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Elokuinen konferenssi Korfun saarella Kreikassa saattaa kuulostaa akateemiselta 

turismilta pahimmillaan. Historiakasvatuksen tutkijoiden HEIRNET-verkoston 

(History Educators International Research Network) [1] vuotuisen konferenssin 

järjestämiselle Korfulla oli kuitenkin myös muita syitä kuin mahdollisuus 

auringonpalvontaan. Lomaparatiisin ohella Korfun pääkaupunki on nimittäin vireä 

yliopistokaupunki. Siellä sijaitseva Joonian yliopisto on perustettu vuonna 1984, mutta 

sitä edeltävä Joonian akatemia oli modernin Kreikan ensimmäinen yliopisto. Joonian 

yliopistossa on kohtalaisen suuri historian laitos, jonka tutkimusalueisiin kuuluu myös 

historiakasvatus. Yliopistolla on kytkös myös HEIRNET-verkoston alkuperämaahan 

Iso-Britanniaan, sillä Joonian akatemia perustettiin juuri saaren brittihallinnon aikaan 

vuonna 1824. 

HEIRNET on yhdistänyt historiakasvatukseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneita 

tutkijoita ja opettajia vuodesta 2004 lähtien. Vuoden 2018 konferenssi oli viidestoista 

HEIRNET-tapaaminen. Verkoston ja konferenssin perustajajäseniin kuuluva Hilary 

Cooper (University of Cumbria) kertoi haastattelussamme vuoden 2004 konferenssissa 

Englannin Amblesidessä olleen kolmisenkymmentä tutkijaa. Sittemmin sana on kiirinyt 

ja tällä kertaa paikalla oli jo yli 80 tutkijaa paitsi eri puolilta Eurooppaa, myös 

esimerkiksi Tokiosta, Montrealista ja Kapkaupungista, unohtamatta nelihenkistä 

delegaatiotamme Jyväskylästä. Kansainvälisyys on leimannut tapahtumaa alusta asti, 

pienimuotoisuudesta huolimatta. ”Tutkijoita tuli silloinkin jokaiselta mantereelta, mikä 

oli upeaa”, Cooper muistelee ensimmäistä HEIRNET-konferenssia. 

Konferenssin tämänvuotiseen teemaan ”History education and meeting the challenges 

of immigration, regionalism and sectarianism” oli haettu inspiraatiota Ferdinand 

Braudelin longue durée -käsitteestä. Tarkoituksena oli pohtia historiakasvatuksen 

mahdollisuuksia pitkän aikavälin näkökulman tarjoamiseksi nykyisiin kriiseihin ja 

konflikteihin. Välimeren alue on tietysti luonteva paikka tällaiselle tarkastelulle. 

Korfuakin ovat pitäneet hallussaan vuorollaan niin korinttilaiset, roomalaiset, 

venetsialaiset ja britit. Natsi-Saksakin jätti saarelle oman jälkensä pommitusten 
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muodossa. Viime vuosina Välimeri on saanut puolestaan toimia traagisena 

pakolaiskriisin näyttämönä ja tuhansien pakolaisten viimeisenä leposijana. 

Kamppailu identiteeteistä  

Konferenssiohjelmassa teema näkyi vahvana historiapolitiikka- ja 

identiteettikysymysten painotuksena. Konferenssin avanneessa esitelmässään Christina 

Koulouri käsitteli historianopetusta Balkanilla Jugoslavian hajoamissotien jälkeen. 

Koulouri puhui sotien seurauksena syntyneistä, etnisiä rajalinjoja noudattavista 

kollektiivisista muisteista ja niiden myötä jatkuvista viholliskuvia ylläpitävistä 

”muistisodista”. Niin historianopetuksen kuin yleisemmin virallisten tahojen osalta 

konfliktia on pyritty ratkaisemaan luomalla yhtenäisyyttä rakentavia narratiiveja, joissa 

katse on kohdistettu kaukaisempaan yhteiseen historiaan, ”menetettyyn paratiisiin”. 

Koulouri esitteli myös vuonna 1999 alkanutta The Joint History Project -hanketta [2], 

jonka avulla on pyritty tukemaan rauhantyötä luomalla moninäkökulmaisempia tapoja 

menneisyyden konfliktien tarkasteluun. Projektin myötä on julkaistu muun muassa 

uusia oppimateriaaleja. 

Esimerkkejä identiteettikysymyksiin liittyvistä haasteista saatiin kuulla myös Balkanin 

ulkopuolelta. Barbara Cristophe esitteli havaintojaan sveitsiläisessä ja saksalaisessa 

luokkahuoneessa pidetyistä kylmää sotaa käsittelevistä oppitunneista. Oppitunnit olivat 

alkaneet samalla pilakuvalla Hitlerin vastaisen koalition hajoamisesta, mutta opettajat 

olivat päätyneet täysin vastakkaisiin tulkintoihin kylmän sodan aloittajasta ja tarjoilleet 

oppilaille vain omaa näkökulmaansa tukeneita aineistoja ja tietoja. Historianopetusta 

konfliktin jälkeisessä tilanteessa pohdittiin myös Kate Angierin esitelmässä, joka 

käsitteli historianopetusta apartheid-kauden jälkeisessä Etelä-Afrikassa. Andrei 

Sokolov puolestaan esitteli analyysiään venäläisistä historian oppikirjoissa, joissa 

hallitsevina narratiiveina olivat Venäjän esittäminen ei-venäläisten kansojen 

puolustajana ja esimerkiksi kolonisaatio taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia 

levittävänä prosessina. 

Englantilaisvetoisessa konferenssissa saarivaltion sisäiset kiistat historiakasvatuksen 

suunnasta ja merkityksestä olivat tapetilla useaan otteeseen eri sessioissa ja työpajoissa. 

Hilary Cooper kertoi poliitikkojen ja historiakasvatuksen tutkijoiden välisen ristivedon 

olevan toistuva keskustelunaihe HEIRNET-konferenssissa. ”Meillä on kaikki tämä 

tutkimus ja kaikki tämä tieto. Mutta poliittisesti… Jokaisessa maassa historia on 

poliittisesti tärkeää poliitikoille erilaisista syistä, joilla ei ole mitään tekemistä historian 

kanssa.” Englanti ja Iso-Britannia ovat tiedonalalähtöisen historiakasvatuksen 

pioneereja, mutta viime vuosina historian opetussuunnitelma on saanut tutkijoiden 

näkökulmasta epätoivottua huomiota poliitikoilta. Esimerkiksi vuosien 2010-2014 

opetusministeri Michael Gove katsoi tiedonalalähtöisen opetuksen riistävän oppilailta 

mahdollisuuden kansallisen kertomuksen oppimiseen, ”to hear our island story” (Gove 

2010). Brittipoliitikot saivatkin konferenssissa tutkijoilta täyslaidallisen. 
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Kuva 1. Konferenssissa kuultiin myös norjalaisesta historianopetuksesta. Kuva: Ida 

Vesterinen. 

Risteäviä käsitteitä 

Politiikan ja identiteettikysymysten ohella konferenssissa kävi nopeasti ilmi 

tutkimuskentän käsitteellinen monimuotoisuus. Eri esitelmissä puhuttiin ainakin 

historiallisesta ajattelusta, historiallisesta empatiasta, historian tekstitaidoista, 

historiatietoisuudesta, kriittisestä historian lukutaidosta, historian kompetensseista ja 

historiasta tulkintafiltterinä. Tämän lisäksi historian oppiainetta tarkasteltiin muun 

muassa sellaisten yleisempien oppimiseen liittyvien käsitteiden valossa kuin 2000-

luvun taidot, voimallinen tietämys (powerful knowledge), medialukutaito, kulttuurinen 

lukutaito, kriittinen lukutaito ja kriittinen ajattelu. Se, kuinka suuria tosiasiallisia eroja 

eri käsitteellistysten välillä oli, jäi toisinaan epäselväksi. Toisaalta silkka näkökulmien 

määrä osoittaa historian oppiaineessa olevan lukuisia mahdollisuuksia toimia yksilölle 

ja yhteiskunnalle merkityksellisenä voimavarana. 

Sama lähtökohtien moninaisuus on nähtävillä myös suomalaisissa 

opetussuunnitelmissa, jotka rakentuvat saksalaisesta perinteestä tulevan ajallista 

orientaatiota painottavan historiatietoisuuden, yhdysvaltalaisen lähdetyöskentelyä 

korostavan historian tekstitaitojen sekä englantilaisten kehittelemän historian 

metakäsitteiden ymmärtämiseen tähtäävän historiallisen ajattelun taitojen pohjalta (ks. 

Veijola 2016). Kirjavuudesta huolimatta merkillepantavaa olikin, että useat tutkijat 

yhdistelivät käsitteistöä näistä pitkään erillisiä polkujaan kulkeneista 

tutkimusperinteistä. Tästä hyvänä osoituksena oli saksalaisten opetussuunnitelmien 
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teoreettista pohjaa työstäneen Andreas Körberin esitelmä ”Historical Thinking – 

Consciousness, Knowledge, and Competences. Towards an Integrated Model of 

Historical Thinking and Curricular Consequences”. Esitelmässä Körber esitteli 

kehittämäänsä historiakasvatuksen mallia, jossa historiatietoisuuden harjoittamiseen ja 

sisältötiedolliseen ulottuvuuteen yhdistyi historian metodi- ja käsitetyö. 

Moninaisia lähtökohtia edusti myös oma sessiomme ”History Education in Finland”, 

jonka esitelmät pohjautuivat Suomen Akatemian ”Engaging in disciplinary thinking: 

historical literacy practices in Finnish general upper secondary schools” [3] 

konsortiohankkeessa tehtyihin tutkimuksiin. Ennen session alkua yleisöstä kuuluneen 

jutustelun perusteella osa oli tullut paikalle Suomen koulutuksen priimusoppilaan 

maineen vuoksi. Esitelmissä tuota mainetta jouduttiin kuitenkin hieman haastamaan. 

Anna Veijola ja Matti Rautiainen esittelivät historian opettajille tehdyn 

kyselytutkimuksen tuloksia. Yksi keskeisistä havainnoista oli, etteivät opettajien 

opetukselle ilmaisemat tavoitteet olleet minkäänlaisessa suhteessa heidän käyttämiinsä 

opetusmenetelmiin ja arviointikäytänteisiin. Ristiriitaisuuksia oli nähtävissä myös Ida 

Vesterisen esittelemissä luokkahuonehavainnoissa yläkoulun kahdeksannen luokan 

historian oppitunneilta. Seurattuja oppitunteja pitänyt opettaja oli omaksunut historian 

taitoihin pohjaavan opetuksen kielimaiseman, mutta käytännössä opetus tähtäsi 

sisältötietojen välittämiseen oppilaille. Vastaavia opetustradition muuttamisen 

vaikeuteen viittaavia havaintoja on tehty myös muissa hankkeen tutkimuksissa (esim. 

Sulkunen & Saario 2019). Session viimeiset esitelmät käsittelivät Veijolan ja 

Rautiaisen tekemiä kehittämistutkimuksia historian tutkivan oppimisen ja 

pelillistämisen saralta. Tutkijat totesivat lukio-opiskelijoiden olevan hyviä muun 

muassa historiallisten lähteiden kanssa työskentelyssä, tulkintojen tekemisessä ja niiden 

perustelemisessa. 

Yksi konferenssissa tiuhaan mainituista ja keskusteluakin herättäneistä käsitteistä oli 

historiallinen empatia, jota käsiteltiin useissa esitelmissä niin historianopetuksen 

kontekstissa kuin myös esimerkiksi historiallisissa ympäristöissä ja muistomerkeillä. 

Historiallisella empatialla viitataan useimmiten pyrkimykseen tarkastella menneiden 

ihmisten toimintaa heidän omista lähtökohdistaan käsin. Aihe on järjestäjien mukaan 

ollut toistuva kiistakapula: ”Me kaikki tiedämme argumentit, kukaan ei tiedä 

vastauksia, kukaan ei tiedä määritelmää”, tuhahti aihepiirin jo hieman kyllästynyt 

Cooper. Englantilaisille tutkijoille historialliseen empatiaan liittyvä keskustelu on 

enemmän kuin tuttua. Esimerkiksi tutkimuskentän pioneereihin kuuluva Peter Lee 

katsoi vuonna 1983 empatian olevan edellytys historialliselle ymmärtämiselle, mutta 

tunnusti myöhemmin vedonneensa jo samalla vuosikymmenellä käsitteestä luopumisen 

puolesta väärinymmärrysten välttämiseksi. Ristiriitoja syntyikin, kun eri tahot 

tulkitsivat historiallista empatiaa niin affektiivisena, kognitiivisena kuin silkkana 

mielikuvituksen harjoittamisen taitona. (Lee, Ashby & Sheldon 2009; Retz 2018.) 

Aihe jaksaa kuitenkin kutkutella mieliä. Käsillä olevassa teemanumerossa on arvio 

Tyson Retzin teoksesta Empathy and History (2018), joka valaisee historiallisen 

empatian käsitteen taustoja osana historiantutkimusta ja historiakasvatusta. Retzin 

ajatuksiin viitattiin myös Korfun konferenssissa usein, ja hän piti myös oman esitelmän 

aiheesta. Esitelmässään Retz toi esiin juuri historiallisen empatian monipuolisuutta. 

Hänen mukaansa empatia ei tarkoita kriittisen otteen hylkäämistä vaan ennen kaikkea 
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perspektiivin ottamista, jolloin siihen kuuluu sekä kognitiivinen että affektiivinen 

ulottuvuus. 

 

Kuva 2. Taukopurtavaa. Kuva: Lauri Julkunen. 
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Ihastuttava ilmapiiri  

Kokonaisuudessaan konferenssi tarjosi varsin toimivan keskustelufoorumin 

historiakasvatuksen polttaville kysymyksille, jotka vaikuttivat olevan hyvin 

samankaltaisia eri puolilla maailmaa. Tapahtumassa sai hyvän päivityksen niin 

politiikkaan, opetuskäytänteisiin kuin teoriaankin kiinnittyvästä historiakasvatuksen 

tutkimuksesta. Itse sessioissa keskustelu oli vilkasta ja liikkui varsin kriittisistä 

huomioista yhteiseen päivittelyyn asioiden tolasta. Avoin keskusteluilmapiiri saattoi 

ainakin osaltaan johtua konferenssin erityispiirteestä, linjauksesta olla käyttämättä 

ammattinimikkeitä, mistä syystä tässä raportissakaan ei ole mainittu tutkijoiden 

titteleitä. Hilary Cooperin mukaan periaate juontuu halusta olla täysin demokraattinen: 

”Jos tietää, että toinen on professori ja toinen vasta aloittelee uraa, sitä herkästi ajattelee 

toisen olevan automaattisesti kiinnostavampi ja tärkeämpi, vaikka se ei aina 

todellisuudessa ole niin. Tärkeä syy sille, miksi ihmiset tuntevat olonsa täällä 

vapaammiksi, on kokemus siitä, ettei heille esimerkiksi puhuta alentuvasti.” 

Nuoremman tutkijan näkökulmasta käytäntö oli mukava lisä muutenkin hyväntuuliselle 

konferenssille. 

Koska perusteellinen konferenssiraportti tarkastelee tapahtumaa kokonaisteoksena, 

loppuun vielä muutama ulkotieteellinen huomio. Konferenssin sijainti oli sikäli 

erinomainen, että fiksummat konferenssivierailijat saattoivat yhdistää työmatkaan 

myös hieman lomaa, esimerkiksi saapumalla kohteeseen muutaman päivän etuajassa. 

Eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna Korfun saari on kuitenkin ongelmallinen, sikäli 

kun läheltäkin tuleva matkailija joutuu saapumaan paikalle ilma- tai meriteitse. 

Konferenssin ruokatarjoiluista on mainittava, että ensimmäisen päivän vastaanotossa 

tarjoiltu ”punaviini” ei ollut järin tunnistettava lajinsa edustaja vaan maistui pääasiassa 

karvaalta puolukkamehulta. Pettymys kuitenkin korvattiin seuraavan päivän illallisella, 

joka oli järjestetty meren rannalla olevan luksushotellin puutarharavintolassa, jonka 

buffet mahdollisti joustavat menukokeilut. Esimerkiksi eräs pöytäseurueemme jäsen 

toteutti unelmiaan ja kokeili perinteisen alkuruoka-pääruoka-jälkiruoka -yhdistelmän 

sijaan rohkeaa alkuruoka-jälkiruoka-jälkiruoka -kokonaisuutta. Perinteisten 

konferenssiohjelmien lisäksi viimeiselle päivälle oli suunniteltu historiateemainen 

kävelykierros Korfun kaupungissa. Kierros kuitenkin peruuntui ääriolosuhteiden 

vuoksi, kun leppeän +31°C sijaan ilmanlämpötila olikin odottamattomat +34°C. 

 

FM Ida Vesterinen ja FM Lauri Julkunen ovat väitöskirjatutkijoita Jyväskylän 

yliopistossa historian ja etnologian laitoksella. 
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