löytösen toinen tietokirja Kaikki aidsista (WSOY 1993) käsittelee niin 
ikään maantiedettä, mutta aivan toisesta näkökulmasta; aihe liittyy läheisesti 
hänen omaan erikoisalaansa, terveysmaantieteeseen. ”Suomi oli 90-luvun 
alussa täynnä hevosmiesten tietotoimiston tuottamaa kuulopuhetta aidsis-
ta”, Löytönen kertoo. ”Päätimme Kansanterveyslaitoksen professorin Pauli 
Leinikin kanssa toimittaa aidsista kirjan ja laittaa siihen kaiken, mitä asiasta 
Suomessa tiedettiin. Se ei ollut vähän, sillä meillä tehdään pienillä resursseilla 
huipputiedettä.” Kirja sai hyvät arvostelut ja vastasi hyvin akuuttiin tiedon-
tarpeeseen. ”Nyt se on kyllä osin vanhentunut”, Löytönen arvioi. ”Luon-
nontieteissä tutkimus menee eteenpäin niin kovaa, että tämän päivän tieto 
vanhenee kolmessa vuodessa.”

Matka-arkussa käsitellyt löytöretket ja tutkimusmatkat eivät jättäneet Mark-
ku Löytöstä myöhemminkään rauhaan: ne kiinnostivat paitsi isää myös hänen 
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lapsiaan, kuten Löytönen huomasi iltasatujen aiheita keksiessään. ”Pienet kuu-
lijat innostuivat näistä tarinoista niin paljon, että päätin lopulta kirjoittaa lapsil-
le tietokirjan suomalaisista tutkimusmatkailijoista. Aloitin Herman Spöringistä 
ja James Cookin matkasta, joista olin kirjoittanut jo Matka-arkussa.” 

Saatuaan tekstin valmiiksi Löytönen pyysi luokanopettajatuttavaansa ar-
vioimaan, miten käsikirjoitus ja kuvittaja Miisa Waismaan piirrokset sopisivat 
8–10-vuotiaille lapsille. Asiantuntijan mukaan konsepti toimi oikein hyvin. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura hyväksyi kirjan julkaistavaksi, ja se ilmestyi 
vuonna 1996 nimellä Eteläisten merten salaisuus.

Vuonna 1999 Löytönen toimitti yhdessä Laura Kolben kanssa aikuisille 
tarkoitetun tietokirjan Suomi: maa, kansa, kulttuurit, jonka julkaisi SKS. Avaus 
lasten tietokirjallisuuteen oli kuitenkin saanut niin hyvän vastaanoton, että 
Löytönen päätti jatkaa teos sarjaa, ja vuonna 2001 ilmestyi Arabian salaperäi-
nen vaeltaja: tutkimusmatkaaja G. A. Wallin (SKS), joka kertoo Wallinin kol-
mesta 1800-luvun puolivälissä tekemästä aavikkomatkasta. 

Tässä teoksessa Löytönen ja Miisa Waismaa viimeistelivät hyväksi havai-
tun rakenteen tietokirjalle: ”Jokainen aukeama on oma kokonaisuutensa: 
yksi tarina tutkimusmatkailijan reitin varrelta, juuri sopivasti yhden iltasadun 
mittainen”, Löytönen sanoo. Tällaisia yhden aukeaman tarinoita on kirjassa 
vajaat kaksikymmentä. Jokaisella aukeamalla on yksi pääkuva ja useita pie-
nempiä; koko kirjassa piirroksia on kuutisenkymmentä. Perheen pienimmil-
le riittää, että isä tai äiti lukee päätekstin. Kun nuorin on nukahtanut, vähän 
vanhemmat lapset – mikseivät isä ja äitikin – voivat lukea muut aukeaman 
tekstit ja katsella kuvia, joista löytyy paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. 
Kirjan lopussa on lähdeluettelo, jonka perusteella voi halutessaan jatkaa ai-
heen tutkimista.

Kolmannen tutkimusmatkailijakirjan Uutta maailmaa tutkimassa (SKS 
2004) aiheena on Carl von Linnén suomalaisen oppilaan Pehr Kalmin te-
kemä pitkä tutkimusmatka Pohjois-Amerikkaan vuosina 1747–51. Kalmin 
tehtävänä oli tutkia kasveja ja eläimiä, mutta hän kuvasi kaikkea muutakin 
eteensä tullutta. Esimerkiksi hänen kuvauksensa Niagaran putouksista oli sen 
ensimmäisen tieteellinen kuvaus. Uutta maailmaa tutkimassa -kirjan kuvitus, 
joka tällä kertaa oli Riitta Jäntin käsialaa, tarjoaa dokumentoidun tarkkaa 
tietoa Kalmin matkan vaiheista. Jokainen yksityiskohta tekstiilien kuvioista 
intiaanien wigwameihin on piirretty juuri sellaisiksi kuin niiden tiedetään 
olleen 1700-luvulla. – Samana vuonna Markku Löytönen sai Suomen tieto-
kirjailijoiden Tietopöllö-palkinnon lapsille ja nuorille kirjoitetuista tieto-
teoksistaan.
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Kaikki aidsista. WSOY 1993. (toim. Pauli 
Leinikki ja Markku Löytönen; piirrokset Pirk-
ko Numminen)
Suomi: maa, kansa, kulttuurit. Toimituksia; 
753. SKS 1999. (toim. Markku Löytönen ja 
Laura Kolbe)

Löytönen jatkoi palkittua sarjaansa teoksella Koillisväylän löytäjä: tutkimus-
matkaaja Adolf Erik Nordenskiöld (SKS 2005). Se kertoo Norden skiöldin maa-
ilmanlaajuisen huomion kohteeksi nousseesta ensipurjehduksesta läpi Koillis-
väylän. Kirja seuraa matkan vaiheita alkuvarusteluista lähtien, kuvaa tieteellisiä 
löytöjä ja siteeraa Nordenskiöldin matkapäiväkirjoja. Kuvitus on yhtä täsmäl-
listä kuin Löytösen kirjoissa aiemminkin. 

”Tietokirjojen kuvituksen vaatimaa työmäärää ei aina ymmärretä”, Löy-
tönen sanoo. ”Taiteilijalta voi mennä jopa neljä päivää yhteen piirrokseen 
tarvittavien yksityiskohtien selvittämiseen. Itse piirroksen tekeminen kestää 
sen jälkeen vain yhden päivän.” 

Viides ja toistaiseksi viimeinen Löytösen tutkimusmatkailijasarjan kirjoista 
vie lukijan Etelä-Amerikkaan. Viidakkotanssi: tutkimusmatkaaja Rafael Karsten 
Ecuadorissa (SKS 2007) kertoo uskontotieteilijä Karstenin vuosina 1916–1919 
tekemästä matkasta Ecuadoriin, jossa hän tutki intiaanien elinoloja ja uskon-
toja. Matkan huipentumana hän sai osallistua ensimmäisenä tutkijana jibaro-
intiaanien pääkallonmetsästyksen voitonjuhlaan. Karstenin muistiinpanot ja 
keräelmät toivat runsaasti uutta tietoa Etelä-Amerikan intiaaniheimoista.

Teoksia
Eteläisten merten salaisuus. SKS 1996. (kuv. 
Miisa Waismaa)
Arabian salaperäinen vaeltaja: tutkimus-
matkaaja G. A. Wallin. SKS 2001, 2. p. 2002. 
(kuv. Miisa Waismaa)
Uutta maailmaa tutkimassa: tutkimusmat-
kaaja Pehr Kalm Pohjois-Amerikassa. SKS 
2004. (kuv. Riikka Jäntti)
Koillisväylän löytäjä: tutkimusmatkaaja 
Adolf Erik Nordenskiöld Jäämerellä. SKS 
2005. (kuv. Riikka Jäntti)
Viidakkotanssi: tutkimusmatkaaja Rafael 
Karsten Ecuadorissa. SKS 2007. (kuv. Riikka 
Jäntti)

Toimitettuja teoksia
Tietoliikenne Suomessa 1860–1939. Julkai-
suja; 10. Suomen sanomalehdistön historia 
-projekti 1978. (toim. Ari Uino ja Markku 
Löytönen)
Matka-arkku: suomalaisia tutkimusmatkai-
lijoita. Toimituksia; 502. SKS 1989, 2. p. 1990.
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Hannu Mäkelä
Synt. 18.8.1943 Helsingissä.

Vapaa kirjailija, kansakoulunopettaja.
Asuu Nummi-Pusulassa.
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Raja tietokirjan ja kaunokirjallisen teoksen välillä on häilyvä. Tieto-
kirjakin  voi parhaimmillaan olla nautittava lukukokemus, mutta toisaalta, ei 
romaaninkaan teho heikkene, vaikka mukana olisi tiukkaa asiatietoa. ”Kaikki 
riippuu siitä, miten teos kirjoitetaan”, sanoo Hannu Mäkelä, joka on omassa 
työssään joutunut usein pohtimaan tätä rajankäyntiä. Hänen laajassa tuotan-
nossaan on laadukkaita esimerkkejä sekä faktan että fiktion puolelta. Tätä 
osoittaa, että Mäkelä sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 1995 ja 
että 12 vuotta myöhemmin hän oli yksi kuudesta Tieto-Finlandia-ehdok-
kaasta – sinänsä ainutlaatuinen suoritus suomalaisessa kirjallisuudessa.

Hannu Mäkelän mukaan taidetta sellaisenaan, ”an sich”, on mahdotonta 
tehdä todellisuudesta irrallaan. Hänen kirjojensa takana on useimmiten joko 
paljon tutkimusta tai kokemusta. Yhtä turha on käsitys, jonka mukaan tiede 
on tietoa, jota on hankala lukea. ”Parhaimmillaan tietokirja voi sekin olla 
kielellisesti hienoa kirjallisuutta”, Mäkelä sanoo. Ja mitä sitten on lopullinen 
tieto? Hänen mielestään yksi ihminen ei pysty milloinkaan kertomaan koko 
 totuutta. 

”Jokainen kirjailija lisää tietoa omalla tavallaan, ja muiden tehtävä on 
jatkaa siitä eteenpäin”, Mäkelä päättelee ja toteaa, että tietokin on itse asiassa 
eräänlaista fiktiota: ”Tieto on aina ihmisen tulkintaa ja hahmotusta erilaisista 
tiedon sirpaleista, tapahtumista ja asioista. Samoista aineksista voi vetää ai-
van erilaisia johtopäätöksiä.” Teostensa lajityypit Mäkelä määrittelee helposti, 
mutta yllättyy itsekin huomatessaan kirjojensa kronologisesta luettelosta, että 
painopiste on viime vuosina siirtynyt tietokirjojen puolelle. 

Kansakoulunopettajaksi vuonna 1964 valmistunut Hannu Mäkelä aloitti 
kirjallisen uransa vuotta myöhemmin kahdella yhtaikaa julkaistulla romaa-
nilla. Vuonna 1967 hän siirtyi kustannusyhtiö Otavaan, jossa työskenteli 20 
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vuotta, viimeksi kaunokirjallisen osaston apulaisjohtajana. Vapaaksi kirjaili-
jaksi hän ryhtyi vuonna 1987.

1980-luvun alussa Auli Viikari (ent. Tarkka) pyysi Mäkelää kirjoittamaan 
Suomalaisia kirjailijoita -teokseen esseen Samuli Kustaa Bergistä (1803–1852), 
Suomen ensimmäisestä taiderunoilijasta. ”Tutkiessani Bergin vähäistä kirjal-
lista jäämistöä yliopiston kirjastossa, ns. Gottlundianaa, minuun iski intohimo 
tietää hänestä kaikki mahdollinen”, Mäkelä kerto. ”Päätin tehdä miehestä 
oikein kirjan. Kirjoitin lyhyen elämäkerran – enempään ei kerta kaikkiaan 
löytynyt aineistoa – ja laitoin mukaan kaikki hänen tallessa olevat runonsa ja 
kirjeensä. Lisäksi kirjoitin kuvitteellisen monologin Bergin viimeisestä elin-
päivästä Halikossa.” Samuli Kustaa Berg ilmestyi vuonna 1982, minkä jälkeen 
Mäkelä sai heti kolmelta henkilöltä kirjeitse uutta tietoa Bergistä. Niiden ja 
muunkin lisätiedon osalta täydennetty toinen painos Bergistä ilmestyi 2003. 

Useiden kaunokirjallisten teosten, romaanien, kuunnelmien, näytelmien, 
runokokoelmien ja lastenkirjojen jälkeen Mäkelä palasi tietokirjallisuuden 
pariin 1990-luvun vaihteessa. Isaskar Sitarlassa (Fenlit 1990) sisältää esseitä 
kirjallisuudesta; Kaarina Kaila – taiteilija (Otava 1992) on pieni taidekirja, 
jonka tekstit Mäkelä kirjoitti taiteilijan haastattelujen pohjalta. 

Sen jälkeen Hannu Mäkelä ryhtyi tutkimaan Eino Leinoa, mielessään 
perinteinen elämäkerta runoilijasta. Aineistoa kerätessään häntä alkoivat 
kuitenkin kiinnostaa yhä enemmän Leinon viimeiset hetket, ja viimein 
kirjan teksti muuttui monologiksi. Vuonna 1995 ilmestynyt Mestari on siis 
minämuodossa kirjoitettu romaani, ei tietokirja. ”Kirjassani kaikki perustuu 
Leinon elämän tosiasioihin, mitään en ole keksinyt”, Mäkelä sanoo. ”Kysy-
myksessä on kuitenkin fiktio, tai niin kuin Alex Matson sanoi, ’mielikuvi-
tuksen todellisuus’. Arvelen, ettei Eino Leino itsekään tätä kirjaa paheksuisi.” 
– Hannu Mäkelä sai Mestarista Finlandia-palkinnon, ja teoksesta otettiin 9. 
painos jo ilmestymistään seuraavana vuonna.

Mäkelän perinteisempi elämäkerta Leinosta ilmestyi kaksi vuotta myö-
hemmin nimellä Eino Leino: elämä ja runo (Otava 1997). ”Kirjasta oli alun 
perin tarkoitus tehdä suppea kuvaelämäkerta, mutta siitä kasvoi sentään lähes 
300-sivuinen, sillä aineistoa kertyi enemmän kuin tarpeeksi”, Mäkelä kertoo.

Tietokirjan ja romaanin välimaastoon sijoittuvat Hannu Mäkelän omista 
vanhemmistaan kirjoittamat kirjat Äiti (Otava 1999) ja Isä (Otava 2004), joi-
den kummankin alaotsikkona on ”muistelma”. Edellinen on kertomus äidin 
kuolemasta, realistinen kuvaus dementoituneen vanhuksen neljästä viimei-
sestä kuukaudesta ja suomalaisen vanhustenhoidon todellisuudesta lähiomai-
sen silmin nähtynä. ”Kaikki tässä kirjassa on totta, päivittäin muistiin merkit-
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tyä”, Mäkelä sanoo. 
”Pelkkää faktaa on 
myös kirja isästä-
ni. Se on kertomus 
elämän mittaisesta 
sodasta, jossa isä ei 
kuollessaankaan an-
tanut minulle armoa 
eikä sovitusta. Tieto-
kirjoiksi nämä kaksi 
ovat hyvinkin hen-
kilökohtaisia, mutta 
minulle ne olivat äärimmäisen tärkeitä kirjoit-
taa. Olen saanut paljon palautetta molemmista 
kirjoista, mikä osoittaa että monilla lukijoilla on 
ollut samanlaisia kokemuksia, joita voi verrata.”

Vuonna 2003 Otavalta ilmestynyt Nalle ja 
Moppe (Otava) on perusteellinen kaksois- tai oikeastaan kolmoiselämäkerta; 
keskiössä ovat Eino Leino ja L. Onerva, mutta tärkeää osaa siinä näytte-
lee myös säveltäjä Leevi Madetoja. Mäkelä kertoo kirjan lopullisen muodon 
syntyneen oikeastaan sattumalta: ”Menin lukemaan L. Onervan arkistoa löy-
tääkseni lisää tietoa Eino Leinosta – ja löysin L. Onervan! Hän oli suuren-
moinen runoilija, jonka laaja kirjeenvaihto Leinon kanssa on aivan lumoavaa 
luettavaa. Kuten myös tämän kolmikon traagisimman hahmon eli L. Oner-
van tulevan puolison, Leevi Madetojan, kirjeet.” Nalle ja Moppe sai hyvän 
vastaanoton ja vuonna 2007 siitä otettiin jo 7. painos.

Ruhtinas unelmain mailla (Otava 2005) on essee- ja muistelmakirja, jossa 
Mäkelä kertoo, mitä hän on etsinyt ja löytänyt kirjallisuudesta. Hän kuvaa 
suhdettaan mm. venäläiseen kirjallisuuteen, joka avautui kirjoittajalle aivan 
uudella tavalla hänen opeteltuaan venäjää 1970-luvun alussa. Opettajana oli 
lentokoneinsinööri ja kirjailija Eduard Uspenski, jonka kuuluisin teos lienee 
Fedja-setä, kissa ja koira ja jonka Mäkelä tapasi vuonna 1973 Moskovan kir-
jamessuilla. Miehet ovat pitäneet yhteyttä yli kolmen vuosikymmenen ajan. 
Mäkelä kirjoittaa hänestä paraikaa eräänlaista elämäkertaa.

Samuli (Otava 2006) on muistelmakirja itseoppineesta kirjailijasta ja afo-
ristikosta Samuli Parosesta, jota Mäkelä pitää tärkeänä isähahmonaan. ”Tu-
tustuin Paroseen 60-luvun lopulla, kun toimitin Otavalle hänen aforismiko-
koelmansa. Hän oli punavangin poika, joka kansakoulupohjalta löi itsensä 
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läpi kirjailijana. Samuli Paronen oli hieno, lahjakas ihminen, joka eli niin 
kuin opetti. Oli suuri onni tuntea hänet.”

Vuonna 2007 ilmestynyt Onnen maa: L. Onervan runot ja elämä (Minerva) 
on Hannu Mäkelän tutkimus L. Onervan runoudesta ja samalla kirjailijan 
elämäkerta peilattuna hänen runojensa kautta. Mäkelän mukaan L. Onervaa 
on aliarvostettu, häntähän on pidetty lähinnä Eino Leinon muusana. ”Mi-
nun mielestäni L. Onerva on runoilijana Leinon veroinen ja olen varma, 
että hänen arvostuksensa tulee nousemaan. Hyvillä teksteillä on kyllä aikaa 
odottaa.”

Legendaarisesta Giacomo Casanovasta Hannu Mäkelä kiinnostui huo-
mattuaan, että 1700-luvulla elänyt italialainen oli paljon moniulotteisempi 
henkilö kuin hänen maineensa antoi ymmärtää. ”Valitettavasti hänen mai-
neensa naistenmiehenä on kasvanut myytiksi, jota on vaikea kumota. Todel-
lisuudessa Casanova kunnioitti naisia. Hän ei ollut mikään Don Juan, vaan 
vastakohta kaikelle sitä edustavalle”, Mäkelä sanoo

Italiaa ja italian kieltä harrastava Mäkelä ryhtyi perehtymään Casanovan 
elämään 1990-luvulla. ”Casanovasta on kirjoitettu niin paljon, että pelk-
kä lähdeaineiston kahlaaminen vei tuhottomasti aikaa. Mielenkiintoista oli 
sitten matkustaa hänen jäljillään Italiassa, Ranskassa, Böömissä ja Saksassa.” 
– Lähes kymmenvuotisen tutkimustyön tuloksena syntyi vankka elämäkerta, 
joka nousi vuonna 2007 Tieto-Finlandia-ehdokkaaksi. Casanovassa (Tammi 
2007) Mäkelä on halunnut osoittaa, että Casanova oli itse asiassa nerokas 
kirjailija, joka kuvasi omaa vuosi sataansa elävämmin kuin kukaan muu. En-
simmäinen yllätys oli, että Casanova kirjoitti teoksensa pääosin senaikaisella 
maailmankielellä eli ranskaksi. Hänen kirjailijakuvaansa ovat kuitenkin hä-

märtäneet lukuisat 
väärennökset, joita on 
julkaistu muka Casa-
novan muistelmina. 
”Aidot Casanovan 
muistelmat i lmes-
tyivät vasta vuosina 
1960–62 Ranskassa”, 
Mäkelä sanoo.

Kevättalvella 2008 
Mäkelä julkaisi ker-
tomuksen Elävät ja 
kuolleet (Tammi), jon-
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ka lähtökohtana on vanha, poliisin valokuvaajan 
Helsingissä vuonna 1928 ottama rikospaikkaku-
va. Mäkelää jäi askarruttamaan, keitä olivat ku-
van kaksi vainajaa, mies ja nainen, ja mitä draa-
man taakse kätkeytyi. Vastausta etsiessään hän tuli 
taas kerran huomaamaan, miten arvokkaita tie-
tolähteitä kirjastot ja arkistot ovat.

Lisäksi kirjoittanut kymmeniä  
kauno kirjallisia teoksia: runoja, näy-
telmiä, kunnelmia sekä lastenkirjoja, 
joista osaan on tehnyt myös kuvituk-
sen. Toimittanut kymmeniä runo-, 
novelli- ja proosakokoelmia sekä 
-antologioita.

Teoksia
Samuli Kustaa Berg. Fenlit 1982, 2. täyd. 
laitos Otava 2003.

Isaskar Sitarlassa: tekstejä ja kirjoituksia 
vuosilta 1965–1990. Fenlit 1990.

Kaarina Kaila: taiteilija. Otava 1992. (teksti:
Hannu Mäkelä)

Mestari: Eino Leinon elämä ja kuolema. 
Otava 1995, 9. p. 2006.

Eino Leino: elämä ja runo. Otava 1997, 
3. p. 2006.

Äiti: muistelma. Otava 1999, 5. p. 2006.

Nalle ja Moppe: Eino Leinon ja L. Onervan 
elämä. Otava 2003, 7. p. 2006.

Isä: muistelma. Otava 2004, 4. p. 2006.

L. Onerva – valvottu yö: runoilijan maa-
lauksia pimeydestä valoon. Minerva 2004 
(teksti Hannu Mäkelä ja Berndt Arell)

Ruhtinas unelmain mailla: matkani kirjo-
jen kanssa. Otava 2005.

Samuli: muistelma Samuli Parosesta.  
Otava 2006 .

Onnen maa: L. Onervan runot ja elämä. 
Minerva 2007.

Casanova: Giacomo Casanovan tie naisten 
miehestä kirjailijaksi. Tammi 2007. (elämä-
kerta)

Pöytä kahdelle – ikkunan ääreltä. Tammi 
2007. (Anna Kortelainen ja Hannu Mäkelä)

Elävät ja kuolleet: kertomus. Tammi 2008.
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Kirsti Mäkinen
Synt. 18.7.1939 Tampereella.

Tietokirjailija, kouluneuvos, fil. lis.
Asuu Helsingissä.
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Suomen kieli, kirjallisuus ja kansanperinne ovat ne kolme vankkaa 
peruspilaria, joiden varaan lähes 40 vuotta äidinkielen opettajana toiminut 
Kirsti Mäkinen on rakentanut kirjallisen tuotantonsa ja pitkälti muunkin 
julkisen esiintymisensä. ”Äidinkielen opettajan on oltava laaja-alainen”, Mä-
kinen toteaa. ”Minulle nämä kolme alaa ovat tarjonneet hyvät eväät toimia 
niin opettajana kuin muuallakin yhteiskunnallisissa tehtävissä.” 

Koulumaailmassa Kirsti Mäkinen tunnetaan lukion äidinkielen oppi-
kirjojen tekijänä. Journalistipiireissä häntä arvostetaan pitkäaikaisena toi-
mittajien suomen kielen kouluttajana. Suuren yleisön tietoon hän on tullut 
tietokirjailijana Kalevalaa ja kansanperinnettä koskevien teostensa ansiosta. 
”Kouluneuvos, filosofian lisensiaatti Kirsti Mäkinen on taustaltaan opetta-
ja, jonka tietokirjailijan työssä näkyy voimakas valistamisen halu”, todettiin 
perusteluissa, kun Mäkiselle myönnettiin vuonna 2007 Suomen tietokirjai-
lijoiden Tietokirjailijapalkinto.

Kirsti Mäkinen opiskeli Helsingin yliopistossa suomen kieltä, kotimaista 
kirjallisuutta, kansanrunoudentutkimusta ja uskontotiedettä. ”Tähtäsin alun 
perin opettajaksi ja sellainen minusta tulikin valmistuttuani vuonna 1962”, 
Mäkinen kertoo. Kaksi vuotta myöhemmin hänet promovoitiin yliopistos-
sa ensimmäisenä naisena priimusmaisteriksi. ”Jatkoin opiskelua työn ohessa 
ja tein lisensiaattityöni professori Matti Kuusen johdolla kansanrunoudesta. 
1970-luvun alussa ehdotin hänelle kartoitusta nykyperinteen tutkimuksesta, 
ensimmäistä lajissaan.”

Yhdentoista nuoren tutkijan ryhmä avasi ennakkoluulottomasti uusia 
näkökulmia suomalaisen folkloren tutkimukseen. Tulokset esitettiin vuonna 
1974 ilmestyneessä teoksessa Folklore tänään (SKS), jonka toimittivat Kirsti 
Mäkinen ja Hannu Launonen. ”Käytännön työt hoiti kyllä Hannu, joka oli 
kustannustoimittajana Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa”, Mäkinen sanoo. 
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Hän itse toimi tuohon aikaan äidinkielen lehtorina Helsingin suomalaisessa 
yhteiskoulussa, josta siirtyi eläkkeelle vuonna 2002. Mäkinen on toiminut 
myös kotimaisen kirjallisuuden vt. lehtorina ja assistenttina Helsingin yli-
opistossa.

Koulumaailmasta avautui Kirsti Mäkisen seuraava suuri haaste. ”70-luvun 
alussa lukion opetus oli pahasti eksyksissä. Muodollisesti oli edelleen voimas-
sa vuoden 1941 opetussuunnitelma, jota moni opettaja ei ollut edes nähnyt. 
Varsinaista äidinkielen oppikirjaa ei ollut, vain oikeakielisyysopas ja kirjalli-
suudenhistoria. Ne antoivat liian kapean kuvan opetuksen tavoitteista.”

WSOY:n koulukirjaosaston johtaja Petri Arpo pyysi Kirsti Mäkistä ja 
hänen kahta kollegaansa uudentyyppisen äidinkielen kirjasarjan tekijöiksi. 
”Olimme innoissamme, kun pääsimme tekemään jotain aivan uutta ja meil-
le tärkeää”, Mäkinen kertoo. Lukion äidinkieli 1 ilmestyi kokeilupainoksena 
syksyllä 1975. ”Tyrmistyksemme oli täydellinen, kun kouluhallitus hylkäsi 
oppikirjan. Huomasimme yhtäkkiä joutuneemme 70-luvun kuuman po-
liittis-ideologisen kädenväännön keskipisteeseen.” Työryhmän oppikirjasta 
syntynyt suuri kirjasota riehui aikansa julkisuudessa, kunnes päättyi järjen ja 
äidinkielenopetuksen voittoon vuonna 1976. Työryhmän Riitta Korhonen, 
Kirsti Mäkinen ja Juha Rikama oppikirja hyväksyttiin, samoin kuin myö-
hemmin sen toinen ja kolmas osa. Seuraavina vuosina ilmestyivät uusitut 
osat, ja 1980-luvun alussa ilmestynyt Uuden lukion äidinkieli 1–3 oli käytössä 
1990-luvun puoliväliin saakka. ”Voi huoletta sanoa, että me kaikki kirjan 
käyttäjät uudistimme lukion äidinkielenopetuksen”, Kirsti Mäkinen sanoo.

Vuonna 1980 ilmestynyt Kirjoittajan opas (WSOY) liittyi edellä mainit-
tuun oppikirjasarjaan. Tässä kirjassa Riitta Korhonen käsitteli oikeakielisyyttä 
ja Kirsti Mäkinen erilaisia tekstityyppejä sekä kirjoittajan keinoja ja mahdol-
lisuuksia vaikuttaa lukijaan. ”Opas oli tyypillinen oman aikansa tuote, jota 
en enää menisi tarjoamaan kenellekään. Kirjoittajan opastaminen vaatisi nyt 
vähän laajempaa näkemystä ja tuoreempia esimerkkejä”, Mäkinen arvioi.

Sen sijaan Äidinkielen opettajain liiton (ÄOL) vuosikirjana ilmestynyt 
Kalevala, perinne ja koulu (ÄOL ja SKS 1985) piti sisällään ajatonta aineis-
toa. Kirsti Mäkisen toimittamassa teoksessa käydään läpi suomalaisen koulu-
järjestelmän kaikki asteet päiväkodista lukioon ja ammatilliseen opiskeluun 
ja selvitetään Kalevalan ja perinteenopetuksen silloinen tilanne sekä koulu-
perinteiden taustoja. Mukana on mm. ensimmäinen historiallinen kuvasarja 
ja tutkimusartikkeli ensimmäisistä penkinpainajaisista. Koulumaailmaan liit-
tyy myös Mäkisen toimittama Koulun tie (SYK 1986), joka ilmestyi Helsin-
gin suomalaisen yhteiskoulun täyttäessä 100 vuotta. 
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Kirsti Mäkinen kiittelee oppia ja koke-
musta, jota kertyi hänen opettaessaan kie-
liasioita Sanomien toimittajakoulussa, A-
lehdissä ja Yhtyneissä Kuvalehdissä. Itse hän 
arvioi oppineensa kirjoittamaan lehtitekstiä 
kunnolla vasta ryhdyttyään Aamulehden va-
kituiseksi avustajaksi vuonna 1987. Ajattelen kynälläni (SKS 1998) oli Mäki-
sen ensimmäinen oma tietokirja, jonka esseissä hän analysoi itselleen tärkeitä 
kirjailijoita Kivestä ja Kiannosta Salamaan ja Huoviseen. 

Suomen lasten Kalevala (Otava 2002) on Mäkiselle tärkeä teos. Lapsille tar-
koitettu suorasanainen versio runo-Kalevalasta kertoo samat seikkailut kuin 
emoteos. Pirkko-Liisa Surojeginin kuvat elävöittävät kerrontaa. Teios on löy-
tänyt lukijansa päiväkodeista ala-asteelle ja päätyy usein myös ristiäislahjaksi. 
Siitä otettiin 8. painos vuonna 2007, ja se on käännetty  myös englanniksi ja 
japaniksi. ”Moni aikuinen on tullut kertomaan, että Kalevalan maailma on 
avautunut hänellekin kirjan ansiosta”, Kirsti Mäkinen hymyilee. 

Seuraavana vuonna oli kirjoitusvuorossa Minna Canth: taiteilija ja taistelija 
(WSOY 2003), johon aloite tuli kustantajalta. ”WSOY oli aloittanut laatu-
kirjoista sarjan, joka alkoi Aleksis Kivestä. Sen seuraajaksi oli kaavailtu kirjaa 
Minna Canthista”, Kirsi Mäkinen kertoo. ”Kirjoitimme kustantajan toivo-
man kirjan Tuula Uusi-Hallilan kanssa. Tuula käsitteli Canthia yhteiskunnal-
lisena vaikuttajana, ja minä puolestani kirjoitin hänen kirjallisesta tuotannos-
taan, romaaneista, novelleista ja näytelmistä, ja siitä, miten ne vastaanotettiin 
omana aikanaan.” 

Kustantajan ehdotus johti myös Kirsti Mäkisen seuraavaan kirjaan Sam-
mon sanat (Otava 2004), joka on rautaisannos kansalliseepoksen sitaatteja ja 
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niiden selityksiä, avainsanoja ja -henkilöitä. ”Minusta tämä kirja tuo Kaleva-
lan lähemmäs omaa arkeamme, kirjoittaja arvioi. Siinä on mukana väkevää 
kalevalaista kieltä ja riemastuttavia kielikuvia, mutta selitykset ovat sopivan 
kansantajuisia.” – Samana vuonna Sammon sanojen kanssa ilmestyi Käpälän 
kosketus (Otava 2004), johon Mäkinen on kerännyt kokoelman maailman-
kirjallisuuden unohtumattomia eläintarinoita.

Seuraavan teoksensa Lollot ja kollot Kirsti Mäkinen julkaisi Otavan kus-
tantamana vuonna 2007. Vaikka kirjan nimi ja pitkälti sen sisältökin on hu-
moristinen, kysymyksessä on itse asiassa tieteellinen työ, joka juontaa juuren-
sa Mäkisen lisensiaattitutkimukseen. Lollot ja kollot käsittelee suomalaista ja 
eurooppalaista nimittelyhuumoria – tyyliin ”Porin pirut ja Huittisten hul-
lut”. Naapuria leikkisän purevasti kuvaavissa lausahduksissa kukkii mehevä 
kansanperinne, eräänlainen oman aikansa räppi. 

”Professori Matti Kuusi sanoi 1970-luvulla, ettei tällaista kirjaa kukaan 
julkaise, kun naapurien nimittelyssä käytetään usein niin rivoa kieltä”, Kirsti 
Mäkinen kertoo. ”Nykyisin tällaisia esteitä ei tunneta. Lähdeaineistoa kirjaa-
ni sain SKS:n kansanrunousarkistosta ja omista 1960-luvun laajoista kyselyis-
täni, ja täydensin aineistoa vuosikymmenten aikana sanomalehdistä, kirjalli-
suudesta ja arkistoista.” Kirjan alkuosassa on nimittelyhuumoria käsittelevä 
yleinen osuus, jota seuraa yksityiskohtainen, koko Suomen kattava pitäjä-
kohtainen luettelo kölleistä eli pilkkanimistä. Vaikka köllit voivat olla näen-
näisesti hyvinkin pilkallisia, ne osoittavat Mäkisen mukaan aitoa kiinnostusta 
naapuria kohtaan. Suuri yleisö puolestaan osoitti niin suurta mielenkiintoa 
köllejä kohtaan, että kirjasta otettiin toinen painos heti sen ilmestyttyä.
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Teoksia
Lukion äidinkieli 1–3. WSOY 1975–77, usei-
ta painoksia. (Riitta Korhonen, Kirsti Mäkinen 
ja Juha Rikama)

Uuden lukion äidinkieli 1–3. WSOY 
1981–83, useita painoksia. 

Kirjoittajan opas. WSOY 1980. (Riitta Kor-
honen ja Kirsti Mäkinen)

Kalevala, perinne ja koulu. Äidinkielen 
opettajain liitto ja SKS 1985.

Ajattelen kynälläni: esseitä, kirjoituksia. 
Toimituksia; 718. SKS 1998.

Suomen lasten Kalevala. Otava 2002, 
8. p. 2007. (kuv. Liisa Surojegin)

Minna Canth: taiteilija ja taistelija. 
WSOY 2003. (Kirsti Mäkinen ja Tuula Uusi-
Hallila)

Sammon sanat: Kalevalan sitaatteja.  
Otava 2004.

Lollot ja kollot: suomalaista naapurihuu-
moria. Otava 2007. 2. p. 2007.

Toimitettuja teoksia

Folklore tänään. Tietolipas; 74. SKS 1974. 
(toim. Hannu Launonen ja Kirsti Mäkinen)

Tutkimus ja opetus: strukturalismia. 
Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja; 76. 
Äidinkielen opettajain liitto ja SKS 1976. 
(toim. Anna-Liisa Mäenpää, Kirsti Mäkinen ja 
Eero Tarasti)

Kalevala, perinne ja koulu. Äidinkielen 
opettajain liiton vuosikirja; 32. Äidinkielen 
opettajain liitto 1985.

Koulun tie: Helsingin suomalaisen yhteis-
koulun 100-vuotisjuhlajulkaisu. Suomalai-
sen yhteiskoulun osakeyhtiö 1986.

Yön ja päivän kartta: novelleja ja tulkin-
toja. WSOY 1993.

Mistä ääni meissä tulee?: runoja ja tul-
kintoja. WSOY 1994. (toim. Satu Grünthal ja 
Kirsti Mäkinen)

Kirjoita itsesi maailman väleihin: esseitä, 
esseistä. Toimituksia; 679. SKS 1997.

Käpälän kosketus: unohtumattomia eläin-
tarinoita. Otava 2004, 2. p. 2005. (kuv. Liisa 
Surojegin)

Kirjoittanut artikkeleita, kolumneja ja 
arvosteluja lukuisiin sanoma- ja aika-
kauslehtiin sekä kirjallisuus-, perinne- 
ja opetusalan julkaisuihin. 
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Maarit Niiniluoto
Synt. 28.7.1943 Helsingissä.

Vapaa kirjailija, journalisti.
Asuu Helsingissä.
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Suomalaisen kevyen musiikin alkuvaiheet ennen sotia ja viihteen 
rooli sotavuosien aikana olivat pitkään tutkimattomia alueita itsenäisen Suo-
men historiassa. Perinteinen historiantutkimus oli sivuuttanut tyystin popu-
laarikulttuurin ymmärtämättä, miten syvälle menevä vaikutus sillä oli ollut 
kansakunnan vaiheissa. 

Yksi viihdealan kunnianpalauttajista oli tietokirjailija Maarit Niiniluoto, 
joka löysi unohtuneen populaarikulttuurin maailman 1970-luvun lopulla. 
Niiniluoto alkoi tutkia jo katoamassa olevaa kevyen musiikin perinnettä, 
hän haastatteli vanhoja mestareita ja kertoi aiheesta muillekin, eli kuten hän 
itse sanoo: ”Aloin popularisoida populaaria.” 

Maarit Niiniluoto on toteuttanut missiotaan vakuuttavalla tavalla: hän on 
kertonut iskelmämusiikista ja muusikoista kirjoissaan ja radio-ohjelmissaan 
yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Viesti on mennyt hyvin perille. Niini-
luodolle on myönnetty lukuisia tunnustuspalkintoja suomalaisen kulttuurin 
hyväksi tehdystä työstä.

Kirjoittajan uralle päätyminen oli Maarit Niiniluodolle aikoinaan itses-
tään selvä asia. Se johtui perhetaustasta: isä oli Helsingin Sanomien pää-
toimittaja ja äiti saman lehden kulttuuriosaston päällikkö. ”Pienenä luulin, 
että kaikkien isät ja äidit olivat kirjoittajia”. Maarit oli 14-vuotiaana luok-
kalehden päätoimittaja ja jatkoi sitten teini- ja osakuntalehdissä toimittajana 
ja päätoimittajana. Opiskeltuaan Helsingin ja Strasbourgin yliopistoissa hän 
pääsi Suomen Kuvalehden toimittajaksi vuonna 1970.

Suomen Kuvalehden kustantajina olivat WSOY ja Otava, jotka etsivät 
kaiken aikaa uusia lupaavia kirjoittajia. Omassa lehdessä työskentelevä Nii-
niluoto kiinnitti pian kustantajien huomion. Otava ehti ensin ja pyysi häntä 
toimittamaan Suomi lehtikuvin -kirjaa; se ilmestyi vuonna 1977. WSOY puo-
lestaan tilasi häneltä Kari Suomalaista koskevan teoksen Ihmisen ääni -sarjaan. 
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Suunnitteluvaiheessa kaksikko lisäsi teoksen pitkään aihelistaan myös huu-
morin. ”Siitä tuli kuitenkin kaikkea muuta kuin huumorikirja. Olin Kari 
Suomalaisen kanssa tiiviisti yhteydessä vuoden ajan, ja lopputuloksena oli 
ensimmäinen hänestä kirjoitettu vakava kirja”, Niiniluoto kertoo. ”Kun Kari 
Suomalaisen Ihmisen ääni ilmestyi vuonna 1977, minun nimeni oli kannessa 
vain toimittajana. Karin vaatimuksesta WSOY maksoi minulle puolet kirjan 
tuloista. Sitä myytiin 20 000 kappaletta.” – Samana vuonna Maarit Niini-
luoto siirtyi Suomen Kuvalehdestä Uuden Suomen toimitukseen.

Kari-kirjaa pidettiin niin ansiokkaana, että WSOY pyysi Niiniluotoa va-
litsemaan itse seuraavan kirjansa aiheen. ”Karin kanssa keskustellessani olin 
huomannut, että viihteellä oli ollut tärkeä rooli rintamalla – Karihan oli 
sodassa tiedotuskomppanian piirtäjänä. Jäin ihmettelemään, miten vähän 
viihdetaiteilijoitten työstä tiedettiin ja miksi tämän taiteilijajoukon tuottama 
ilo oli kokonaan unohdettu. Kunnianosoituksena heille päätin tehdä kirjan 
Esa Pakarisesta. WSOY:ssä oltiin aika hämmästyneitä. Siellä pohdittiin asiaa 
pitkään, mutta lopulta minulle näytettiin vihreää valoa.”

Niiniluoto seurasi vuoden ajan Esa Pakarista hänen keikoillaan ja näki 
läheltä, millaista suomalaisen viihdetaiteilijan juhla ja arki todellisuudessa 
oli. ”Pakarisella oli repertuaarissaan kolme roolihahmoa – Impi Umpilampi, 
Severi Suhonen ja Pekka Puupää – joiden vaatteisiin hän vuoron perään 
pukeutui ja veti lavalla läpi niihin liittyvät huumorinumerot”, Niiniluoto 
kertoo. ”Mutta näyttämön ulkopuolella Esa oli vakava mies, aivan muuta 
kuin se leppoisa rallattelija ja kaskunkertoja, johon yleisö oli tottunut. Tätä 
kirjaa tehdessäni aloin entistä enemmän kiinnostua sota-ajan viihdyttäjistä.” 
Esa Pakarisen muistelmat ilmestyivät vuonna 1980 nimellä Hanuri ja hattu. 
Teos sisältää Esa Pakarisen diskografian sekä Kari Uusitalon laatiman filmo-
grafian; uusi laitos siitä julkaistiin vuonna 1989.

Seuraavan kirjansa aiheeksi Niiniluodolle tarjottiin suomalaisen viihteen 
avainhahmoa Toivo Kärkeä, joka oli viimeinen sota-ajan viihdyttäjistä ja 
Musiikki Fazerin vaikutusvaltainen tuotantopäällikkö. Häntä kirjoittaja haas-
tatteli ja seurasi vuoden päivät, samalla tavoin kuin edellistenkin kirjojensa 
päähenkilöitä. ”Toivo Kärki oli erilainen kuin muut. Hän oli älykkö ja sa-
malla kertaa melkein mystikko – hänen esiäitinsä olikin runonlaulaja Mateli 
Kuivalatar. Opin Kärjeltä valtavasti musiikin juurista ja sen perimmäisestä 
tarkoituksesta.” 

Kirja nimi oli kysymysmerkki loppuun asti. Sitten Niiniluoto sai idean 
ja soitti Kärjelle. ”Kysyin, voisiko nimi olla Siks oon mä suruinen. Kärki 
mietti hetken ja vastasi tuskin kuuluvasti: ’Se on paras mahdollinen nimi.’” 
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Toivo Kärjen elämäkerta Siks oon mä suruinen ilmestyi Tammen kustantama-
na vuonna 1982.

Niiniluodon tutkima populaarimusiikki on oikeastaan lähellä kansanmu-
siikkia. Siksi Kaustisten kansanmusiikkijuhlista kertova Kaustinen soi oli hänelle 
mieluinen harharetki oman erikoisalan ulkopuolelle. Hän teki kirjan yhdessä 
Jorma Komulaisen kanssa ja se ilmestyi Otavan kustantamana vuonna 1984. 

Kari Suomalaisen täyttäessä 70 vuotta WSOY halusi uudistaa hänestä 
kertovan Ihmisen ääni -kirjan. Kari ehdotti Maarit Niiniluodolle, että pantai-
siin koko kirja uusiksi. ”Niin moni asia oli muuttunut kuluneen kahdentois-
ta vuoden aikana, että ihan uusi kirja siitä tulikin – ja aika hurja”, kirjoittaja 
kertoo. Karin ääni ilmestyi vuonna 1990.

1990-luvun alussa, samoihin aikoihin kun Uusi Suomi lopetettiin, Nii-
niluoto jäi vapaaksi kirjailijaksi ja journalistiksi. Hän ryhtyi mm. toimitta-
maan suosittua Iskelmäradio-ohjelmaa Yleisradiossa. Tietokirjailijana hän pa-
lasi viihteen pariin. Tällä kertaa aiheena oli legendaarinen naistrio Harmony 
Sisters, 1930-luvun puolivälissä voittokulkunsa aloittanut Valtosen sisaruskol-
mikko. Sodan aikana ja sen jälkeen taitava lauluyhtye tunnettiin paitsi koti-
maassaan myös Saksassa ja Ruotsissa.

”Vaikka sain kolme apurahaa tuohon työhön, siitä tuli rankka urakka. 
Maire oli palannut salaa Suomeen, kun taas Vera ja Raija asuivat Ruotsissa. 
Niinpä jouduin matkustamaan joka toinen viikko laivalla Ruotsiin ja joka 
toinen viikko linja-autolla Kotkaan. Temperamenttiset sisarukset muistivat 
asioita kukin tavallaan, joten haastattelin jokaista erikseen. Annoin heidän 
kertoa omat versionsa. Tuloksena oli kolme monologia, joiden välissä kulje-
tin päätarinaa kuin dekkarissa konsanaan.” 

Niiniluodon kirja toteutettiin viime hetkellä, sillä Valtosen sisarukset 
kuolivat 1990-luvun puolivälissä ja sen jälkeen. Sulle salaisuuden kertoa mä 
voisin: Harmony Sistersin tarina ilmestyi vuonna 1992 ja ruotsiksi vuotta myö-
hemmin. 

Jos Harmony Sisters oli rankka urakka Niiniluodolle, niin vielä kovem-
maksi osoittautui seuraava projekti, sotavuosien suomalaisen viihteen historia. 
Kirjayhtymän tähtäimessä oli alun perin sotavuosien antologia, jossa kulttuu-
ria oli tarkoitus käsitellä otsikolla Elämän halu. Ajatus oli, että sotien aikaisen 
viihteen kenttä katettaisiin useamman kirjoittajan yhteisvoimin ja että Maarit 
Niiniluodon osaksi tulisi musiikki. Lopulta koko kulttuurin osuus päätettiin 
kuitenkin tilata häneltä. 

Kirjoittajalla oli edellisten teostensa ansiosta hyödyllisiä taustatietoja, 
mutta muuten hän oli tyhjän päällä. Koko ajanviete-käsite oli määrittelemät-
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tä, ja sota-aikana esimerkiksi sana ”viihdytyskin” ymmärrettiin vain osak-
si propagandaa. ”Tein kirjaa kuin Iisakin kirkkoa, yhteensä kolme vuotta”, 
Niiniluoto kertoo. ”Se oli suuritöisin kirja, minkä olen kirjoittanut. Jouduin 
lopulta kuvatoimittajaksikin, ja pengoin pitkään armeijan kuva-arkistoja.” 

Lopputulos oli vaivan arvoinen: perusteellinen, tarkka ja eloisa kertomus 
taiteilijoista, jotka viihdyttivät rintamajoukkoja noina raskaina vuosina. Lisä-
arvoa tekstille tuo runsas kuvitus, jonka joukossa oli ennen julkaisemattomia 
löytöjä. On elon retki näin eli miten viihteestä tuli sodan voittaja 1939–45 ilmes-
tyi vuonna 1995. Se valittiin kulttuuritutkimuksen oppikirjaksi Helsingin ja 
Turun yliopistoissa.

Viime vuodet Maarit Niiniluoto on keskittynyt antologiakirjoittamiseen. 
Näitä teoksia ovat mm. Nainen sodassa, Suomi soi I ja Suomen kansallisbiografia. 
Georg Malmsténin syntymän 100-vuotisjuhlavuonna 2002 Ilkka Kuusisto 
tilasi Niiniluodolta mestarin elämäntyöstä aikalaishistorian, joka oli tarkoi-
tettu sekä opettajille että oppilaille – koskettihan Molli-Jori suomalaisia yli 
sukupolvirajojen. 

Teoksia
Kari Suomalainen: Ihmisen ääni. WSOY 
1977. (toim. Maarit Niiniluoto)

Suomi lehtikuvin 1947–77: Suomen lehti-
kuvaajat ry:n 30-vuotisjuhlakirja. Otava 
1977. (työryhmä: Martti Brandt, Caj Bremer ja 
Jorma Komulainen; teksti: Maarit Niiniluoto)

Esa Pakarinen: Hanuri ja hattu. WSOY 
1980, 3. p. 1989. (Esa Pakarisen muistelmat, kirj. 
Maarit Niiniluoto)

Veikko Vionoja: Talvisotapiirustuksia = 
Teckningar från vinterkriget. (teksti: Maarit 
Niiniluoto, toim. Rolando Pieraccini) Euro-
graphica 1982.

Toivo Kärki: Siks oon mä suruinen. Tammi 
1982. (kirj. Maarit Niiniluoto)

Talvisotapiirustuksia = Teckningar från 
vinterkriget. Eurographica 1982. (Veikko 
Vionoja; teksti: Maarit Niiniluoto) 

Kaustinen soi. Otava 1984. (Jorma Komulai-
nen ja Maarit Niiniluoto)

Kari Suomalainen: Karin ääni. WSOY 1990. 
(toim. Maarit Niiniluoto)

Sata kuvaa Suomesta. Otava 1992. 

Sulle salaisuuden kertoa mä voisin: Har-
mony Sistersin tarina. WSOY 1992.  
Ruotsiksi Sagan om Harmony Sisters. Sahlgren 
Förlag 1996.

On elon retki näin, eli, Miten viihteestä 
tuli sodan voittaja: viihdytyskiertueita, 
kotirintaman kulttuuria ja Saksan suhtei-
ta vuosina 1939–45. Kirjayhtymä 1995.

Georg Malmstén:Teos opettajille ja kou-
luille. 2002.

Kirjoituksia antologioihin Nainen so-
dassa (Valitut Palat 1995), Suomi soi 
I (Tammi 2004) ja Suomen kansal-
lisbiografia (SKS 2007). Kirjoittanut 
käsikirjoituksia radio- ja tv-ohjelmiin, 
elokuviin ja dokumentteihin. Laatinut 
konserttikäsikirjoituksia, luen noinut 
suomalaisen viihteen histo riasta koti- 
ja ulkomailla. 
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Erkki Norell
Synt. 20.12.1940 Helsingissä. 

Tietokirjailija, merkonomi.
Asuu Vääksyssä.
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Vaikka elinikäinen kalastusharrastus ja sitä läheisesti sivuava pitkä työ-
ura Rapala-yhtiössä katkesivat sairastumiseen, Erkki Norell ei jäänyt toimet-
tomaksi – hän ryhtyi tietokirjailijaksi. ”Olin usein haaveillut, että kirjoittai-
sin kirjan kalastamisesta”, hän kertoo. ”Myös vanha kalakumppanini Vilho 
Viksten WSOY:ltä yllytti minua usein tällaiseen hankkeeseen, mutta työkii-
reiden takia kirjoittamiseen ei jäänyt koskaan aikaa.” 1990-luvun alussa sai-
raseläkkeelle jääminen lopetti Erkki Norellin kiireenpidon; tilalle tuli paljon 
vapaata aikaa. ”Kun Ville sitten tuli taas tervehtimään, hän sanoi, että anna 
nyt se käsikirjoitus. Siitä alkoi toinen urani, tietokirjojen kirjoittaminen.”

Vuodesta 1995 lähtien Erkki Norell on julkaissut kahdeksan kalastusta, 
ravustamista ja kalamatkoja käsittelevää tietokirjaa. Hän on osallistunut vii-
den kalastusta koskevan käsikirjan kirjoittamiseen, ja hänen artikkeleitaan 
on ilmestynyt useissa kalastusalan julkaisuissa. Suomen kalastusmatkailun 
edistämisseura valitsi hänet vuoden kalamieheksi vuonna 2008. Perusteluissa 
todetaan, että Norell on kirjannut kalastuskokemuksiaan talteen seitsemältä 
vuosikymmeneltä – luultavammin tarkemmin ja pidempään kuin kukaan 
muu Suomessa. Raadin mukaan hänen teksteistään paistaa syvä rakkaus ka-
lastukseen; sen lukijatkin ovat aistineet. 

Tietokirjailijaksi ryhtyessään Erkki Norellilla oli tavallista paremmat eväät 
kirjoittaa kaloista ja kalastuksesta. Kalastusvälineitä valmistavan Rapala-yhti-
ön markkinointipäällikkönä ja viimeksi tehtaanjohtajana Irlannissa hän ehti 
yli 20 vuoden aikana läpikotaisin perehtyä alan maailmanlaajuisiin mark-
kinoihin. Työmatkat eri puolille maapalloa tarjosivat myös mahdollisuuden 
kokeilla kalastamista mm. Neuvostoliitossa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa ja 
erityisesti Rapalan päämarkkina-alueella Yhdysvalloissa. ”Kuuluisista kalave-
sistä vain Alaskan joet jäivät minulta kokeilematta, mikä hieman harmittaa”, 
Norell kertoo.
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Syvimmän tietämyksensä kalastamisesta Erkki Norell oli saanut jo ennen 
tuloaan Rapalalle. ”Kalastukseni alkoi lapsena, kun isä opetti minulle koski-
kalastuksen hienouksia kesämökkimme ohi virtaavissa koskissa Äänekosken 
Hietamalla”, Norell kertoo. Taidot ovat kulkeneet Norellin suvussa perin-
tönä sukupolvelta toiselle: Norellin isä oli saanut koski- ja perhokalastus-
oppinsa enoltaan Walter Wiikiltä, tämä puolestaan omalta enoltaan William 
Ruthilta. – Ruth tunnetaan myös miehenä, joka johdatti Juhani Ahon per-
hokalastuksen saloihin Viitasaaren Huopanankoskella!

Ensimmäisen kirjansa Erkki Norell kirjoitti nimenomaan perhoista: Elä-
mäni perhot ilmestyi WSOY:n kustantamana vuonna 1995. Se on eräänlainen 
perhohistoriikki, jossa kerrotaan vanhoista perhoista tositarinoiden kautta. 
”Tämä kirja liikkuu tietokirjan ja kaunokirjan välimaastossa”, kirjoittaja itse 
sanoo. ”Perhoja koskevat asiatiedot sinänsä pitävät paikkansa; lukija löytää 
ne kirjassa olevien juttujen kautta.” Tyypillinen esimerkki on tarina kahdes-
ta legendaarisesta perhosta, Kalkkisten vaaleasta ja tummasta. Norell kertoo, 
miten pankinjohtaja J. O. Wasastjärna toi ensimmäisen maailmansodan loppu-
vaiheissa englantilaisia vieraitaan Kalkkistenkoskelle kalastamaan. Vieraille 
annettiin malliksi muutamia Kalkkisten isoja siikaperhoja ja myös syksyllä 
käytettäviä ns. vesiperhoja. Englantilaiset saivat mukaansa Lontooseen näyt-
teet perhoista, joista piti sidottaman oikeat jäljitelmäperhot. Seuraavana kesä-
nä uudet sidokset olivat Kalkkisten Kalastusklubin jäsenten käytössä. Levot-
tomien aikojen takia kokeilut brittien perhoilla jäivät kuitenkin kesken.

Norellin esikoisteos herätti niin suurta mielenkiintoa, että hän kirjoitti 
seuraavana vuonna pienen perhokirjasen nimeltä Kalaretkien perhonsidonta-
opas (WSOY 1996). Tällä kertaa kysymyksessä oli puhdas oppikirja, joka 
kertoo kuvin ja tekstein perhonsidonnan vaiheet alusta loppuun. Kirja on 
tehty taskukokoiseksi, jotta kalaretkelle lähtijä voi ottaa sen mukaansa ja vil-
kaista paikan päällä lisätietoja tarpeensa mukaan.

Perhokalastajan vuodessa (WSOY 1997) Erkki Norell käsittelee perhoka-
lastuksen tekniikkaa ja taktiikkaa Seppo Polameren kuvituksen tukemana; 
Polameri on kuvittanut useita muitakin Norellin myöhempiä kirjoja. Perho-
kalastajan vuoteen mahtuu tiukan asian lisäksi jälleen tarinoita, ja nyt mukana 
on myös kalaruokareseptejä: ”Kustannustoimittaja Elsi Saariahon pyynnöstä 
laitoin mukaan tarkat reseptit niistä aterioista, joita kirjan jutuissa nautittiin”, 
Norell sanoo.

Erkki Norell teki 1970–80-luvulla pitkiä työmatkoja eri puolille maa-
palloa. Työmatkojen yhteydessä Rapalan myyntimiehelle ja intohimoiselle 
kalastajalle avautui usein mahdollisuuksia hakea tuntumaa paikallisiin kala-

Erkki Norell  195



vesiin. Näistä Norellin kokemuksista syntyi kirja Kaukana kalassa (WSOY 
1999), joka kertoo klassisista kalastusparatiiseista maailmalla. Mukaan mah-
tuu epätavallisempiakin kohteita, kuten Baikal-järvi, jossa kirjoittajan mu-
kaan ”oli oikein mainioita kalapaikkoja”, ja Las Vegas: ”Las Vegasia ei ehkä 
ensimmäisenä yhdistetä kalastukseen, mutta senkin lähellä, Hooverin padon 
yläpuolella on erinomaiset Lake Mead -järven kalavedet”, Norell kertoo. 

Kalapäiväkirjani kertomaa (WSOY 2001) on aivan erilainen kalakirja. Se 
on yksityiskohtaisiin muistiinpanoihin ja tarkasti piirrettyihin karttoihin pe-
rustuva analyysi Hietaman kylän läpi virranneista kotikoskista. Kirjaan on 
talletettu syöntipaikat, vuoden- ja vuorokaudenajat, vesitilanne, ilman lämpö-
tila ja muut säätekijät, sillä kuten kirjoittaja sanoo ”kalan syönti on monen 
yhtälön summa”. Kalapäiväkirjani kertomaa on myös ekologinen hätähuuto 
Suomen kalakannan puolesta. Merialueiden ja sisävesien kunto on kokeneen 
kalastajan silmissä huonontunut dramaattisesti. ”Esimerkiksi taimenkanta on 
täysin degeneroitunut. Väitän, että jos taimenen istutukset lopetetaan, Suo-
messa ei ole viiden vuoden kuluttua yhtään kunnonkokoista taimenta”, 
Erkki Norell sanoo. 

Norellin seuraava kirja, Kalaretkieni Lappi (WSOY 2004), onkin nostal-
ginen matka vuosiin, jolloin luonnon saastuminen ei varjostanut kalamiehen 
retkiä ja jolloin Lapin korvissa voi vaeltaa törmäämättä turistien jälkiin. No-
rell kuvaa kirjassaan Lapin historiaa, lähinnä Inarin seuduilta ja Itä-Lapista. 
”Olen aina ollut Lapin-fani, suosikkini oli Teno”, hän sanoo. ”Mutta ikävä 
kyllä se kaikki on enää vain nostalgiaa, sillä minun Lappiani ei enää ole.” 

Nostalgiaa tulvii myös Norellin kalastusmuistoista seitsemältä vuosikym-
meneltä kertova Jopas sattui…, jonka hän kirjoitti uudelle kustantajalle, Ota-
valle vuonna 2005. ”Kaikki sai alkunsa siitä, 
että kirjoitin sarjan kalastusjuttuja Metsästys 
ja kalastus -lehteen. Suomalaisen Kirjaker-
hon Sirkka-Liisa Leskinen kiinnostui niistä 
ja suositteli Otavalle kirjan tekemistä”, No-
rell kertoo. 

Kirjakerhon mukanaolo takasi kirjalle 
laajan levikin, ja Seppo Polameren kuvit-
tamat tositarinat vakiinnuttivat lopullisesti 
Erkki Norellin paikan suomalaisten kalas-
tuskirjailijoiden kärkijoukossa. ”Norellin 
teksteissä on aina ihastuttanut se viaton vil-
pittömyys, puhdas rakkaus kalastukseen, joka 
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kirkastaa ja kohottaa kaiken 
hänen kirjoittamansa omaan 
sarjaansa”, arvioi Eeva-Kaa-
rina Aronen Helsingin Sa-
nomissa toukokuussa 2005.

Ravustajan kirjassa (Otava 2007) Norell syventyy vaihteeksi rapujen maa-
ilmaan ja selvittää muun muassa, miten ja milloin aggressiivinen täplärapu 
tuotiin Suomeen rapuruton tuhoamiin vesiin. Täplärapu on vallannut asteit-
tain niitäkin alueita, jonne jo jääkauden jälkeen vesissämme viihtyneet joki-
ravut ovat jääneet. Kirja esittelee pyydykset ja pyyntimenetelmät ikiaikaisista 
merroista nykyisiin muovipyydyksiin. Mukana on tietopaketti pyyntiluvista, 
rapujen rauhoitusajasta ja pyydysten käsittelystä rapuruton välttämiseksi. 

Reseptipuoli on jälleen hyvin edustettuna. ”Minusta täpläravut ja jokira-
vut ovat yhtä hyviä, mutta kaukomaiden pakasteravut jäävät selvästi jälkeen”, 
Erkki Norell tiivistää.

Teoksia
Elämäni perhot. WSOY 1995.
Kalaretkien perhonsidontaopas. WSOY 1996.
Perhokalastajan vuosi. WSOY 1997. (kuv. 
Seppo Polameri)
Kaukana kalassa. WSOY 1999.
Kalapäiväkirjani kertomaa. WSOY 2001.
Kalaretkieni Lappi. WSOY 2004. (kuv. Seppo 
Polameri)
Jopas sattui…: kalastuskommelluksia seit-
semältä vuosikymmeneltä. Otava 2005. (kuv. 
Seppo Polameri)

Ravustajan kirja. Otava 2007. (kuv. Seppo 
Polameri)

Osallistunut useiden kalastuskirjojen 
toimittamiseen ja kirjoittanut artik-
keleita lukuisiin kalastusalan julkai-
suihin.
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Heikki Oja
Synt. 20.5.1945 Helsingissä. 

Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja,  
tähtitieteen dosentti, fil. toht.

Asuu Helsingissä.
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Suomalaisten tietokirjailijoiden joukossa tähtitieteen dosentti 
Heikki Ojalla on hallussaan lyömätön ennätys: hänen toimittamiensa teosten 
yhteenlaskettu painosmäärä lasketaan miljoonissa! Hämmästyttävän tosiasian 
selittää se, että Heikki Oja on toimittanut 30 vuoden ajan Helsingin yliopis-
ton almanakkaa, joka on ollut takuuvarma myyntimenestys läpi vuosikym-
menien. ”Parhaina vuosina 1970-luvun lopulla kalenterien painosmäärä oli 
yli puoli miljoonaa”, tekijä kertoo. Nykyisin Heikki Ojan johtama yliopis-
ton almanakkatoimisto tekee 80-sivuista kalenteria, jota painetaan vuosittain 
runsaat 100 000 kappaletta.

Huimien painosmäärien kalenterien toimittaminen on kuitenkin leipä-
työtä, kuten Heikki Oja itse toteaa: hän on tehnyt ne viran puolesta. Var-
sinaisen tietokirjailijan uransa hän on luonut tähtitieteen kansanomaistaja-
na. Heikki Oja toimi pitkään alan harrastajien yhdistyksessä Ursassa ja on 
julkaissut yli kolmekymmentä tähtitiedettä käsittelevää tietokirjaa. Niiden 
lisäksi Oja on tullut suurelle yleisölle tutuksi asiantuntevista kommenteistaan 
tiedotusvälineissä. Hän on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuosina 
1979 ja 2000, Helsingin yliopiston tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1985 
ja Suomen tietokirjailijoiden Warelius-palkinnon vuonna 2003.

Heikki Oja arvelee saaneensa taipumukset tieteisiin ja kirjoittamiseen 
kotoaan. ”Isäni oli historiantutkija, äitini suomen kielen lehtori ja minusta 
tuli kirjojen suurkuluttaja”, hän kertoo. ”Asuimme Kouvolassa aivan kir-
jaston vieressä, ja yhtenä vuonna olin kuulemma sen suurin lainaaja.” Ava-
ruusajan alku suuntasi pojan ajatukset taivaalle: ”Olin 12-vuotias, kun en-
simmäinen Sputnik kulki valopisteenä taivaalla ja radiosta kuunneltiin sen 
piipitystä.” 

Teininä Heikki Oja kirjoitti ahkerasti pikkuveljen kanssa julkaisemaansa 
lehteen, mutta yliopistossa kaiken ajan veivät fysiikka, matematiikka ja tähti-
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tiede. Filosofian kanditaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen hän ryhtyi Apollo 
11:n kuulennon innoittamana taas kirjoittamaan lehtijuttuja. Koska avaruus-
tutkimuksen paras tietämys oli siihen aikaan Neuvostoliitossa, hän opetteli 
lukemaan venäjää ja tilasi kotiinsa Pravdan, mitä lähipiiri vähän ihmetteli. 
”Tosiasiassa Pravda oli lähes ainoa lähde, josta sai reaaliaikaista tietoa esimerkiksi 
Neuvostoliiton planeetta- ja kuuluotainten lennoista”, Oja sanoo.

1970-luvun alussa valmistunut väitöskirja toi Heikki Ojalle työpaikan 
Helsingin yliopiston tähtitieteen laitokselta, ja hän on viihtynyt Tähtitor-
ninmäellä 35 vuoden ajan. ”Kirjanteon makuun pääsin, kun Martti Tiuri ja 
Juhani Kakkuri olivat lukeneet juttujani Avaruusluotain-lehdessä ja pyysivät 
minua kirjoittamaan artikkelin heidän toimittamaansa kirjaan.” Artikkeli jul-
kaistiin kirjassa Tekokuut palveluksessamme, joka ilmestyi Kirjayhtymän kus-
tantamana vuonna 1974.

Samoihin aikoihin Oja oli Juhani Westmanin kanssa tekemässä opinto-
monistetta avaruuslennoista. Materiaalia tuli niin paljon, että sen monistami-
nen olisi tullut kalliiksi, ja kirjoittajat kääntyivät Gummeruksen puoleen. Se 
julkaisi työn nimellä Kohti tähtiä (1975). 

Kahden kirjan veteraanina Heikki Oja rohkeni nyt ehdottaa Kirjayhty-
mälle tähtitiedettä ja avaruustutkimusta käsitelevän tietokirjan julkaisemista. 
Kustantaja kieltäytyi yhteistyöstä ilmoittaen, ettei Suomen kokoisessa maassa 
riitä ostajia tällaisille kirjoille.

Enemmän vastakaikua Heikki Oja löysi Tähtitieteellisen yhdistyksen 
Ursan piiristä. Hän ryhtyi Tähdet ja avaruus -lehden toimitussihteeriksi ja 
myöhemmin Ursan julkaisupäälliköksi. Ursa otti kustantaakseen Ojan ja 
fyysikko Raimo Keskisen kirjan Mustaa aukkoa etsimässä (1977), eikä yh-
distyksen tarvinnut katua ratkaisuaan. Kirja oli menestys, joka poiki neljä 
painosta ja myi noin 8 000 kappaletta. Toinen mokoma myytiin Virossa, kun 
maan tähtitieteilijäkollegat hoitivat kirjan käännöksen. Valtaosa Heikki Ojan 
myöhemmästä tuotannosta onkin ilmestynyt Ursan kustantamana. 

Samoihin aikoihin Helsingin yliopiston tähtitieteen laitoksella avautui 
uusi assistentin toimi, jossa päätehtävänä oli yliopiston almanakan toimit-
taminen. Heikki Oja otti tehtävän vastaan ja pitää sitä jälkeenpäin onnen-
potkuna. ”Osallistuin laitoksen tutkimus- ja opetustyöhön, mutta minulla 
oli mahdollisuus käyttää työaikaani myös tähtitieteen popularisointiin – asia, 
jota laitoksen johtokin piti tärkeänä”, hän kertoo. ”Kirjat ja uutiset nostivat 
tähtitiedettä julkisuuteen, ja alan arvostus kasvoi.”

1970-luvun lopulla Heikki Oja joutui tekemään tietokirjoja ikään kuin 
vastustajien ehdoilla. Suomessa näet ilmestyi epämääräisiä avaruutta ja tähtiä 
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käsitteleviä opuksia, joita Oja kritisoi tieteellisin perustein kirjoissaan Tuli-
palloja taivaalla (1978) ja 1982 kun planeetat kohtaavat (1979). Kun Einsteinin 
syntymästä oli kulunut 100 vuotta, yliopistossa järjestettiin suurmenestyk-
seksi noussut Studia Generalia -sarja. Ojan toimittama Albert Einstein – tutki-
ja ja ihminen (1979) kokosi seminaarin luennot yksien kansien väliin. Vuonna 
1982 ilmestynyt Planeetat on Heikki Ojan ja Markku Poutasen kirjoittama 
yleisesitys aurinkokunnan planeetoista. Sen seuraajia ovat teokset Aurinko-
kuntamme (1990) ja Saturnuksen taakse (2000); neljäs kirja sarjaan on tekeillä.

Vuonna 1982 Heikki Oja kirjoitti päätyöhönsä liittyvän kirjan Allakka-
tieto (Weilin+Göös), joka käy läpi almanakan historiaan, merkkipäiviin, 
tähtitieteelliseen tietoon ja säähän liittyvät tekijät vuoden kierrossa. Samaa 
aihepiiriä käsittelevä Aikakirja (Otava 1999) oli Tie-
to-Finlandia-ehdokkaana. ”Kirjoitin tämän kirjan oi-
keastaan nostaakseni esiin oman alani, kalenterin te-
kemisen”, Oja sanoo. ”Olen toimittanut keltakantista 
almanakkaa vuodesta 1978 lähtien. Viime aikoina tä-
mäkin työ on kuulunut almanakkatoimiston liiketoi-
minnan piiriin, siitä huolimatta emme tingi kalenterin 
tieteellisestä tarkkuudesta.” 

Tähtitieteen perusteet (Valtion painatuskeskus 1984) 
on Heikki Ojan yhdessä muiden kanssa toimittama yli-
opistollinen oppikirja, joka on ilmestynyt myös saksak-
si ja englanniksi. Kirjasta on otettu useita uudistettuja 
painoksia, viimeksi Ursan julkaisemana vuonna 2004. 

Aivan toisenlainen lukijakunta, 5–6-vuotiaat lap-
set, on kohteena kirjassa Antti katsoo tähtiä (1986), jo-
hon Leea Kröger piirsi kuvat. ”Idean tähän kirjaan sain 
omilta lapsiltani”, hän kertoo. ”Huomasin, että kaiken-
ikäiset lapset tarvitsevat oikealla tavalla esitettyä tietoa 
tähdistä.” Jatko-osa Antti katsoo kuuta ilmestyi vuonna 
1989. Varttuneemmalle nuorisolle tarkoitettu Polaris 
(1994) puolestaan on ehtinyt jo kuudenteen uusittuun 
painokseensa; kirjaa on myyty yli 10 000 kappaletta.

Tähtitieteilijällä on se etu, että hän tietää hyvissä 
ajoin etukäteen tulossa olevat merkkitapaukset. Tätä 
etua Heikki Oja kollegoineen hyödynsi kirjassa Komee-
tat (1983), joka ennakoi Halleyn komeetan ohilentoa. 
Samaten Auringonpimennykset (1998) oli sopivasti saa-
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tavilla, kun ihmiset etsivät asiasta lisätietoa vuoden 1990 auringonpimen-
nyksen lähestyessä. Seti: vieraan älyn etsintä (Ursa 1994) on Ojan toimittama 
artikkelikokoelma, jossa kirjoittajat päättelevät, että avaruudessa on oltava 
elämää. ”Joko ne tulevat tänne tai me menemme sinne”, Oja tiivistää kirjan 
sanoman.

Vuosittain julkaistava tähtitieteen vuosikirja Maailmankaikkeus päivittää 
maailmankaikkeutta koskevat tiedot, sisältää tiiviin esityksen tähtitieteen pe-
rusasioista ja tutkimuksen tuoreimmat edistysaskeleet. Heikki Oja on ollut 
toimittamassa teosta alusta lähtien eli vuodesta 1999 lähtien, viime vuosi-
na Asko Palviaisen kanssa. Vuosikirja ilmestyi yhdeksännen kerran vuonna 
2007. Vuonna 2000 Otavan julkaisema Päivien kirjan Oja teki Sami Feiringin 
kanssa; se on eräänlainen jatko Aikakirjalle ja käy läpi vuoden kaikki päivät 
niihin liittyvine tietoineen. ”Näyttää kuitenkin siltä, että Internet on vienyt 
pohjan tämäntyyppisiltä kirjoilta”, Heikki Oja arvioi. ”Netistä saa etsimänsä 
tiedot nopeasti ja ilmaiseksi.”

Sibeliuksesta Tuonelaan (2003) on arvoituksellinen kirjan nimi, joka au-
keaa vasta alaotsikosta ”aurinkokuntamme kiehtova nimistö”. Tähän kirjaan 
Heikki Oja on kerännyt suomalaiset nimet, joita on annettu aurinkokun-
tamme taivaankappaleille. ”Asteroideilla on yli sata suomalaista nimeä ja 
planeetoilla vajaat sata”, Oja kertoo. ”Mielenkiintoinen on viime vuonna 
joukkoon ilmestynyt nimi Koitere. Voi vain arvailla, mistä se on keksitty 
– nimeämistoimikunnassa kun ei ole suomalaisia jäseniä.”

Teoksia
The Two-Body Problem in The Theory of 
Gravitation without Potential. Annales 
Academiae scientiarum Fennicae A 6; 377. Suo-
malainen tiedeakatemia 1971. (väitöskirja)

Kohti tähtiä. Gummerus 1975. (Juhani West-
man ja Heikki Oja)

Mustaa aukkoa etsimässä. Julkaisuja; 8. Ursa 
1977, 4. p. 1981. (Raimo Keskinen ja Heikki 
Oja)

1982 kun planeetat kohtaavat. Julkaisuja; 10. 
Ursa 1978. (Antti Jännes ja Heikki Oja)

Tulipalloja taivaalla. Julkaisuja; 9. Ursa 1978.

Planeetat. Julkaisuja; 16. Ursa 1982. (Heikki 
Oja ja Markku Poutanen)

Allakkatieto. Weilin+Göös 1982, 2. p. 1983.

Komeetat. Ursa 1983. (useita kirjoittajia)

Antti katsoo tähtiä. Julkaisuja; 26. Ursa 1986. 
(Leea Kröger ja Heikki Oja)

Tähtien taakse. WSOY 1987.

Ideasta kirjahyllyyn eli Miten voin jul-
kaista ja myydä yleistajuisen tiedekirjan 
tämän päivän Suomessa – ja säilyä hengissä. 
Tieteellisten seurain valtuuskunta 1987. (kuv. 
Jyrki Nykänen)

Antti katsoo kuuta. Julkaisuja; 39. Ursa 1989. 
(kuv. Jyrki Nykänen)

Auringonpimennykset. Julkaisuja; 40. Ursa 
1988. (Juha Kakkuri, Heikki Oja ja Reino 
Anttila)
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Aurinkokuntamme. Julkaisuja; 41. Ursa 1989. 
(Heikki Oja ja Markku Poutanen)

Avaruuden tähtitarha. WSOY 1993, 
3. p. 1998. (piirrokset Peik Bäckström)

Polaris: nuorten tähtitieto. Julkaisuja; 50. 
Ursa 1994, 5. uus. p. 1999, 6. uus. p.  
2004 nimellä Polaris: koulun tähtitieto. (piirrok-
set: Jyrki Nykänen ja Heikki Oja)

Aikakirja. Otava 1999, 3. p. 2000. (Saatavana 
myös verkkoversiona Aikakirja 2007 Helsingin 
yliopiston almanakkatoimiston sivuilta)

Saturnuksen taakse: 1990-luvun löytöret-
ket aurinkokunnassamme. Julkaisuja; 74. Ursa 
2000.

Päivien kirja. Otava 2000. (Sami Feiring ja 
Heikki Oja)

Sibeliuksesta Tuonelaan: aurinkokuntamme 
kiehtova nimistö. Julkaisuja; 85. Ursa 2003.

Toimitettuja teoksia

Albert Einstein: tutkija ja ihminen. Julkai-
suja; 11. Ursa 1979. (toim. Heikki Oja ja Osmi 
Vilhu)

Messierin luettelo: ohjeet taivaan kau-
neimpien tähtijoukkojen, sumujen ja galak-
sien löytämiseksi. Ursa 1980, 2. p. 1985. 

Uusia ikkunoita maailmankaikkeuteen. 
Julkaisuja; 20.Ursa 1983. (toim. Kalevi Mattila 
ja Heikki Oja)

Reino Anttila et al.: Tähtitaivaan arvoi-
tuksia. Julkaisuja; 23.Ursa 1984. (toim. Arja 
Kyröläinen ja Heikki Oja)

Maapallo ja avaruus. Julkaisuja; 25. Ursa 
1984. (toim. Mauri Valtonen ja Heikki Oja)

Tähtitieteen perusteet. Valtion painatuskeskus 
1984, 4. uud. laitos Ursa 2004. (toim. muiden 
kanssa)

Juhani Westman: Avaruuden saaret. Julkaisu-
ja; 30. Ursa 1986. (toim. Markus Hotakainen ja 
Heikki Oja)

Pentti Alhonen et al: Seti: vieraan älyn 
etsintä. Julkaisuja; 52. Ursa 1994. 

Maailmankaikkeus: tähtitieteen vuosikirja. 
Ursa 1999–. (vuodesta 2005 toisena tekijänä 
Asko Palviainen).

Kirjoittanut tähtitiedettä koskevia 
artikkeleita sanoma- ja aikakausleh-
tiin sekä novellikokoelman Jäinen lo-
hikäärme (Tampereen Science Fiction 
-seura 2001). Toiminut asiantuntijana 
lukuisissa radio- ja televisio-ohjelmis-
sa.
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Eero Paloheimo
Synt. 14.6.1936 Helsingissä.

Tietokirjailija, tekn. toht.
Asuu Tuusulassa.
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”Kolmekymmentä vuotta kestänyt maailmanpelastusprojekti.” 
Näin tiivistää Eero Paloheimo yhdeksän tietokirjaa käsittävän tuotantonsa, 
jossa hän pohtii nykyihmiskunnan perimmäisiä kysymyksiä: maapallon tule-
vaisuutta sekä elollisen luonnon ja ympäristön tilaa. 

Eero Paloheimo ei suosi kirjoissaan sovinnaisia ajatusmalleja. Päinvas-
toin: hän esittää usein radikaaleja ratkaisuja, jotka ovat loogisesti perusteltuja 
– kirjoittajalla onkin meriitteinään mm. kaksi tekniikan väitöskirjaa raken-
teiden lujuudesta. 1960-luvulla Paloheimo asui kaksi vuotta Saksassa ja vuo-
den Ruotsissa. Esijännitettyjä siltoja käsittelevä väitöskirja syntyi Münchenin 
Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1965. Teknillisessä korkeakoulussa hän 
väitteli vuonna 1970 aiheenaan rakenteiden varmuus. Sittemmin Palohei-
mo on toiminut paitsi oman insinööritoimistonsa suunnittelijana myös kaksi 
kautta vihreiden kansanedustajana ja viisi vuotta puurakentamisen professo-
rina Teknillisessä korkeakoulussa.

Paloheimo sai valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1982 Suomen 
kehittämismahdollisuuksia käsittelevästä kirjastaan Suomi – mahdollinen maa 
(WSOY 1981). Seuraavasta, globaaleja ongelmia käsittelevästä teoksestaan Maa 
(WSOY 1985) Paloheimo vastaanotti Lauri Jäntin palkinnon vuonna 1986.

”Minulle syntyi jo opiskeluaikana sellainen käsitys, että maailma on me-
nossa väärään suuntaan”, Paloheimo kertoo. ”Aiheen käsittely kuitenkin 
lykkääntyi, koska pyöritimme kaverini kanssa yhteistä insinööritoimistoa. 
Päätimme 1960-luvun alkupuolella, että kun tulemme nelikymppisiksi, pi-
dämme kummatkin sapattivuoden.” 

Omana vapaavuotenaan 1976 Paloheimo kävi maailmanlaajuisten ongel-
mien kimppuun, vaikka tuolloin elettiin vielä aikaa, jolloin näihin asioihin 
ei kiinnitetty suurtakaan huomiota. Kirjassaan Maailma: alustava luonnos Pa-
loheimo rikkoi piintyneitä ennakkoluuloja. Hän valitsi tutkimuskohteek-
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seen neljä mahdollisimman erilaista maata, Intian, Perun, Neuvostoliiton ja 
Yhdysvallat, ja ryhtyi laajojen taustatietojen ja henkilökohtaisten kokemus-
ten avulla analysoimaan niiden kulttuurista ja yhteiskunnallista tilannetta.  
Paloheimo rikkoi piintyneitä ennakkoluuloja ja tehden vertailuja eri mai-
den välillä ja yhdistelemällä aineistoja esitti teorian siitä, miten kehitys tulee 
noissa maissa jatkumaan. ”Vietin kussakin maassa lähes kolme kuukautta ja 
tarkkailin ruohonjuuritasolta, millaista elämä niissä oli. Olisin halunnut mu-
kaan myös Kiinan, mutta sinne en päässyt; helppoa ei ollut tutustuminen 
myöskään Neuvostoliittoon.” Kustantajankin löytäminen oli kirjailijan mu-
kaan vaikeaa, kun kaikki arkailivat Neuvostoliitto-osuutta; esikoisteos ilmes-
tyi sitten WSOY:n kustantamana vuonna 1977. 

Debyyttikirjailijan teos herätti kiinnostusta ja myös kysymyksiä siitä, 
miten tietokirjailijan teoriat mahtaisivat sopia Suomeen. Paloheimo vastasi 
kirjoittamalla uuden kirjan, jossa hän sovelsi aikaisempaa malliaan Suomeen. 
Kirja ilmestyi vuonna 1981 nimellä Suomi – mahdollinen maa (WSOY). ”Esi-
tin kirjassa konkreettisia ajatuksia siitä, millä tavalla teollisen valtion tulisi 
kehittyä. Totesin, että Suomi voisi olla oikean kehityksen esimerkkivaltio”, 
Paloheimo kertoo. Kirjassa hän toi esiin ns. seepra-mallin, jossa moderni tek-
niikka ja ihmisläheinen, ympäristöarvoja kunnioittava elämäntapa lomittuvat 
sulassa sovussa; pelkistettynä esimerkkinä on verkkojaan kokeva kalastaja, jol-
la on taskussaan matkapuhelin. Suomi – mahdollinen maa iski ajan hermoon, 
vihreä liikekin oli juuri syntymässä. Kirjan ajankohtaisuudesta kertoo myös 
Paloheimon saama valtion tiedonjulkistamispalkinto.

Seuraavana oli vuorossa globaali projekti, joka sai nimen Maa (WSOY 
1985). Tässä kirjassa Paloheimo pohtii filosofisesti, mihin suuntaan maail-
man pitäisi kehittyä. Aihe oli taas ajankohtainen, sillä juuri samaan aikaan 
Pekka Kuusi julkaisi teoksensa Tämä ihmisen maailma. ”Kirjastani tuli aika 
teoreettinen”, Paloheimo toteaa. Teokselle myönnetyn Lauri Jäntin pal-
kinnon perusteluissa kuitenkin todettiin, että kirjassa on erittäin runsaasti 
asiatietoja ja että ”luistava, paikoin epäsovinnaisenkin persoonallinen tyyli 
sulattaa ne kokonaisuudeksi, joka ei asiapitoisuudestaan huolimatta ole ras-
kaslukuinen.”

”Olin tässä yhteydessä alkanut kiinnostua elämäkeskisestä etiikasta ja et-
sin vastausta kysymyksiin maapallon tulevaisuuden eettisestä ratkaisusta ja 
ihmisen suhteesta luontoon. Näitä kysymyksiä ei silloin Suomessa paljo-
akaan teoreettisesti käsitelty.” Etsinnän tuloksena syntyi Maan tie (WSOY 
1989), joka käsittelee Eero Paloheimon filosofisia ja eettisiä perusteita niil-
le ratkaisuille, joita maapallolla tarvitaan. Merkittäväksi ja välttämättömäksi 
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vaihtoehdoksi perinteiselle ihmiskeskiselle etiikalle nousee elämäkeskinen, 
ympäristökysymykset huomioon ottava etiikka .

Eero Paloheimon viides kirja Välit selviksi – ja joka suuntaan (WSOY 
1991) on pamfletti. Sen runkona on kolme pitkää kirjettä Paloheimon kans-
sa debattia käyneille Pentti Linkolalle, Martti Tiurille sekä Claes ja Jan-Otto 
Andersonille. Niin kuin aikaisemminkin, tässä oli vastaus Paloheimon edel-
lisen teoksen herättäneeseen keskusteluun. ”Kirjoitin pamfletissani tietoisesti 
räväkämmin kuin muissa kirjoissani”, hän sanoo. ”Esitin, miten ja miksi olin 
eri mieltä kuin ystäväni. Erittelin argumentit, joiden perusteella katsoin ole-
vani oikeassa.” Paloheimo olisi julkaissut kirjassa myös saamansa vastauskir-
jeet, mutta luopui ajatuksesta, kun Linkola ei vastannut tiedusteluihin. 

Kirjassaan Syntymättömien sukupolvien Eurooppa (WSOY 1996) Paloheimo 
muutti tarkastelukulmaa. Hänen mielestään maailman tilaa oli jo analysoitu 
riittävästi, nyt tarvittiin konkreettisia ratkaisuja. ”Kohteena oli Eurooppa ja 
pyrin osoittamaan laskelmien ja taustatietojen avulla, miten maanosan ener-
giaan liittyvät asiat, liikenne, tuotanto ja maankäyttö olisi järjestettävä”, Pa-
loheimo kertoo. ”Se oli iso homma, mutta lopputuloksena oli pitkälle viety 
suunnitelma maanosan kehittämiseksi.” Kirjoittaja kävi pariinkin otteeseen 
esittelemässä työtään EU:ssa, jossa sitä pidettiin kuitenkin liian radikaalina. 
Muualla maailmassa Paloheimon ajatukset herättivät suurempaa kiinnostusta 
– kirja on käännetty mm. kiinaksi. ”Viime vuosikymmenen aikana on kyllä 
Euroopassakin huomattu, että monet tekniset ratkaisut, kuten internet ja au-
tojen navigointi, ovat muuttuneet käytännöksi, kuten kirjassani ennakoin.”

Sisällöltään laajin Eero Paloheimon teoksista on Megaevoluutio (WSOY 
2002), jossa hän laajentaa mittakaavan maapallolta maailmankaikkeuteen. Kir-
ja käsittelee maailmankaikkeuden kehitystä alkuräjähdyksestä nyky päi vään ja 
pyrkii ennustamaan planeettamme tulevaa kehitystä. Paloheimo pohtii, miten 
tärkeä maapallo on ja onko se ainutlaatuinen. Entä mikä on todennäköisyys, 
että elämää on jossain muuallakin, jossain miljardeista etäisistä galakseista? 

Paloheimon mielestä on äärettömän epätodennäköistä, että planeetta 
Maa olisi ainoa paikka maailmankaikkeudessa, jossa on elämää. ”Kirjani nimi 
Megaevoluutio viittaa siihen, että jos teemme tyhmiä ratkaisuja, maapallon 
tietoinen elämä tuhoutuu, vaikka sellainen voi jatkua joillakin muilla pla-
neetoilla, muissa galakseissa. Olemme läpäisemässä maailmankaikkeuden kat-
tavaa karsintaa, jossa katsotaan onko ihmiskunta riittävän viisas jatkaakseen 
tästä eteenpäin. Elämme totuuden hetkeä.”

Vuonna 2004 suomeksi ja englanniksi ilmestyneessä kirjassaan Struk-
tuuri (Terra Cognita) Eero Paloheimo vertailee noin 500 valokuvan avulla 
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luonnon ja rakennetun ympäristön hämmästyttäviä 
yhtäläisyyksiä. Paloheimon mukaan luonnon struk-
tuurit ovat pohjana kaikessa meidän kulttuurissam-
me. Luonnon merkitys kulttuurille on aivan rat-
kaiseva: millainen luonto, sellainen kulttuuri. Tämä 
koskee taidetta, tiedettä ja arjen elämää. Luonnon-
mukaisuus on esteettinen prinsiippi, joka läpäisee 
kaiken mitä ihminen tekee. ”Kulttuuri on meidän 
huomaamattamme sidottu luontoon, ja senkin takia 
luonnon säilyttäminen on välttämätöntä. Emme saa 
luoda ympäristöämme vain talouden ehdoilla.” 

Afrikka ja sen vaikeasti ratkaistavat ongelmat 
ovat Eero Paloheimon seuraavan kirjan – Tämä on 
Afrikka (WSOY 2007) – aiheina. Hän kuvaa aluksi omakohtaisia kokemuk-
siaan Afrikasta, mutta toteaa lopun esseenomaisessa luvussa tiukkaan sävyyn, 
että teollistuneen maailman pitää suhtautua tosissaan Afrikan ongelmiin. Iso 
maanosa ei voi tuhoutua ilman, että siitä koituu vakavia vaikeuksia muulle 
maailmalle. Paloheimon mukaan Afrikkaan suhtautumista on vaikeuttanut 
kehittyneiden maiden väärä asenne: ”On tunnustettava, että länsimaista hy-
vinvointimallia on turha tuputtaa afrikkalaisiin valtioihin ja että kehitysavun 
tärkein tavoite on tehdä itsensä tarpeettomaksi”, Eero Paloheimo sanoo.

Teoksia
Das Problem der Sicherheit besonders der 
durch Biegung beanspruchten Spannbe-
tonbrücken. [s.n.] 1963. (väitöskirja, Fakultät 
für das Bauwesen der Technischen Hochschule, 
München)

On The Reliability of Structural Ele-
ments And Structures.Teknillinen korkek-
oulu 1970. (väitöskirja)

Maailma: alustava luonnos. WSOY 1977.

Suomi – mahdollinen maa. WSOY 1981, 
2. p. 1982.

Maa. WSOY 1985.

Rakennemuutos elinympäristössämme: 
rakennemuutoshallitus puuhassa. E. Pulliai-
nen ja E. Paloheimo 1987. (Erkki Pulliainen ja 
Eero Paloheimo)

Maan tie. WSOY 1989.

Välit selviksi – ja joka suuntaan.  
WSOY 1991.

Syntymättömien sukupolvien Eurooppa. 
WSOY 1996. 

Megaevoluutio. WSOY 2002.

Struktuuri. Terra Cognita 2004. 

Tämä on Afrikka. WSOY 2007.

Toimitettuja teoksia 

Ympäristönsuunnittelun kysymyksiä.  
Otava 1973.

Metsä ja puu I–VI. Rakennustieto 2000. 
(Osat: I Elävä puu; II Tukista tuotteeksi;  
III Puun kauneus; IV Puinen rakennus;  
V Taistelu puusta; VI Puu ja ympäristö.  
Julk. Teknillinen korkeakoulu, puurakentaminen)
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Erkki Pulliainen
Synt. 23.6.1938 Varkaudessa.
Kansanedustaja, tietokirjailija,  

Eläintieteen professori, geologi-maantitieteilijä, fil. toht.
Asuu Oulussa.
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Fasaanien kasvatus. Suomalaiset suurpedot. Kansanedustajan valta 
ja vastuu. Kolmas globalisaatio. Bioenergia ja lähiruoka. Moraalista irrotettu 
talous. Toimihenkilön ammattiyhdistystieto. Markka vai ecu? – Siinäpä mo-
nipuolinen, mielenkiintoinen ja monilta osin alati ajankohtainenkin luettelo 
aiheista tietokirjojen tekijöille. Yksi huono puoli asiassa kuitenkin on, nimit-
täin se että nämä aiheet on jo käsitelty. Lisäksi asialla on ollut aina sama mies, 
Erkki Pulliainen. 

Erkki Pulliaisen laaja tietämys perustuu – paitsi loppumattomaan ute-
liaisuuteen, uutteruuteen ja vähäiseen unentarpeeseen – hänen tavallista 
monipuolisempiin opintoihinsa. Pulliainen näet valmistui ensin maan-
tieteilijä-geologiksi; opinnäytteet käsittelivät jäätiköiden liikkeitä ja ve-
roäyrin suuruutta Kuopion läänissä. Tässä vaiheessa hänen opettajakseen 
osui professori Väinö Auer, maantieteilijä ja geologi, jonka Pulliainen on 
valmis nimeämään suurimmaksi suomalaiseksi tiedemieheksi. 

Sen jälkeen hän opiskeli biologisia aineita ja väitteli vuonna 1965 
tohtoriksi susista, ensimmäisenä maailmassa, saaden kansalaisilta kunnioit-
tavan kutsumanimen Susi-Pulliainen. Sitten oli vuorossa maatalous- ja 
metsätieteiden kandidaatin tutkinto, jota hankkiessaan hän perehtyi seik-
kaperäisesti peltopyyn elämään. Valtiotieteen kandidaatin tutkinto kan-
santaloustieteessä jäi harmillisesti kesken – opinnäyte Varkauden elin-
keinorakenteesta ehti kyllä edistyä hyvin – kun hänet kutsuttiin Oulun 
yliopistoon eläintieteen professoriksi vuonna 1975.

Erkki Pulliaisen kirjallinen toimeliaisuus oli alkanut jo koulupoika-
na. Ensimmäinen lehtijuttu kertoi isän kotitalosta ja ilmestyi Warkau-
den Lehdessä 1950-luvulla, otsikolla ”Savutuvasta”. Sen jälkeen hän on 
kirjoittanut tuhansia lehtikirjoituksia, osa tilattuina kolumneina, jotkut 
englanniksikin. Kirjailija Pulliaisesta tuli varsinaisesti vuonna 1965, kun 
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Hankkijan kehityspäällikkö Sakari Mäkelä pyysi häntä kirjoittamaan kir-
jan fasaanien kasvatuksesta. Fasaaninkasvatus ilmestyi seuraavana vuonna, 
ja se otettiin hyväksyen vastaan fasaanitarhaajien ja erämiesten taholla.

Kustannusyhtiö Tammi kiinnitti huomiota esikoiskirjailijaan ja ehdot-
ti hänelle toisen kirjan tekemistä. ”Se ei ollut suuri riski kustantajalle”, 
Pulliainen itse arvioi. ”Olin nimittäin tunnetuimpia suomalaisia siihen 
aikaan – en suinkaan kirjallisten ansioitteni, vaan susien kanssa samassa 
häkissä elämiseni perusteella. Olin outo ja pelottavaksi koettu ilmestys, 
johon ihmiset suhtautuivat pelonsekaisella kunnioituksella.” Kustantajalla 
oli siis perusteltu syy olettaa, että Pulliaisen petoeläimiä käsittelevä teksti 
menisi hyvin kaupaksi.

Kustannusdynamiikka toimi odotetulla tavalla. Kun Suomen suurpedot 
ilmestyi vuonna 1974, sen ensimmäinen 5 000 kappaleen painos myytiin 
nopeasti loppuun. Kirjan myynti oli kuukauden ajan jopa kirjakauppojen 
top ten -listalla – saavutus, johon Pulliainen ei ole tietämänsä mukaan 
sen koommin yltänyt. Menestyskirjailija käytti ylimääräiset tulot mat-
kustamalla junalla Kiinaan, jossa elettiin Maon kulttuurivallankumouk-
sen loppuvaihetta. Hän teki yksityiskohtaiset muistiinpanot kuukauden 
mittaiselta matkaltaan, mutta ystävät estivät henkisellä painostuksellaan 
kirjan julkaisemisen poliittisesti arkaluontoisena; ehkei julkaisijaakaan 
olisi löytynyt. Sen sijaan Pulliaisen Siperian radalla junassa kirjoittama 
Toimihenkilön ammattiyhdistysopas ilmestyi vuonna 1975 ja uudistettuina 
painoksina vielä kahdesti vuosina 1976 ja 1983. Kirja perustuu Pulliaisen 
valtakunnantason ay-johtajana hankkimiin kokemuksiin, ja sitä pidetään 
edelleen yhtenä tupon alkuajan historian perusoppikirjoista.

Ay-puolelta Pulliainen palasi jo samana vuonna eläinten pariin. Ou-
lun yliopiston eläintieteen professorina hän kirjoitti seuraavan 12 vuoden 
aikana lukuisia koti- ja villieläinten käyttäytymistä koskevia kirjoja, kuten 
Riistalintujen tarhakasvatus (1975), Koirien luonne ja käyttäytyminen (1980), 
Petoja ja ihmisiä (1984), Petra: Karjalan peura (1990) sekä Kanan historia, 
biologia ja tuotanto (1987). Näissä kirjoissaan Pulliainen puolusti eläinten 
oikeuksia ja oli ensimmäisten joukossa käynnistämässä keskustelun luon-
non monimuotoisuuden puolesta. Pulliainen kirjoitti myös ahkerasti bio-
logiaa käsiteleviin yhteisteoksiin kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden 
kanssa.”Tunnetuin co-authorini oli Nobelilla palkittu Konrad Lorenz, 
jota en kylläkään henkilökohtaisesti tavannut – olimme vain molemmat 
omilla artikkeleillamme mukana kansainvälisessä paksussa tieteellisessä 
teoksessa nimeltä Wild Canids.”
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Erkki Pulliaisen monipuolisuus 
pääsi uudella tavalla esiin 1980-lu-
vun lopulla, kun hänet valittiin Ou-
lun vaalipiiristä eduskuntaan vihrei-
den ehdokkaana; valtiopäivillä hän 
on ollut siitä lähtien yhtäjaksoisesti 
yli 20 vuotta. Kansanedustajanakin 
Pulliainen jatkoi tiiviisti biologis-
ten teostensa sarjaa, mutta ryhtyi 
nyt kirjoittamaan myös laajemmin 
yhteiskunnallisista aiheista, kuten 
kirjoissaan Rakennemuutos elinym-
päristössämme (1987), Vuoden 1993 
metsästyslaki (1993), Markka vai Ecu 
(1995) ja Mitä tehdä Pohjois-Suomella? 
(2000).

2000-luvulla Erkki Pulliainen 
päätti ryhtyä itse omaksi kustantajakseen. Yhtiö oli jo valmiina, sillä tv-
tuotantoa varten yhdessä Harri-pojan kanssa perustetun Ochre Chro-
nicles Oy:n toimenkuvaan sisältyi myös kustantaminen. ”Kun vastaa 
ideoinnista, kirjoittamisesta, tekstin viimeistelystä, ulkoasusta ja markki-
noinnista itse, niin mielenterveys säilyy kohtuullisesti”, Pulliainen ar vioi. 
Hänen avauksensa Ochre Chronicles kustantamolla vuonna 2003 oli 
Kolmas globalisaatio, jossa hän julistaa ekologisten ratkaisujen merkitystä, 
eloonjäämisoppia. ”Olen lähes sairaalloisuuteen asti ekologi”, Pulliainen 
toteaa. ”Katselen maailmaa ekologisten silmälasien läpi ja arvioin kaikkia 
asioita niiden kautta.”

Pulliaisen mielestä tietokirjailijan perustehtävä on jalostaa tiedettä 
siihen muotoon, että se on kaikkien ymmärrettävissä. Tähän tehtävään 
hänen ilmeikäs ja usein humoristinen kirjoitustyylinsä sopii erinomaises-
ti. Pulliainen itse arvostaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa, mihin hän 
arvelee hankkineensa hyvät valmiudet monipuolisten perusopintojensa 
kautta. 

”Ellen olisi riistabiologi ja glasiaaligeologi, en olisi ikinä kiinnittänyt oi-
keal la tavalla huomiota nykyihmisen suurriistanmetsästäjärooliin ja sen mer-
kitykseen 160 000 vuotta sitten. Suurriistan perässä leviäminen oli lajimme 
1. globalisaatio. Esi-isämme hävittivät sittemmin mm. mammutit sukupuut-
toon. Toisen globalisaation aikana uskontoihin perustuvat kiellot pelastivat 
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kasvinviljelyä ja kotieläintaloutta opetelleen ihmisen kolmanteen globalisaa-
tioon, joka alkoi löytöretkistä 1400-luvulla. Sieltä on tultu nykypäivään, jo-
hon lyö leimansa taistelu ehtyvistä fossiilisista energiavarannoista.” 

Kolmannessa globalisaatiossa Pulliainen lanseerasi ekologian sanastoon 
käsitteen ”masking factor”. Siitä on kysymys, kun yksi rajoittava teki-
jä – kuten rajallinen energian saanti – peittää massiivisella vaikutuksel-
laan alleen kaikkien muiden rajoittavien tekijöiden vaikutukset. Tämän 
il miön tarkastelu on ollut yksi johtavista teemoista Pulliaisen teoksissa 
Nafta-Nato ja Suomi (2004) ja Moraalista irrotettu talous (2005), jotka Kol-
mannen globalisaation jatkona täydentävät Pulliaisen Maailma ja nykyihmi-
nen -trilogian. 

Kansanedustajan valta ja vastuu (2006) puolestaan analysoi kriittisesti 
eduskunnan toimintatapoja ja yksittäisten kansanedustajien vaikutusmah-
dollisuuksia. Kansanedustaja-kirjailija arvioi pessimistisesti, ettei sanoma 
tavoita kovinkaan hyvin hänen kollegoitaan: ”Pääasiallinen lukijakunta 
löytyy eduskunnan ulkopuolelta.” 

Erkki Pulliainen pitää kirjoittaessaan huolen siitä, että lukija tietää 
aina, milloin kirjoittaja puhuu omissa nimissään ja milloin hän kertoo 
muiden ajatuksista. ”Eläintieteen professorini Olavi Kalela vaati painok-
kaasti lähteiden kunnioittamista”, Pulliainen kertoo. ”Sen takia kursivoin 
aina ne lainaukset, joita laitan kirjoihini. Kaikki eivät siitä pidä, mutta 
minusta on tärkeää osoittaa selvästi ero oman ja lainatun välillä. Annan 
mielelläni kunnian niille tiedemiehille, joilta olen saanut hyviä ideoita ja 
oivalluksia. Sellaisia ovat esimerkiksi Floridan yliopiston professori Mar-
vin Harris ja tutkija F. E. J. Frey Toronton yliopistosta.”
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Teoksia 
Studies on The Wolf (Canis lupus L.) in 
Finland. Erkki Pulliainen 1965. (väitöskirja)

Fasaaninkasvatus. Hankkija 1966.

Suomen suurpedot. Tammi 1974. (piirrokset 
Viking Nyström)

Toimihenkilön ammattiyhdistystieto. 
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliit-
to KHL 1975, 2. uud. p. 1976, 3. uud. p. 1983. 
(piirrokset Erkki Tanttu)

Riistalintujen tarhakasvatus. Tammi 1975. 
(valokuvat Erkki Pulliainen, Esa Niemelä ja 
Jouko Iivanainen; piirrokset Ilkka Koivisto)

Koiran luonne ja käyttäytyminen. Tammi 
1980, 2. uud. p. 1995. 

Uudempi Maammekirja. Kirjayhtymä 1982.

Petoja ja ihmisiä. Tammi 1984.

Kanan historia, biologia ja tuotanto. 
Oulun yliopisto 1987. 

Rakennemuutos elinympäristössämme: 
rakennemuutoshallitus puuhassa. E. Pulliai-
nen ja E. Paloheimo 1987. (Erkki Pulliainen ja 
Eero Paloheimo)

Petra: Karjalan peura. Tammi 1990. (teksti 
Erkki Pulliainen; kuvat ja kuvatekstit Antti 
Leinonen)

Keräkurmitsa – Värriötunturin lintu. 
Oulun yliopisto 1992.

Vuoden 1993 metsästyslaki: mitä uusi met-
sästyslaki merkitsee metsästäjälle ja met-
sästykselle?. Karisto 1993, 2. ja 3. tark. p. 1993. 
(Erkki Pulliainen ja Väinö Saario; piirrokset: 
Riitta Pouttu.)

Markka vai ecu: kansalaisen pohdiskelua. 
E. Pulliainen 1995.

Lapin taigaa. Edita 1997. (valokuvat Teuvo 
Hietajärvi ja Urho A. Pietilä)

Merilohi. Edita 1997. (Erkki Pulliainen ja 
Urho A. Pietilä; valokuvat: Urho A. Pietilä et al.)

Kalojen terveydentila Kemin edustan 
selluteollisuuden kuormittamalla vesi-
alueella. Lapin ympäristökeskus 1998. (Erkki 
Pulliainen ja Kyllikki Korhonen)

Itä-Lapin linnut. Oulun yliopisto 1998; 2. 
tark. p. 1999. (Lennart Saari, Erkki Pulliainen ja 
Teuvo Hietajärvi)

Perämeren mateiden sukurauhasten kehi-
tyshäiriöt: ongelman laajuus ja yhteydet 
muiden kalojen lisääntymishäiriöihin. 
Suomen ympäristö; 322. Lapin ympäristökes-
kus 1999. (Erkki Pulliainen, Kyllikki Korhonen 
ja Markku Huuskonen)

Suurpetomme: karhu, susi, ahma, ilves. Artic-
media 1999. (Erkki Pulliainen et al.)

Mitä tehdä Pohjois-Suomella?. Oulun 
yliopisto 2000. (Erkki Pulliainen ja Eino Siuru-
ainen; kuvat Juhani Rasila et al.)

Koira kotona ja luonnossa: käyttäytymisen 
perusteet. Ajatus 2000,s 2.uud. p. 2004. (valo-
kuvat Erkki Pulliainen, Annamiina Pulliainen, 
Leena Sulku; piirrokset Annamiina Pulliainen)

Long-term (1967–2002) Studies on The 
Birds of Finnish Forest Lapland by The 
Värriö Subarctic Research Station of The 
University of Helsinki in Collaboration 
with The University of Oulu. Aquilo; 30. 
Oulun yliopisto 2002. (Erkki Pulliainen, Len-
nart Saari ja Paavo Tunkkari)

Kolmas globalisaatio. Ochre 
Chronicles 2003.

Nafta-Nato ja Suomi. Ochre 
Chronicles 2004.

Lapin luontopäiväkirja. 
Ochre Chronicles 2005.

Moraalista irrotettu talous. 
Ochre Chronicles 2005.

Bioenergia ja lähiruoka. 
Ochre Chronicles 2006.

Ihannekoiraa etsimässä. Ochre Chronicles 
2006. (Erkki Pulliainen ja Annamiina Pulliai-
nen; piirrokset: Minttu (Annamiina) Pulliainen)

Kansanedustajan valta ja vastuu. Ochre 
Chronicles 2006.

Peltopyy. Ochre Chronicles 2007. (valokuvat 
Jouni Klinga et al.)

Helvetillisiä ulvahduksia: nou hätäkö?. 
Ochre Chronicles 2007.
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Terho Pursiainen
Synt. 6.10.1945 Rautavaaralla.

Filosofi, teologi, yhteiskuntatieteilijä ja toimittaja, teol. toht.
Asuu Järvenpäässä.

Terho Pursiainen  215



Television viihdeohjelmien klassikoksi noussut Jatkoaika teki pasto-
ri Terho Pursiaisesta tammikuussa 1969 koko Suomen tunteman tv-papin. 
Siitä lähtien julkisuus seurasi Pursiaisen elämän käänteitä tavallista tarkem-
min: ensimmäistä kirjaa, lähtöä politiikkaan, valintaa eduskuntaan kansande-
mokraattien riveissä, toimintaa Helsingin kaupunginvaltuustossa, siirtymistä 
lääninhallitukseen Kouvolassa. Suurta huomiota herätti myös Pursiaisen ero 
papin virasta vuonna 1983 ja SKDL:stä neljä vuotta myöhemmin. 

Terho Pursiaisen kirjallisen tuotannon alkuosaan – joka sekin sai kosolti 
julkisuutta – löi leimansa nuoren papin kristinuskoa ja kirkkoa kriittises-
ti analysoiva ajattelu. Nämä teologiset, usein henkilökohtaiset kirjoitukset 
muodostavat ensimmäisen linjan Pursiaisen tuotannossa. Myöhemmin sen 
kanssa lomittuu filosofiaa käsittelevien teosten linja, jossa yhtenä maamerk-
kinä on väitöskirja vuodelta 1997. 

Kuopiossa oppikoulunsa käynyt Terho Pursiainen tuli Helsinkiin vuon-
na 1963 ja mietti pitkään omaa opistosuuntaansa yliopistossa; mielessä oli 
milloin lääketiede, milloin tekniikka. Hän ei ollut varsinaisesti uskovainen, 
”mutta Jumalakin kiinnosti”. Lopulta hän päätyi teologiseen tiedekuntaan. 
Nuoren opiskelijan haaviin tarttui tenttisuorituksia myös sosiologiasta, ti-
lastotieteestä, sosiaalipolitiikasta ja tiedotusopista. ”Tulevaisuuden kannalta 
tärkeintä oli kiinnostukseni filosofiaan”, Pursiainen sanoo. ”Suoritin sekä 
teoreettisen että käytännöllisen filosofian cum laude -arvosanat.” Oma 
merkityksensä oli pitkillä keskusteluilla, joita Pursiainen kävi Ylioppilaiden 
kristillisen yhdistyksen tiloissa Vanhalla ylioppilastalolla: ”Siellä käsiteltiin 
teologiaa ja filosofiaa ja otettiin vastaan uusvasemmistolaisia vaikutteita maail-
malta.”

Pursiainen valmistui teologian kandidaatiksi vuonna 1968 ja vihittiin pa-
piksi Turussa samana keväänä. Hän asettui Helsinkiin ja ryhtyi hoitamaan us-
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konnon ja psykologian viransijaisuuksia Ressussa. Sitten tuli tammikuu 1969 
ja naapurissa asuneen Hannu Taanilan kutsu legendaariseen Jatkoaika-ohjel-
maan. Sen jälkeen 24-vuotiasta tv-pappia vietiin kiivaasti mediasta toiseen. 
Tammi tilasi Pursiaiselta kirjan julkaistavaksi jo samana keväänä. Käsikirjoitus 
valmistui ankarin ponnistuksin maaliskuussa, ja Seppo Hyrkäs keksi kirjalle 
nimen Uusin testamentti (Tammi 1969).

Teos oli teologinen pommi 1960-luvun lopun jähmettyneessä hengel-
lisessä ilmapiirissä. Jo lukujen otsikot nostivat vanhoillisten verenpainetta: 
”Raamattu ei ole erehtymätön”, ”Ylösnousemus ei ole uskonkappale”, 
”Kirkko on synnin seurausta”, ”Vallankumouksen välttämättömyys”. Uu-
sin testamentti osui ajan hermoon. Sitä myytiin hyvin ja siitä keskusteltiin 
kaikkialla. Se oli kuin tilaustyö, avaus kapinalliselle 1970-luvulle. Pursiaisen 
vallankumouksellinen vetovoima ei jäänyt huomaamatta poliittisissa piireissä. 
Hänet pyydettiin SKDL:n ehdokkaaksi vuoden 1970 eduskuntavaaleihin. 
Pursiainen suostui ja sai vaaliliitossaan eniten ääniä, kun taas puheenjohtaja 
Aarne Saarinen putosi eduskunnasta. Samalla putosi myös Saarisen vastavoi-
ma, Pursiaiselle tappion kärsinyt Taisto Sinisalo.

Tässä vaiheessa julkkispapin kirjallinen ura katkesi yli kymmeneksi vuo-
deksi. Kekkonen hajotti eduskunnan jo vuonna 1972, mutta Pursiainen 
jatkoi SKDL:ssä ja päätyi puolueen mandaatilla Kymen lääninhallitukseen 
Kouvolassa. Hän palasi eduskuntaan vuonna 1979 yhtenä valtakunnallisista 
ääniharavoista, mutta koki sitten elämässään käänteen, joka johti hänen toi-
sen kirjansa syntyyn. Sokea äiti: kerettiläisen katkismus (WSOY 1984) perustuu 
kansanedustaja-pappi Terho Pursiaisen pyhäinpäivänä 1983 Kemin kirkossa 
pitämään saarnaan, joka kohahdutti kirkollisia piirejä kautta maan. Hän il-
moitti joutuneensa niin suureen ristiriitaan kristillisen perinteen kanssa, että 
hänen oli luovuttava asemastaan kirkon pappina. ”Minä en ole päivääkään 
elämässäni uskonut erilliseen olentoon, jonka nimi on Jumala”, Pursiainen 
sanoi saarnassaan. ”Jumalani on Sokea Äiti, jonka edessä en ole moraalisesti 
vastuussa mistään, jolta on turha pyytää armoa tai anteeksiantamusta ja jonka 
oikukkaita neuvoja en ole velvollinen noudattamaan.” Pursiainen sai eron 
papin virasta, mutta hänen esittämänsä ovat jääneet askarruttamaan lukijoi-
den mieliä. 

Kahden kansanedustajakauden jälkeen Pursiainen ei enää asettunut eh-
dokkaaksi. Hän oli jo aiemmin ryhtynyt perehtymään filosofiseen etiikkaan 
ja kiinnostunut erityisesti John Rawlsin kirjasta A Theory of Justice  (1972, 
suom. Oikeudenmukaisuusteoria 1988), jota hän ryhtyi kääntämään WSOY: lle. 
”Se oli tärkein työ elämässäni. Rawls oikeastaan kirjoitti esityslistan ajattelu-
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työlleni vuodesta 1986 lähtien.” Kirjassaan Välittämisen tauti (Herättäjä 1990) 
Pursiainen selvittää omin sanoin John Rawlsin teoriaa ja tekee ”välit selväksi 
Rawlsin kanssa”. – Tämä kirja aloitti Pursiaisen tuotannossa hänen filosofi-
aan ja etiikkaan keskittyvän linjansa.

”Välittämisen tauti ja sen menestys eivät aivan vastanneet toiveitani”, Pur-
siainen sanoo. ”En ehkä olisi jatkanut yhteiskunnallisten kirjojen kirjoitta-
mista, ellei Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies Lasse Ristikartano olisi 
kiinnostunut iltapäivälehdissä käymääni keskusteluun kriisiajan etiikasta ja 
kysynyt, kirjoittaisinko aiheesta kirjan.” Näin syntyi teos Kriisiajan etiikka 
(Kunnallisalan kehittämissäätiö 1993). Se ilmestyi myös ensimmäisenä teok-
sessa Tulevaisuus kriisissä (Kirjapaja 1993), jonka toisena osiona on Vahva toi-
von periaate. Kirjassa lähtökohtana on Suomessa vallinnut talouskriisi, josta 
Pursiainen laajentaa näkökulman koko planeettaa koskevaksi: kysymys on 
maapallon itsesäätelyjärjestelmän joutumisesta uhanalaiseksi. 

Samana vuonna Pursiainen osallistui pääministeri Esko Ahon asettamaan 
työryhmään, joka professori Ilkka Niiniluodon johdolla pohti Suomen hen-
kistä tilaa ja tulevaisuutta; kirja aiheesta julkaistiin vuonna 1994. ”Niini-
luodon ryhmä on jatkanut yhdessä jo 15 vuotta ja julkaissut useita kirjoja”, 
Pursiainen sanoo. ”Se on ollut minulle tärkeä henkinen lähde.”

Vuosi 1993 merkitsi Pursiaiselle myös paluuta kirkon tehtäviin: hänet 
vihittiin uudelleen papiksi pyhäinpäivänä, tasan kymmenen vuotta eron-
sa jälkeen. Paluuseen johtaneita kokemuksiaan hän kuvasi kirjassa Syvyys 
syvyydelle (Kirjapaja 1993): ”Minun oli pakko käsittää, että Jumala minun 
elämässäni oli muuttunut teologisesta ja filosofisesta abstraktiosta eläväksi 
todellisuudeksi, minun tilanteeni osapuoleksi.” – Teologian pariin hän palasi 
kirjoissaan vielä kymmenen vuotta myöhemmin.

Talouslaman jälkeiseen nousuvaiheeseen liittyi kirja Omantunnon aika 
(Kirjapaja 1995), johon sisältyivät teokset Nousukauden etiikka ja Vastuullinen 
yhteiskunta. ”Yhteiskunnallisen etiikan tärkeimpiä periaatteellisia ongelmia 
on, kuinka ratkaistaan yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden välinen jännite”, 
Pursiainen kirjoittaa. Kriisiajan etiikka on perusluonteeltaan kollektiivista 
eikä yksilöllisille tavoitteille jää tilaa, kun taas nousukausi palauttaa päättäjille 
liikkumavaraa.

Vuonna 1997 ilmestyi Terho Pursiaisen väitöskirjaan perustuva Isänmaal-
lisuus (Gaudeamus). Siinä hän luonnostelee filosofisen etiikan pohjalta uu-
den isänmaallisuuskäsityksen. Hyvä yhteiskunta on keskinäisen osakkuuden 
talous, jossa jokainen on toisen kykyjen ja avujen osakas. Kymmenen [uutta] 
käskyä nykyajalle (Kirjapaja 1998) puolestaan tarjoaa tähän päivään sopivat 
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käskyt selityksineen. Teoksen taustalla olivat Pursiaisen Helsingin Sanomiin 
kirjoittamat kolumnit, joita hän tässä kirjassaan laajentaa ja syventää. 

Vihreä oikeudenmukaisuus (Kirjapaja 1999) etsii vihreää näkökulmaa yh-
teiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Pursiaisen mukaan vihreälle eetok-
selle on ominaista, että perusnäkökulmaksi valitaan elämän ekologiset reu-
naehdot: näin syntyy vihreä oikeudenmukaisuuden tulkinta ja moraalinen 
retoriikka. Sitoutumisesta ja sitoutumattomuudesta (Kirjapaja 2003) käsittelee 
identiteetin rakentajan ongelmaa. Pursiainen kritisoi näkemystä, jonka mu-
kaan ihminen on sitä yksilöllisempi, mitä vähemmän siteitä hänellä on eri 
suuntiin. Aitoa identiteettiä voi rakentaa vain sitoutuminen oman arvomaa-
ilman mukaisesti.

Yhteenveto Terho Pursiaisen teologisista ja uskonnonfilosofisista kirjoista 
on kokoomateos Summa (Kirjapaja 2005), jossa ovat mukana Uusin testament-
ti, Sokea äiti, Syvyys syvyydelle, vuotta aiemmin erikseen ilmestynyt Jumala 
sekä tätä teosta varten kirjoitettu Karitsan kiukku. Vaikka kokoomateoksen 
viisi kirjaa näyttävät hyvinkin erilaisilta, ne ovat tekijän mukaan vain muuta-
mien perusteemojen tutkimista eri näkökulmista: ”Sellaista minun teologia-
ni on”, Terho Pursiainen kirjoittaa Summan esipuheessa.
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Teokset:
Uusin testamentti. Tammi 1969, 8. p. 1993. 

Oma pää ja pääoma: puheenvuoroja 
kristinuskon ja työväenliikkeen välisestä 
suhteesta, sosialistisesta työväenliikkeestä 
ja sosiaalisesta yhteiskuntapolitiikasta. 
Tammi 1980.

Sokea äiti: kerettiläisen katkismus.  
WSOY 1984. 

Välittämisen tauti. Herättäjä 1990. 

Kriisiajan etiikka. Kunnallisalan kehittämis-
säätiö 1993. 

Tulevaisuus kriisissä. Kirjapaja 1993.  
(sisältää teokset Kriisiajan etiikka ja Vahva 
toivon periaate)

Syvyys syvyydelle. Kirjapaja 1994.

Nousukauden etiikka. Kunnallisalan kehittä-
missäätiö 1995. 

Omantunnon aika. Kirjapaja 1995. (sisältää 
teokset Nousukauden etiikka ja Vastuullinen 
yhteiskunta)

Vapauden ja vastuun Suomi. WSOY 1994. 
(Terho Pursiainen et al.)

Isänmaallisuus: keskinäinen osakkuus ja 
kepeyden filosofia. Gaudeamus 1997. 

Kunnallisten käytäntöjen etiikka: yhtei-
söopin alkeet. Kunnallisalan kehittämissäätiö 
1997. 

Kymmenen [uutta] käskyä nykyajalle: käs-
kyt, selitykset, syvennykset. Kirjapaja 1998. 

Vihreä oikeudenmukaisuus. Kirjapaja 1999. 

Kuntaetiikka: kunnallisen arvokeskustelun 
kritiikkiä. Kunnallisalan kehittämissäätiö 2001. 

Sitoutumisesta ja sitoutumattomuudesta. 
Kirjapaja 2003. 

Jumala. Kirjapaja 2004. 

Summa: kootut teologiset teokset. Kirjapaja 
2005. (sisältää teokset Karitsan kiukku; Uusin 
testamentti; Sokea äiti; Syvyys syvyydelle; 
Jumala)

Karitsan kiukku. Kirjapaja 2008. 

Kirjoittanut filosofiaa ja etiikkaa 
käsitteleviä artikkeleita mm. Ilkka 
Niiniluodon ryhmän julkaisemiin 
teoksiin Suomen henkinen tila ja tu-
levaisuus (WSOY 1994), Euroopan 
henkinen tila ja tulevaisuus (WSOY 
1996), Maailman henkinen tila ja 
tulevaisuus (Otava 2000) sekä Ny-
kyajan etiikka (Gaudeamus 2005) 
sekä useisiin oppikirjoihin. Esiintynyt 
asiantuntijana useissa radio- ja televi-
sio-ohjelmissa. Kirjoittanut kolumneja 
moniin sanoma- ja aikakauslehtiin. 
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Antero Raevuori
Synt. 2.3.1937 Viipurissa.

Vapaa kirjailija, freelancetoimittaja, fil. kand.
Asuu Kauniaisissa. 
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Vuoden 1952 talviolympialaiset Oslossa muistetaan Veikko Hakulisen 
50 kilometrin hiihdon legendaarisesta voittoajasta 3.33.33. Vähemmän tun-
nettua on, että samoista talvikisoista syntyi Tampereella isokokoinen ”oma-
kustanne” – uniikki tuote, jossa käydään A3-arkille liimattujen lehtileikkei-
den ja -kuvien avulla läpi kisojen kaikki lajit. Tekijä oli 14-vuotias Antero 
Raevuori. Nyt hänen tilillään on parikymmentä urheilua käsittelevää tieto-
kirjaa, joista useissa on monta osaa. Raevuoren kirjat ovat löytäneet lukijansa 
sporttisen kansan keskuudessa: kaksi niistä on palkittu vuoden urheilukirjoi-
na ja kaksi on saanut kunniamaininnan.

”Urheilu on kiehtonut minua pikkupojasta asti”, Antero Raevuori ker-
too. ”En itse ollut erityisen hyvä missään lajissa, mutta seurasin 50-luvulla 
kaikkia kilpailuja Tampereella, oli sitten kyseessä jääkiekko, yleisurheilu tai 
Pyynikin ajot. Tämä kiinnostus ei ole sammunut koskaan.” Koska vanhem-
mat tunsivat epäluuloa toimittajan uraa kohtaan, Antero luki itsensä mais-
teriksi ja ryhtyi opettamaan Leppävaaran yhteiskoulussa äidinkieltä ja lati-
naa. Pedagogina toimiminen oli antoisaa, mutta ei täysin miestä tyydyttänyt. 
”Opetin vain minimitunnit ja käytin vapaan aikani kirjoittamalla urheilujut-
tuja Helsingin Sanomiin ja Ilta-Sanomiin.” 

Vuonna 1967 Jyrki Otila, vanha ystävä Tampereelta, ehdotti jääkiekkoa 
käsittelevän kirjan tekemistä. Miehet menivät tapaamaan WSOY:n Hannu 
Tarmiota, joka itsekin kiekkoili aikoinaan Tampereen Ilveksen A-junioreissa. 
Otilan ja Raevuoren ehdotus sai myönteiseen vastaanoton, ja tuloksena oli 
kirja nimeltä Jääkiekkoilumme tähtiä ja tähtihetkiä (1968). 

Jatkon kannalta merkittävä oli Raevuoren pääsy ison kustantamon ”tal-
liin”, mikä tasoitti hänen tietään tietokirjailijan uralla. Aluksi hän ryhtyi toi-
mittamaan neljän miehen työryhmässä Raketti-nimellä tunnetuksi tulleita 
urheiluoppaita nuorille, joita WSOY julkaisi vuosina 1971–73. Hyvin kuvi-
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tetut tietopaketit jääkiekosta, jalkapalloilusta ja yleisurheilusta myivät hyvin, 
noin 15 000 kappaletta kukin. 

Ensimmäisen oman tietokirjansa Raevuori teki vuonna 1974 Suomen 
Painonnostoliiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Kyseessä oli nimenomaan juh-
lakirja, ei historia. Näin kirjoittaja voi jättää raskaat yksityiskohdat pois ja 
keskittyä huippunostajien värikkäisiin pienoiselämäkertoihin. ”Haluan, että 
kirjojani myös luetaan”, Raevuori perustelee linjaansa. 

Raevuoren seuraava kirja herätti takuuvarmasti kiinnostusta, sillä aiheena 
oli Lasse Viren, vastikään Montrealissa kolmannen ja neljännen olympiakul-
tansa voittanut kansallissankari. ”Tein kirjan Weilin+Göösille äärimmäisen 
tiukalla aikataululla. Asiaa ei helpottanut se, että Viren oli kaikkea muuta 
kuin helppo haastateltava.” Kullatut piikkarit ilmestyi vuonna 1976, myöhem-
min myös englanniksi ja venäjäksi käännettynä.

Pian tämän jälkeen Tarmio ehdotti Raevuorelle moniosaisen, urheilua 
käsittelevän teossarjan kirjoittamista ja toimittamista. ”Tuohon aikaan kus-
tantajat tarvitsivat suurteoksia, joita myyjät kauppasivat ovelta ovelle. Otin 
haasteen vastaan. Sain koulutyöstä virkavapaata ja ryhdyin tekemään Huippu-
urheilun maailman ensimmäistä osaa, joka ilmestyi vuonna 1978. Toisenkin 
osan toimittamista varten sain virkavapaata, mutta kolmas vuosi oli liikaa. 
Päätin ottaa riskin ja sanoin itseni irti.” Raevuoren päätoimittama kirjasarja 
sai vuoden urheilukirjan palkinnon 1983.

Vapaana kirjailijana Raevuori aloitti tekemällä Tampereen Ilveksen 50-
vuotiskirjan Aarne Honkavaaran kanssa ja Suomen Urheiluliiton 75-vuo-
tisjuhlakirjan Matti Hannuksen kanssa. Sitten hän yllätti lähipiirinsä toimit-
tamalla Suuren suomalaisen ravikirjan, joka ilmestyi WSOY:n kustantamana 
vuonna 1982. ”En ole ollut koskaan ravikilpailuissa, mutta minua houkutti 
tehdä kirja aiheesta, jota kukaan ei ollut laajemmin käsitellyt. Kirjoitin itse 
noin kolmanneksen tekstistä, loppu oli alan asiantuntijoiden tekemää. Kirja 
sai hyvän vastaanoton ravikansan piirissä.”

Pitkä latu: vuosisata suomalaista hiihtourheilua ilmestyi vuonna 1983. Aloit-
teen kirjaan teki Suomen Hiihtoliitto ja sen julkaisi WSOY, ainoa kustantaja 
joka tuohon aikaan teki enemmänkin urheilukirjoja. Kirjassa käydään läpi 
Hiihtoliiton ja kilpahiihdon vaiheet kronologisesti kymmenvuotiskausittain. 
Helge Nygren ja Raevuori kirjoittivat tekstit. ”Olin tutustunut Nygreniin 
jo aikaisemmin”, Raevuori kertoo. ”Hänellä oli tapana antaa minulle kirjoit-
tamisoppia kuin ohimennen, esimerkiksi kilpailujen välissä katsomossa. Hä-
nen perusteesinsä oli: ’Tietokirjojen tekeminen on virheiden minimoimista.’ 
Sen jokainen tietokirjailija tuntee nahoissaan.” 
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Painonnoston pariin Raevuori joutui uudelleen liiton täyttäessä 50 vuot-
ta. Juhlakirjan tekoon hänet pyysi Valittujen Palojen toimitusjohtaja Martti 
Immonen, entinen painonnostaja. Tämän jälkeen tietokirjailijan tie vei vaih-
teeksi urheilun ulkopuolelle, Saunan maailmaan yhdessä valokuvaaja Caj Bre-
merin kanssa ja lähimenneisyyttä piirtävään kirjasarjaan Kotimaamme kuva 
1917–1967, jonka hän kirjoitti ja koosti yhdessä Outi Pakkasen kanssa. 

Vuonna 1988 oli vuorossa Paavo Nurmi, juoksijain kuningas.”Kirja oli yksi 
neljästä WSOY:n Suuret suomalaiset -sarjaan kuuluvasta teoksesta. Se on do-
kumenttiromaanin tyyliin kirjoitettu Nurmen elämäntarina vuoteen 1934 
asti, jolloin hän lopetti juoksu-uransa. Teoksen erillinen loppujakso käsit-
teli Nurmen siviilielämää ja liikemiesuraa hänen kuolemaansa asti. Keräsin 
tietoja vuoden ajan Matti Hannuksen, Mauno Saaren ja Helge Nygrenin 
avustamana, toisen vuoden kirjoitin.” Nurmen syntymän 100-vuotisjuhla-
vuonna 1997 kirjasta julkaistiin laajennettu painos englanninkielisine tiivis-
telmineen.

Vuonna 1994 WSOY:n varatoimitusjohtaja Keijo Ahti houkutteli Rae-
vuoren uuteen suurprojektiin, jolle annettiin nimi Urheilu 2000. ”Suostuin 
työhön sillä ehdolla, että saisin avukseni Matti Hannuksen ja Antti Arposen. 
Kerroimme viisiosaisessa sarjassa urheilun historian kronologisesti, runsaan 
kuvituksen kera. Joka osan tekemiseen oli aikaa yhdeksän kuukautta. Se oli 
niin kova urakka, että enää en sellaiseen ryhtyisi”, Raevuori kertoo. Vuoden 
urheilukirjaksi tämä teos nimettiin vuonna 1997.

Vuonna 1995 Suomen saavuttaman jääkiekkoilun maailmanmestaruu-
den kunniaksi tehty Poppamies samoin kuin vuotta myöhemmin ilmestynyt 
jääkiekon MM-kisojen historiaa valaissut Pitkä kiekko olivat molemmat no-
peasti toteutettuja kirjoja. Seuraavaan teokseensa Viimeiset oikeat olympialaiset: 
Helsinki 1952 Raevuori paneutui huolellisesti. ”Huomasin, ettei Helsingin 
kisoja ja niiden taustaa ollut koskaan kunnolla tutkittu. Vasta nyt minulle 
selvisi, miten suuren työn takana kisojen saaminen vuonna 1947 lopulta oli. 
Esimerkiksi Englannissa ja USA:ssa niiden myöntämiseen Suomelle suh-
tauduttiin vastahakoisesti – sanottiin, että koska Neuvostoliitto kuitenkin 
miehittää Suomen, he eivät halua tulla kisoihin, jossa Stalin jakaa palkin-
not!” Kylmän sodan maailmaa ja aitoa suomalaista ajankuvaa välittävä kirja 
ilmestyi Ajatuksen kustantamana vuonna 2002. – Raevuoren kirja oli jälleen 
ehdolla vuoden urheilukirjaksi, mutta valinta osui raporttiin tuon vuoden 
jalkapallon MM-kisoista. 

Vähän myöhemmin Raevuori pani merkille, että Kalle Palanderin ja 
kumppanien esille nostamasta alppihiihdosta ei ollut Suomessa saatavilla 
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kunnollista historiallista taus-
tatietoa. Asiantilan korjaami-
seksi hän perehtyi tarkemmin 
lajin salaisuuksiin 1800-luvun 
loppupuolelta saakka. Tuloksena oli vuonna 2004 ilmestynyt Valkoinen sirkus: 
alppihiihdon tarina. ”Oli taas kerran hauska tutkia aihetta, johon kukaan muu 
ei ollut ennen puuttunut”, Raevuori kertoo. ”Yllättävää oli huomata, että 
tämä laji oli oikeastaan englantilaisten luoma – kilpailumuotoisen alppihiih-
don isäkin, sittemmin aateloitu Sir Arthur Lunn oli britti!” 

WSOY:n sanakirjaosaston projektipäällikkö Kalevi Koukkunen pyysi 
Raevuoren päätoimittajaksi vielä yhteen isoon hankkeeseen, tekemään ur-
heilun termit ja sanaston sanakirjamaisesti kattavaa hakemistoa. Raevuori 
ryhtyi työhön, kun kustantaja lupasi pätevät henkilöt taustatueksi. Yksi heistä 
oli suomalaisten urheilutietäjien ykkönen Vesa-Matti Peltola, jonka asiantun-
temusta Raevuori pitää lyömättömänä. Noin 3 500 urheilutermiä käsittävä 
Urheilusanakirja ilmestyi vuonna 2005.
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Teoksia
Jääkiekkoilumme tähtiä ja tähtihetkiä. 
WSOY 1968. (Antero Raevuori ja Jyrki Otila)

Jääkiekkoraketti. WSOY 1971. (Tarmo 
Mäki-Kuutti, Veikko Lintinen, Matti Louhi ja 
Antero Raevuori)

Yleisurheiluraketti. WSOY 1972. (työryhmä 
Tarmo Mäki-Kuutti, Veikko Lintinen, Matti 
Louhi ja Antero Raevuori)

Jalkapalloraketti. WSOY 1973. (työryhmä 
Tarmo Mäki-Kuutti, Veikko Lintinen, Matti 
Louhi ja Antero Raevuori.)

Ennätysten tie: painonnoston nel-
jä vuosikymmentä 1934–1974. Suomen 
painonnostoliitto ja Painonnoston tuki 1974. 
(Suomen Painonnostoliiton 40-vuotisjuhlakirja; 
Leevi Korkkula ja Antero Raevuori; teoksen 
työryhmä: Jyrki Immonen et al.; kuv. Kaius 
Hedenström et al.)

Lasse Viren: Kullatut piikkarit. Weilin+Göös 
1976. (toim. Antero Raevuori ja Pentti Vuorio)

Huippu-urheilun maailma 1–6. WSOY 
1978–84. (pääkirjoittaja ja -toimittaja Antero 
Raevuori)

Maineen tieltä: Suomen urheiluliittto 
1906–1981. Suomen urheiluliitto 1981. (Suo-
men urheiluliiton 75-vuotisjuhlakirja; Antero 
Raevuori ja Matti Hannus)

Suuri suomalainen ravikirja. WSOY 1982. 
(Antero Raevuori et al.; valokuvat: Juhani 
Länsiluoto et al.)

Pitkä latu: vuosisata suomalaista hiihtour-
heilua. WSOY 1983. (Antero Raevuori, Helge 
Nygren ja Tarmo Mäki-Kuutti)

Raskasta rautaa: Suomen painonnostoliit-
to 50 vuotta, 1934–1984. Suomen painonnos-
toviikko 1983. Antero Raevuori ja Christian 
Oesch (Suomen Painonnostoliiton 50-vuotis-
juhlakirja)

Saunan maailma. WSOY 1985. (Caj Bremer ja 
Antero Raevuori; toim. Tarmo Mäki-Kuutti)

Kaikkien aikojen olympiavoittajat. WSOY 
1992

Paavo Nurmi, juoksijain kuningas. WSOY 
1988, 2. laaj. p. 1997.

Urheilu 2000, osat 1–5. WSOY 1994–96. 
(Antero Raevuori, Antti O. Arponen ja Matti 
Hannus)

Poppamies. WSOY 1995. (työryhmä Esa 
Saarinen, Curt Lindström, Antero Raevuori ja 
Marjaana Virta)

Pitkä kiekko: jääkiekon MM-kisat kautta 
aikojen. WSOY 1996.

Viimeiset oikeat olympialaiset: Helsinki 
1952. Ajatus Kirjat 2002.

Valkoinen sirkus: alppihiihdon tarina. 
WSOY 2004.

Eero Sinikannel: Mies ja ääni. Multikus-
tannus ja Rakennusalan kustantajat 2005. 
(Eero Sinikanteleen muistelmat; toim. Antero 
Raekangas)

Urheilusanakirja. WSOY 2005. 

Toimitettuja teoksia

Elämäni vuodet. WSOY 1986 (päätoimittajat 
Outi Pakkanen ja Antero Raevuori)  
Vuosikerta 1916: Ajankuvia vuosilta 1916–1936.  
Vuosikerta 1926: Ajankuvia vuosilta 1926–1946 
Vuosikerta 1936: Ajankuvia vuosilta 1936–1956 
Vuosikerta 1946: Ajankuvia vuosilta 1946–1966 
Vuosikerta 1956: Ajankuvia vuosilta 1956–1976.

Tulisieluja, pelimiehiä: Tampereen Ilves 50 
vuotta. Tampereen Ilves 1981. (Tampereen 
Ilveksen 50-vuotisjuhlakirja; toim. Antero 
Raevuori ja Aarne Honkavaara)

Kotimaamme kuva 1917–1967, osat 1–3. 
WSOY 1988. (päätoim. Outi Pakkanen ja 
Antero Raevuori)

Kirjoittanut moniin eri aihepiireihin 
ja viime aikoina erityisesti sotahisto-
riaan liittyviä artikkeleita sanoma- ja 
aikakauslehtiin. 
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Juhani Seppovaara
Synt. 14.2.1947 Helsingissä.

Valokuvaaja ja kirjailija, taloustutkija.
Asuu Berliinissä ja Kirkkonummella. 
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1990-luvun alussa Suomen Pankin suojista siirtyi suomalaisten tieto-
kirjailijoiden joukkoon uusi nimi – Juhani Seppovaara. Syynä hänen elä-
mänmuutoksensa ei ollut lama, joka juuri noihin aikoihin ravisteli pankkeja 
ja koko Suomea. Seppovaara yksinkertaisesti vain huomasi leipääntyneensä 
vähitellen taloustutkijan uraan. Hän ei enää pystynyt samastumaan talouskas-
vun maksimoinnin tavoitteisiin; myös raskas byrokratia kiinteine työaikoineen 
rassasi pahasti. ”Muutos itsenäiseksi kirjojen tekijäksi oli vapauttava liike, jota 
en ole katunut. Viimeinen vuosikymmen on ollut suorastaan juhlavaa aikaa.”

Jyrkkä elämänmuutos ei suinkaan ollut hyppy pimeään, sillä Juhani Sep-
povaaralla oli tuntuma tulevaan toimintaympäristöönsä – hän oli lähetellyt 
kirjoituksiaan lehtiin jo 1980-luvulla. Avustavan lehtimiehen jutut olivat 
menneet hyvin kaupaksi, sillä kirjoittajalla oli ässä hihassaan: hän pystyi ku-
vittamaan artikkelinsa toimituksia kiinnostavalla tavalla: Seppovaara oli har-
rastanut jo pitkään valokuvausta ja hionut taitojaan myös alan kursseilla. 

Tutustuminen Helsingin Sanomien toimittajaan Esa Keroon synnytti 
sitten taisteluparin, joka tuli tunnetuksi useiden omaleimaisten ja erittäin 
suomalaisista ilmiöistä kertovien kuvajulkaisujen tekijänä. Ensimmäinen 
näyte valokuvaaja Seppovaaran ja tekstintekijä Keron yhteistyöstä oli vuon-
na 1994 ilmestynyt Huussi, kuvan ja sanan voimalla laadittu analyysi suo-
malaisille tutusta pihapiirin rakennuksesta. Epätavallisen aiheen oli keksinyt 
Rakennusalan kustantajien Pertti Sarmala, joka ehdotti Seppovaaralle kirjan 
tekoa aiheesta. Tämä puolestaan houkutteli hankkeeseen mukaan ystävänsä 
Esa Keron. Yhteistyö sujui hyvin, ja jo Huussin ilmestymiskaronkassa syntyi 
ajatus seuraavan kirjan aiheesta, joka sekin liittyi suomalaiseen perinnemai-
semaan. Mummon mökki ilmestyi vuonna 1995. 

Hyvään työvireeseen päästyään kaksikko Seppovaara–Kero julkaisi tästä 
eteenpäin kirjan vuodessa. Näin syntyivät Kyläkauppa (1996), Leikkimökki 
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(1997) ja Matkakoti (1997). Kuvausmatkoilla kirjantekijät kiertelivät autolla 
Suomea ristiin rastiin. Jotkut kohteet olivat etukäteen tiedossa, mutta useim-
miten ne löytyivät ikään kuin käsikopelolla. Baarien ja kyläkauppojen ihmi-
set antoivat auliisti vinkkejä kirjantekijöille. Lopputuloksena oli sarja teoksia, 
jotka tallensivat katoamisen partaalla olevaa suomalaista rakennuskulttuuria 
ainutlaatuisella tavalla. 

”Ensimmäiset noista kirjoista tein lomien ja viikonloppujen aikana”, 
Seppovaara kertoo. ”Aiheista ei ollut pulaa; niitä on aina ollut odottamassa ja 
ne putkahtivat vastaan etsimättä. Kun sitten lopetin säännöllisen virkatyön, 
pääsin keskittymään kunnolla kirjoihin ja niiden vaatimiin taustaselvityksiin. 
Arvostan suuresti sitä, että saan tehdä töitä juuri sellaisten ihmisten kanssa 
kuin itse haluan. Saan olla oma pomoni ja oman aikani herra.”

Vuosituhannen päättyessä Seppovaara osallistui valokuvaajan roolissa vie-
lä yhden kirjan tekemiseen. Nyt aihepiirinä olivat liinavaatteiden kirjonta 
ja nimikoinnit, jotka taitava valokuvaaja toi lukijoiden ihailtavaksi; tekstis-
tä vastasi Helena Raussi-Tihula. Kirjan nimi oli Kirjotut kirjaimet, muistojen 
mono grammit, ja se ilmestyi Tammen kustantamana vuonna 1999.

Samana vuonna Seppovaara aloitti soolouransa tietokirjailijana ja ryh-
tyi huolehtimaan kuvituksen lisäksi myös tekstistä. Avaus tapahtui teokses-
sa Suomenlinna: tuulee kesät talvet, joka ilmestyi Rakennusalan kustantajien 
kustantamana vuonna 1999 suomeksi ja englanniksi ja ranskan kielisenä 
vuonna 2000. ”Olen retkeillyt Suomenlinnassa pikkupojasta asti. Vähitellen 
totuin käymään siellä myös myöhäissyksyn tuiskuissa ja talvipakkasilla. Suo-
menlinnan rakennukset ja rakennelmat ovat parasta mitä Suomesta löytyy, ja 
valleilta näkyy avomeri, jonka katseluun en koskaan väsy.” Kirja julkaistiin 
myös englannin ja ranskan kielillä. Eräänlainen rinnakkaisteos Suomenlin-
na-kirjalle on kaksi vuotta myöhemmin suomeksi ja englanniksi ilmestynyt 
Olavinlinna: kivestä syntyi laulu.

Vuonna 2000 Seppovaaralta ilmestyi Finlaysonin tehtaan työntekijöiden 
asuinoloista Tampereella kertova kuvakirja Amurin työläismuseokortteli, jonka 
tekijäksi hän oli ilmoittautunut heti hankkeesta kuul tuaan. Amuri-kirja il-
mestyi myös englanniksi. Saman vuoden tuotantoa olivat Kansakoulu: armas 
aika ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön julkaisemana ilmestynyt Tupa, jonka te-
kemisessä oli mukana myös Sirkka-Liisa Ranta. Kolme vuotta myöhemmin 
ilmestyi Seppovaaran ja Rannan yhteistyönä myös Maatilan pihapiiri.

Seppovaaran pitkäaikainen viehtymys hautausmaihin synnytti teoksen 
Elävä hiljaisuus: Hietaniemen hautaus mailla (Otava 2002). Tekijän mielestä 
Hietaniemi on Suomenlinnan ohella Helsingin helmiä ja visuaalisessakin 
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mielessä loputon aarreaitta. Yhteis-
työ Otavan kanssa tuotti seuraavina 
vuosina vielä kaksi teosta: vuosisa-
dan alun kulttuuripiireistä kertovaan 
Tuusulanjärven taiteilijaelämään tekstit 
kirjoitti Juhani Salokannel (2005); 
kirjan Muistojen markkinoilla: sinival-
koisen arjen klassikot (2004) Seppo-
vaara teki kokonaan itse. Muistojen 
markkinoilla esittelee tuttuja esineitä 
– heteka, Afrikan tähti, Kiito-veto-
ketju, Reino-tohvelit, Hota-pul-
veri, Körtti-pastilli ja Hymypoika-
patsas – jotka tekijän mukaan ovat 
vaikuttaneet suomalaisten elämään 
vahvemmin kuin kohuttu design 
konsanaan. ”Ne 

herättävät muistoja työstä, huvista, kodista ja lapsuudes-
ta. Samalla niiden kautta tarkentuu kuva tämän päivän 
Suomesta; ne johdattelivat elämäntapamme ytimeen”, 
Seppovaara kuvailee. 

Aivan toisenlaisiin maisemiin vei vuonna 2007 il-
mestynyt Mopolla Suomessa, jossa Seppovaara kolusi mo-
pollaan syrjäkylien sorateitä ja dokumentoi sitä unoh-
tunutta Suomea, joka on kaukana metropoleista ja jossa 
ei tonttipulaa podeta. Kirja herätti ansaittua huomiota 
etenkin maaseutulehdissä, joiden lukijakuntaa mopoili-
jan retkeily lähimmin sivusi. 

Nostalginen moporetki oli ehkä tällä erää Seppo-
vaaran viimeisiä kotimaan kartoituksia. Tietokirjailijasta 
on näet alkanut tuntua, että Suomi-polku alkaa hänen 
osaltaan olla loppuun kaluttu. Työn alla on kuitenkin 
vielä yksi, suomalaista puurakentamista käsittelevä teos, 
jonka Seppovaara tekee yhdessä arkkitehti Netta Böö-
kin kanssa. 

Mutta mielenkiintoisia kohteita toki riittää muual-
lakin, kuten esimerkiksi Berliinissä: ”Vielä pankkialal-
la ollessani tapasin 80-luvun alussa Budapestissä jär-
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jestetyssä talousalan kongressissa itäsaksalaisen kollegan, joka kutsui minut 
käymään Berliiniin. Opin tuntemaan hänen ystäviään ja vietin kaupungissa 
vuosittain eripituisia aikoja. Kuljeskelin ympäriinsä ja kuvasin paikkoja. Ys-
täväpiiri laajeni jatkuvasti, ja vuodenvaihteessa 2006–07 päätin hankkia Ber-
liinistä asunnon.” 

Vaikutelmiaan uuden kotikaupunkinsa vaiheista DDR:n aikana Seppo-
vaara välitti suomalaisille ensimmäisen kerran teoksessa Itä-Berliinin taivaan 
alla, joka ilmestyi Avaimen kustantamana vuonna 2006. Seuraavaksi Juhani 
Seppovaara suunnittelee tekevänsä kuvapitoisen ja poeettisen kertomuksen 
nyky-Berliinistä.

Teoksia 
Huussi. Rakennusalan kustantajat 1994, 
6. p. 2007. (teksti Esa Kero; kuvat Juhani 
Seppovaara)

Mummon mökki. Rakennusalan kustantajat 
1995, 3. p. 2003. (teksti Esa Kero; kuvat Juhani 
Seppovaara)

Kyläkauppa. Rakennusalan kustantajat 1996. 
(teksti Esa Kero; kuvat Juhani Seppovaara)

Leikkimökki. Rakennusalan kustantajat 1997. 
(teksti Esa Kero; kuvat Juhani Seppovaara).

Me suomenpankkilaiset: yhdistyksen 
kahdeksan vuosikymmentä. Suomen Pankin 
henkilöstöyhdistys 1997. (järjestöhistoriikki)

Neuvontatyön arkea ja juhlaa. Julkaisuja; 
928. Maaseutukeskusten liitto 1998. (teksti Esa 
Kero; valokuvat Juhani Seppovaara; toim. Taina 
Harmoinen ja Juha Seppälä)

Matkakoti. Rakennusalan kustantajat 1998. 
(teksti Esa Kero; kuvat Juhani Seppovaara)

Kirjotut kirjaimet, muistojen monogram-
mit. Tammi 1999. (teksti Helena Raussi-Tihula; 
kuvat Juhani Seppovaara)

Suomenlinna: tuulee kesät talvet. Raken-
nusalan kustantajat 1999. 

Kansakoulu: armas aika. Rakennustieto 2000.

Amurin työläismuseokortteli. Rakennusalan 
kustantajat 2000. 

Tupa. Rakennusalan kustantajat ja Kustantajat 
Sarmala 2000, 2. p. 2002. (julk. Talonpoikais-
kulttuurisäätiö; teksti Sirkka-Liisa Ranta; kuvat 
Juhani Seppovaara)

Olavinlinna: kivestä syntyi laulu. Raken-
nustieto 2001. 

Elävä hiljaisuus: Hietaniemen hautausmail-
la. Otava 2002.

Maatilan pihapiiri. Toimituksia; 883. SKS 
2003. (teksti Sirkka-Liisa Ranta; kuvat Juhani 
Seppovaara)

Muistojen markkinoilla: sinivalkoisen 
arjen klassikot. Otava 2004, 4. p. 2006.

Tuusulanjärven taiteilijaelämää. Otava 
2005, 3. p. 2006. (teksti Juhani Salokannel; 
kuvat Juhani Seppovaara)

Itä-Berliinin taivaan alla. Avain 2006.

Mopolla Suomeen. Otava 2007. 
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Juha Sihvola
Synt. 29.8.1957 Sippolassa. 

Historian professori, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja, fil. toht.
Asuu Helsingissä.
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Ajallinen välimatka antiikinkreikkalaisesta filosofiasta 2000-luvun 
Suomeen on huomattavan pitkä. Henkisesti tuo välimatka tuntuu lyhene-
vän, kun antiikin filosofian suurmiehen Aristoteleen suomalainen kollega, 
professori Juha Sihvola peilaa hänen ajatuksiaan tämän päivän yhteiskuntaan. 
Viidentoista vuoden ajan Juha Sihvolan tuotannon yksi pääteema on ollut 
juuri Aristoteles, jonka teoksia hän on myös suomentanut. ”Aristoteles on 
vaikuttanut kaikkeen siihen, mitä olen tehnyt tutkijana, tietokirjailijana ja 
yhteiskunnallisena keskustelijana”, Sihvola kertoo.

Soveltaessaan antiikin filosofin ajatuksia nykypäivään Juha Sihvola on kä-
sitellyt sellaisia 2000-luvulla ajankohtaisia aiheita kuin globaali etiikka, ulko-
politiikan ja moraalin suhde, sukupuolten tasa-arvo ja hyvä elämä. Sihvolan 
johtopäätökset eivät ole jääneet pelkästään ammattipiirien tietoon, sillä hän on 
tieteellisen tuotantonsa ohessa kirjoittanut useita tietokirjoja, jotka ovat synnyt-
täneet vilkasta mielipiteenvaihtoa julkisuudessa. Hän on itsekin osallistunut ak-
tiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tiedotusvälineissä.

Juha Sihvola oli kouluikäisenä matemaattisesti suuntautunut, mutta myös 
yhteiskunnalliset asiat kiinnostivat häntä. 1970-luvulla podettu eksistentialisti-
nen elämäntuska sai hänet miettimään maailman muuttumista ja myötävaikutti 
siihen, että hän ryhtyi opiskelemaan filosofiaa; vanhempien suosittelema tur-
vallinen, perinteisempi ammatti ei häntä houkutellut. ”Maallinen hyvä ei ollut 
minulle opiskeluaikoina keskeinen asia”, Sihvola sanoo. ”Olin kuitenkin sikäli 
onnekas, että pääsin pian akateemisiin tutkijavirkoihin, jotka turvasivat toimeen-
tulon. Nykypolven opiskelijoiden kesken kilpailu on paljon kovempaa, suoras-
taan stressaavaa.” – Monitieteellistä lähestymistapaa arvostava Sihvola opiskeli 
Helsingin yliopistossa filosofian lisäksi historiaa ja antiikin kieliä. 

Juha Sihvola väitteli vuonna 1989 aiheenaan vanha kreikkalainen etiikka ja 
kulttuurifilosofia. Hän jatkoi tutkimustyötään Yhdysvalloissa työskennellen siellä 
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1990-luvun alkupuolella kahdessa jaksossa yhteensä kaksi ja puoli -vuot-
ta. ”Amerikkalainen kulttuuri on tullut minulle läheiseksi”, Sihvola sanoo. 
”Tieteellinen tutkimus on siellä huipputasoa, mutta myös populaarikulttuu-
rissa ja arkipäivän elämässä on jotain minua kiehtovaa. Yhdysvallat on oike-
astaan minun toinen kotimaani. Kolmas on Italia, jossa opiskelin ja asuin pari 
vuotta 1980-luvulla.”

Tietokirjailijan uransa Sihvola aloitti vuonna 1991 laatimalla laajan seli-
tysosan Aristoteleen Politiikka-teoksen suomennokseen. Aristotelesta käsit-
televää sarjaa jatkoi laaja artikkeli ”Aristoteles ja edistys” professori Matti 
Viikarin 50-vuotisjuhlakirjassa Historian alku (Tutkijaliitto 1993), jonka toi-
mittajiin Sihvola myös kuului. ”Aristoteleen pariin minut ohjasi professori 
Simo Knuuttila, joka oli opettajani ja myöhemmin läheinen yhteistyökump-
pani. Juhlakirjan nimi tuli siitä, että Francis Fukuyaman teos Historian loppu 
oli silloin kovasti muodissa, joten ajattelimme puhua vaihteeksi historian 
alusta.” 

Aristoteles-kirjojen sarja jatkui vuonna 1994 teoksella Hyvän elämän po-
litiikka (Tutkijaliitto 1994), joka on ensimmäinen suomeksi ilmestynyt teos 
Aristoteleen käytännöllisestä filosofiasta. Siinä Sihvola kytkee antiikin filo-
sofin käsittelemiä teemoja oman aikamme yhteiskunnallisiin keskusteluihin. 
”Hyvän elämän politiikasta tuli filosofian oppikirja, mutta myynti jäi muuta-
maan sataan kappaleeseen”, Sihvola kertoo. ”Kirja sai kuitenkin aikaan sen, 
että tiedotusvälineet alkoivat kysellä mielipiteitäni ajankohtaisiin asioihin.”

Antiikin filosofia ja aatemaailma (WSOY 1994) on Holger Thesleffin ja 
Juha Sihvolan yhdessä kirjoittama antiikin filosofian yleisesitys, josta on 
tullut keräilyharvinaisuus. Sihvola arvostaa vanhemman kollegansa osuut-
ta, jossa tämä esittelee ansiokkaasti antiikin vähemmän tunnettuja filosofeja. 
Yksilö modernin murroksessa (Gaudeamus 1996) puolestaan on viiden tutkijan 
puheenvuoro keskusteluun yksilön ja yhteisön rajankäynnistä; Juha Sihvola 
avaa omassa tekstissään Aristoteleen näkemyksiä asiasta. 

Vuonna 1998 julkaistiin kolme Juha Sihvolan kirjaa. Väkivalta antiikin 
kulttuurissa (Gaudeamus 1998) on Maarit Kaimion, Jaakko Arosen ja Sih-
volan tutkimus väkivallan ilmenemismuodoista antiikin aikana. Yhdessä 
tanskalaisen Troels Engberg-Pedersenin kanssa toimitetussa The Emotions in 
Hellenistic Philosophy -teoksessa puolestaan maailman huippufilosofit pohtivat 
antiikin tunnefilosofiaan liittyviä teemoja; teos vaikutti merkittävästi tuntei-
den filosofian suosion lisääntymiseen filosofisena tutkimusaiheena. Kolmesta 
kirjasta eniten huomiota herätti kuitenkin Atenan julkaisema Toivon vuo-
situhat, jonka Sihvola kirjoitti yksin ja joka kuuluu Suomen itsenäisyyden 
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juhlarahasto Sitran käynnistämään 
Puheenvuoroja-kirjasarjaan. Sihvo-
lan kirjassa esittämät teesit enteilivät 
osuvasti tulevaa kehitystä. Hänen 
mielestään moderni elämänmuo-
to oli kohtalonkysymysten edessä: 
luonto, teknologia, tietoyhteiskun-
ta, globalisoituminen ja markkina-
voimat asettavat ankaran haasteen 
yksilöille ja yhteisöille. Selviytymi-
nen vaatii Sihvolan mukaan järke-
vää keskustelua hyvästä elämästä, 
mutta myös jatkuvaa itsekritiikkiä 
ja itseironiaa. 

”Laitoin otsikoksi Toivon vuosi-
tuhat oikeastaan sen takia, että kol-
legani ja pitkäaikainen ystäväni Juha 
Siltala oli vähän aikaisemmin jul-
kaissut kirjan nimeltä Suomalainen 
ahdistus”, Sihvola kertoo. ”Minun mielestäni piti olla vähän positiivisempi, 
ja siitä tuo toivo tuli mukaan nimeen. Yritän yleensäkin tarkastella asioita 
myönteiseltä puolelta, jos mahdollista.” Toivon vuosituhat nosti Juha Sihvolan 
yhteiskunnallisten keskustelijoiden eturiviin – ei vähiten sen takia, että kirja 
sai Vuoden tiedekirja -palkinnon.

Yksilönä yhteisössä (2000) puolestaan on kunta-alan tilaustyö, jossa Sihvo-
la mm. etsii vastausta kysymykseen, onko kunta vain hyvinvointipalvelujen 
tuottaja vai onko kunnallisella itsehallinnolla jokin itseisarvoinen perusta. 

Antiikin seksuaalisuutta käsittelevän kirjan Sleep of Reason (2002) Juha 
Sihvola toimitti yhdessä tunnetun yhdysvaltalaisen filosofin, Martha Nuss-
baumin kanssa. Sihvola oli tutustunut Nussbaumiin jo 1980-luvun lopul-
la, kun tämä oli Helsingissä YK:n WIDER-instituutissa tutkimassa elämän 
laatuun liittyviä kysymyksiä. Antiikin filosofian tutkijana aloittanut ja siitä 
yhteiskuntafilosofiaan siirtynyt Nussbaum vaikutti olennaisesti Sihvolan tut-
kijaprofiilin kehittymiseen. Sihvola ja Nussbaum ovat vuosien mittaan järjes-
täneet suuren joukon kansainvälisiä tutkijakokouksia, joista yhden esitelmiin 
Sleep of Reason perustui. 

”Seksuaalietiikkaa koskevissa kysymyksissä osallistuin myös amerikkalai-
seen julkiseen keskusteluun”, Sihvola kertoo. ”Washingtonissa DC:n kau-
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dellani jouduin vastaamaan floridalaisessa lehdessä erään paikallisen papin 
väitteeseen, jonka mukaan antiikin kulttuuri olisi romahtanut homoseksuaa-
lisuuteen. Vastasin, että yksikään merkittävä tutkija ei ole väittänyt homojen 
aiheuttaneen kreikkalaisen kulttuurin sortumista.”

Maailmankansalaisen etiikka (Otava 2004) on myyntimäärien perusteella 
Juha Sihvolan luetuin kirja: siitä on otettu kolme painosta. ”Tähän vaikutti 
varmaankin se, että kirjani käsittelee World Trade Centerin iskujen jälkeistä 
aikaa”, kirjoittaja sanoo. ”Irakin sodan aikaisen maailmantilanteen takia kan-
sainvälisten suhteiden moraalia käsittelevä tekstini sai minulle epätavallisen 
synkkiä sävyjä, vaikka perusasenteeltaan myös Maailmankansalaisen etiikka on 
hyvin optimistinen kirja.” Sihvola vastaanotti kirjastaan Lauri Jäntin - palkin-
non. Vuonna 2009 teos saanee jatkoa, aiheena tällä ketaa on maailmankan-
salaisten uskonto.

Suomen Rooman instituutin komeaan 50-vuotisjuhlakirjaan Villa Lante 
(WSOY 2004) Juha Sihvola kirjoitti laajan katsauksen suomalaistutkijoiden 
Roomassa puolen vuosisadan aikana tekemästä tieteellisestä työstä. Uutta 
tuotantoa on myös Nykyajan etiikka (Gaudeamus 2005), jonka Sihvola toi-
mitti Helsingin yliopiston rehtorin, Ilkka Niiniluodon kanssa. Teos on neljäs 
osa alun perin pääministeri Esko Ahon 1990-luvun laman aikana nimittä-
män ns. filosofityöryhmän kirjoituksia, joissa pohditaan elämänmuotomme 
henkiseen tilaan ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tähän Niiniluodon 
johtamaan työryhmään Sihvola on kuulunut vuodesta 1999. 

Teoksia
Decay, Progress, the Good Life?: Hesiod 
and Protagoras on the Development of 
Culture. Commentationes humanarum litte-
rarum; 89. Societas scientiarum Fennica 1989. 
(väitöskirja)

Hyvän elämän politiikka: näkökulmia 
Aristoteleen poliittiseen filosofiaan. Tutki-
jaliiton julkaisusarja; 76. Tutkijaliitto 1994. 

Antiikin filosofia ja aatemaailma. WSOY 
1994. (Holger Thesleff ja Juha Sihvola)

Toivon vuosituhat: eurooppalainen ihmis-
kuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevai-
suus. Sitra; 185. Atena 1998.

Yksilönä yhteisössä: näkökulmia pai-
kallisuuteen, globalisaatioon ja hyvään 
elämään. Polemia; 37. Kunnallisalan kehittä-
missäätiö 2000.

Maailmankansalaisen etiikka. Otava 2004, 
3. p. 2005.

Villa Lante: Suomen Rooman Instituutti 
1954–2004. WSOY 2004. (Päivi Setälä, Liisa 
Suvikumpu, Juha Sihvola ja Timo Keinänen)

Toimitettuja teoksia

Historian alku: historianfilosofia, aa-
tehistoria, maailmanhistoria. Tutkijaliitto 
1993. (toim. Tapani Hietaniemi, Heikki Mikke-
li, Tuomas Seppä ja Juha Sihvola)

The Emotions in Hellenistic Philosophy. 
Kluwer Academic Publishers 1998. (toim. Juha 
Sihvola ja Troels Engberg-Pedersen)
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Väkivalta antiikin kulttuurissa. Gau-
deamus 1998. (toim. Maarit Kaimio, Jaakko 
Aronen ja Juha Sihvola)

Ancient Scepticism and the Sceptical Tra-
dition. Acta philosophica Fennica; 66. Societas 
philosophica Fennica 2000.

Sleep of Reason: Erotic Experience and 
Sexual Ethics in Ancient Greece and 
Rome. 2002. (toim. Martha Nussbaum ja Juha 
Sihvola)

Nykyajan etiikka: keskusteluja ihmisestä 
ja yhteisöstä. Gaudeamus 2005. (toim. Ilkka 
Niiniluoto ja Juha Sihvola)

Toiminut Artistoteleen teosten suo-
mennusryhmässä. Suomentanut useita 
Artistoteleen teoksia ja kirjoittanut 
niihin selityksiä. Kirjoittanut lukui-
sia filosofiaa käsitteleviä artikkeleita 
ja mielipidekirjoituksia sanoma- ja 
aikakauslehdissä ja toiminut alansa 
asiantuntijana radiossa ja televisiossa.
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Osmo Soininvaara
Synt. 2.9.1951 Helsingissä.
Yrittäjä, kirjailija, valtiot. lis.

Asuu Helsingissä.
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Ilmastonmuutos, energiapolitiikka, väestönkasvu ja pandemiat 
ovat tämän päivän kuumia aiheita maailman tiedotusvälineissä. Paljon vä-
hemmän huomiota niihin kiinnitettiin 20 vuotta sitten, jolloin vihreän 
liikkeen näkyvimpiin edustajiin lukeutunut Osmo Soininvaara nosti nämä 
globaalit uhat pöydälle kirjassaan Ratkaiseva aika. ”Se oli selvä maailmanpe-
lastamisohjelma”, Soininvaara sanoo nyt ja toteaa, ettei hänen ole tarvinnut 
suuremmin muuttaa parinkymmenen vuoden takaisia ajatuksiaan.

Osmo Soininvaara kuuluu niihin suomalaisiin vaikuttajiin, jotka kulke-
vat edellä aikaansa eli ovat vastustajien mielestä ns. haihattelijoita. Se näkyy 
myös hänen kirjallisessa tuotannossaan. Päivänpolitiikkaa Soininvaara käsit-
telee kirjoissaan vain vähän, mutta poliittisen toiminnan vaihtoehtoja hän on 
kyllä puntaroinut. Yleensä hän on pyrkinyt katsomaan edemmäs ja miettinyt 
ratkaisuja, jotka kirjojen ilmestymisajankohtana ovat tuntuneet lähes taivaan-
rannan maalailulta. Arkipäivää kansantalous- ja tilastotieteilijä Soininvaaran 
visiot alkavat lähestyä vasta vuosien kuluttua. 

Soininvaara on paljasjalkainen helsinkiläinen, joka kävi koulunsa Munk-
kiniemen yhteiskoulussa. Yhteiskunnallinen toiminta kiinnosti jo teini-iässä. 
Hän toimi Biafra-toimikunnassa ja Enemmistö ry:ssä; liberaaleihin hän liittyi 
Ville Komsin vanavedessä vuonna 1968. Sen jälkeen suunta vihertyi. Vuo-
den 1976 kunnallisvaaleissa Soininvaara oli kokoamassa esivihreää villiä listaa 
Helsinki-liikkeen nimissä, mutta vasta vuonna 1980 liike sai Ville Komsin 
valtuustoon, osittain Koijärvi-liikkeen nostamana.

Yhteiskunnallisten harrastustensa ohessa Osmo Soininvaara luki tilasto- 
ja kansantaloustieteitä ja valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi vuonna 1973. 
Lisensiaattityönsä hän sai päätökseen 1982. Tilastotieteilijänä hän tutki mm. 
rattijuoppojen aiheuttamia liikenneonnettomuuksia ja suhdannebarometrin 
ennustuskykyä. Helsingin kaupunginvaltuustoon Soininvaara valittiin vuon-
na 1984, minkä jälkeen hän on toiminut lukuisissa kunnallisissa luottamus-
tehtävissä.
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Ensi kosketuksensa kirjantekoon Osmo Soininvaara oli saanut jo 1970-
luvun loppupuolella, kun liberaalien vahvoihin miehiin lukeutunut Kyösti 
Skyttä ehdotti 1980-luvun Suomea käsittelevän kirjan tekemistä. ”Skytän 
hanke ei oikein edennyt, joten päätimme Osmo Lampisen kanssa panna sii-
hen vähän vauhtia”, Soininvaara kertoo. Hän otti kirjaan alkuvauhdin armei-
jassa ja viikon mittaisen loppukirin Valamon luostarissa. Suomi 1980-luvulla: 
pehmeän kehityksen tie (WSOY 1980) ilmestyi sopivasti uuden vuosikymme-
nen alussa. Kirjan sosiaalipoliittiset linjaukset herättivät suurta huomiota ja 
keskustelua syntyi palstametreittäin. Erityisen kuuma aihe oli kirjassa esitelty 
kansalaispalkka, joka nousi nyt ensi kertaa näkyvästi politiikan esityslistalle. 

Kevään 1983 eduskuntavaalit saivat Osmo Soininvaaran jatkamaan kirjal-
lista tuotantoaan. Huomattuaan joutuneensa paneelikeskusteluissa vastaamaan 
sellaisiin kysymyksiin kuin ”mikä on suhteesi sosialismiin ja kapitalismiin, 
vastaa 30 sekunnissa”, hänessä syntyi halu selvittää asioita perusteellisemmin. 
Kirjassa Vihreää valoa (Perusta 1983) Soininvaara selvittää vihreän liikkeen 
suhdetta politiikkaan. ”Suomalainen poliittinen järjestelmä on kriisissä”, hän 
tiivistää. Muutoksen tarve myönnettiin yleisesti, mutta poliittinen koneisto 
ei kyennyt käsittelemään niitä suuria, juuriin asti ulottuvia uudistuksia, joita 
yhteiskunnalla oli edessään. Siinä oli Soininvaaran mukaan vihreän liikkeen 
tärkein haaste.

Tekijän haasteena oli myös saattaa kirja julkisuuteen mahdollisimman 
halvalla. ”En ymmärtänyt, miksei järkevää pamflettia voinut myydä kuudella 
markalla siinä missä jotain Hertta-sarjan tuotetta”, Soininvaara sanoo. Myyn-
tihinta saatiin alas, kun tekijä kirjoitti tekstin valoladontana valmiiksi sivuiksi 
ja kirja painettiin Vaasassa. Vihreää valoa -teosta myytiinkin pamfletiksi kun-
nioitettavat 2000 kappaletta.

Seuraavassa kirjassaan Ratkaiseva aika (WSOY 1986) Osmo Soininvaara 
laajensi näkökulman globaaliksi. Maapallolla elää hänen mukaansa histo rian 
tärkein sukupolvi, joka voi toteuttaa esi-isien unelmat tai tuhota elämän 
edellytykset. Soininvaara kirjasi globaalit uhat, jotka vasta vuosia myöhem-
min – monien mielestä liian myöhään – alkoivat vaivata poliittisia päättäjiä. 
”Maailman kurssi on kohti tuhoa. Silti on syytä myös optimismiin. Kurssi on 
käännettävissä ja ihmiskunnalle voidaan turvata pysyvä hyvinvointi, mutta se 
ei tule itsestään”, Soininvaara kirjoittaa. ”Toista tilaisuutta ei tule tuhanteen 
vuoteen.”

Pertti Linkolan, vihreän liikkeen ristiriitaisia ajatuksia herättäneen taus-
tahenkilön kanssa käydystä kirjeenvaihdosta syntyi kirja Kirjeitä Linkolan oh-
jelmasta (Perusta 1987). Vihreä metropoli oli puolestaan Helsingin vihreiden 
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1988 kunnallisvaaleja varten laatima pamfletti, jossa hahmoteltiin pääkau-
punkiseudun kehittämistä. ”Eivät teemamme ole siitä miksikään muuttu-
neet”, sanoo Soininvaara, joka kirjoitti noin kolmasosan teksteistä. ”Esimer-
kiksi nauhakaupungin idea tuli esille jo silloin.”

Kirjassaan Vihreä markkinatalous (Hanki ja jää 1990) Osmo Soininvaa-
ra halusi tuoda esiin, että markkinataloudessakin voi harjoittaa politiikkaa. 
”Nykymuotoinen markkinatalous saa yhteiskunnat toimimaan ekologisesti 
mielettömällä tavalla”, hän kirjoitti. Hinnat antavat väärän kuvan valmistus-
kustannuksista, sillä ympäristökustannukset on ”ulkoistettu” – toisin sanoen 
tuottaja ei ole joutunut maksamaan mitään aiheuttamistaan haitoista. 

Markkinamekanismin vajavaisuuksiin Soininvaara tarjosi lääkkeeksi hait-
ta- ja resurssiveroja. ”Ei ole esimerkiksi järkeä tukea julkista liikennettä, vaan 
on verotettava autoilua”, Soininvaara sanoo; kirjassa tuli ensi kertaa esiin 
myös nykyisin paljon puhuttu ruuhkamaksu, tosin tietullin nimellä. Kirjoit-
tajan mielestä verouudistus saisi niin tuottajat kuin kuluttajatkin jo oman 
etunsa takia ottamaan ekologiset asiat huomioon. 

Pudottuaan eduskunnasta 1991 vaaleissa Osmo Soininvaara kirjoitti eri 
ministeriöille useita hyvinvointivaltiota ja ympäristökysymyksiä koskevia ra-
portteja. Niiden ohessa syntyi myös yksi hänen tärkeimmistä kirjoistaan, Hy-
vinvointivaltion eloonjäämisoppi (WSOY 1994), josta hän sai Pro Oeconomia 
-palkinnon ja josta on otettu jo kolme painosta. ”Se oli kunnianhimoinen 
hanke, jota tein pitkään ja perusteellisesti”, hän kertoo. Pohjavireen kirjalle 
loi lama, jonka keskellä se valmistui. Soininvaaran mielestä laman synnyttä-
mää rakenteellista työttömyyttä pitäisi torjua tukemalla pienipalkkaista työtä, 
mutta sitä ei ole saatu aikaan. ”Lamasta päästiin, mutta työttömyys ei paran-
tunut”, Soininvaara huomauttaa. 

Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi tarjoaa uudistuksiin reseptejä, jotka voi-
sivat toimia yhdessä ja erikseen. Niitä ovat mm. reaalilainajärjestelmä asun-
tolainojensa kanssa kamppaileville ja perustulomalli, joka poistaisi tulosidon-
naisista menoista muodostuvia köyhyysloukkuja. – Samoja teemoja käsitteli 
myös Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä (Art House 1999): ”Etsin tässä kirjassa 
keinoja yhdistää amerikkalaisten työllisyys ja eurooppalaisten pienet sosiaa-
liset erot.”

Ministerikyyti (WSOY 2002) sisältää muisteluksia ja artikkeleita vuosil-
ta, jolloin hän toimi peruspalveluministerinä Lipposen hallituksessa. Eniten 
huomiota herätti artikkeli ”Huumeministeri”, jossa Soininvaara analysoi 
huolellisesti Suomessa harjoitettua huumepolitiikkaa. Netissä artikkelia lue-
taan edelleen – niin harvinaisia tällaiset puheenvuorot ovat olleet.

Syksyn 2004 kunnallisvaalien alla ilmestyi Soininvaaran omakustanne 
Vihreät ja talous (Tietokeino 2005), joka oli eräänlainen vihreän talouspo-
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litiikan ABC. Usein 
käsittelemäänsä tee-
maan vauraudesta ja 
onnellisesta elämäs-
tä Soininvaara pa-
lasi kirjassa Vauraus 
ja aika (Teos 2007), 
jossa hän katsoo 
vaurauden tavoit-
telun muuttuneen 
ihmisiä orjuuttavak-
si kilpavarusteluksi. 
Kasvun maksimoin-
nin sijaan kannattaisi 
hänen mielestään hellittää hiukan – onnellisempi elä-
mä löytyy työajan lyhentämisestä ja laadukkaasta vapaa-ajasta, kiireettömyy-
destä.

Omaa elämänlaatuaan Osmo Soininvaara on kohentanut pyöräilemällä. 
Yksi hänen huikeista pyöräilykokemuksistaan oli matka Tallinnasta Välime-
relle kesällä 2007. Sen vaikutelmista Soininvaara kertoo kirjassaan Fillarilla 
Nizzaan (Teos 2008).

Teoksia
Suomi 1980-luvulla: pehmeän kehityksen 
tie (Osmo Lampisen kanssa). WSOY 1980.

Vihreää valoa: kirja Suomen muuttamises-
ta. Perusta 1983.

Ratkaiseva aika. WSOY 1986.

Kirjeitä Linkolan ohjelmasta. WSOY 1987. 
(Pentti Linkola ja Osmo Soininvaara;  
julk. Perusta ry)

Vihreä metropoli: kunnallisvaalit 1988 
(toim.). Helsingin vihreät 1988.

Vihreä markkinatalous. Hanki ja jää 1990.

Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi. 
WSOY 1994.

Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Art 
House 1999.

Ministerikyyti. WSOY 2002.

Vihreät ja talous - oikealla, vasemmalla 
vai edellä?. Tietokeino 2005.

Vauraus ja aika. Teos 2007.

Fillarilla Nizzaan. Teos 2008.

Lisäksi kirjoittanut mm. raportit 
Hyvinvointivaltio ja talouden kriisi 
(STM 1992), Ympäristönsuojelu ja 
taloudelliset ohjauskeinot (YM 1993), 
Hahmotelma perustulomallista (STM 
1994) ja Ehkä siinä kävikin näin: 
näkökohtia työllisyyden ja elinkeinojen 
kehityksestä ja elintapojen muutok-
sesta pääkaupunkiseudulla vuoteen 
2020 (YTV 1996). Kirjoittanut 
kolumneja ja artikkeleja sanoma- ja 
aikakauslehtiin .
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Ilmari Susiluoto
Synt. 15.10.1947 Lohjalla.

Erikoistutkija, valtiot. toht.
Asuu Helsingissä. 
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Suomalaiset ovat eläneet satoja vuosia karhun naapurissa, mutta 
karhun eli Venäjän oloja ei meillä tunneta vieläkään kovin hyvin. Osasyy on 
kompleksinen suhde entiseen emämaahan ja sittemmin sosialistiseen Neu-
vostoliittoon; osaksi tietämättömyys johtuu uuden Venäjän nopeasta muut-
tumisesta, jota asiantuntijoillakin on täysi työ seurata. 

Vallitsevaa tietovajetta on ansiokkaasti täyttänyt Ilmari Susiluoto, itänaa-
purin asioihin erikoistunut tutkija, joka on kuvannut sekä Neuvostoliiton 
hajoamista että nyky-Venäjän nousua sen raunioista. Hän on analysoinut 
Venäjän poliittisten ja talouden rakenteiden muutoksia eikä ole unohtanut 
perusvenäläistä elämänmenoakaan, jossa kaskut ja votka näyttelevät tärkeää 
osaa. Vuonna 1996 Lauri Jäntin rahasto valitsi vuoden parhaaksi tiedekirjaksi 
teoksen Venäjä – jättiläinen tuuliajolla, jonka Susiluoto kirjoitti yhdessä Anne 
Sailaksen ja Martti Valkosen kanssa. Vuonna 2006 Susiluodon Suuruuden lasku-
oppi oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana. 

”Seuraan Venäjän asioita nykyisin kolmella tasolla”, Ilmari Susiluoto ker-
too. ”Ajankohtaisissa asioissa minua avustaa suurlähettiläs Antti Karppinen, 
entinen Leningradin pääkonsuli, joka vielä 85-vuotiaanakin elää tiiviisti 
mukana Venäjän tapahtumissa – hän mm. toimittaa minulle lähes päivit-
täin tukun lehtileikkeitä. Akateemisella tasolla pidän puolipäiväisesti silmällä 
venäläisen tiedemaailman tapahtumia, jälleen Antti Karppisen avustamana. 
Kolmas taso on venäläisen kulttuurin seuranta. Yritän ymmärtää, minkä takia 
venäläiset toimivat niin kuin toimivat – sehän ei ole suinkaan sattumanva-
raista.”

Ilmari Susiluoto muistaa kiinnostuneensa itänaapurista 15-vuotiaana, 
kun hän ensi kertaa kävi Leningradissa vuonna 1962. Silloin Neuvostolii-
tossa elettiin kommunismin kulta-aikaa. ”Ostin sieltä mustan karvahatun 
ja punaisen algebrankirjan – molemmat olivat korkealuokkaisia tuotteita”, 
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Susiluoto muistelee. Mutta vasta koulussa opittu venäjän kieli houkutteli hä-
net yliopistossa tutkimaan syvällisemmin Neuvostoliiton asioita. Hän väitteli 
tohtoriksi vuonna 1982 ja siirtyi ulkoministeriön palvelukseen. Kaksi vuotta 
myöhemmin hänet nimitettiin Helsingin yliopiston apulaisprofessoriksi.

”Vuonna 1989 pääsin opiskelemaan Moskovaan kansojen ystävyydelle 
omistettuun ulkomaankauppa-akatemiaan, jossa olin ainoa suomalainen itä-
saksalaisten, kuubalaisten ym. ystävyysmaiden edustajien joukossa – se vastasi 
sotilaspiirien Frunzen akatemiaa”, Susiluoto kertoo. ”Yritin siellä selvittää, 
miten päätökset neuvostosysteemissä oikeastaan syntyivät. En päässyt eteen-
päin, ennen kuin opettajani armahti minut ja näytti erästä politbyroon salais-
ta asiakirjaa. Se osoitti, että pääministeri päätti lopullisesti kaikista asioista!”

Moskovassa Susiluoto alkoi kirjoittaa tutkimusta neuvostoliittolaisesta 
ulkomaankaupasta, mutta aihe menetti merkityksensä, kun järjestelmä ro-
mahti. ”Nyt ne asiat ovat taas tulleet ajankohtaisiksi”, hän sanoo. ”Tällainen 
on Venäjälle tyypillistä aaltoliikettä. Pelureiden määrä on parissakymmenessä 
vuodessa kasvanut, mutta perusasiat ovat sisäänrakennettuja sikäläiseen jär-
jestelmään.” 

Tietokirjailijan uralle Ilmari Susiluodon vetivät 1990-luvulla toimittajat 
Anna Sailas ja Matti Valkonen, jotka pyysivät häntä mukaan tekemään kirjaa 
hajonneesta Neuvostoliitosta. ”Tavoitteemme oli kuvata neuvostokauden lu-
histuminen Gorbatšhovin ja perestroikan aikana ja tehdä empiirinen kuvaus 
voimansa menettäneen Venäjän tilanteesta”, Susiluoto kertoo. Tuloksena oli 
kirja Venäjä – jättiläinen tuuliajolla (Edita 1996). ”Kirja sai valtalehdessä murs-
kakritiikin, mutta muualla se todettiin aika ansiokkaaksi”, Susiluoto kertoo. 
Kirjoittajakolmikko sai kirjastaan mm. Jäntin rahaston palkinnon. – Kolme 
vuotta myöhemmin samat kirjoittajat (Sailas nyt nimellä Kuorsalo) kirjoit-
tivat kirjan Venäjä ja rosvokapitalismin haaksirikko (Edita 1999), jossa Susiluo-
don osuus käsittelee venäläistä ympäristökriisiä. 

Ilmari Susiluodon ensimmäinen oma tietokirja on Pieni Karjalakirja (Aja-
tus 1999), jossa hän mm. Petroskoin arkistoista löytämiensä dokumenttien 
pohjalta selvittää, mitä Karjalassa tapahtui sotien jälkeen ja miten itärajalle 
syntyi Euroopan jyrkin elintasokuilu. Pieni Karjalakirja oli menestys: se myi 
hyvin ja Karjala-aihe nousi pinnalle myös poliittisessa keskustelussa. Vuoden 
kuluttua ilmestynyt Pieni Pietarikirja (Ajatus 2000) oli jatkoa Karjalakirjalle. 
Se kertoo, miten huikeita suunnitelmia 1990-luvulla viritettiin aikoinaan 
toiseksi eniten suomalaisia asuttaneen kaupungin varalle. ”Mutta kun Putin 
muutti Moskovaan, noista suunnitelmista ei ole puhuttu enää mitään”, Susi-
luoto sanoi.
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Matkustellessaan laajal-
ti Venäjällä Susiluodolla on 
ollut runsaasti tilaisuuksia 
keskustella tavallisten ihmis-
ten kanssa. ”Tapasin junassa 
hauskoja juttumiehiä ja aloin 
pian ostella kioskeista anek-
doottikirjoja, joita minulle 
on kertynyt sadoittain”, hän 
kertoo. ”Niistä näkee, että 
venäläinen vitsiperinne on 

ikivanha ja että esimerkiksi Stalinin aikana se toimi kansalaisten varavent-
tiilinä.” Kirjassaan Työ tyhmistä pitää (Ajatus 2000) Susiluoto vyöryttää esiin 
venäläistä huumoria leveällä rintamalla. Pitkälti samaa huumoriteemaa – nyt 
suomalaiskokemuksilla höystettynä – jatkoi Lavea luonto (Ajatus 2001), joka 
alaotsikkonsa mukaisesti sisältää Venäjän-matkaajan elämänohjeita. 

Diplomatian taiturit (Ajatus 2002) kertoo ulkoministeriössä vaikuttaneista 
henkiöistä, jotka ovat tehneet vaikutuksen Susiluotoon. ”Minusta diplomatia 
ja yhteiskuntatiede ovat lähellä toisiaan. Loistava esimerkki tästä on sosiaa-
liantropologi Westermarckin oppilas Ragnar Nummelin, joka oli paitsi tie-
demies myös erinomainen diplomaatti. 
Hän kartoitti aikoinaan konfliktien es-
tämismekanismeja primitiivisten hei-
mojen keskuudessa niin pätevästi, että 
ne auttoivat Martti Ahtisaartakin Koso-
vo-neuvotteluissa.” – Seuraavana vuon-
na ilmestynyt Salaisen poliisin valtakun-
ta (Edita 2003) oli aiemmin mainitun 
kirjoittajatrion Susiluoto–Kursalo–Val-
konen käsialaa; Susiluoto käsitteli tässä 
kirjassa KGB:n toimintaa.

Pääteoksenaan Ilmari Susiluoto pi-
tää Suuruuden laskuoppia, joka ilmestyi 
WSOY:n kustantamana vuonna 2006. 
Kirja on katsaus venäläisen tietoyhteis-
kunnan kehitykseen 1920-luvulta aina 
viimeisimpiin, vasta rakenteilla oleviin 
optisiin tietokoneisiin. Kun Neuvosto-
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liitto hajosi, sotateollisuuden ympärille keskittynyt tietotekninen osaaminen 
romahti, mutta vain kymmenen vuotta myöhemmin kännyköiden ja Inter-
net-yhteyksien määrä lähti räjähdysmäiseen kasvuun. Susiluoto osoittaa, että 
tämän päivän IT-vallankumous on sidoksissa yhteiskunnan rakenteisiin ja saa 
käyttövoimansa ihmisten tarpeista. Suuruuden laskuoppi oli Tieto-Finlandia-
ehdokkaana vuonna 2006.

Kirjassa Takaisin Neuvostoliittoon (Ajatus 2006) Susiluoto palasi venäläisen 
huumorin pariin. Nyt hän tarkastelee kansalaisten kriittistä suhtautumista 
vaalikuvioihin. Anekdoottien keskipisteessä on fiktiivinen hahmo, vaalilau-
takunnan puheenjohtaja Vishnjakov. 

Susiluodon seuraavastakin kirjasta Vilpittömän ilon valtakunta (Ajatus 
2007) oli tarkoitus tulla puhdas huumorikirja, mutta matkan varrella ajatus 
muuttui: ”Käsikirjoituksen puolivälissä huomasin, että kysymyksessä on oi-
keastaan tragedia”, kirjoittaja kertoo. ”Sosiologinen puoli nousi väkisin esiin, 
kun kuolinsyytilastot kertovat karmeaa kieltä votkan ja erityisesti korvike-
aineitten aiheuttamasta tuhosta. Uusi yläluokka sen sijaan juhlii viinejä ja 
konjakkeja maistellen.”

Venäjä: kovan linjan energiajätti (Edita 2007) on Susiluodon uusin kirja, 
jonka hän on jälleen kirjoittanut yhdessä Anne Kuorsalon ja Martti Valkosen 
kanssa. Siinä hän tarkastelee ns. voimaministeriöiden eli aseellista voimaa 
käyttävien hallinnonhaarojen roolia prosessissa, jossa nyky-Venäjän omistus-
rakenteita muokataan uuteen uskoon. 

Teoksia 
The Origins And Development of  
Systems Thinking in The Soviet Union:  
Political And Philosophical Controver-
sies from Bogdanov And Bukharin  
to Present-Day Re-Evaluations.  
Annales Academiae scientiarum Fennicae,  
Dissertationes humanarum litterarum; 30.  
Suomalainen tiedeakatemia 1982. (väitöskirja)

Venäjä – jättiläinen tuuliajolla. Edita 
1996. (Anne Sailas, Ilmari Susiluoto ja Martti 
Valkonen)

Venäjä ja rosvokapitalismin haaksirikko. 
Edita 1999. (Anne Kuorsalo, Ilmari Susiluoto ja 
Martti Valkonen)

Pieni Karjalakirja. Ajatus 1999,  
3. p. 2001.

Pieni Pietarikirja. Ajatus 2000. 

Työ tyhmästä pitää: venäläisen huumorin 
aakkoset. Ajatus 2000.

Lavea luonto: Venäjän-matkaajan elämän-
ohjeita Ajatus 2001.

Diplomatian taiturit. Ajatus 2002.

Salaisen poliisin valtakunta: KGB, FSB ja 
suhteet Suomeen. Edita 2003. (Anne Kuorsa-
lo, Ilmari Susiluoto ja Martti Valkonen)

Suuruuden laskuoppi: venäläisen tietoyh-
teiskunnan synty ja kehitys. WSOY 2006.

Takaisin Neuvostoliittoon: venäläisen 
huumorin täydellistäminen. Ajatus 2006.

Vilpittömän ilon valtakunta: viina ja Venä-
jä. Ajatus 2007. 

Venäjä: kovan linjan energiajätti. Edita 
2007. (Anne Kuorsalo, Ilmari Susiluoto ja 
Martti Valkonen)
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Jukka Tarkka
Synt. 7.9.1942 Tampereella.

Vapaa tutkija, kolumnisti, valtiot. toht.
Asuu Tapiolassa.
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Suomen sotasyyllisyyskysymystä ja liittoutuneiden sotarikospolitiikkaa 
käsitellyt väitöskirja ja sen pohjalta syntynyt kirja 13. artikla nosti Jukka Tar-
kan historiasta kiinnostuneiden kansalaisten tietoisuuteen vuonna 1977 – ja 
siellä hän on siitä asti pysynytkin. Tuotteliaana kirjailijana ja teräväkynäisenä 
kolumnistina Tarkka on seurannut ja kommentoinut kotimaan politiikkaa ja 
erityisesti ulkopolitiikkaa jo kolmen vuosikymmenen ajan, niistä neljä vuot-
ta tapahtumien keskipisteessä Arkadian mäellä. Jukka Tarkka tunnetaan myös 
Suomen historiaa koskevien laajojen yleisesitysten päätoimittajana, useiden 
elämäkertojen kirjoittajana ja tv-kommentaattorina.

Ensi askeleensa toimittajana ja tietokirjailijana Jukka Tarkka otti setle-
menttiliikkeen Yhdysside-lehden palveluksessa vuonna 1961, ensin oppipoi-
kana ja myöhemmin toimitussihteerinä. Lehden perustaja oli Tarkan isoisä 
Sigfrid Sirenius ja isä oli sen päätoimittaja. ”Työkirjastoni alkoi kertyä jo 
siihen aikaan, sillä sain lehden kautta historiaa käsitteleviä kirjoja arvostel-
tavaksi”, Tarkka kertoo. ”Kriitikonurani lähtikin liikkeelle komeasti, sillä 
ensimmäisen arvosteluni kirjoitin vuonna 1964 Tuomo Polvisen klassikosta 
Suomi suurvaltapolitiikassa.” 

Komean alun sai myös Jukka Tarkan kirjallinen tuotanto. Hän toimitti 
ylioppilaskesänään kirjan vakavasti sairastuneen metsänhoitaja Rolf Arnkilin, 
geologian professori Pentti Eskolan ja Sigfrid Sireniuksen kirjeenvaihdos-
ta. Perimmäisten kysymysten äärellä ilmestyi WSOY:n kustantamana vuonna 
1961. ”Kirja kosketti jotain silloisen suomalaisuuden herkkää kohtaa ja siitä 
tuli hämmästyttävä, yli 100 000 kappaleen myyntimenestys”, Tarkka kertoo. 
Myös toista Arnkilin kirjeenvaihtoon perustuvaa teosta, Ihmisestä on kysymys 
(WSOY 1963), myytiin hyvin. 

Näkyvämmille estradeille Jukka Tarkan veti hänen isoveljensä Pekka, joka 
Uuden Suomen kulttuuritoimittajana pyysi Jukkaa kirjoittamaan lehteen ar-
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vosteluja. Pekan siirryttyä Helsingin Sanomien palvelukseen kriitikkouden 
rima Uudessa Suomessa nousi niin, että Jukan arvosteluja kelpuutettiin leh-
teen vasta sen jälkeen kun hänestä oli tullut tohtori. Tuo hetki koitti vuonna 
1977, jolloin Jukka Tarkka väitteli sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä käsittelevällä 
tutkimuksellaan. Se ilmestyi samana vuonna WSOY:n kustantamana nimellä 
13. artikla. – Ensimmäisenä varsinaisena tietokirjanaan Tarkka pitää vuonna 
1981 ilmestynyttä teosta Tasavalta tulikokeessa, joka perustuu valvontakomis-
sion brittiläisen jäsenen J. H. Magillin haastatteluihin; Magillin muistelmien 
toimittajaksi Tarkkaa pyysi Weilin+Göös vuonna 1981. 

Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana 1980-luvun alussa Jukka 
Tarkka pääsi lähietäisyydeltä analysoimaan maan taloutta, sisäpolitiikkaa ja 
Suomen kansainvälisen aseman kehittymistä. EVAssa hän toimitti myös Max 
Jakobsonin 60-vuotisjuhlakirjan, jossa kirjoittajina olivat ajan keskeiset yh-
teiskunnalliset vaikuttajat. 

1980-luvun alussa Tarkka aloitti kahdeksan vuotta kestäneen työnsä mo-
niosaisen, yli 3 000-sivuisen Suomen historiaa käsittelevän yleisesityksen 
päätoimittajana. Hän oli itse yksi kirjoittajista, osuutenaan sodan jälkeiset 
vuodet. Uraa uurtavan suurteoksen suunnittelu ja kirjoittajien hankkiminen 
oli iso urakka, eikä henkilökohtainen työmäärä suinkaan vähentynyt, kun 
Tarkka siirtyi vuonna 1985 Otavan kirjalliseksi johtajaksi. Historiasarjaan 
(jota hän teki työnantajan suostumuksella kilpailijalle) hankittiin kirjoittajik-
si 1980-luvun historiantutkimuksen huippunimiä. ”Päätoimittajana minun 
tehtäviini sisältyi myös konkreettista taistelua lukukelpoisen arkikielen puo-
lesta”, Tarkka muistelee. ”Tärkeimmät aseet akateemista sanapöhöä vastaan 
olivat lyijykynä ja pyyhekumi.” 

Suomen historia 1–8 ilmestyi Weilin+Göösin kustantamana vuosina 
1984–88. ”Tekstin karsiminen oli jo silloin raskasta, mutta pahin oli vielä 
edessä. 90-luvulla teossarjaa nimittäin päätettiin uudistaa itsenäisyyden 75-
vuotisjuhlan kunniaksi. Itsenäisyyden aikaa koskevat jaksot oli muokattava 
neliosaiseksi kokonaisuudeksi, ja siinä vaiheessa kirjoitusten supistaminen sai 
sydämen vuotamaan verta.” Suomi 75: Itsenäisyyden Suomen historia 1–4 il-
mestyi vuosina 1991–92. 

Suurten historiakirjaprojektien lomassa Jukka Tarkka kirjoitti Ahti Karja-
laisen muistelmat, joita ex-ministeri oli yrittänyt turhaan synnyttää Otavalle. 
Tarkka lupautui apumieheksi ja teki kirjan yhteistyössä Karjalaisen kanssa. 
Kun Presidentin ministeri ilmestyi vuonna 1989, siinä mainittu Paavo Väyrysen 
Karjalaiselle lähettämä ns. Vladimirov-kirje synnytti valtaisan mediakohun. 
Ulkoministeri Väyrynen uhkasi Tarkkaa kunnianloukkausoikeudenkäynnillä, 
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jonka päätteeksi hän lupasi ”häki-
noven heilahtavan”. Tosiasiassa oi-
keusjuttu kuivui kokoon, kirja myi 
hyvin ja Väyrynen keräsi seuraavis-
sa vaaleissa ennätysmäärän ääniä.

Jukka Tarkan ensimmäinen 
yritys tulkita uudelleen Suomen 
turvallisuuspolitiikkaa kylmän so-
dan aikana oli kirja nimeltä Suomen 
kylmä sota (Otava 1992). Johtopäätöksenä oli, että varsinaiset vaaran vuodet 
olivatkin vasta 1970-luvulla. ”Neuvostoliitto oli vaarallinen, mutta meillä 
sen sisäinen vastustus oli olematonta – liian monet suomalaiset ottivat ystä-
vyyspropagandan todesta”, Tarkka to teaa. Tulkinta vaaran vuosista vahvistui 
Itsenäinen Suomi -teoksen uudistetussa laitoksessa vuonna 1997, jossa Tarkka 
kuvaa lähihistorian keskeiset tapahtumat uutisenomaisesti kommentoiden, 
tapahtumakalenterin ja lyhyiden kolumnien saattelemana. ”Keksin tällaisen 
esitysmuodon jo kymmenen vuotta aikaisemmin, ja minun mielestäni se 
toimi hyvin myös uudessa laitoksessa.” Tarkka teki kirjan yhdessä Allan Tiitan 
kanssa.

Kirjassaan Kysyjän osa (Otava 1999) Jukka Tarkka kertoo päivittäisten 
muistiinpanojen perusteella uuden puolueen – nuorsuomalaisten – perus-
tamisesta, sen ensimmäisistä vaaleista ja kansanedustajan elämästä eduskun-
nassa. ”Olen iloinen, että tuo vaihe tuli koettua – muuten en tietäisi, miten 
betonoitunut poliittinen järjestelmä meillä on”, hän tiivisti kokemuksensa. 
Historian oppikirjaan Lukion horisontti (Otava 2002) Tarkka kirjoitti sodan 
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jälkeistä turvallisuuspolitiikkaa ja EU-jäsenyyttä koskevat jaksot. ”Oppikirjat 
ovat tietokirjailijalle tärkeitä, sillä niistä hän saa elantonsa”, hän sanoo. ”Tieto-
kirjailijan toinen tapa ansaita jokapäiväinen leipänsä on kirjoittaa tilaustöitä, 
jolloin tekijän ansiot ovat myynnistä riippumattomia.” 

Vuosituhannen vaihteessa vapaaksi historiantutkijaksi ja kolumnistiksi 
ryhtyneen Jukka Tarkan tuoreimmat kirjat ovatkin olleet tilaustöitä. Vuonna 
2002 Tarkka kirjoitti teoksen Uhan alta unioniin eli Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan (EVA) historian vuosilta 1973–1994. Se on Suomen tuoreimman 
historian menestystarina, kertomus siitä miten yya-sopimuksen ja yleisradi-
kalismin suomettamasta maasta tuli EU:n jäsen.

Kansallinen kolkuttaja (Otava 2004) on Suomen kulttuurirahaston ja Yrjö 
Jahnssonin säätiön tilaama teos L. A. Puntilan elämäntyöstä. Jukka Tarkan 
mukaan se on yhteiskunnallinen kokovartalokuva miehestä, joka oli ”eri 
elämänalueiden loistava, harmaa, salainen ja ylhäinen eminenssi”. – Elä-
mäkerran kirjoittajan omakohtainen kokemus 
Puntilasta liittyy 1970-lukuun, jolloin Puntila 
seurasi mielenkiinnolla Tarkan sotasyyllisyys-
väitöskirjan valmistumista ja oli pettynyt, kun 
se osoitti Kekkosesta myönteisiäkin puolia.

Kaksi vuotta myöhemmin ilmestynyt Isän-
maan unilukkari (WSOY 2006) puolestaan on 
EVAn perustajan, Päiviö Hetemäen, elämäkerta. 
Tilaaja oli Markkinatalouden rahasto. Puntilaa 
lämpimämpi ja sympaattisempi persoona Hete-
mäki oli yksi kokonaisvaltaisten tulopoliittisten 
sopimusten luojista ja vahva taustavaikuttaja 
Suomen integroitumiselle länteen 1960-luvulta 
lähtien. 

Vuonna 2007 ilmestyi Itsenäinen Suomi, joka 
on Jukka Tarkan ja Allan Tiitan vuosina 1987 
ja 1997 ilmestyneen teoksen perusteellisesti 
uusittu ja ajantasaistettu laitos. Tarkan osuutena 
ovat vuodet 1940–1997. Hänen mukaansa teos 
vastaa historian kaikkein yksinkertaisimpaan ja 
siksi vaikeimpaan kysymykseen: mitä Suomessa 
ja Suomelle oikein tapahtui näiden 90 vuoden 
aikana, ja miksi. 
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Teoksia
13. artikla: Suomen sotasyyllisyyskysymys ja 
liittoutuneiden sotarikospolitiikka vuosina 
1944–1946. WSOY 1977. (väitöskirja)

Itsenäinen Suomi: seitsemän vuosikymmentä 
kansakunnan elämästä. Otava 1987. (Jukka 
Tarkka ja Allan Tiitta)

Ahti Karjalainen: Presidentin ministeri: 
Ahti Karjalaisen ura Urho Kekkosen 
Suomessa. Otava 1989. (Ahti Karjalainen ja 
Jukka Tarkka)

Ei Stalin eikä Hitler: Suomen turval-
lisuuspolitiikka toisen maailmansodan 
aikana. Otava 1987. 

Suomen kylmä sota: miten viattomuudesta 
tuli voima. Otava 1992.

Tarkat: kolumnikirja. Otava 1993.

Ihmisen tiet. Suomen historian käännekohtia. 
Otava 19965.

Itsenäinen Suomi: kahdeksan vuosikym-
mentä kansakunnan elämästä. Otava 1997. 
(Jukka Tarkka ja Allan Tiitta)

Kysyjän osa: mitä on olla nuorsuomalai-
nen. Otava 1999.

Sota ja tuomio : kirjoituksia välirauhasta, 
jatkosodasta ja sotasyyllisyydestä. Edita 
2002. (Jukka Tarkka et al.; toim. Jukka-Pekka 
Pietiäinen)

Uhan alta unioniin: asennemurros ja sen 
unilukkari EVA. Otava 2002.

Kansallinen kolkuttaja: L. A. Puntilan yh-
teiskunnallinen elämäntyö. WSOY 2004.

Isänmaan unilukkari: Päiviö Hetemäen yh-
teiskunnallinen elämäntyö. WSOY 2006.

Itsenäinen Suomi: 90 vuotta kansakunnan-
elämästä. Otava, Suuri Suomalainen Kirjaker-
ho 2007. (Jukka Tarkka ja Allan Tiitta)

Toimitettuja teoksia

Rolf Arnkil, Sigfrid Sirenius ja Pentti 
Eskola: Perimmäisten kysymysten äärellä: 
kirjeenvaihtoa ja kirjoitelmia sairaskammi-
on hiljaisuudessa. WSOY 1961, 11. p. 1964, 
12. p. Kirjapiiri 1979.

Rolf Arnkil: Ihmisestä on kysymys. WSOY 
1963, 8. p. 1965. (Rolf Arnkilin kirjeenvaihtoa, 
tutkielmia ja haastatteluja)

Rolf Arnkil: Etsijä. WSOY 1965, 7. p. 1973.

J. H. Magill: Tasavalta tulikokeessa: muistelmia 
Suomesta kuuman ja kylmän sodan vuosilta. 
Weilin+Göös 1981. 

Max Jakobson – kansainvälinen suomalai-
nen. Otava 1983. (Max Jakobsonin 60-vuotis-
päivän juhlakirja)

Suomen historia 1–8.Weilin+Göös 
1984–1988. 

Suomi 75: itsenäisen Suomen historia 1–4. 
Weilin+Göös 1991–1992. (Suomen historian 
osien 5–8 pohjalta uudistettu ja täydennetty 
painos; toimituskunta Jukka Tarkka et al.)

Kirjoittanut satoja kolumneja ja 
arvosteluja mm. Uudessa Suomes-
sa, Helsingin Sanomissa, Suomen 
Kuvalehdessä ja maakuntien ykkös-
lehdissä. Esiintynyt kommentaattorina 
lukuisissa televisio-ohjelmissa.
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Sakari Toiviainen
Synt. 25.10.1946 Kajaanissa.

Elokuvatutkija, päätoimittaja.
Asuu Helsingissä.
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Elokuvan pioneerin, ranskalaisen Georges Méliès’n mukaan nimetty 
Kajaanilaisten teinien toimittama elokuvalehti oli se ponnahduslauta, jolta 
16-vuotias Sakari Toiviainen hyppäsi 1960-luvun alussa suomalaisen eloku-
vatutkimuksen ydinjoukkoon. Nuori Sakari kirjoitti kotikaupungissaan elo-
kuva-arvosteluja myös Kainuun Sanomiin, mikä ennakoi hänen myöhempää, 
22 vuotta jatkunutta pestiään Ilta-Sanomien elokuvakriitikkona. Yli neljä 
vuosikymmentä kestänyt tutkijanura toi hänelle lokakuussa 2006 Suomen 
tietokirjailijoiden vuosittain jaettavan Tietokirjailijapalkinnon.

”Hän on ollut yksi johtavista elokuvakirjoittajistamme jo 1960-luvun 
lopulta saakka”, totesi raati luovuttaessaan palkinnon Helsingin kirjames-
suilla ja jatkoi perusteluaan: ”Toiviainen on sujuvasanainen ja yleistajuisuutta 
hienolla tavalla tavoitteleva tietokirjailija. Hän tuntee asiat, joista hän kirjoit-
taa, ja samalla hänen tekstistään heijastuu suuri ymmärrys ja rakkaus eloku-
vataidetta kohtaan.”

Koulunkäynnin päätettyään Toiviainen tuli Helsinkiin ja kirjoittautui 
valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1965. Elokuva-alan koulutusta ei 
tuohon aikaan ollut tarjolla. ”Yliopisto-opinnot jäivätkin pahasti elokuvan 
jalkoihin”, Toiviainen sanoo. ”Sen sijaan olin aktiivinen Yrjö Larmolan pää-
toimittaman Ylioppilaslehden avustaja. Vuonna 1968 Peter von Bagh palkka-
si minut Suomen Elokuva-arkistoon tutkimusassistentiksi.” – 1970-luvulla 
Toiviainen palasi yliopistoon, mutta ei suinkaan luentoja kuuntelemaan vaan 
kateederiin, pitämään luentoja elokuvasta.

Suomen elokuva-arkistosta (SEA) tuli Sakari Toiviaiselle pysyvä työpaik-
ka. Jörn Donnerin ja Aito Mäkisen vuonna 1957 perustama SEA oli pitkään 
yksityinen yhdistys, ja vasta vuonna 1979 siirtyi valtion haltuun. 1970-lu-
vulla Toiviainen eteni assistentista tutkijaksi. Vuosituhannen lopulla löytyi 
valtion virkanimikkeistöstä titteliksi päätoimittaja. ”Tuo nimike johtuu siitä, 
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että olen toiminut Suomen kansallisfilmografia -sarjan päätoimittajana osien 
9–12 aikana. Nuo filmografian osat kattavat vuodet 1982–2000.” Päätoimit-
tajan tittelin sijasta Toiviainen itse haluaa käyttää nimikettä elokuvatutkija, 
joka hänen mielestään kuvaa asiaa osuvimmin. 

Kirjantekoon Toiviainen sai ensituntuman ollessaan avustajana Otavan 
Mitä missä milloin -sarjassa vuonna 1972 julkaistun Elokuvakirjan toimitta-
misessa. Kolme vuotta myöhemmin hän julkaisi ensimmäisen oman kirjansa, 
jonka nimi oli enteellisesti Uusi suomalainen elokuva: se käsitteli 1960-luvun 
kotimaista uutta aaltoa ja sen jälkimaininkeja. 

Uusi kotimainen elokuva pysyi tulevinakin vuosina Sakari Toiviaisen 
mielenkiinnon pääkohteena. Näkyvimpiä osoituksia siitä ovat hänen laati-
mansa ohjaajamuotokuvat eniten arvostamistaan suomalaisista ohjaajista: Erik 
Blomberg (1983), Risto Jarva (1983) ja Nyrki Tapiovaaran tie (1986) ilmestyivät 
Suomen Elokuva-arkiston julkaisusarjassa, Mikko Niskasesta ja hänen elo-
kuvistaan kertova Tuska ja hurmio (1999) taas SKS:n kustantamana.

”Kirja Blombergista oli oma ideani; hän oli näistä ohjaajista ainoa, joka 
oli vielä elossa hänestä kertovan kirjan ilmestyessä. Tapiovaaran tuotantoa 
olin pohtinut 1970-luvulta lähtien. Jarva-kirjaa minulle ehdotti Kullervo 
Kukkasjärvi, joka oli Risto Jarvan pitkäaikainen työtoveri. Mikko Niskas-
ta ehdotettiin kirjan aiheeksi moneltakin taholta, yksi aloitteentekijöistä oli 
ohjaajan Marja-tytär.” 

Laajempaa kansainvälisen elokuvan kartoitusta merkitsi SEA:n julkaise-
ma Suurinta elämässä: elokuvamelodraaman kulta-aika (1992). Kirja keskittyy 
vuosisadan alkupuolen elokuviin, ja sen pää-
paino on kirjassa – kuten valkokankaallakin 
– amerikkalaisessa tuotannossa. 

Vuonna 2002 Toiviainen palasi esikoisteok-
sensa laajemmille linjoille. Levottomat sukupol-
vet: uusin suomalainen elokuva on kirjoittajansa 
mukaan eräänlainen ”Uuden suomalaisen elo-
kuvan poika”, esikoisen jatko-osa, joka päivitti 
kotimaisen elokuvan tilanteen 1980-luvulta 
nykypäivään. Saman aikakauden kattavat yk-
sityiskohtaisen tarkasti Suomen kansallisfilmo-
grafian osat 9–12. Niiden päätoimittaja Toivi-
ainen arvostaa filmografiaa korvaamattomana 
perus aineistona, jonka työstäminen vaikutti 
myös hänen omiin arviointeihinsa: ”Ennen 
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olin paljon kriittisempi ja kärkkäämpi 
tuomitsemaan, ja minulla oli omat eh-
dottomat lempiohjaajani. Nyt en enää tee 
niin suurta eroa keskinkertaisen ja hyvän 
välillä. Olen huomannut, että huonossakin 
elokuvassa on aina jotain arvokasta.” 

Kotimaisen elokuvan ohella toinen Sakari Toiviaisen sydäntä lähellä ole-
va aihealue on ranskalainen elokuva. Kieli oli tullut tutuksi jo koululaisena 
elokuvalehti Cahiers du cinéman kautta; myöhempinä vuosinaan hän on 
toimittanut ja suomentanut ranskalaista elokuvaa ja sen ohjaajasuuruuksia, 
kuten Jean-Luc Godardia, François Truffaut’ta ja Robert Bressonia, käsittele-
viä artikkeleita ja kirjoja. Hänen analyysinsa uudesta ranskalaisesta elokuvasta 
ilmestyi SEA:n julkaisuna vuonna 1995 nimellä Elokuvan hengenveto: Rans-
kan uusi aalto ja sen perintö.

Pitkää kriitikon uraansa Ilta-Sanomissa Sakari Toiviainen pitää yhä ar-
vossa, vaikka hän tuli siinä työssä esittäneeksi kärkkäitäkin arviointeja. ”Se 
oli monessa suhteessa hyvä koulu. Katsoin noina vuosina kaikki ensi-illat, 
joita oli yleensä 5–7 viikossa, ja kirjoitin niistä arvostelut. Olen silmäillyt 
silloisia kirjoituksiani myöhemmin ja pidän niitä ihan hyvinä dokument-
teina – muistiinpanot ensituntemuksista ovat aina hyödyllisiä. Mutta tosiasia 
kyllä on, että siitä kokonaistarjonnasta 90 prosenttia on mennyt menojaan ja 
unohtunut.” 

Oman mielensä mukaisia elokuvia Sakari Toivainen sai tilaisuuden esitel-
lä, kun SKS julkaisi vuonna 2007 hänen teoksensa Sata vuotta – sata elokuvaa. 
”Se oli kivuton prosessi, koska aineisto oli niin tuttua”, hän sanoo. Kitka-
tonta kirjoitustyötä osoittaa sekin, että teksti syntyi suoraan tietokoneella 
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– tavallisesti Toiviainen nimittäin kirjoittaa tekstinsä ensin käsin. ”Käsin kir-
joittaessa minusta tuntuu, kuin ajatus kulkisi jollakin tavalla samaan tahtiin 
kirjoittamisen kanssa. Ei varmasti ole sattuma, että parhaat kirjat Shakespea-
resta Faulkneriin on kirjoitettu käsin.”

Toiviainen arvelee, että elokuvakirjoilla on jatkossakin kysyntää. ”Luki-
jakunta on vakaa, sillä suomalainen elokuvayleisö on nyt laajempi kuin kos-
kaan. Dvd on kasvanut vahvimmaksi jakelukanavaksi. Suomalaiset elokuvat 
ovat teattereissa saaneet usein alle 100 000 katsojaa, mutta television, videon 
ja dvd:n ansiosta niiden katsojaluvut ovat moninkertaiset.” 

Toimitettuja teoksia

André Bazin: Mitä elokuva on?. WSOY 
1973. (toim. Peter von Bagh ja Sakari Toivi-
ainen)

François Truffaut: Elämäni elokuvat. Love 
kirjat 1982.

Jean-Luc Godard: Elokuva Godardin mu-
kaan. Love kirjat 1984. (toim. ja suom.)

Taidetta valkealla kankaalla: suomalaisia 
elokuvatekstejä 1896–1950. Painatuskeskus 
1995. 

Filmin tähden: Suomen elokuva-arkisto 
40 vuotta. Suomen elokuva-arkisto 1997. 
(toim. Matti Lukkarila, Olavi Similä ja Sakari 
Toiviainen)

Suomen kansallisfilmografia 9–11. Edita 
2000–2004 (julk. Suomen elokuva-arkisto; 
toimituskunta: Sakari Toiviainen et al.)

Tulio: levottoman veren antologia. SKS 
2002. (julk. Suomen elokuva-arkisto)

Kääntänyt useita ranskankielisiä 
elokuva-alan perusteoksia.

Teoksia
Uusi suomalainen elokuva: 60-luvun alus-
ta nykypäivään. Otava 1975. 

Erik Blomberg. Suomen elokuva-arkisto B; 7. 
Valtion painatuskeskus 1983.

Risto Jarva. Suomen elokuva-arkisto A; 3. 
Valtion painatuskeskus 1983.

Nyrki Tapiovaaran tie. Suomen elokuva-ar-
kisto A; 7. Valtion painatuskeskus 1986.

Suurinta elämässä: elokuvamelodraaman 
kulta-aika. Valtion painatuskeskus 1992. (julk. 
Suomen elokuva-arkisto)

Elokuvan hengenveto: Ranskan uusi aalto 
ja sen perintö. Edita 1995. (julk. Suomen 
elokuva-arkisto)

Tuska ja hurmio: Mikko Niskanen ja hänen 
elokuvansa. SKS 1999.

Levottomat sukupolvet: uusin suomalainen 
elokuva. SKS 2002.

Sata vuotta – sata elokuvaa. Toimituksia; 
1130. SKS 2007. (julk. Suomen elokuva-ar-
kisto)

258  Sakari Toiviainen



Kaati Utrio
Synt. 28.7.1942 Helsingissä. 

Kirjailija, fil. kand.
Asuu Somerolla.
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Kun lähes kaksikymmentä menestysromaania viidentoista vuoden ai-
kana tehnyt ja valtion kirjallisuuspalkinnon saanut kirjailija ryhtyy kesken 
kaiken tietokirjailijaksi, voi käänne näyttää hyvinkin dramaattiselta. Kaari 
Utriolle 1980-luvun alkupuolella se oli kuitenkin luonteva ratkaisu: ”Olin 
koonnut historiallisia romaanejani varten paljon asiatietoa naisista, lapsista ja 
perheistä, mutta suurin osa siitä ei mahtunut kirjoihin mukaan”, hän ker-
too. ”Sitten huomasin, että lukijat olivat erittäin kiinnostuneita näistä asioista 
– sain selittää niitä aina esimerkiksi kirjailijailloissa – joten päätin kirjoittaa 
naisen historiasta tosiasioihin perustuvan kirjan.” 

Näin syntyi Kaari Utrion ensimmäinen tietokirja Eevan tyttäret (Tam-
mi 1984). Vankka, runsaasti kuvitettu teos tarkastelee eurooppalaisen naisen, 
lapsen ja perheen historiaa kahden vuosituhannen aikana, muinaisesta Lähi-
idästä ja antiikin Kreikasta nykypäivään asti. 1980-luvun Suomessa Utrion 
tapa kirjoittaa historiaa naisnäkökulmasta oli aivan uutta. 

”Jotkut ammattitutkijat paheksuivat kirjaani”, Utrio sanoo, ”mutta luki-
jat kyllä pitivät siitä.” 

Itse asiassa Eevan tyttäret oli hämmästyttävä myyntimenestys, joka yllätti 
täydellisesti myös valtaosan Utrion teoksista kustantaneen Tammen ja sen 
johtoon juuri tulleen Olli Arrakosken. Naisnäkökulma oli uutta myös maa-
ilmalla. Paras osoitus siitä on, että Utrion kirja on käännetty jo seitsemälle 
kielelle, viimeksi koreaksi vuonna 2000. Kirjailijalle sateli kutsuja luennoi-
maan eri puolille Eurooppaa.

Kirjojen maailma oli tullut Kaari Utriolle tutuksi jo kotona, isä näet oli 
Tammen toimitusjohtaja ja äiti toimittaja ja suomentaja. Ensimmäinen kir-
ja, jonka 7-vuotias Kaari luki, oli Bernhard Estlanderin ja Eero Hietakarin 
Jokamiehen maailmanhistoria, eikä ollutkaan yllätys, että hän ryhtyi yliopis-
tossa lukemaan historiaa. ”Olin äärimmäisen kiinnostunut keskiajasta, jota 
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ei siihen aikaan arvostettu lainkaan. Opettelin kaikesta huolimatta keskiajan 
latinan”, hän kertoo. 

Valmistuessaan filosofian kandidaatiksi vuonna 1967 Utriolla oli edes-
sään viitoitettuna tie historian vanhemmaksi lehtoriksi. ”En osannut ajatella 
itseäni opettajana. Kun sitten jouduin Helsingin ulkopuolelle, päätin kir-
joittaa historiallisen romaanin. Kuvasin aikakautta niiden tietojen pohjalta, 
joita olin hankkinut tehdessäni Suomen historian gradua.” Kaari Utrio löysi 
lukijakuntansa jo ensimmäisellä romaanillaan Kartanoherra ja kaunis Kirstin 
(1968), ja pian tekijä ansaitsi vähintään yhtä hyvin kuin historian vanhempi 
lehtori.

15 vuotta ja 18 romaania myöhemmin Kaari Utrio siis palasi Eevan tyt-
tärissä alkuperäiseen historiantutkijan rooliinsa. ”Ajoitus oli loistava”, hän 
toteaa. ”Naistutkimus käynnistyi Suomessa juuri samaan aikaan.” Eevan tyt-
täret oli myös Kaari Utrion ja hänen miehensä Kai Linnilän vuonna 1982 
perustaman perheyhtiö Amanitan ensimmäinen omavaraiskirja. ”Se opetti 
perusasioita: saksitaittoa, reprokuvaamista ja ladontaa. Kuvia tilattiin eri puo-
lilta, kirja painettiin Italiassa.” Omavaraisesti syntyivät myöhemmätkin Utri-
on tietokirjat, joiden kuvitus perustui suurelta osin Amanita-yhtiön laajoihin 
kuva-arkistoihin.

Saatuaan lentävän lähdön tietokirjailijana Kaari Utrio jatkoi naisteeman 
käsittelyä seuraavassa kirjassaan. Venus: naiskauneuden tarina (1985) kertoo, 
miten naiskauneuden ihanne on muuttunut vuosisatojen kuluessa ja mitä 
kaikkea naiset ovat tehneet sitä tavoitellessaan. ”Tällaista kirjaa ei ollut ennen 
kirjoitettu, joten liikuin koskemattomalla alueella”, Utrio sanoo. ”Päädyin 
kirjoittamaan eräänlaisen pitkän esseen, jota täydentävät erittäin monipuoli-
nen kuvitus ja tiukan asialliset kuvatekstit.” 

Venus-kirjan pohjalta ilmestyi vuonna 2001 Bella Donna: kaunis nainen 
kautta aikojen, jossa Utrio ulottaa kauneusihanteen käsittelyä uuden vuositu-
hannen vaihteeseen asti, entistäkin runsaamman kuvituksen saattelemana.

Johdonmukaista jatkoa Kaari Utrion kahdelle aiemmalle naisen histo-
riaa koskevalle kirjalle on Kalevan tyttäret (1986), yli 500-sivuinen johdatus 
suomalaisen naisen historiaan. ”Se ei ole tutkimus, historia eikä hakuteos”, 
Utrio sanoo. ”Lähtökohta oli saada mukaan mahdollisimman paljon tarinoi-
ta suomalaisista naisista sellaisena kuin hän löytyy lauluista, kirjoista, kirjeistä, 
kuvista – kaikesta siitä, minkä ihmiset jälkeensä jättävät.” Kalevan tyttärissä on 
myös aimo annos väestöhistoriaa, eikä emansipaatiokaan jää vaille huomiota. 
Utrio liitti kirjansa päätteeksi kirjallisuusluettelon, josta kiinnostunut lukija 
pääsee halutessaan jatkamaan syvemmälle tämän aiheen piiriin. 
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Laps’ Suomen (Otava 1987) kertoo suomalaiselle 
lapselle Suomen lapsen vaiheista kautta aikojen. Ker-
ronnan välineinä on Kaari Utrion ja Kaarina Helakisan 
tarinoita ja runoja sekä Maikki Harjanteen piirroksia. 

Vuonna 1991 ilmestynyt Suuri prinsessakirja (Otava) 
avaa lapsille prinsessojen ja prinsessasatujen maailmaa. 
Kaarina Helakisa esittelee kirjassa alan tunnetuimmat 
sadut. Kaari Utrio puolestaan kertoo oikeista prinses-
soista ja heidän elämästään: miten he ovat asuneet, pu-
keutuneet ja leikkineet. Asian ymmärtämistä helpottavat 
vanhat piirroskuvat kuninkaallisten hoveista. ”Meidän 
tietääksemme tällaista kirjaa ei ole ennen lapsille tehty, 

joten olimme taas uranuurtajia”, Utrio sanoo. 
Neuvostoliiton romahtaminen 1991 ja itään suuntautuvien seuramatko-

jen yleistyminen nosti Suomessa mielenkiintoa Viipuria kohtaan, joka vielä 
1930-luvulla oli ollut maan toiseksi suurin kaupunki. ”Viipurista ei ollut 
1990-luvun alussa saatavana minkäänlaista yleisteosta, joten minua pyydettiin 
tekemään sellainen”, Kaari Utrio kertoo. Hän oli tutkinut Karjalan historiaa 
aikaisempia kirjojaan varten ja täydensi tietojaan muista Viipuri-tutkimuksis-
ta. Tuloksena oli teos Vuosisatainen Viipuri (1991), kuvien ja 
karttojen täydentämä populaari yleisesitys aikoinaan koko 
Pohjolan erikoislaatuisimmasta kaupungista. 

Kansainvälisestikin mittava projekti oli moniosainen 
suurteos Familia, joka ilmestyi vuosina 1995–97. Teoksen 
kuudessa nahkaselkäisessä osassa Kaari Utrio kertoo eu-
rooppalaisen perheen tarinan ensimmäiseltä vuosisadalta 
1900-luvun ydinperheen aikaan. ”Kuuden lähes 300-si-
vuisen kirjan tekeminen kolmessa vuodessa oli erittäin 
iso urakka”, Utrio kertoo. ”Paljon työtä ja rahaa käytettiin 
myös kuvituksen hankkimiseen, sillä koko sarjassa on yh-
teensä noin 1 500 kuvaa. Suuri osa niistä on Hollannista, 
jossa kotia on aina pidetty keskeisenä perusarvona. Kirjan-
tekijöiden kannalta oli harmillista, että siellä kuvat hinnoi-
tellaan huomattavan korkealle.” 

Suurteosten kultakaudella 1990-luvun Suomessa myös 
Familia meni hyvin kaupaksi: koko sarjaa myytiin noin 
10 000 kappaletta. Vuonna 1998 Utrio muokkasi kuusi-
osaisesta sarjasta Suurelle suomalaiselle kirjakerholle 500-
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sivuisen teoksen, joka ilmestyi nimellä Perhekirja. ”Sitä myytiin peräti 70 000 
kappaletta. Ihmisillä oli hirmuinen tiedon jano – he halusivat tietää enem-
män tavallisten suomalaisten historiasta.”

Tätä tiedontarvetta täyttämään syntyi Suomen naisen vuosisadat 1–4 
(2005), koko vuosituhannen kattava esitys suomalaisen naisen aseman ke-
hittymisestä. Kaari Utrio oli teossarjan päätoimittaja ja hän myös kirjoitti 
sen ensimmäisen, itsenäistymiseen asti ulottuvan osan Piikasesta maisteriksi. 
Toinen osa Toivon rakentajat käsittelee itsenäisyyden aikaa ja kolmas Taiteen 
toinen puoli suomalaisia naisia taiteilijoina. Neljännessä osassa Tiennäyttäjät 
esitellään naisia, jotka olivat uranuurtajia alallaan: ensimmäinen poliisi, rovas-
ti, hävittäjälentäjä, kadetti… ”Kirjassa on lisäksi noin 2 000 henkilöä käsittä-
vä hakemisto, joka on laajin meillä ilmestynyt luettelo suomalaisista naisista”, 
Utrio kertoo. – Kirjakerhoa varten neliosaisesta sarjasta tiivistettiin yksiosai-
nen kirja nimeltä Suomen naisen tie (2006).

Kaari Utrio oli nimitettynä taiteilijaprofessoriksi vuosina 1995–2000. 
Ansioistaan tietokirjailijana hän sai Suomen tietokirjailijoiden liiton Ware-
lius-palkinnon vuonna 1999. Vuonna 2002 Utrio vastaanotti valtionpalkin-
non tiedonjulkistamisessa tehdystä monipuolisesta elämäntyöstä; perusteluissa 
todettiin, että hänen kerronnalleen on ominaista tiedollisen aineksen voi-
makas, tietoinen popularisointi, yksityiskohdista lähtevä ilmiöiden tarkastelu 
sekä kiinnostavien kuriositeettien taitava käyttö: ”Vain harva suomalainen 
tiedonjulkistaja on onnistunut tavoittamaan niin monipuolisia yleisöjä siinä 
laajuudessa kuin professori Kaari Utrio”.
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Teoksia. 
Eevan tyttäret: eurooppalaisen naisen, 
lapsen ja perheen historia. Tammi 1984, 
7. p. 1994.

Venus: naiskauneuden tarina. Tammi 1985.

Kalevan tyttäret: Suomen naisen tarina. 
Tammi 1986, 2. p. 1986. 

Laps’ Suomen. Otava 1987. (Kaari Utrio, Kaa-
rina Helakisa ja Maikki Harjanne)

Vuosisatainen Viipuri: katsaus Viipurin 
historiaan. Tammi 1991.

Suuri prinsessakirja (Kaarina Helakisan ja 
Matti Kodan kanssa). Otava 1991. (Sisältö: 
Sadun prinsessat / Kaarina Helakisa et al. ; ku-
vitus Matti Kota. Miten oikeat prinsessat elävät 
/ Kaari Utrio)

Suomi silloin kerran: näin elettiin vuosina 
1944–1956. Tammi 1992, 4. p. 1993. (Kai Linni-
lä, Kaari Utrio ja Meri Utrio)

Familia: eurooppalaisen perheen historia 
I–VI. Tammi 1995–1997

Osa 1: Perhe kansojen meressä: ensim-
mäinen vuosisata. 
Osa 2: Ruusutarha, ryytimaa: keskiaika 
1000–1500. 
Osa 3: Usko ja perinteet: varhainen uusi 
aika, 1500–1600-luvut. 
Osa 4: Päin uutta päivää: valistusaika, 
1700-luku. 
Osa 5: Lapsen vuosisata: 1800-luku. (Kaa-
ri Utrio, Hanna Elomaa ja Kirsi Tuohela)
Osa 6: Ydinperheen aika: 1900-luku. 
(toim. Kaari Utrio; kirjoittaneet Tiina 
Kinnunen, Marianne Liljeström ja Kirsi 
Tuohela)

Rusoposkia, huulten purppuraa: kosmetii-
kan historia. Julkaisuja; 7. Tekniikan museo 
1995. (Kaari Utrio, Taina Heikkilä ja Una 
Nuotio)

Perhekirja: eurooppalaisen perheen histo-
ria. Tammi 1998.

Bella Donna: kaunis nainen kautta aiko-
jen. Tammi & Amanita 2001, 2. p. 2005. (teksti: 
Kaari Utrio ja Sari Savikko)

Suomalainen joulu. Amanita 2006. (Kai Lin-
nilä ja Kaari Utrio)

Suomen naisen tie: pirtistä parlamenttiin. 
Tammi 2006.

Tarpeellisia neuvoja naisille. Tammi 2007.

Viini. Kraft Team 2007. (Kaari Utrio ja Kai 
Linnilä; asiantuntijana Tomi Ikonen)

Toimitettuja teoksia

Tulin onneni yrttitarhaan. Otava 1988. 
(toim. Salme Saure ja Kaari Utrio)

Suomen naisen vuosisadat 1–4. Tammi 2005.

Lisäksi kirjoittanut parisen kym-
mentä romaania sekä käsikirjoituksia 
televisioon ja radioon. Kirjoittanut 
artikkeleita ja kolumneja sanoma- ja 
aikakauslehtiin. Toiminut kirjallisuus-
kriitikkona sekä ohjaajana kirjoittaja-
seminaareissa. Esitelmöinyt ja luen-
noinut kotimaassa ja ulkomailla. 
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Kari Uusikylä
Synt. 13.4.1945 Vaasassa.

Kasvatustieteen professori, kasvatust. toht.
Asuu Helsingissä.
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Suomalainen peruskoulu herättää vuodesta toiseen suuria tunteita. 
Mielipiteitä esitetään laidasta laitaan: välillä peruskoulua pidetään kalliina, te-
hottomana ja tasapäistävänä, välillä taas ihastellaan sen menestystä kansainvä-
lisissä vertailuissa. Monet ovat myös kantaneet huolta huippulahjakkuuksien 
hukkumisesta peruskoulun käytäville ja vaatineet heille erikoiskouluja. 

Peruskoulusta käyty keskustelu on nostanut julkisuudessa esiin kasvatus-
tieteen professori Kari Uusikylän, joka on vuosien varrella ollut yksi debatin 
aktiivisimmista osallistujista. Luovuuden ja lahjakkuuden tutkijana hän on 
pystynyt perustelemaan vakuuttavasti kannanottonsa, joissa hän puolustaa 
peruskoulua ja korostaa suomalaisen koulujärjestelmän vahvuuksia. Uusikylä 
on kirjoittanut oppi- ja tietokirjoja, jotka käsittelevät monipuolisesti opetuk-
seen ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä, ja hänet on palkittu useita kertoja 
korkealaatuisesta tuotannostaan. Hän on saanut mm. Kansanvalistusseuran 
palkinnon, Suomen Mielenterveysseuran mielenterveyspalkinnon, Suomen 
tietokirjailijoiden Warelius-palkinnon sekä valtion tiedonjulkistamispalkin-
non elämäntyöstään. 

Syystä jota ei itsekään tiedä, opettajan ammatti oli Kari Uusikylälle 
päivänselvä valinta jo kouluaikana. ”Aineella ei ollut väliä, minulle kelpasi 
koulussa mikä virka tahansa jumppamaikasta kieltenopettajaan”, hän kertoo. 
”Valmistuin kahdessa vuodessa kansakoulunopettajaksi ja sain armeijan jäl-
keen 22-vuotiaana ensimmäisen työpaikkani Porthaninkadun apukoulussa. 
Olin kansakoulunopettajana yhteensä kuusi vuotta. Se työ oli minulle mie-
luisaa.” 

Uusikylä opiskeli virkansa ohessa Helsingin yliopistossa ja valmistui 
maisteriksi vuonna 1972. Kasvatustiede kiinnosti nuorta miestä niin paljon, 
että hän haki työpaikkaa kasvatustieteen laitokselta. Tuloksena oli aluksi kol-
men kuukauden pesti tutkimusapulaiseksi ja, mikä tärkeintä, pääsy professori 
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Matti Koskenniemen, suomalaisen kasva-
tustieteen grand old manin tutkimusryh-
mään. Uusikylä väitteli tohtoriksi vuon-
na 1977; Matti Koskenniemen antamana 
aiheena oli opetuksen yhteissuunnittelu. 
”Yhteissuunnittelu on edelleen ajankoh-
tainen ja tärkeä aihe”, Uusikylä sanoo. 
”Koulussa kaikkea ei pidä antaa ylhäältä, 
vaan oppilaat on saatava mukaan suunnit-
telemaan ensin yhtä tuntia, sitten useampia 
ja viimein kokonaisia koulupäiviä. Heille 
on annettava vastuuta opiskelustaan.” 

Kari Uusikylän ensimmäinen kirja Mi-
ten kuvaan opetustapahtumaa (Gaudeamus 
1980) oli opiskelijoille tarkoitettu tutki-
musopas. Seuraavana vuonna ilmestynyt 
Opetuksen tavoitteisuus ja yhteissuunnittelu 
sivusi väitöskirjan aihetta ja kertoi uusimmista opetuksen tutkimuksen tu-
loksista; kirjan toisena tekijänä oli kollega Pertti Kansanen.

Uusia innostavia ajatuksia kasvatuksesta Kari Uusikylä sai vieraillessaan 
kahteen otteeseen Yhdysvalloissa. ”Työskentelin 1990-luvun alussa vuoden 
ajan Athens-nimisessä kaupungissa, ja menin sinne uudelleen vuosikymme-
nen puolivälissä. Kaupungissa sijaitsevaa Georgian yliopistoa pidetään aiheel-
lisesti kasvatuspsykologian ja luovuuden tutkimuksen Mekkana. Ne olivat 
intensiivisiä vuosia, joiden aikana opin valtavasti luovuudeksi kutsutusta il-
miöstä. Meillähän se on tavallisesti vain sana, jota hoetaan sen kummemmin 
ajattelematta. Luovuuden käsite pitää määritellä: mitä se on, miten sitä edis-
tetään, mikä sen tappaa. Valitettavasti juuri nyt muodissa oleva tuottavuuden 
ja tuloksellisuuden vaatiminen on luovuuden kannalta tappavaa.”

Yhdysvalloissa vietetty aika näkyi Kari Uusikylän tuotannossa, jossa luo-
vuuden ja lahjakkuuden teemat nousivat uudella tavalla esiin. Hän kirjoitti 
Tampereen yliopistossa käytetyn opetusmonisteen, johon perustuu vuonna 
1994 WSOY:n kustantamana ilmestynyt Lahjakkaiden kasvatus. Lahjakkaiden 
lasten ongelmista on Uusikylän mielestä puhuttu liian vähän, niitä ei haluta 
nähdä: ”Kuulen usein kentältä, miten vaarallista on vaatia oppilailta tehok-
kuutta liian aikaisin. Se synnyttää ahdistusta ja ongelmia.” – Jälkimmäisen 
Amerikan-matkan tuloksena ilmestyi vuonna 1999 Luovuus: taito löytää, roh-
keus to teut taa, jossa toisena kirjoittajana oli Jane Piirto. Vuonna 2000 Uusiky-
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län yhdessä Päivi Atjosen kanssa kirjoittama Didaktiikan perusteet on ehtinyt 
jo neljänteen painokseensa.

Kirjoissaan Kari Uusikylä pyrkii myönteisellä tavalla kannustamaan ih-
misiä oman lahjakkuutensa löytämisessä ja kehittämisessä. ”Lahjakkuutta on 
monta lajia, ja jokaiselle yksilölle olisi erittäin tärkeää löytää omansa”, Uusi-
kylä sanoo. Hän itse arvioi olleensa lahjakkain jalkapalloilijana. ”Vaasassa vie-
tin kaiken aikani kentällä ja voitin alle 17-vuotiaiden Suomen mestaruuden 
tekniikkakilpailussa. Pelasin mestaruussarjatasolla vielä Helsingissäkin, mutta 
sitten opiskelu ja työ vain tulivat etusijalle. Tutkijana katson, että esimerkiksi 
Jari Litmanen edustaa jalkapalloilijana lahjakkuuden korkeinta tasoa, luovaa 
lahjakkuutta.” 

Toistuvat pyrkimykset muuttaa peruskoulua erikoislahjakkuuksia etsivään 
suuntaan ovat huolestuttaneet Kari Uusikylää ja saaneet hänet kerta toisensa 
jälkeen kirjoittamaan ja luennoimaan kasvatuksen perustotuuksista. ”Meidän 
on taattava kaikille lapsille samat mahdollisuudet käydä hyvää koulua. Se ei 
tarkoita tasapäistämistä, kuten väitetään, vaan synnyttää turvallisuutta ja yh-
teenkuuluvuutta ja sitä kautta kehittää täysipäisiä ja tasapainoisia kansalaisia. 
Ns. huippukouluista on saatu varottavia esimerkkejä muun muassa Saksassa 
ja Britanniassa. Sen sijaan suomalainen peruskoulu on menestynyt loista-
vasti kansainvälisissä Pisa-tutkimuksissa.” – Koulujen ranking-listat ovatkin 
Uusi kylän mielestä tarpeettomia ja synnyttävät pahimmillaan väärää kilpai-
lua. Hän korostaa, että turhina pidetyt taideaineet ja liikunta ovat tärkeitä ja 
kuuluvat olennaisesti kouluelämään. 

Isät meidän: luovaksi lahjakkuudeksi kasvaminen (Atena 1996) on kirja, jo-
hon Kari Uusikylä on erityisen tyytyväinen; hän pitää sitä pääteoksenaan. 
”Isät meidän on epätavallinen, luova tutkimus, jollaisia ei ole juuri tehty”, hän 
kertoo. ”Sen taustana ovat puolentoistasadan lahjakkaan ja luovan ihmisen 
haastattelut, joista olen erikseen tehnyt raportit, taulukot ja vertailut. Tämä 
kirja on eräänlainen tutkimuksen, pamfletin ja romaanin välimuoto, olematta 
kuitenkaan mikään kaunokirjallinen helmi. Kirjassa on neljä päähenkilöä, joi-
den kautta esittelen luovuuden teoriat. Tuon mukaan myös yliopistopolitiikan 
kritiikkiä, jossa esittämäni kauhukuvat huippuyliopistoineen ja kärkihankkei-
neen näyttävät nyt vuosikymmentä myöhemmin kaikesta huolimatta toteutu-
van. Lopussa tullaan Albert Einsteinin muistelmien kautta yhteenvetoon, jossa 
haastatellut kertovat omat käsityksensä.” 

Vastatulia: inhimillisen kasvatuksen ja koulutuksen puolesta (PS-kustannus 
2003) on kokoelma Kari Uusikylän peruskoulua, opettajakoulutusta ja las-
ten oikeuksia käsitteleviä kirjoituksia, jotka ovat syntyneet vastauksena julki-
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suudessa esitettyihin asiantuntemattomiin mielipiteisiin. Pääosa teksteistä on 
ilmestynyt sanoma- ja aikakauslehdissä vuosina 1988–2003. ”Monet pienet 
tulet voivat tukahduttaa isonkin roihun”, kirjoittaja perusteli teoksessaan 
rohkeita kannanottojaan, joissa hän ennakoi pelottavan tarkasti koulumaail-
man ilmiöitä. Esimerkiksi käyttäytymishäiriöistä koulussa Uusikylä kirjoitti: 
”Näkyvintä on väkivaltainen käyttäytyminen, mutta usein vaarallisinta on 
oppilaan kääntyminen sisäänpäin, eristäytyminen omaan maailmaansa.” 

Uusikylän uusin kirja Hyvä, paha opettaja (Minerva 2006) perustuu tutki-
mukseen, jossa 500 henkilöä – pääosa heistä opettajiksi opiskelevia – kertoo 
omia kokemuksiaan koulusta ja opettajista. Tulos osoittaa selvästi, että hyvinä 
opettajina pidetään sellaisia, jotka eivät tarjoa oppilaille vain tietoja ja taitoja 
vaan pitävät henkilökohtaista yhteyttä oppilaaseen ja ovat kiinnostuneita hä-
nestä. Hyvä opettaja on kannustava, rohkaiseva ja ymmärtävä; pahan opetta-
jan tunnusmerkkejä puolestaan ovat pelottelu, oppilaan nolaaminen ja hänen 
heikkoihin kohtiinsa iskeminen. 

Työn alla Uusitalolla on kirja ”Naislahjakkuus”, jonka on määrä ilmestyä 
PS-kustannukselta vuoden 2008 aikana.
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Teoksia
Opetuksen yhteissuunnittelu didaktisen 
prosessin osana. Tutkimuksia, Helsingin 
yliopiston kasvatustieteen laitos; 50. K. Uusitalo 
1976, Helsingin yliopisto 1977. (väitöskirja)

Miten kuvaan opetustapahtumaa. Gaudea-
mus 1980.

Opetuksen tavoitteisuus ja yhteissuun-
nittelu. Gaudeamus 1981, 2. p. 1983. (Pertti 
Kansanen ja Kari Uusikylä)

Älykkäiden nuorten koulukokemukset, 
persoonallisuudenpiirteet ja harrastus-
preferenssit. Kasvatustieteiden tiedekunnan 
selosteita; 16. Joensuun yliopisto 1987. 

Akateemiseksi luokanopettajaksi kehit-
tyminen: seurantatutkimus Helsingin 
yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa 
1979–1989. Tutkimuksia; 83. Helsingin yliopis-
to 1990. 

Lahjakkaiden kasvatus. K. Uusikylä 1992, 2. 
uud. laitos WSOY 1994

Isät meidän: luovaksi lahjakkuudeksi  
kasvaminen. Atena 1996, 3. p. PS-kustannus 
2002. 

Luovuus: taito löytää, rohkeus toteuttaa. 
Atena 1999, 2. p. PS-kustannus 2006. (Kari 
Uusikylä ja Jane Piirto)

Didaktiikan perusteet. WSOY 2000. 3.–4. 
uud. p. 2007. (Kari Uusikylä ja Päivi Atjonen)

Vastatulia: inhimillisen kasvatuksen ja 
koulutuksen puolesta. PS-kustannus 2003.

Hyvä, paha opettaja. Minerva 2006. 
2. p. 2007.

Toimitettuja teoksia

Luovuutta, motivaatiota, tunteita: opetuk-
sen tutkimuksen uusi suunta. PS-kustannus 
2002. (toim. Pentti Kansanen ja Kari Uusikylä)

Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. 
PS-kustannus 2004. (toim. Pentti Kansanen ja 
Kari Uusikylä)

Taidon ja taiteen luova voima: kirjoituksia 
9-12-vuotiaiden lasten taito- ja taidekas-
vatuksesta. Finn lectura 2005. (toim. Seija 
Karppinen, Inkeri Ruokonen ja Kari Uusikylä)

Kirjoittanut myös lukuisia oppikirjoja.
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Markku Valkonen
Synt. 23.7.1946 Helsingissä.

Museonjohtaja.
Asuu Helsingissä.
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Kun isä on taidemaalari ja isän veli taidehistorioitsija ja -kriitikko, ei ole 
ihme että myös poika löysi uransa taiteen parista. Markku Valkosen kohdalla 
voitaisiin oikeastaan puhua useistakin urista, niin monilla tavoilla hän on 
kunnostautunut suomalaisen kuvataiteen alalla. Valkonen on tullut tunnetuk-
si paitsi kriitikkona myös näyttelykomissaarina, Suomen ja maailman taidetta 
kartoittavan teossarjan päätoimittajana, radio- ja televisioesiintyjänä, suoma-
laisen taiteen vienninedistäjänä ja viimeksi museonjohtajana. Kaikissa roo-
leissaan Valkonen on välittänyt suomalaisille tietoa kuvataiteen maailmasta. 
Hänet on palkittu kriitikon työstään, pohjoismaisen kulttuurin edistämisestä 
sekä toiminnastaan tietokirjailijana. 

Nuorena Markku Valkosen kiinnostus suuntautui enemmänkin kirjalli-
suuden suuntaan. Kuusankoskella koulunsa käynyt poika kirjoitti runoja ja 
teki käännöksiä. Hänen ensimmäisen lehtijuttunsa julkaistiin Kouvolan Sa-
nomissa vuonna 1965, ja jo seuraavana vuonna hän aloitti Uuden Suomen 
kulttuuritoimituksessa, vastuualueenaan kuvataide ja kirjallisuus. ”Kirjalli-
suuden puolella oli kuitenkin niin paljon kriitikkoja, että siirryin sovinnolla 
kuvataiteen pariin – siellä ei ollut ruuhkaa”, Valkonen kertoo. Neljä vuotta 
kestänyt pesti Uudessa Suomessa kouli hänestä valppaan kriitikon, joka otti 
reippaasti kantaa taiteen ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Markku Valkosen ensimmäinen kirja oli vuonna 1970 ilmestynyt pam-
fletti Irti kehyksistä, jossa nimikin viittasi eräänlaiseen irtiottoon. WSOY:n 
julkaisemaa kirjaa luettiin jopa yliopistossa, kirjoittaja muistelee.

Vuosi 1970 oli muutenkin tärkeä Markku Valkoselle. Hän toimi nuorten 
taiteilijoiden näyttelyn komissaarina ja määräsi Harro Koskisen hätkähdyttä-
vän Sikamessiaan sijoitettavaksi Taidehallin pääportaiden kohdalle, jossa ylei-
sö sen varmasti näkisi. Näin tapahtuikin. Tuloksena oli myrsky vesilasissa ja 
oikeusjuttu Valkosta ja Koskista vastaan. Syytteen aiheena oli virkavallan vas-
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tustaminen ja jumalanpilkka. 
Juttu eteni aina Korkeimpaan 
oikeuteen, joka äänestyksen 
jälkeen säästi miehet vankeus-
tuomioilta, mutta määräsi isot 
sakot. ”Se sattui pahasti, sillä 
sakkosumma oli melkein yhtä 
suuri kuin kuukausipalkka-
ni”, Valkonen kertoo. ”Harro 
Koskinen otti tuomion vielä 
raskaammin, hän masentui pit-
käksi aikaa.”

Juuri Sikamessias-myrskyn 
aikoihin Markku Valkonen siir-
tyi Helsingin Sanomien palve-
lukseen. Hänen ensimmäinen 
juttunsa siellä oli kuvineen 
koko sivun täyttänyt artikkeli 
Kimmo Kaivannon näyttelystä. 
Sattumalta Sikamessiaan oikeudenkäynti oli ollut edellisenä päivänä oikeus-
käsittelyssä, ja niin HS:n uusi taidekriitikko astui julkisuuden valokeilaan 
saman lehden toisessakin kokosivun jutussa. ”Mikä sisääntulo!” hämmästeli 
kulttuuriosaston esimies Pekka Tarkka.

Työskentely Helsingin Sanomissa antoi Markku Valkoselle erinomaisen 
näköalapaikan suomalaisen taide-elämään. Se oli myös hyvä ponnahduslauta 
suurhankkeeseen, jonka hän aloitti 1980-luvulla päätyönsä ohessa: tähtäimes-
sä oli peräti 12-osainen teossarja Suomen ja maailman taide. Kumppanikseen 
taiteen mittavaa peruskuvastoa kokoamaan Markku Valkonen sai setänsä, 
taidehistorian tutkijan ja Suomen taideakatemian asiamiehen Olli Valkosen. 
He olivat kirjasarjan keskeiset kirjoittajat, mutta tekstejä kirjasarjaan laativat 
monet muutkin taiteen tuntijat. 

”Kun kysymyksessä oli ensimmäinen näin laaja Suomessa tehtävä taiteen 
peruskartoitus, hanke oli suunniteltava erittäin huolellisesti”, Valkonen sanoo. 
”Pelkästään kohteiden etsiminen ja karsinta oli kova urakka. Oli löydettä-
vä 750 sellaista taideteosta, joiden avulla voitaisiin esitellä Suomen taiteen 
kehitys varhaisista ajoista tähän päivään.” Päätoimittajana Valkonen joutui 
etsimään myös kirjoittajia tekstin tekoon, ja varsinainen kuvausprosessikin 
kesti monta vuotta: ”Kiersimme valokuvaaja Seppo Hilpon kanssa kaikki 
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Suomen merkittävimmät museot ja ison joukon yksityiskoteja sen päälle. 
Matkan varrella löytyi myös harvinaisia töitä, mikä ilahdutti meitä kirjan-
tekijöitä suuresti – näin saimme uutta katseltavaa liiankin usein nähtyjen 
maalausten rinnalle.”

Maailman taidetta koskeva kuuden osan kokonaisuus toteutettiin samalla 
tavalla, esittelemällä kuvin ja tekstein 750 maailmantaiteen merkittävää teos-
ta. Päätoimittaja Valkosen oli luonnollisesti perehdyttävä uusimpaan kansain-
väliseen tutkimustietoon pystyäkseen kirjoittamaan eri osien johdantotekstit. 
”Esimerkiksi renessanssia on tutkittu tavattoman paljon. Uusien näkemysten 
seulominen esiin siitä tietomassasta edellytti hirmuisesti lukemista”, Valkonen 
muistelee. – Taidekirjahanke kaikkine alkuvalmisteluineen kesti päätoimitta-
jan osalta kuusi vuotta. Suomen ja maailman taiteen osat ilmestyivät tiuhaan 
tahtiin vuosina 1982–86. Kirjasarja sai hyvän vastaanoton ja siitä otettiin 
useita painoksia. Vaikka kirjat oli varsinaisesti tarkoitettu suuren yleisön kä-
siin, niitä käytettiin myös yliopistotason oppikirjoina. 

Markku Valkosesta tuli haluttu esiintyjä radion ja television taideohjel-
miin, joiden tekemiseen hän itsekin usein osallistui. Valkosen seuraava kirja 
oli pienimuotoisempi tapaus, vuonna 1989 ilmestynyt Ateljeena sotatanner: 
TK-piirtäjien sotaa, jota varten hän kirjoitti taustoittavat tekstit Matti Ruot-
salaisen kuvaamiin tiedustelukomppaniamiesten piirroksiin.

1990-luvun alussa opetusministeriö halusi hyödyntää Valkosen asiantun-
temusta ja pyysi häntä laatimaan suunnitelman suomalaisen taiteen viennistä 
ulkomaille. Tämä tilaustyö merkitsi hyvästijättöä säännölliselle lehtityölle, sillä 
kun suunnitelma valmistui, ministeriö pyysi Valkosta myös toteuttamaan sen. 
Hyppy sanomalehdestä taiteen vienninedistäjäksi oli niin iso muutos, että 
rutinoitunut lehtimies empi pitkään ennen kuin suostui. 

Seuraavat viisi vuotta Valkoselta menivätkin kansainvälisten projektien 
parissa, johtajana FRAME-organisaatiossa (Finnish Fund for Art Exchange). 
Niiden yhteydessä hän kirjoitti lukuisia ulkomaalaisille asiantuntijoille tar-
koitettuja artikkeleita suomalaisesta taiteesta ja taiteilijoista. Tyypillinen esi-
merkki oli hänen vuonna 1991 Juhani Harrin New Yorkissa pidetyn näytte-
lyn katalogiin kirjoittamansa johdatus Suomen taiteeseen. 

Kotimaastakin löytyi mielenkiintoinen aihe, Oy Alko Ab:n taidekokoelmat, 
joista Valkonen kirjoitti yhtiön tilauksesta kirjan Monopolin taide (1992). Kun 
Finland Festivals -organisaatio täytti 25 vuotta, Markku Valkonen kirjoitti yh-
dessä Kaija Valkosen kanssa sen historiikin. Yhtä juhlaa: Finland Festivals ilmestyi 
Otavan kustantamana vuonna 1994 suomeksi ruotsiksi ja englanniksi.
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Vuonna 1998, kun kiinnitys FRAME:ssa päättyi, Markku Valkonen vaihtoi 
vielä kerran paikkaa taiteen pelikentällä ja ryhtyi Punkaharjulla sijaitsevan taide-
keskus Retretin johtajaksi. Hänen neljä vuotta kestäneen kautensa aikana Ret-
retti palautti asemansa Pohjoismaiden suurimpien taidekeskusten joukossa. 

Kirjarintamalla Valkonen palasi Olli-setänsä kanssa yhteisen 1980-luvun 
suurhankkeensa kimppuun: tekijät tiivistivät Suomen taidetta käsittelevien 
kuuden osan tiedot yksien kansien väliin. Perustana olivat Suomen taiteen 
johdantoartikkelit ja niiden alkuperäinen kuvitus. Teoksen loppuun Markku 
Valkonen kirjoitti katsauksen siitä, mitä suomalaisessa taiteessa oli tapahtunut 
viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana. Kauneuden jäljillä: Suomen 
taiteen vuosituhannet ilmestyi vuonna 1999 ja päivitti taiteesta kiinnostunei-
den kansalaisten tiedot sopivasti ennen vuosituhannen päättymistä.

Vaikka taiteessa käsiteltävät asiat ovat usein kaikkea muuta kuin helppo-
tajuisia, Markku Valkonen pystyy kirjoittamaan niistä sujuvasti ja ymmärret-
tävällä tavalla. Siitä ovat osoituksena hänen saamansa Suomen arvostelijain 
liiton Vehmas-palkinto (1975), Bukowskin kulttuuripalkinto (1987) ja Lauri 
Jäntin palkinnon yhdessä Olli Valkosen kanssa kirjasta Suomi ja maailman taide 
(1987). Valkonen itse arvelee luistavan kirjoitustyylinsä perustuvan laajaan 
lehtikirjoittamiseen. ”Toimittaja yrittää aina tehdä luettavaa tekstiä. Haen 
avonaista, helposti ymmärrettävää muotoa ja yritän välttää alan slangia. Jos 
on pakko käyttää erikoistermejä, ne pitää myös selittää.” 

Vuodesta 2002 lähtien 
Markku Valkonen on toi-
minut Espoon modernin 
taiteen museon EMMAn 
johtajana.
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Teoksia
Ateljeena sotatanner: TK-piirtäjien sotaa. 
Otava 1989.

Kultakausi. WSOY 1989, 10. p. 2007.  
(toim. Riitta Toiviainen ja Sirpa Westerholm)

Sata vuotta uutiskuvaa: Helsingin sano-
mat, Lehtikuva Oy, 5.5.–11.6.1989. Sanoma 
1989. (Anu Uimonen, Markku Valkonen ja 
Pekka Vuoristo)

Juhani Harri. Center for International Con-
temporary Arts 1991.

Kuvien Suomi: Suomen taiteen vuosisadat. 
Otava 1992. 

Monopolin taide: Alkon taidekilpailujen 
vaiheet. Alko 1992. 

Yhtä juhlaa: Finland Festivals. Otava 1994. 
(Kaija ja Markku Valkonen)

Suomen taiteen klassikot. WSOY 1995. (Eija 
Kämäräinen ja Markku Valkonen)

Kauneuden jäljillä: Suomen taiteen vuosi-
tuhannet. WSOY 1999. (Markku Valkonen ja 
Olli Valkonen)

Toimitettuja teoksia

Irti kehyksistä. WSOY 1970. 

Suomen ja maailman taide. WSOY 1982–86. 
(päätoim. Markku Valkonen ja Olli Valkonen) 
Osat 1–6 Suomen taide: Varhaiskaudet (1982), 
Suomalaisuus (1983), Kultakausi (1984), 
Murroskausi (1985), Vastakohtien aika (1985), 
Nykyaika (1986). 
Osat 7–12: Maailman taide: Vanha taide (1981), 
Renessanssi (1982), Klassisismi (1983), Realismi 
(1983), Modernismi (1983), Nykytaide (1981). 
Taiteet Suomea takomassa. Tammi 1987. 
(toim. Eino S. Repo, Matti Suurpää ja Markku 
Valkonen)

Kriitikonuransa ohessa kirjoittanut 
yhteenvetoja ja artikkeleita lukuisiin 
alan koti- ja ulkomaisiin teoksiin 
ja näyttelyjulkaisuihin. Toimittanut 
taideohjelmia radioon ja televisioon.
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Esko Valtaoja
Synt. 20.6.1951 Kemissä.

Avaruustähtitieteen professori, tietokirjailija, fil. toht.
Asuu Turussa.
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Maailmankaikkeuden käsittämättömät mittasuhteet, Lin-
nunradaksi nimetyn kotigalaksimme miljardit tähdet, niiden tuolla puolen 
olevat sadat miljardit muut galaksit, koko kosmoksen ihmisjärjen ylittävä ää-
rettömyys – siinä aihepiiri, joka asettaa huiman haasteen tämän tieteenalan 
kansanomaistajille. Professori Esko Valtaoja on yksi niistä harvoista, joka on 
ottanut haasteen vastaan. Hän on myös onnistunut vapaaehtoisessa tehtäväs-
sään, mitä osoittaa Tieto-Finlandia-palkinto vuodelta 2002. 

Avaruustähtitieteen professorina Esko Valtaojalla on jo virkansa puo-
lesta näköalapaikka tutkimuksen viimeisiin saavutuksiin. Se yksin ei kui-
tenkaan riitä, sillä asiantuntemusta on Suomessa aivan riittävästi monilla 
muillakin. Valtaojan salainen ase on taito kirjoittaa ja puhua maallikkojen 
ymmärtämällä tavalla asioista, joiden käsittäminen vaatii pinnistelyä tiede-
miehiltäkin. Turkulaisprofessorin harvinainen taito luennoida on levinnyt 
laajalle. Kun Valtaoja tulee pitämään esitelmän kunnan koulukeskukseen, 
200 hengen auditorio on revetä kuulijoista, vaikka yleensä tähtitiedettä 
koskevia esitelmiä tulee kuuntelemaan vain viitisenkymmentä alasta kiin-
nostunutta.

Esko Valtaoja innostui tähdistä jo varhain. Yksi syy saattoi olla se, että per-
he asui Kemissä, jossa tähtitaivas kaikkine ihmeineen näkyy paljaalla silmällä 
paremmin kuin etelän valosaasteessa. Vielä paremmat näkymät yötaivaalle 
tarjosi Sodankylä, jonne Eskon isä lähti lukion rehtoriksi. Poika kirjoitti yli-
oppilaaksi 1969 ja lähti etelään jatkamaan opintojaan. Hän valitsi Turun yli-
opiston ja ryhtyi lukemaan matematiikkaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä. 

Matematiikan opiskelun hän lopetti cum laude -vaiheeseen. ”Ei matikka 
ole välttämätöntä tähtitieteessä”, Valtaoja toteaa, mutta jatkaa samaan hen-
genvetoon, ettei siitä vahinkoakaan ole. ”Kyllä minäkin harrastan matema-
tiikkaa vapaa-aikanani.”
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”Tärkein syy opiskelupaikan va-
lintaani oli Yrjö Väisälä, tähtitieteilijä 
ja akateemikko, joka teki elämän-
työnsä Turussa. Hän oli minun ihan-
teeni”, Valtaoja kertoo. ”Vaikka Väisälä 
oli jo 77-vuotias eläkeläinen, hän piti 
muutamia luentoja Turun yliopistos-
sa. Hänen opastuksellaan pääsin myös 
tutustumaan Tuorlan observatorioon. 
Ne olivat minun tähtihetkiäni.” Toi-
nen lähtemättömän vaikutuksen teh-
nyt tähtitieteilijä oli Liisa Oterma, joka 
Väisälän työtoverina nousi maailman-
maineeseen.

Esko Valtaoja suoritti kanditutkin-
tonsa vuonna 1975 ja toimi viisi vuot-
ta fysiikan assistenttina. Vuonna 1980 
Tuorlan observatorion johtaja, profes-
sori Mauri Valtonen houkutteli hänet 
takaisin tähtitieteen pariin väitöskir-
jaa tekemään. Valtaoja väitteli tohtoriksi kvasaarien radiosäteilystä vuonna 
1984. Hän työskenteli tutkijana Tuorlassa ja sen jälkeen 10 vuotta Teknil-
lisessä korkeakoulussa, kunnes palasi professoriksi opinahjoonsa Turkuun 
vuonna vuonna 1997. Tuorlan observatorion johtajana hän toimi vuosina 
2002–2007.

Ajatus tietokirjailijaksi ryhtymisestä syntyi vuosituhannen lopulla kuin 
huomaamatta. ”Olin silloin tällöin kirjoittanut pyynnöstä artikkeleita Turun 
Sanomiin sekä Tiede 2000 ja Tähdet ja Avaruus -lehtiin, mutta ei niitä kovin 
monta ollut. Enemmänkin olin pitänyt erilaisia yleisöesitelmiä, jotka saivat 
hyvän vastaanoton”, Valtaoja muistelee. ”Ehkä ratkaiseva sysäys oman kirjan 
tekemiseen oli Stephen J. Dickin paksu kirja nimeltä The Biological Universe 
(1996). Sitä lukiessani ajattelin taas kerran, että olisi mukavaa jos suomeksi-
kin olisi olemassa jotain tuoretta tähän aiheeseen liittyvää. Mielenkiintoahan 
oli ilmiselvästi olemassa, mutta kaiken huomion saivat osakseen medioissa 
mellastavat raunileenat ja juhanaffit.”

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa tiedusteli Valtaojalta syksyllä 1999, haluai-
siko tämä kirjoittaa jotain omalta erikoisalaltaan eli avaruustähtitieteestä. Vas-
taus tuli ennen vuosituhannen vaihtumista – Valtaoja ilmoitti aloittavansa 
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kirjan tekemisen. Hän sanoi tavoitteekseen saada se ulos parin vuoden ku-
luttua. Hanke toteutui aikataulun mukaisesti, ja Esko Valtaojan esikoisteos 
Kotona maailmankaikkeudessa ilmestyi Ursan kustantamana vuonna 2001.

Kirja herätti heti huomiota asiantuntijapiireissä, ja vaikeatajuisia aiheita 
käsittelevän tekstin luettavuutta kiitettiin. ”Valtaoja ottaa lukijan hyvin hen-
kilökohtaisella tavalla tasavertaiseksi kumppanikseen ja selvittää, miltä maa-
ilmankaikkeus näyttää, kirjoitti tiedetoimittaja Risto Varteva Tiede-lehdessä 
ja päätteli, että juuri tämä läheisyys tekee tekstistä luettavaa ja kiintoisaa. 
Tilaisuudessa, jossa Valtaojalle luovutettiin esikoisteoksestaan Tieto-Finlan-
dia-palkinto, totesi valitsijana toiminut metropoliitta Ambrosius kirjan täyttä-
vän monin tavoin ansiokkaan suomalaisen tietoteoksen kriteerit. ”Se sisältää 
paljon tähtitieteen, kosmologian ja biologian perustietoa. Se on kirjoitettu 
myös meille humanisteille ymmärrettävällä ja mukaansatempaavalla tavalla”, 
kirkkoisä totesi.

Kirkonmiehen kanssa Esko Valtaoja joutui tekemisiin myös toisessa teok-
sessaan Nurkkaan ajettu Jumala? – se nimittäin koostuu Tampereen piispa 
Juha Pihkalan ja Valtaojan välisestä kirjeenvaihdosta. Aloitteen kirjasta teki 
kustantaja Kirjapaja. Valtaoja mietti vähän aikaa, ennen kuin suostui: ”Mi-
nusta kaikenlainen sillanrakentaminen on tärkeää, vaikka yhteisymmärrystä 
ei saavutettaisikaan – kuten ei piispan ja agnostikon välillä tietenkään voi 
saavuttaa.” Valtaojan mielestä kenen tahansa kanssa voi keskustella, paitsi jos 
toisella on täysin suljettu mieli ”kuten esimerkiksi kreationisteilla ja muilla 
fundamentalisteilla”. Kun kirja ilmestyi vuonna 2004, miesten ajatustenvaih-
toa kehuttiin. Se sai tähtitieteilijän arvelemaan, että aito keskustelu on Suo-
messa katoava luonnonvara.

Seuraavan tietokirjan tekeminen oli Valtaojalle korkean kynnyksen taka-
na, olihan esikoinen voittanut Tieto-Finlandian ja noussut luonnontieteitä 
popularisoivien kirjojen sarjassa kaikkien aikojen bestselleriksi. ”Mutta kun 
olin saanut satoja kiitoksia ensimmäisestä kirjasta ja pyyntöjä uuden teke-
misestä, se alkoi tuntua melkein velvollisuudelta. Niin sitten kirjoitin toisen 
kirjan, jonka aihe oli tulevaisuus. Sehän oli luonteva jatko ensimmäisen kir-
jan mistä tulemme -perusteemaan.” 

Vuonna 2002 ilmestynyt Avoin tie: kurkistuksia tulevaisuuteen sai taas in-
nostuneen vastaanoton, mutta kriittisiäkin ääniä kuului. Kaikki eivät sulat-
taneet Valtaojan optimismia, jonka mukaan toivoa on, vaikka maapallon väi-
tetään tukehtuvan väestönkasvuun. Esitelmässään pitkäpartainen tiedemies 
viittasi luentosalin seinään. Matka sieltä mikrofonin ääreen on yhtä pitkä 
kuin maailmankaikkeuden historia alkuräjähdyksestä nykypäivään. Sitten 
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hän nykäisi yhden partakarvansa ja ilmoitti, että sen levyinen on ihmiskun-
nan historia tässä mittakaavassa. Tähänkö loppuisi miljardien vuosien fysikaa-
linen, kemiallinen, biologinen ja kulttuurinen evoluutio? 

Vuonna 2007 ilmestynyt Ihmeitä: kävelyretkiä kaikkeuteen täydensi Valtao-
jan trilogian, jollaisen kirjoittamista hän ei ollut koskaan edes ajatellut. ”Se 
vain loksahti paikoilleen: ensimmäinen kirja menneisyydestä, toinen tule-
vaisuudesta, kolmas nykyisyydestä”, Valtaoja pohtii. ”Voi sen sanoa näinkin: 
ensimmäinen kirja tietämättömyyttä vastaan, toinen pessimismiä vastaan, 
kolmas tylsistymistä vastaan. Tyylillisesti kirjoitan niin kuin ennenkin. En oi-
keastaan tiedä, osaisinko muulla tavalla kirjoittaakaan. ”

Pahin este tietokirjailijan uralla on Valtaojan mielestä ajan puute – tutki-
jalla kun vapaa-aikakin tahtoo kulua työn tekoon ja ajattelemiseen. ”Onnek-

seni kirjoitan valmista tekstiä. Ainakin 95-prosenttisesti 
kirjoissa oleva teksti on se sama, jonka olen nakuttanut 
läppäriini jossain sohvan nurkassa. Tunneissa laskettuna 
kirjoittamiseen käyttämäni työmäärä on siten hävettä-
vän pieni. Paljon enemmän aikaa kuluu asiaan liittyvän 
kirjallisuuden lukemiseen ja miettimiseen. Tätä jälkim-
mäistä voi onneksi harrastaa milloin tahansa, vaikka 
kadulla kävellessään.”

Helppolukuisen tyylinsä salaisuutta tietokirjailija 
Esko Valtaoja ei osaa selittää. ”Olen ollut aina sujuva 
kirjoittaja, mikä ehkä johtuu paljosta lukemisesta. Suo-
men kielioppia en ole koskaan osannut, mutta kielivir-
heet osaan kyllä välttää.” Tiedevalistus kilpailee hänen 
mielestään ihmisten vapaa-ajasta jääkiekon, tosi-tv:n 
ja Seiskan kanssa. ”Tämä tosiasia on pakko myöntää. 
Ei ole mitään järkeä kirjoittaa erinomaista kirjaa, jota 
kukaan ei lue. Oma lähes käsittämätön menestykseni 
osoittaa, että kevyellä, humoristisella, ei-tosikkomaisella 
ja vähän esteettis-kaunokirjallisella tietokirjallisuudella 
olisi tässä maassa lukijoita, kunhan sitä vain olisi tar-
jolla.”

Valtaojan mukaan tieteen popularisointi on nykyi-
sin hyväksyttyä ja arvostettua, toisin kuin esimerkik-
si vielä 1980-luvulla. Omassa työpaikassa parrakkaan 
professorin näkymiseen julkisuudessa suhtaudutaan 
joviaalisti. ”Tuorlan kahvipöydässä työtoverit ja opis-
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kelijat pilkkaavat iloisen reippaasti julkkuiluani ja esiintymisiäni. Varsinainen 
tiedeyhteisöni, oman erikoisalani asiantuntijat, ei tiedä kirjoittamisestani mi-
tään, koska he ovat kaikki ulkomaalaisia – parisataa alan eksperttiä ympäri 
maailmaa.”

Teoksia
Relativistic Electrons And Magnetic 
Fields in Extragalactic Radio Sources. 
Report series D; 12 University of Turku, 
Department of Physical Sciences 1984. 
(väitöskirja)

Kotona maailmankaikkeudessa. Julkaisuja; 
80. Ursa 2001, 10. p. 2007.
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Nurkkaan ajettu Jumala?: keskustelukirjei-
tä uskosta ja tiedosta. Kirjapaja 2004.(Juha 
Pihkala ja Esko Valtaoja)

Avoin tie: kurkistuksia tulevaisuuteen. 
Julkaisuja; 93. Ursa 2004, 2. p. 2007.

Ihmeitä: kävelyretkiä kaikkeuteen. Julkaisu-
ja; 105. Ursa 2007.



Heikki Ylikangas
Synt. 6.11.1937 Ylihärmässä.

Emeritusprofessori, fil. toht.
Asuu Helsingissä. 
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Nuijasota, puukkojunkkarit, sisällissota ja vuosien 1939–44 sodat 
ovat Suomen historiassa isoja ja kipeitä aiheita, joita professori Heikki Yli-
kangas on tutkinut perusteellisesti yli neljä vuosikymmentä kestäneen uransa 
aikana. Tuloksena on ollut suuri joukko teoksia, jotka ovat avanneet uusia 
näkökulmia menneisyyteen ja nostaneet tekijänsä yhdeksi suomalaisen his-
toriantutkimuksen keskeisistä edustajista. Ylikangas on paitsi perusteellinen 
tutkija myös taitava sanankäyttäjä, mistä kertovat myös monet hänen kirjoit-
tamansa näytelmät. Ylikankaan Suomen sisällissotaa käsittelevä teos Tie Tam-
pereelle sai Tieto-Finlandian vuonna 1994. Tietokirjailijapalkinnon Ylikangas 
vastaanotti 2002. Heikki Ylikangas toimi Helsingin yliopiston Suomen ja 
Skandinavian historian professorina ja vuodesta 1996 lähtien Suomen Aka-
temian tutkijaprofessorina. 

Ylikankaan kirjallinen tuotanto on laaja ja monipuolinen. Hän on kir-
joittanut niin raskaaseen tutkimukseen perustuvia tieteellisiä teoksia, histori-
an yleisesityksiä, historiaa popularisoivia kirjoja kuin historiallisia näytelmiä-
kin. ”Näytelmässä keinot ovat tietenkin toisia kuin esimerkiksi tieteellisessä 
tutkimuksessa, mutta periaatteessa samoja minua kiinnostavia asioita olen 
käsitellyt kaikilla tasoilla”, emeritusprofessori toteaa. 

Ylikankaan mielenkiinnon historiaa kohtaan herättivät Mika Waltarin 
romaanit jo kouluaikana; Sinuhe egyptiläinen oli ensimmäisiä kirjoja, jonka 
hän muistaa silloin lukeneensa. Ylioppilaana Ylikangas mietti monia opinto-
suuntia suomen kielestä kauppatieteeseen, mutta päätyi historian opiskelijak-
si. ”Jälkeenpäin olen kyllä usein kadehtinut luonnontieteilijöitä. He tekevät 
kokeen, kirjaavat tulokset ja asia on sillä selvä”, hän pohtii. ”Historioitsijakin 
voi tutkia mitä haluaa, hän menee arkistoon ja päätyy omiin tuloksiinsa – ja 
saa varautua mitä kummallisimmilla perusteilla esitettyyn kritiikkiin. Se tun-
tuu joskus raskaalta.”
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Väitöskirjansa aiheeksi Heikki Ylikangas olisi halunnut ottaa puukko-
junkkarit, joista Pohjanmaalla ja myös hänen kotiseudullaan Ylihärmässä oli 
kansanlaulujen vahvistama romantisoitu käsitys. Professori Pentti Renvallin 
mielestä aihe oli liian paikallinen, ja niin oppilas väitteli vuonna 1967 ai-
heesta Suomalaisen Sven Leijonmarckin osuus vuoden 1734 lain naimiskaaren 
laadinnassa. 

Suomen Akatemian humanistisen toimikunnan tutkijana Ylikangas ryh-
tyi perehtymään suomalaisen väkivaltarikollisuuden historiaan. Aluksi hän 
kirjoitti laajan artikkelin 1500-luvun rikollisista ja jatkoi aiheesta teoksessa 
Lohjalaisten historia I (1973). Hän osoitti, että keskiajalla rikollisuus oli erittäin 
yleistä, ei vain Pohjoismaissa vaan koko Euroopassa. 1700-luvulla alkanutta 
puukkojunkkarien kautta Ylikangas kuvasi ensi kertaa kirjassaan Väkivalla-
naallon synty (1973). Hänen mukaansa puukkojunkkarit olivat paikallinen 
poikkeusilmiö, jonka takia rikosten määrä kasvoi Pohjanmaalla, vaikka muu-
alla rikollisuus oli laskenut tasaisesti 1500-luvun huippulukemista. Kysymyk-
sessä oli vauraan alueen väestönkasvusta aiheutunut sosiaalinen ongelma: kun 
vanhimmat pojat perivät talon isältä, nuoremmat pojat menettivät sosiaalisen 
asemansa ja hakivat arvostusta rettelöimällä. Näistä tapauksista värikkäästi 
kertova Härmän häjyt ja Kauhavan herra (Otava 1974) oli myyntimenestys ja 
siitä otettiin heti toinen painos. Raskaammalla tieteellisellä otteella Ylikangas 
käsitteli tätä aihetta kirjassaan Puukkojunkkareitten esiinmarssi (Otava 1976), 
joka herätti historiantutkijoiden huomion ulkomaita myöten.
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Ylikangas palasi väkivaltateemaan vuonna 1988 kirjassaan Valta ja väkival-
ta keski- ja uudenajan taitteen Suomessa ja viimeksi vuonna 2003 ilmestyneessä 
kirjassaan Nurmijärven rosvot; molemmat olivat WSOY:n kustantamia. Erään-
lainen yhteenveto väkivaltarikollisuuden vuosisadoista oli Väkivallasta sanan 
valtaan (WSOY 1999).

Vuonna 1977 Otavan kustantamana ilmestynyt Nuijasota vakiinnutti 
Heikki Ylikankaan aseman uuden polven historiantutkijoiden etujoukossa 
ja varmisti hänelle myös nimityksen Helsingin yliopiston oikeushistorian 
professoriksi. 1500-luvun lopun verinen talonpoikaiskapina oli Ylikankaan 
mukaan kapina maan yläluokkaa vastaan. Teesi herätti kovaa kritiikkiä – pe-
rinteisestihän nuijasodassa on haluttu nähdä kansallismielisiä piirteitä. Kir-
joittaja itse ihmetteli, miten niin vanha asia voi olla niin arka ja miksi Suo-
messa halutaan hyväksyä vain yksi totuus. ”Jo Ruotsissa voidaan keskustella 
vapaammin kuin meillä, Saksasta puhumattakaan. Suomen historiassa monet 
asiat ovat kuitenkin tabuja, sen olen todennut monta kertaa myöhemmin-
kin”, Ylikangas sanoo.

Kirjassaan Körttiläiset tuomiolla (Otava 1979) Ylikangas selvitti herännäi-
syyden sosiaalista taustaa ja totesi, että herätyksen saaminen riippui sosiaa-
lisesta asemasta. Ensimmäiset körttiläiset olivat syrjäkylistä kotoisin olevia 
vauraita talonpoikia; keskiluokkaan herännäisyys levisi vasta myöhemmin. 

Körttiläisyydestä ja sen keskeisestä johtohahmosta Nils Gustaf Malmber-
gista Ylikangas kirjoitti myös ensimmäisen näytelmänsä 30 hopearahaa, joka 
sai kantaesityksensä Kansallisteatterissa vuonna 1982. Näytelmästä tuli yleisö-
menestys ja siitä sävellettiin myöhemmin oopperakin. 

Seuraavat kaksi näytelmää käsittelivät talvisotaa ja nekin keräsivät täy-
siä katsomoita. Vaikka kysymys oli näytelmistä, niissä kuvastui selvästi histo-
riantutkijan vahva näkemys tapahtumien kulusta – näkemys joka poikkesi 
vakiintuneista käsityksistä. Tie talvisotaan (1989) ja Kun Summa petti (2000) 
toivat esiin Ylikankaan muissakin yhteyksissä esittämän tulkinnan, jonka 
mukaan Suomi allekirjoitti Moskovan rauhasopimuksen maaliskuussa 1940 
saatuaan saksalaisilta lupauksen, että menetetyt alueet saataisiin myöhemmin 
takaisin korkojen kera. ”Tätä tulkintaa pidettiin suorastaan pyhäinhäväistyk-
senä”, Ylikangas toteaa. ”Sen katsotaan vieläkin olevan jonkinlaista yhteisen 
veneen keikuttamista, vaikka olen perustellut käsitykseni huolellisesti esi-
merkiksi vuonna 2001 ilmestyneessä kirjassa Tulkintani talvisodasta.” 

Vähemmän hälyä aiheuttivat Heikki Ylikankaan perinteisemmät yritys-, 
yhdistys- ja paikkakuntahistoriat. Kotipitäjänsä Ylihärmän historian Tervas-
ta teollisuuteen hän kirjoitti vuonna 1989; Veikkaus-yhtiön historia Markat 
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miljooniksi ilmestyi vuonna 
1990 ja nimismiesyhdistyksen 
historia Wallesmanni vuonna 
1996. 

Uuden ja entistä äänek-
käämmän polemiikin aiheutti 
Ylikankaan teos Tie Tampereel-
le (WSOY 1993), joka on do-
kumentoitu kuvaus vuoden 
1918 sisällissodasta Hämeessä, 
etupäässä Pohjanmaalta kotoisin olevien miesten silmin. Tekijän näkemyksen 
mukaan maakunnan miehet onnistuttiin mobilisoimaan rintamalle ”ajetaan 
ryssät pois” -hengessä, ja vasta Tampereen valloituksen aikana näille selvisi, 
että vastassa olikin suomalaisia. Ylikangas osoitti myös, että valkoisen terrorin 
uhreja oli paljon enemmän kuin siihen asti oli arvioitu. Erityisen kiivaan 
reaktion kirja aiheutti Pohjanmaalla, jossa sanomalehdet päätoimittajiensa 
johdolla kilvan moukaroivat Ylikankaan päätelmiä. Polemiikki herätti luke-
van yleisön, ja kirjasta tuli suuri myyntimenestys. Heikki Ylikangas sai teok-
sestaan Tieto-Finlandian vuonna 1993.

Ylikankaan kirjoittamasta histo rian yleisesityksestä Käännekohdat Suo-
men historiassa, jonka ensimmäinen painos ilmestyi WSOY:n kustantamana 

jo vuonna 1986, on otettu kahden vuosi-
kymmenen aikana useita uusintapainoksia, 
viimeksi vuonna 2000. Siinä samoin kuin 
vuonna 2007 ilmestyneessä kirjassa Suomen 
histo rian solmukohdat Ylikangas esittää roh-
keasti omiin tutkimuksiinsa perustuvat tul-
kinnat keskeisten tapahtumien taustoista ja 
todellisista syistä. Jatkosodan loppuvaiheen 
dramaattiset käänteet hän otti vielä erikseen 
tarkastelun kohteeksi kirjassa Romahtaako rin-
tama? (Otava 2007). Se aiheutti taas ankaran 
kädenväännön, tällä kertaa rintaman takana 
teloitettujen sotilaiden kokonaismäärästä, 
jonka Ylikangas päätteli paljon aiemmin esi-
tettyä suuremmaksi. 

Heikki Ylikankaan historiantutkijana 
nauttimaa arvostusta osoittaa Historiallisen 
Yhdistyksen 1990-luvun alussa teettämä ky-

Heikki Ylikangas  287



Vapausrangaistuksen valtakausi: nykyisen 
seuraamusjärjestelmän historiallinen taus-
ta. Oikeuden yleistieteiden laitoksen julkaisuja; 
1. Helsingin yliopisto 1982. (Jukka Kekkonen 
ja Heikki Ylikangas) 

Miksi oikeus muuttuu: laki ja oikeus histo-
riallisen kehityksen osana. WSOY 1983, 
4. p. 1988. 

Murtuva säätyvalta. WSOY 1984.

Käännekohdat Suomen historiassa: pohdis-
keluja kehityslinjoista ja niiden muutok-
sista uudella ajalla. WSOY 1986, 6. p. 2002. 

Oikeudellisen sääntelyn kehityslinjoja. 
Gaudeamus 1986. (Jukka Kekkonen, Kaisa 
Korpijaakko ja Heikki Ylikangas)

Lauri Kivekäs: aikansa ajaton radikaa-
li. WSOY 1987. (Heikki Ylikangas ja Jussi 
Pajuoja)

Valta ja väkivalta keski- ja uudenajan 
taitteen Suomessa. WSOY 1988. 

Tervasta teollisuuteen: Ylihärmän kehitys 
varhaisista ajoista nykypäiviin. Ylihärmän 
kunta 1989.

Markat miljooniksi: puoli vuosisataa suo-
malaista veikkausta. Oy Veikkaus Ab 1990. 

Mennyt meissä: suomalaisen kansanvallan 
historiallinen analyysi. WSOY 1990.

Tie Tampereelle: dokumentoitu kuvaus 
Tampereen antautumiseen johtaneista 
taisteluista Suomen sisällissodassa 1918. 
WSOY 1993, 9. p. 2004. 

Virka, valta, kulttuuri: suomalaisen hal-
lintokulttuurin kehitys.VAPK-kustannus 
1993. (Seppo Tiihonen ja Heikki Ylikangas; 
julk. Valtionhallinnon kehittämiskeskus)

Teoksia
Suomalaisen Sven Leijonmarckin osuus 
vuoden 1734 lain naimiskaaren laadin-
nassa: kaaren tärkeimpien säännöstöjen 
muokkautuminen 1689–1694. Historiallisia 
tutkimuksia; 71. Suomen Historiallinen Seura 
1967. (väitöskirja)

Käräjäpukarista valtiopäivämieheksi - väri-
käs lohjalaishahmo 1600-luvulla: (Heikki 
Heikinpoika). Lisiä Lohjan pitäjänkertomuk-
seen; 47. Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät 
1968. 

Oi niitä aikoja. Yleisradion julkaisusarja; 
24. Helsinki 1969. (Pekka Vihuri ja Heikki 
Ylikangas)

Lohjalaisten historia 1. Lohjan kotiseututut-
kimuksen ystävät 1973.

Väkivallanaallon synty: puukkojunkkari-
kauden alku Etelä-Pohjanmaalla. Julkaisu-
ja; 3. Helsingin yliopisto, historian laitos 1973.

Härmän häjyt ja Kauhavan herra: kuvaus 
puukkojunkkareitten ja virkavallan vä-
lisestä yhteenotosta 1860-luvun lopulla. 
Otava 1974, 3. p. 2007.

Puukkojunkkareitten esiinmarssi: väki-
valtarikollisuus Etelä-Pohjanmaalla 
1790–1825. Otava 1976. 

Nuijasota. Otava 1977, 3. uud. p. 1996, 
6. p. 2005. 

Oikeus historiallisena ilmiönä. Suomen 
lakimiesliiton kustannus 1978. 

Körttiläiset tuomiolla: massaoikeuden-
käynnit heränneitä vastaan Etelä-Pohjan-
maalla 1830- ja 1840-lukujen taitteessa. 
Otava 1979. 

Näkökulmia historiantutkimukseen. 
Oikeuden yleistieteiden laitoksen julkaisuja; 2. 
Helsingin yliopisto 1979.

sely, jossa joka kolmas nuori tutkija nimesi hänet yhdeksi tärkeimmistä vi-
rikkeenantajistaan. Merkittävä luottamuksenosoitus oli Ylikankaan nimitys 
suurta kiinnostusta herättäneen Suomen sotasurmat -projektin johtoryhmän 
puheenjohtajaksi; tässä asemassa hän toimi vuosina 1998–2003. 
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Wallesmanni: kuusi vuosisataa 
kansan ja esivallan välissä. Suomen 
Nimismiesyhdistys 1996.

Väkivallasta sanan valtaan: suomalais-
ta menneisyyttä keskiajalta nykypäiviin. 
WSOY 1999. 

Aikansa rikos: historiallisen kehityksen 
valaisijana. WSOY 2000. 

Tulkintani talvisodasta. WSOY 2001. (Si-
sältää näytelmät Tie talvisotaan ja Kun summa 
petti sekä artikkelin Suomi ja Saksa talvisodasta 
välirauhaan.)

Nurmijärven rosvot: maankuulun rikollis-
sakin nousu ja tuho 1830-luvun Suomessa. 
WSOY 2003.

Romahtaako rintama?: Suomi puna-armei-
jan puristuksessa kesällä 1944. Otava 2007.

Suomen historian solmukohdat.  
WSOY 2007.

Toimitettuja teoksia

Vaikea totuus: vuosi 1918 ja kansallinen 
tiede. Toimituksia; 603. SKS 1993.

Etelä-Pohjanmaan historia 5: Autonomian 
kausi 1809–1917. Etelä-Pohjanmaan maakunta-
liitto 1988. (kirj. Maija-Liisa Heikinmäki et al.; 
päätoim. Heikki Ylikangas)

Näytelmät ja romaani:

Kolmekymmentä hopearahaa: historial-
linen näytelmä 1850-luvun heränneeltä 
Pohjanmaalta. WSOY 1983.

Tie talvisotaan. Näytelmä 1989. 

Ilkkaisen sota: romaani. WSOY 1996. 

Kun Summa petti. Näytelmä. WSOY 2001.
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Historiantutkija, professori Seppo Zetterbergillä on tietokirjai-
lijoiden joukossa epävirallinen Suomen ennätys. Hänen kirjoittamansa teos 
on peräti kolme kertaa ollut Tieto-Finlandia-ehdokkaana, ja lisäksi hänen 
päätoimittamansa tietokirjat ovat olleet kahtena vuonna palkintoehdokkaana 
tässä kilpailussa. Seppo Zetterbergin tuotannon korkeasta tasosta kertovat 
myös monet tunnustuspalkinnot, niiden joukossa valtion tiedonjulkista-
mispalkinto vuodelta 1987 ja tietokirjailijoiden Warelius-palkinto vuodelta 
1995. Hänen teoksensa on ollut Tieto-Finlandia-ehdokkaana vuosina 1989, 
1996, 1998 ja 2002. ”Palkinnoilla on suuri henkinen ja myös taloudellinen 
merkitys”, Zetterberg sanoo. ”Ne ilahduttavat yksinäistä työtään tekevää kir-
joittajaa, ja toisaalta ne tuovat julkisuutta ja lisäävät myyntiä.”

Jyväskylän yliopistossa historian professorina toimivan Seppo Zetterber-
gin neljä vuosikymmentä kestäneellä tutkijanuralla läpikäyvänä teemana on 
ollut Viro. Hän käsitteli Viron ja Suomen suhteita jo vuonna 1977 väitöskir-
jassaan Suomi ja Viro 1917–1919 (SKS). Hänen tuorein teoksensa, monu-
mentaalinen Viron historia (SKS 2007) on kuin yhteenveto vuosikymmeniä 
kestäneestä Viron tutkimuksesta, johon on lyönyt leimansa kiihkoton ja tie-
teellisesti perusteltu suhtautuminen eteläisen naapurimaan vaiheisiin. 

Merkillistä kyllä, Zetterbergin pitkäjänteinen työ historiantutkijana alkoi 
sattumalta, ja sattumankauppaa oli myös Viron historian osuminen hänen 
tutkijanosakseen. 

”Pääsin armeijasta joulukuussa 1965 ja ihmettelin, mitä ryhtyisin te-
kemään”, Seppo Zetterberg kertoo. ”Silmiini osui ilmoitus, jossa kerrottiin 
Helsingin yliopiston historian laitoksen pääsykokeesta tammikuussa 1966. 
Ajattelin, että menenpäs yrittämään – ja pääsin sisään. Näin minusta tuli his-
toriantutkija.” Saman vuoden marraskuussa Zetterberg oli opiskelijaryhmän 
mukana tutustumassa Sota-arkistoon, jossa kerrottiin tutkijoiden käyttöön ava-
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tusta heimosota-arkistosta. ”Heimosodat eivät niinkään kiinnostaneet, mutta 
sitä kautta iskin silmäni Viroon. Näin minusta tuli Viron historian tutkija.”

1970-luvulla elettiin Brezhnevin aikaa. Siinä ilmapiirissä Viron ja Suo-
men suhteet olivat uhkarohkea aihe väitöskirjan tekijälle: ”Etkö ollenkaan 
ajattele tulevaisuuttasi?”, häneltä kysyttiin. Ongelmia ei kuitenkaan syntynyt; 
väitöskirja sai myönteisen vastaanoton, eikä sen tekijä kokenut minkäänlaista 
poliittista painostusta. 

Zetterberg on kirjoittanut useita tilaustöitä, kuten monet muutkin his-
torioitsijat. Yksi tällainen teos oli henkilöhistoria Yrjö ja Hilma Jahnsson, joka 
ilmestyi Yrjö Jahnssonin säätiön kustantamana vuonna 1982. ”Säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja L. A. Puntila pyysi minua kirjoittamaan kirjan Yrjö ja 
Hilma Jahnssonista”, Zetterberg kertoo. Puntilan pyyntöä ei sopinut vastus-
taa, ja muutenkin työ tuntui sopivalta. 

Erikoinen syntyhistoria oli Eugen Schaumanin elämäkerralla Viisi lau-
kaus ta senaatissa (Otava), joka herätti ilmestyessään 1986 suurta huomiota. 
Otavassa oli huomattu elämäkertojen menevän hyvin kaupaksi, joten kus-
tantajan edustaja soitti Zetterbergille ja pyysi häntä kirjoittamaan elämäker-
ran jostakin sopivasta henkilöstä. Kiireisiinsä vedoten Zetterberg kieltäytyi, 
mutta Otava jatkoi hätyyttämistä, esittäen listankin mahdollisista kohteista. 
”Jossain välissä vilkaisin listaa ja huomasin siellä Eugen Schaumanin nimen”, 
Zetterberg kertoo. ”Hän kuoli niin nuorena, että ajattelin pääseväni vähällä. 
Ilmoitin Otavalle tekeväni elämäkerran Schaumanista.” 

Toiveet helposta hankkeesta haihtuivat nopeasti, sillä Eugen Schauma-
nin taustojen tutkiminen vaati paljon työtä ja aikaa. ”Aihe oli kuitenkin 
äärimmäisen mielenkiintoinen. Vastoin perinteisiä Bobrikovin murhatulkin-
toja päädyin siihen, että Eugenin toiminnan takana oli itse asiassa onneton 
rakkausjuttu.” – Viisi laukausta senaatissa toi tekijälleen valtion tiedonjulkis-
tamispalkinnon ja P. E. Svinhufvudin säätiön kirjallisuuspalkinnon. Kirja il-
mestyi myös ruotsiksi ja viroksi.

Seppo Zetterberg on toiminut kahdeksan historiateoksen toimituksen 
johdossa. Sarjan aloitti kaksi WSOY:n kustantamaa teosta, Suomen historian 
Pikkujättiläinen (1987) ja Maailmanhistorian Pikkujättiläinen (1988). ”Ne ovat 
valtavia opuksia, joissa oli paljon kirjoittajia”, Zetterberg toteaa. ”Hyvien 
kirjoittajien etsiminen on aikamoista onnenkauppaa. Kollegoille on helppo 
kirjoittaa, mutta mistä löytää päteviä tutkijoita, joilla on armolahja kirjoit-
taa suurelle yleisölle?” Zetterbergin kirjoittajatiimit ilmeisesti onnistuivat 
tehtävässään, sillä Maailmanhistorian Pikkujättiläisestä tuli Tieto-Finlandia-
ehdokas. 

292  Seppo Zetterberg



Zetterbergin toimittamista yleisteoksista Vuosisatamme Suomi (WSOY 1992) 
on suurelle yleisölle tarkoitettu, isokokoinen juhlakirja. Suomi kautta aikojen 
(Otava 1992) puolestaan on Allan Tiitan kanssa toimitettu populaari käsi-
kirja, joka etenee vuosi vuodelta lyhyiden artikkelien myötä läpi Suomen 
historian. ”Valitut Palat oli mukana kirjan julkaisemisessa, ja sitä myytiin 
kymmeniä tuhansia”, Zetterberg kertoo. ”Käytän itse tätä kirjaa edelleen 
ahkerasti.” Muutosten vuosisata 1–10 (WSOY 1992–96) on englantilaisesta 
teoksesta Zetterbergin johdolla käännetty ja Suomea varten toimitettu yleis-
teos, jonka kieliasun kanssa päätoimittaja joutui painimaan tavallista enem-
män. 

Paljon päänvaivaa aiheutti myös Euroopan historia (WSOY 1993), jossa 
Zetterberg toimi myös editorina lukien kaikki kirjan artikkelit. Tässä työssä 
hän oppi entistä enemmän arvostamaan kirjoittajaa, joka osaa yhdistää tie-
teellisen tarkkuuden ja sujuvan tekstin. 

Vuonna 1995 ilmestynyt Itsenäisen Suomen historia (Otava) on suomennos 
neljä vuotta aiemmin julkaistusta kirjasta Finland After 1917, jonka tekemistä 
Seppo Zetterberg oli ehdottanut Otavalle; tarkoituksena oli levittää Suomi-
tietoutta Euroopassa. Kirja ilmestyi yhdeksällä kielellä. – Tieto-Finlandia-
ehdokas Viro: historia, kansa, kulttuuri (SKS 1995) syntyi niin ikään Neu-
vostoliiton hajoamisen jälkimainingeissa. ”Se tuli todelliseen tarpeeseen”, 
päätoimittaja arvioi. ”Kirja myi hyvin ja on edelleen ajan tasalla.”

Viro-instituutin johtajana toimiessaan Seppo Zetterbeg ryhtyi tutkimaan 
virolaista poliitikkoa Jüri Vilmsiä samaan aikaan kun hänen hyvä ystävän-
sä, virolainen kirjailija Jaan Kross (1920–2007) kirjoitti romaania Vilmsistä. 
”Vietimme unohtumattomia hetkiä yhdessä ja kutsuimme istuntoja leikki-
sästi kansainväliseksi Jüri Vilms -symposiumiksi.” Jüri Vilmsin kuolema (Otava 
1997) toi Zetterbergille hänen ensimmäisen henkilökohtaisen Tieto-Finlan-
dia-ehdokkuutensa. Toisen ehdokkuutensa hän sai elämäkerrasta Eero Erkko 
(Otava 2001). Sitä häneltä pyysi Erkon suku, jonka toivomuksena oli saada 
painokas tieteellinen elämäkerta. Lopputulos oli yli 600-sivuinen teos, joka 
yhtenä tukijalkana on Aatos Erkon arkiston tarjoama lähdeaineisto.

Samaa sukua, eri maata (Taloustieto 2004) on suppea yritysjohtajille tar-
koitettu johdatus Viron ja Suomen historian yhtäläisyyksiin ja erilaisuuksiin. 
Teoksesta esitti toivomuksen Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA Risto E. J. 
Penttilän suulla.

Kun Seppo Zetterbergin päätoimittama Viro-historia ilmestyi 1995, kus-
tantaja SKS oli pyytänyt häneltä Viron historiaa käsittelevää kokonaisesitystä. 
Erkko-elämäkerran valmistuttua Zetterberg ilmoitti, että nyt voisi olla aika 
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sellaisen tekemiseen. ”Alun perin kirjasta piti tulla paljon pienempi, mutta 
se laajeni laajenemistaan”, kirjailija kertoo. ”Urakka oli viran ohessa tehtynä 
kovin raskas, mutta homma pysyi sentään hanskassa. En kuitenkaan olisi ryh-
tynyt työhön, jos olisin arvannut, miten koville se otti.” 

Viron historia (SKS 2007) on, kuten Seppo Zetterberg itse sanoo, hänen 
40-vuotisen tutkijantyönsä loppusumma. Se on perusteellinen tietopaketti, 
joka kokoaa yhteen hänen aiempien Viro-teostensa teemoja. Yli 800-sivui-
nen, 2,4 kiloa painava järkäle solmii yhteen langanpäät jääkauden päätty-
misestä Viron nykypäivään ja pronssisotilasta koskeviin mellakkoihin. Viron 
historia sai Historian Ystäväin Liiton Vuoden historiateos -kunniamaininnan 
ja Lauri Jäntin säätiön palkinnon vuonna 2008.

Teoksia
Suomi ja Viro 1917–1919: poliittiset suhteet 
syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun. 
Historiallisia tutkimuksia; 102. Suomen histori-
allinen seura 1977. (väitöskirja)

Yrjö ja Hilma Jahnsson. Yrjö Jahnssonin 
säätiö 1982.

Puusta pitemmälle: Metsäliitto 1934–1984. 
Kirjayhtymä 1984.

Viisi laukausta senaatissa: Eugen Schauma-
nin elämä ja teko. Otava 1986, 2. p. 1988.

Mehiläinen 80 vuotta. Sairaalaosakeyhtiö 
Mehiläinen 1989.

Hernberg, Gunnar: Sokerimiehen muistel-
mat. Suomen sokeri 1989. (elämäkerta Suomen 
sokeri Oy:n pääjohtajasta)

Finland After 1917. Otava 1991. (käänn. suo-
meksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi, venäjäksi, 
viroksi, liettuaksi ja latviaksi) 

Jüri Vilmsin kuolema: Viron varapääminis-
terin teloitus Helsingissä 13.4.1918. Otava 
1997.

Eero Erkko. Otava 2001.

Omistamisen taito: perheyritykset kan-
sakunnan rakentajina. Otava 2002. (Pauli 
Komsi, Jan Lindström ja Seppo Zetterberg)

Samaa sukua, eri maata: Viro ja Suomi 
– historiasta huomiseen. Taloustieto 2004. 
(julk. Elinkeinoelämän valtuuskunta.)

Viron historia. SKS 2007.

Toimitettuja teoksia

Suomen historian Pikkujättiläinen. WSOY 
1987, 10. p. 2003, uud. laitos. 2003.

Maailmanhistorian Pikkujättiläinen. 
WSOY 1988, 10. p. 2005.

Vuosisatamme Suomi. WSOY 1992.

Suomi kautta aikojen. Otava 1992, 2. p. 1997. 
(Seppo Zetterberg ja Allan Tiitta)

Muutosten vuosisata 1–10. WSOY 1992–96.

Euroopan historia. WSOY 1993.

Viro: historia, kansa, kulttuuri. SKS 1995.

Suomenmaa. Valitut Palat 1997.

Muistiin painettua. Otava 2004. (toimitus-
kunta: Seppo Zetterberg et al; julk. Helsingin 
yliopiston kirjasto)
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