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LIITTEET

JOHDANTO
Pro Graduni käsittelee vuosina 1925-28 Suomessa ilmestynyttä WSOY: 1n kustantamaa
Valo: Tiedettä kaikille -lehteä. Lehti toteuttaa 1800-luvulta alkanutta tieteen
kansantajuistamisen perinnettä ja se mainitaan joissain lähteissä jopa Suomen
ensimmäiseksi varsinaiseksi populaaritieteelliseksi yleisjulkaisuksi.2 Lehti ilmestyi joka
toinen viikko, ja numeroita kertyi yhteensä sata kappaletta. Ajalle ominaiseen tyyliin
tarkoituksena oli koota lehdistä yhtenäinen nidos, tässä tapauksessa kahdeksanosainen.3
Tieteen kansantajuistaminen nähtiin Suomessa tärkeänä asiana jo 1800-luvulla. J. V.
Snellmannin4 suomalaiskansallisen liikkeen myötävaikutuksella käytiin monissa
piireissä vapaaseen kansansivistystyöhön. Etenkin ylioppilaiden keskuudessa koettin
vahvana tavoitteena tieteen tuominen myös tavallisen kansan käsiin – yleinen
oppivelvollisuus saatiin vasta 19215.
Ylioppilaspiireihin juurtuikin jo 1870-luvulla yleistajuisten luentojen, oppipuheiden
pitäminen. Ylioppilaiden oli etenkin kotimaakunnissaan järjestettävä kansantajuisia
luentoja ja esitelmiä tiedeaiheista. Useat osakunnat tukivat toimintaa rahallisesti ja
lopulta myös valtio perusti oman kannattajansa, Valtion luentolautakunnan vuonna
1919.6
Tätä ylevää kansansivistämisen tavoitetta kannattivat myös useat kustantajat, kirjailijat
ja toimittajat. WSOY:n perustaja Werner Söderström otti suomenkielisen kansan
sivistämisen kustantajan uransa keskeiseksi tavoitteeksi, ja 1891-1903 julkaistiinkin 226
nimikettä uutta tietokirjallisuutta. Määrä on merkittävä verrattuna muihin samana aikana
julkaistuihin nimikkeihin7. 1900-alkupuolella WSOY myös julkaisi Otavan kanssa
yhteistyössä useita tiedekirjoja ja ensyklopedioita.8
1 Werner Söderström osakeyhtiö, perustettu vuonna 1878. Toimi vuoteen 1904 nimellä Werner
Söderström kustannusliike, jonka jälkeen nimi muutettiin edellämainituksi.
2 Esim. Ruuskanen 2009, 7 – 8; Jaakkola 2010, 19.
3 Häggman 2001, 310.
4 Johan Vilhelm Snellmann (1896 – 1881) oli suomalainen filosofi, kirjailija ja valtiomies. Hänen
roolinsa Suomen kansallistunteen herättäjänä ja suomalaisuuden rakentajana oli suuri.
5 Häggman 2001, 360.
6 Castrén 1936, 523 – 524.
7 Vertailun vuoksi mainittakoon samana aikana julkaistun 193 nimikettä kaunokirjallisuutta, 131
koulukirjaa ja 108 uskonnollista kirjaa.
8 Häggman 2001, 152 – 153; Jaakkola 2010, 19.
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Erityisen suuren suosion kansan keskuudessa saavutti Oma maa, Tietokirja Suomen
kodeille (1906-1911), joka oli Söderströmin ideoima, viihdyttävä ja laajempiin piireihin
vetoava tietokirjasarja. Teos ilmestyi ajan tyyliin erikseen ostettavina vihkoina, jotka
sidottiin kansiin kattavaksi tietokirjaksi. Oma maa käsitteli nimensä mukaisesti Suomea,
historiasta talouteen, kieleen ja kulttuuriin.
Vihkosarjassa kirjoittajina toimi lähestulkoon koko suomalainen akateeminen ja
kulttuurinen sivistyneistö, pääpiiskurina historian professori E.G. Palmén. Teoksen
tieteellinen taso oli korkea ja joissain vihkoissa esillä oli myös uutta perustutkimusta.
Oman maan menestys yllätti kustantajan ja Palménin, painosmääriä oli nostettava yli
kymmeneen tuhanteen. Suosiosta kertoo kuvaavasti se, että samansuuruinen painos olisi
ollut suurmenestys myös Brittein saarten huomattavasti suuremmilla kirjamarkkinoilla.9
Omaa maata vastaava, Suomen rajat ylittävä kansantajuinen julkaisu saatiin, tosin
ilman Palménia Valo-lehden muodossa vuonna 1925. Valon esikuvaksi mainitaan
huimaan suosioon Tanskassa 1800-luvun lopulla noussut Frem-lehti10, jossa kirjoitettiin
laajasti tieteestä hyvin populaarilla otteella. Valo-teoksessa oli käännettyä materiaalia
tanskalaisesta edeltäjästään, sekä laajasti omaa materiaalia. Teos ilmestyi noin 30sivuisina vihkoina joka toinen lauantai vuosina 1925-1928.
Lehdellä oli oma ohjelmansa, joka koostui kymmenestä pääryhmästä: Menestyminen,
Luonto, Menneet ajat, Ihmiselämä, Kielet, Liike-elämä, Eläinten maailma, Sielunelämä,
Terveys ja Sairaus sekä Virkistys ja urheilu. Tarkoituksena oli koota neljän vuoden
aikana jokaisesta ryhmästä tuhatsivuinen, kattava yleisesitys.11
Tutkimuskysymykset ja teemoittelu metodina
Tarkoituksenani on tarkastella Valo-lehteä tiedeviestinnän näkökulmasta. Kerään yhteen
sadan Valo-lehden sisällön, analysoin niissä käsiteltäviä tieteitä ja pyrin löytämään
yhtenäisiä kehityslinjoja. Tutkimuskysymykseni kuuluvat:
9 Häggman 2001, 168 – 171.
10 FREM: Populaervidenskabeligt Vaerk Udgivet Af Gyldendalske Boghandel.
11 Valo ohjelma 1925.
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1. Mitä tiedettä Valo-lehdessä käsitellään, eli toisin sanoen kuvaus lehden
rakenteesta ja sen sisältämistä tieteistä.
2. Mitä tyylillisiä ja sisällöllisiä teemoja Valo-lehdestä on erotettavissa, ja miten ne
heijastelevat aikaansa.
Tutkimukseni alkuosan muodostaa tiivis selvitys tieteen kansantajuistamisen historiasta
Suomessa. Pyrin tarkastelemaan, mistä kansantajuistamisen suuntaukset ovat tulleet
Suomeen

ja

sitomaan

tieteen

kansantajuistamisen

osaksi

laajempaa,

kansansivistyksellistä liikehdintää. Vertailevana lähteistönä käytän Iso-Britannian,
Ranskan, Saksan, Tanskan ja Ruotsin tiedeviestinnällisiä suuntauksia 1800-luvulta
1900-luvun alkupuolelle.
Toisessa pääluvussa käsittelen Valo-lehden sisältöä ja vertailen siinä julkaistuja
artikkeleita WSOY:n yleiseen tietokirjallisuuden linjaan. Rajaan tutkimuksestani pois
muiden suurten suomalaisten kustantajien tietokirjallisuuden käsittelyn. Esittelen Valolehden rakennetta ja sen sisältämiä tieteenaloja, sekä hahmottamiani ominaispiirteitä
tieteenaloihin liittyen. Peilaan artikkeleiden sisältöä Valo-lehden ohjelmaan, jossa
lehden tavoitteet selkeimmin kuvataan. Luvun pääpaino on kvantitatiivisen kuvan
luomisessa Valon sisällöstä, sekä artikkelien sisältämien tieteenalojen selvittämisessä.
Esittelen myös Valon menestystä ja sen kirjoittajakuntaa.
Kolmannessa pääluvussa kategorisoin artikkelien sisällöt neljän eri teeman sisälle, ja
kuvailen niiden sisältöä. Poraudun syvemmälle valitsemieni teemojen sisäisiin
artikkeleihin ja avaan esimerkkien avulla hahmottamiani päälinjoja. Tarkoituksena on
tuoda esille, miten tiedettä kansantajuistettiin ja mitkä ovat mahdollisesti olleet
artikkelien taustavaikuttajat so. miksi tietystä aiheesta on kirjoitettu ja mitä
kirjoituksella mahdollisesti on haluttu saada aikaan.
Valon artikkeleiden analyysiin käytän teemoittelua, historiallis-kriittistä lähestymistapaa
sekä kontekstualisointia. Läpi työn pyrin pohtimaan artikkeleiden tekemisen taustalla
olevia syitä, sillä artikkeleiden tyylin ja sisällön tekee merkitykselliseksi se,
minkälaisessa kulttuurissa ja ajankuvassa ne on kirjoitettu. Kevyellä retorisella

5

analyysilla selvitän myös niitä argumentoinnin keinoja, joita artikkeleissa käytetään
viestin läpiviemisessä.
Tyylin analysoinnissa käytän vertailupohjana aikakauden kilpailevia, kansantajuisia
aikakauslehtiä sekä oppi- ja keskikoulun oppikirjoja. Vertailulla osoitan Valo-lehden
retorisen tyylin eroavaisuuden aikakauden tiedettä käsittelevästä kirjallisuudesta, sekä
kontekstualisoinnin

myötä

osoitan

yhteneväisyyksiä

aikakauden

proosalliseen

ilmaisutyyliin. Lopputuloksena rakennan selkeän kuvan Valo-lehden rakenteesta ja
sisällöstä, sekä mikrohistoriallisen näkökulman 1920-luvun tiedeviestintään.
Lähteet ja tutkimusmenetelmät
Päälähteenä käytän työssäni Valo: Tiedettä kaikille -lehden sataa ilmestynyttä vihkoa.
Aikakaudelle ominaiseen tapaan vihkot oli tarkoitus sitoa isommiksi kokonaisuuksiksi,
Valon tapauksessa kaksitoista vihkoa käsittäviksi, kovakantisiksi kirjoiksi. Valon sata
vihkoa muodostavat kahdeksan kovakantista kirjaa, joissa sekä A, että B -sarjat on
tarkoitettu peräkkäin sidotuiksi. A-sarjan haluttiin muodostavan oman kokonaisuutensa
ja B-sarjan omansa, vaikka julkaisutahti olikin vuorottainen. Valon omasta
ohjeistuksesta12

poiketen

tarkastelemassani

versiossa

lehdet

ovat

ilmestymisjärjestyksessä, eivät sarjojen mukaisesti.
Valoa edeltäneet, suomalaiset käännöslehdet Luonto tieteen valossa (1908-1911) ja
Tiede ja elämä (1919-1924) kuuluvat myös aineistooni, mutta niiden käsittely jää
tyylillisten ja sisällöllisten seikkojen osalta kursoriseksi referenssiksi päälähteeseeni.
Retoristen keinojen ja sisällön valinnan tutkimista varten tutustun lyhyesti myös
aikakauden oppikirjoihin.
Pääasiallisena

tutkimusmetodina

käytän

aineiston

teemoittelua.

Teemoittelussa

aineistosta etsitään yhtenäisiä tai eroavia elementtejä, joiden avulla muodostetaan
erilaisia

yhteneviä

aihepiirejä.

Teemojen

muodostaminen

toimii

apukeinona

tekstimassan pilkkomiselle ja ryhmittelylle, ja teemoina voivat toistuvien elementtien
lisäksi toimia myös teoreettiset viitekehykset.
12 Valo 1925, vihko 25.
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Teemat voidaan muodostaa impressionistisesti, läpikäymällä aineistoa ja erottelemalla
siitä syntyviä tuntumia.13 Tekstimassasta on pyrittävä löytämään ja erottelemaan
tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. Tutkijat Jari Eskola ja Juha Suoranta
kuvaavat yhtenä tehokkaana keinona sitaattien keräämisen ja käytön. Tekstikatkelmia
voidaan käyttää perustelemaan tehtävää tulkintaa, aineistoa kuvaavana esimerkkinä sekä
elävöittämään tekstiä.14
Alustavan teemoittelun jälkeen yhtenevää informaatiota voidaan tarkentaa koodaamalla
ja kvantifioimalla. Koodaamalla aineiston sisältöä selkeytetään ja selvitetään, mitä
tutkimusaiheeseen

liittyvää

löydettävissä

on.15

Lähden

työssäni

liikkeelle

aineistolähtöisestä koodaamisesta, jossa kokoan koodiluettelon aineistosta esiin
nousevista tyylillistä seikoista, ja tarkennan niillä pääteemoja. Yksittäisten sanojen tai
tekstissä

toistuvien

lausahdusten

lisäksi

käytän

koodaamiseen

laajempia

aatehistoriallisia konteksteja, joita aineistossa esiintyy.16
Aineiston kvantifioinnilla tarkoitan erilaisten määrällisten tekijöiden analysoimista.
Näihin kuuluvat työssäni esimerkiksi eri teemojen mukaisten artikkelien lukumäärät ja
artikkeleissa esiintyneet tieteenalat ja niiden lukumäärät.17 Menetelmän tarkoituksena on
vahvistaa teemojen oikeutusta, sekä auttaa hahmottamaan kokonaiskuva aineistosta.
Artikkeleiden sisällönanalyysissä noudatan klassista aineistolähtöistä analyysiä, jossa
osoitan aineistooni viitaten, miten valitsemani teemat ovat oikeutettuja.18
Historiallis-kriittisellä

lähestymistavalla

tarkoitan

tässä

yhteydessä

historian

tutkimuksessa alati läsnä olevaa lähdekritiikkiä, sekä primääristen lähteiden,
tutkimuskirjallisuuden ja oman pohdinnan myötä syntyvää, pelkkien lähteiden
tapahtumien kuvaamista syvällisemmän informaation tuottamista. Historiallinen
tutkimus pitää mukanaan myös kontekstualisoimisen, jonka ytimessä on tapahtumien
aikaan ja paikkaan sitominen.
13
14
15
16
17
18

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.
Eskola & Suoranta 1998, 176.
Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.
Eskola & Suoranta 1998, 156 – 157.
Eskola & Suoranta 1998, 165 – 166.
Ks. esim.Tuomi & Sarajärvi 2009.
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Yhdistelemällä näitä edellämainittuja metodisia apuvälineitä tarkoituksenani on luoda
rakenteeltaan ja sisällöltään kattava ja monipuolinen kuva Valo-lehden sisällöstä ja
motiiveista.19
Tieteen kansantajuistaminen osana tiedeviestintää
Ennen varsinaista syventymistä Valo-lehteen ja tieteen popularisointiin sinänsä, on hyvä
selventää itse käsitettä. Tieteen popularisointi, toisin sanottuna kansantajuistaminen
selittyy ehkä parhaiten lainaamalla suositun Tiede-lehden entistä päätoimittajaa Jali
Ruuskasta, joka selittää tarvetta tieteen popularisoimiselle vuonna 1986 pidetyssä
Kansantajuista tietokirjallisuutta pohjoismaissa -seminaarissa näillä argumenteilla:
Miksi on tarpeen popularisoida [tiedettä]?
1. Ihmiset joutuvat yhä enemmän kosketuksiin tieteen tulosten kanssa ja
sopeutumaan niihin.
2. Yhteisiä asioita hoidettaessa yhteiskunnassa tarvitaan tieteellistä tietoa yhä
useammin ratkaisujen pohjaksi.
3. Tieteellisen tiedon saattaminen ymmärrettävään muotoon ja tämän tiedon
levittäminen on rakentavaa, toimivaa demokratiaa.20

Edelleen hän yksinkertaistaa teesejä:
–

tieteellisen tutkimuksen tuloksilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys

 ihmisillä on tieteellisen tutkimuksen maksajina oikeus saada siitä tietoa
 myös tiedeyhteisö tarvitsee yhteyksiä yhteiskuntaan ja kansalaisiin
 tieteellinen tieto muuttaa maailmankuvaamme ja ajatteluamme

19 Kattava luettelo Valo-lehden artikkeleista koodauksineen löytyy liitteestä 2.
20 Ruuskanen 1986, 10.
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 tieteellinen tieto antaa älyllisiä virikkeitä
 tieteellinen tieto on hyvää viihdettäkin21

Tiedeviestintä on lyhyesti sanottuna viestinnän muoto, jossa viestitään yleistajuisesti
tieteestä, sen olemuksesta, tekemisestä ja sen uusista tuloksista. Tiedeviestinnän keinoja
voivat olla yleisluennot, lehtikirjoittelu, tiedekirjat, erikoistuneet aikakauslehdet, TV- tai
radio-ohjelmat, museot ja erilaiset näyttelyt, teatteri ja oikeastaan mikä tahansa
viestinnän väline, jonka avulla tieteellistä informaatiota voidaan välittää, myös
tieteelliset julkaisut ja seminaarit. Tiedeviestintä on kuitenkin hyvä jakaa useampiin
osiin, jolloin sen todellinen skaala on helpommin nähtävissä. Tässä auttaa Massimiano
Bucchin22 teoria tiedeviestinnän jatkumosta. Hänen mukaansa tiedeviestinnällä on neljä
tasoa:
Ensimmäinen on intraspesialistinen taso, joka pitää sisällään yhden tietyn tieteenalan
sisäisen tiedeviestinnän. Tähän kuuluu esimerkiksi väitöskirjojen ja tutkimusten julkaisu
oman

tieteenalan

käyttöön,

omissa

journaaleissaan.

Tällaista

tietoa

leimaa

vaikeaselkoisuus kaikille muille kuin tieteenalaan vihkiytyneille.
Toinen taso, interspesialistinen, kuvaa poikki- tai monitieteistä tilannetta, jossa kaksi tai
useampaa tieteenalaa käy keskustelua ymmärrettävästi keskenään. Tämä taso vaatii jo
sanoman

popularisointia,

eli

ymmärrettäväksi

tekemistä,

jotta

esimerkiksi

epäorgaanisen kemian tutkija ymmärtää solubiologin tutkimustuloksia.
Kolmas taso on nimeltään pedagoginen, jolla kuvataan tilannetta, jossa tieteellinen tieto
on muodostanut sovitun paradigman ja sen voi opettaa esimerkiksi oppikirjan avulla.
Perinteinen kouluopetus kulkee tällä tasolla.
Neljäs ja viimeinen taso on nimitykseltään populaari, ja sen pinnoilla käydään
keskustelua yleisön ja tiedeyhteisön välillä, populaaristi. Juuri tälle tasolle asettuu
perinteinen tieteen popularisointi, jonka edustaja analysoimani Valo-lehtikin on.
21 Ruuskanen 1986, 11.
22 Massimiano Bucchi (1970 – ) on italialainen sosiologi, joka on tutkinut muiden muassa
tiedeviestintää.
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Bucchin mukaan näiden tasojen välillä liikkuvat ajatukset ja viestit molempiin suuntiin,
tarkoittaen sitä, että esimerkiksi populaarin tason tapahtumat, kuten vaikkapa suuri
innostus tähtitieteisiin voi heijastua aina intraspesialistiselle tasolle asti, missä yleinen
mielipide vaikuttaa vaikkapa tutkimuskohteiden valintaan.23
Professori ja toimittaja Eero Saarenheimon mukaan tieteen popularisoinnilla
tarkoitetaan niiden keinojen käyttämistä, joilla sanoma tehdään kulloisellekin
kohderyhmälle ymmärrettäväksi. Yleensä tieteellisen tiedon tapauksessa tämä voi
tarkoittaa vaikeiden ilmausten korvaamista ymmärrettävemmillä ja esimerkiksi
konkretian tuomisella teoreettiseen pulmaan.24 Viestinnän professori Osmo A. Wiion
mukaan tieteen kansanomaistaminen
jatkaa, oikoo ja täyttää niitä aukkoja, joita kouluopetus ajan kehityksestä
vääjäämättömästi jäljessä olevana jättää. Se herättää halua tutkimukseen
ja - - hyödyttää myös luovaa tiedettä saattamalla suuren yleisön tietoiseksi
tieteen voimasta ja hyödystä antaen tieteelle siten yleisen mielipiteen tuen.25

Tässä tutkimuksessa käsittelen tiedeviestinnästä nimenomaan sen populaarilla tasolla
liikkuvaa toimintaa historiallisesta näkökulmasta. Tarkastelun kohteena on suurelle
yleisölle kohdistettu Valo: Tiedettä kaikille -lehti, joka tarjoaa mikrohistoriallisen
kurkistuksen tieteen kansantajuistamisen historiaan. Tarkoituksenani ei ole peilata
vuosisadan alkupuolen tieteen popularisoimista nykypäivän keinoihin, vaan käsitellä
tapahtunutta oman aikansa kontekstissa.
Tieteen popularisoinnin määritys on jokseenkin problemaattinen; lähekkäin olevia
termejä ovat muiden muassa tiedeviestintä, tiedevalistus, tieteentiedotus ja tieteen
kansanomaistaminen.26

Yleisesti

ottaen

ainakin

tieteen

kansantajuistaminen,

kansanomaistaminen ja yleistajuistaminen tarkoittavat samaa, suurelle yleisölle tieteen
tuloksista ja menetelmistä ymmärrettävästi tiedottamista.27 Tieteen popularisoijat ovat
23
24
25
26
27

Bucchi 2008, 61 – 63.
Saarenheimo 1979a, 8; Saarenheimo 1979b, 32.
Saarenheimo 1979a, 8.
Tommila 1994, 5.
Saarenheimo 1979a, 9.
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yleensä joko itse tutkijoita, tai ammatikseen viestintää harjoittavia toimittajia tai
tiedottajia. Tiedeyhteisön sisällä omia tutkimustuloksiaan popularisoivat tieteen tekijät
ovat lähihistorian saatossa saaneet kärsiä jopa vertaistensa halveksuntaa. Tieteen arvolle
on katsottu tehtävän hallaa, kun täsmälliset tulokset esitetään populaarissa, ”vesitetyssä”
muodossa.28 Nykyään tieteen popularisoinnista kuitenkin puhutaan enemmän ja asenteet
ovat muuttumassa. Yliopistojen rooli tieteellisen tiedon levityksessä on nykyään
korostunut, ja uudessa yliopistolaissa (2009) yliopistoille on muotoiltu tutkimuksen ja
koulutuksen lisäksi kolmas tehtävä, joka liittyy suoraan tiedeviestintään:
Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista,
toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää
tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.29
Tutkimustilanne
Suomalaisen tieteen kansantajuistamisen historiaa on käsitelty lähinnä osana kulttuurija tieteenhistorian tutkimusta. Tästä esimerkkinä Päiviö Tommilan toimittama Suomen
tieteen historia I-IV, jossa sivutaan myös kansantajuistamisen historiaa. Myös Tommilan
laatima Suomen lehdistön historia on hyödyllinen teos päälinjojen hahmottamista
varten. Hyödyllinen pohjoismaita käsittelevä teos on Johan Kärnfeltin Mellan nytta och
nöje – ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige. Teoreettista taustaa tarjoaa
Susan Sheets-Pyensonin Popular science periodicals in Paris and London: The
emergence of a low scientific culture, 1820–1875 -artikkeli, joka käsittelee tieteen
popularisointiperinteen syntyä Ranskassa ja Iso-Britanniassa high- ja lowscience
-käsitteiden kautta.
Viestinnän tutkimuksen puolella aihetta on käsitelty runsaammin ja etenkin
tiedeviestinnän teorioiden kannalta. Hyödyllisiä tutkimuskirjoja ovat muiden muassa
Jane Gregoryn ja Steve Millerin Science in public, Ilkka Peräsalon Tiede
tiedotusvälineissä ja Massimiano Bucchin ja Brian Trenchin Handbook of Public
communication of Science and Technology. Tieteen kansantajuistamista on käsitelty
Suomessa vuosikymmenten ajan erilaisissa seminaareissa, joissa tutkijat ja median
28 Tuokko 1964, 65 – 66; Tommila 1994, 6.
29 Strellman & Vaattovaara 2013, 9.
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edustajat ovat päässeet vaihtamaan mielipiteitään. Seminaarien ylöskirjoitetuista
puheenvuoroista on hahmotettavissa tieteen kansantajuistamisen historiallisia linjoja,
mutta suurin osa käsittelee kehitystä 1920-luvun jälkeisessä Suomessa. Sitä aiemman
kehityksen

tutkimus,

ja

vaikutteiden

kartoittaminen

on

hajanaista.

Myös

suomennoskirjallisuutta käsittelevä tutkimus jättää populaaritieteelliset käännöslehdet
käsittelemättä, eikä esimerkiksi Valo-lehden tapaisten teosten analyysia löydy. Tässä
mielessä tutkimukseni haasteisiin sisältyy olemassa olevan, Suomea koskevan
tutkimuksen vähäinen määrä.

12

1. KATSAUS TIETEEN KANSANTAJUISTAMISEN HISTORIAAN
Tieteen kansantajuistaminen tai nykytermein tieteen popularisointi on aihepiiri, jota ei
historiansa osalta Suomen mittakaavassa ole riittävästi tutkittu. Pitkät tieteen
popularisoinnin juuret omaavat maat, kuten Tanska ja Ruotsi ovat kunnostautuneet
vahvan aate- ja oppihistoriallisen perinteensä myötä, mutta Suomessa tutkimus tuntuu
keskittyvän tieteellisen julkaisutyön ja tieteen tekemisen tutkimiseen, ei niinkään sen
suurelle yleisölle levittämisen tarkasteluun. Seuraavassa pyrin esittelemään oman
supistetun näkemykseni tieteen kansantajuistamisesta Suomessa, keskittyen kuitenkin
käsittelemäni Valo-lehden yhteyteen.
Esittelen lyhyesti Ranskan, Saksan, Tanskan, Iso-Britannian ja Ranskan tieteen
popularisoinnin perinteitä ja pyrin etsimään yhteisiä linkkejä, jotka voisivat olla
selittämässä suomalaista tieteen popularisointia. Pääpaino on kirjallisen tieteen
popularisoinnin tai kansantajuistamisen synnyllä ja kehityksellä kohti analysoimaani
Valo-lehteä. Jätän 1920-luvun jälkeiset tapahtumat huomioimatta. Tärkeän elementin
tarkastelussani muodostaa pohjoismainen kansanvalistusliike, jota käsittelen lähinnä
Ruotsin ja Suomen kontekstissa.
1.1 Eurooppalaiset tieteen popularisoinnin tuulet – Tanska ja Saksa
Populaari tiede tai tieteen popularisoituminen on historiallisesta näkökulmasta hyvin
tuore ilmiö. Englannin kielessä termi ”popular science” ei esiinny ennen vuotta 1828,
Saksassa termi ”populär”, ”populärwissenschaftich” ja ”volkstümlich” taas esiintyy
vuodesta 1813 eteenpäin. Ilmiönä tieteen tulosten laajempi kansankerroksille
levittäminen on 1700-luvun valistuksen ajan perintöä. Lukutaidon karttuminen ja tieteen
tekemisen ammattimaistuminen ja sitä myötä sen eriytyminen niin sanotun tavallisen
kansan parista kiihdyttivät tarvetta etenkin koulutettuihin kuuluvien kansanosien
tiedottamiselle tieteiden saavutuksista.30 Valistusajalla perinteinen säätyjako oli alkanut
murenemaan ja lopulta myös tavallisella kansalla katsottiin olevan sellainen
30 Bayertz 1986, 209.
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yhteiskunnallinen asema, että sen jäsenet tarvitsevat tietoa.
Aikakautta leimasikin käytännöllinen oppineisuus, jota haluttiin levittää muillekin kuin
oppisäädyille. Tässä loistavana välineenä olivat ensyklopediat, ja etenkin ranskalaisen
Diderot'n vuosina 1751 – 1772 laatima teos, joka ilmestyessään uhmasi kirkolle varattua
kansanvalistamisen ja opettamisen missiota. Varhaiset ensyklopediat levittivät
käytännön tietoa, lisäsivät periaatteellista tasa-arvoa ja kävivät hyvin kaupaksi.31 1800luvulle tultaessa tieteen tulosten popularisoimiseen panostettiin yhä enemmän. Erityisen
suosittuja olivat luonnontieteet, ja etenkin Keski-Euroopassa oli muodin mukaista olla
perillä tieteiden uusista saavutuksista. Jos halusi päästä parhaisiin sosiaalisiin piireihin,
oli hyvä olla tietoinen tieteen metodeista, menestyneistä tieteentekijöistä ja yleisestä
tieteen tekemisen eetoksesta.32
Paljon tutkituissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa tieteen
popularisoinnin ”buumi” ajoittui aika tarkasti 1820 -luvulta vuosisadan loppupuolelle,
alkaen painotuotteiden hintojen laskusta ja halvan printtimedian synnystä. Koskaan
tämän jälkeen ei eräiden tutkijoiden mielestä ole koettu yhtä vahvaa ”tieteiden
vuosisataa”, jolloin popularisoinnin merkitys on ollut niin vahvasti koko yhteiskuntaa
liikuttava tekijä.33
Tanskassa tieteiden popularisointi tuntui olevan erityisen suosittua ja tanskalaiset
kävivätkin ahkerasti museoissa ja erilaisissa näyttelyissä, jotka käsittelivät tieteitä. Suuri
innostus iski kansaan vuoden 1851 Lontoon maailmannäyttelyn myötä, ja tanskalaisista
tulikin vakiovieraita eri maiden maailmannäyttelyissä. Erityisen vaikutuksen kansaan
teki kaarilamppu, jonka huvipuisto Tivolin johtaja näki vuoden 1889 Pariisin
maailmannäyttelyssä. Kymmenen vuotta myöhemmin Tivoli oli läpikotaisin valaistu
tällä ihmeellisellä, uudella sähkölampulla. Näihin aikoihin Tanskassa ei ollut valtiollista
sähkönjakoa, joten sähkölampun loiste oli ihmettelyn kohde jo itsessään. Tiedettä
popularisoivia artikkeleita julkaistiin sanomalehdissä ja omina julkaisuinaan, ja
populaaritieteen markkinat olivat jopa suuremmat kuin Briteissä, Ranskassa ja Saksassa.
Popularisoinnin kohteeksi otettiin erityisesti työläiset, ja Tanskan valtio näki tieteen
31 Klinge 1979, 17 – 18.
32 Topham 2008, 7; Bayertz 1986, 209 – 210. Ks. myös Eskola 1987, 153.
33 Bayertz 1986, 210.
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popularisoinnin niin tärkeänä, että myönsi köyhille työläisperheille apurahoja, joiden
turvin he saattoivat matkustaa maailmannäyttelyihin.34 Tanska nähtiin suurena
kansantajuis-tieteellisen kirjallisuuden tyyssijana Suomessa asti, ja kustannusyhtiöt
ottivat mielellään julkaistavakseen tanskalaisten yhtiöiden, kuten Gyldendaalin35
julkaisemia, populaaritieteellisiä vihko- ja kirjasarjoja. Näihin kuului myös Valo-lehti. 36
Tanskalaisen tieteen popularisoinnin vaikutusta ei voida aliarvioida varsinkaan
Pohjoismaisessa mittakaavassa ja Nikolai Grundtvikin37 kynäilemä kansanopisto-ajatus
oli merkittävä askel tieteen kansantajuistamisen historiassa.
Saksassa tieteen kansantajuistaminen noudatteli omanlaista, hyvin pitkälle kuuluisan
filosofin Wilhelm von Humboldtin nuoremman veljen, luonnontieteilijä Alexander von
Humboldtista alkunsa saamaa rataansa. Viime aikaisissa tutkimuksissa on todettu, että
saksalainen tieteen popularisointi on ollut vilkkaampaa ja monipuolisempaa, kuin
aikaisemmin on oletettu.38 Alkusysäyksenä systemaattiseen toimintaan voidaan pitää
Humboldtin vuosina 1827/28 pitämiä yleisöluentoja, jotka vetivät Berliinin yliopiston
luentosalit ääriään myöten täyteen.39 Humboldtin vuonna 1845 julkaisema Kosmos
pohjasi näihin luentoihin ja siitä tulikin yksi tieteen popularisoinnin klassikoista.
Humboldtin tavoitteena oli koota helposti käsitettävä ja filosofisesti pätevä synteesi
kaikesta luontoa koskevasta tiedosta. Hän halusi palauttaa ihmisen ja luonnon välisen
suhteen, joka oli sivistyneen maailman ahtaudessa menetetty. Todellisuudessa tieteet
olivat jo eriytyneet 1850-luvulle tultaessa niin spesifeiksi kokonaisuuksiksi, ettei
todellista, tarkkaa synteesiä ollut mahdollista tehdä. Humboldtin vaikutuksesta tieteen
popularisoinnissa kuitenkin oli Saksassa omanlainen, filosofinen taustapoljentonsa.
Saksalaisessa perinteessä humanistiset tieteet olivat suosittuja popularisoinnin kohteita –
jopa

siinä

määrin,

että

luonnontieteiden

piti

taistella

itsensä

koulujen

opetussuunnitelmiin, missä tieteiden popularisoinnilla oli tärkeä rooli. Luonnontieteiden
34 Rikke Schmidt Kjaergaard, Electric Adventures and Natural wonders: Exhibitions, museums and
scientific gradens in nineteenth-century Denmark in pop.science and technology 2010, 135 – 139;
142.
35 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag (perustettu 1770) on Tanskan vanhin ja suurin
kustannusyhtiö.
36 Ks. esim. Koskimies 1946, 73; 97; Jäntti 1928, 96 – 97.
37 Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872) oli tanskalainen teologi ja kirjailija, joka perusti
Tanskaan kaikkialle Pohjoismaihin levinneen kansanopistoliikkeen.
38 Ks. esim. Daum, Andreas W. 2004: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. Bürgerliche
Kultur,naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit.Oldenbourg, München.
39 Eskola 1987, 153.
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roolia alettiin korostamaan kuten botanisti Mathias J. Schleiden luennoissaan vuonna
1848:
- - olen pyrkinyt tekemään maallikoille selväksi botaniikan tärkeimmät
kysymykset ja osoittamaan, kuinka tämä tiede on läheisesti yhteydessä
melkein kaikkiin syvällisimpiin filosofian oppeihin - -40

Luonnontieteet haluttiin sitoa osaksi kulturellin kansalaisen perustietämystä ja
popularisointipyrkimykset ohjailivatkin poliitikkoja tekemään tarvittavat päätökset
luonnontieteiden opetuksen lisäämiseksi. On kuitenkin muistettava, että tieteen
popularisoinnissa oikeat syyt eivät juuri koskaan ole niin ideologiset tai ylevät, kuin
halutaan antaa ymmärtää. Saksassa tieteen popularisoinnin tarkoituksena oli
tutkimuksen mukaan ensisijaisesti tutkijoiden taloudellisen tilanteen parantaminen.
Tieteestä oli tullut ammatti eikä niin sanottu herrasmiestieteilijä, joka kykenee tekemään
tiedettä taloudellisesti omavaraisena ollut enää 1800-luvun jatkuessa suurimmalle osalle
vaihtoehtona. Yleinen mielipide ohjaili poliitikkoja, ja poliitikot ohjailivat oppikirjojen
kirjoittajien ja yliopistojen rahoitusta. Sanalla sanoen tieteen popularisointi oli leivän
saamista pöytään.
Popularisoinnilla oli myös merkittävä poliittinen agenda 1800-luvun Saksassa.
Euroopan

hullun

vuoden

tiimellyksessä

ja

poliittisten

vallankumousten

jälkimainingeissa tiede nähtiin liikuttavana voimana, katalyyttinä joka voisi rikkoa
vanhat feodaaliyhteiskunnan kahleet ja toteuttaa porvariston toivomat uudistukset.
Tieteen ajattelumalliin sisältyvä auktoriteettien kyseenalaistaminen ja uskonnollisen
staattisuuden vastustaminen ruokkivat mahdollisuuksia sosiaalisille reformeille kohti
vapaampaa yhteiskuntaa. Darwinismi ja muut 1800-luvun tieteen tuloksista johdetut
ajatusmallit saivat poliittista kaikupohjaa ja maallikoiden, etenkin työläisten
tiedetietoisuus nähtiin tärkeänä. Tieteen tuoma rationalistinen maailmankuva nähtiin
hyvänä rakennuspohjana vahvalle ja agitointiin sortumattomalle kansalle.41
Saksalainen tieteenpopularisointi säilytti kuitenkin Humboldtilta periytyneen ajatuksen
40 Bayertz 1985, 216. (Allekirjoittaneen oma suomennos.)
41 Bayertz 1985, 209 – 213; 217 – 218; 222 – 223.
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systemaattisten kokonaisuuksien opettamisesta. Onkin mielenkiintoista tarkastella
saksalaisten ensyklopedioiden, kuten Joseph Meyerin vuonna 1840 – 1855 julkaisema
Das grosse Conversations-Lexikon für die gebildeten Stände vaikutusta suomalaiseen
tieteen popularisointiin. Malli suomalaisille tietosanakirjoille tuotiin juuri Saksasta42, ja
en voi olla uskomatta etteikö systemaattinen, kaiken tiedon synteesiin tähtäävä
humboldtilaisuus

olisi

ollut

vaikuttavana

tekijänä

suomalaisessa

tieteen

kansantajuistamisessa. Päämotiiveiltaan saksalainen tieteen popularisointi tuntuu
yhdistyvän seuraavana esiteltävään ruotsalaiseen traditioon.
1.2. Ruotsalainen tieteen kansatajuistaminen
Ruotsissa tieteen popularisointi oli vielä 1800-luvulle tultaessa enimmäkseen
kahdensuuntaista, symmetristä viestintää, jossa tieteellisiä huomioita viljasadoista ja
muista maallikkoja lähellä olevista aiheista saattoivat julkaista myös tavalliset
kansalaiset oppiarvoon riippumatta. Kuninkaallinen tiedeakatemia43 julkaisi mielellään
kirjoituksia ruotsinkielellä, ja sisällöltään julkaisut vastasivat aikakauden almanakkoja,
joissa pääpaino oli hyödyllisillä käytännön konsteilla, utilitarismin ja valistuksen
hengessä. Kuten edellä mainittiin, Saksassa tieteen popularisointi otti jo 1800-luvun
alussa ammattimaisempaa otetta ja alkoi muodostua käsitys tiedon levittämisestä
maallikoille, jotta he ymmärtäisivät, mitä tieteessä tapahtuu, ei niinkään jotta kansa
osallistuisi viestintään aktiivisena osapuolena. Ruotsissa ammattimaisemmasta tieteen
popularisoimisesta innostuttiin jälkijunassa, ja toden teolla vasta 1880-luvulla. Ennen
tätä ei markkinoita oikeastaan ollut olemassa, vaikka kansa oli suhteellisen lukutaitoista
jo vuosituhannen vaihteesta asti.
Ratkaiseva tekijä tieteen popularisoinnin heräämisessä oli kansanvalistusliikkeen
tarttuminen aiheeseen. Saksalaisen bildung-ajattelun44 kautta 1800-luvun alkupuolella
alkunsa saanut kansanvalistus tai -sivistysliike tähtäsi kansan valistamiseen ja
oikeanlaisen elämisen opettamiseen. Liike ei ollut yhteyksissä yliopistoihin kuten
brittiläinen aikuiskoulutustoiminta, vaan toimi omien seurojensa ja liikkeitensä voimin.
42 Häkli 1981, 39; 46.
43 Kungliga Vetenskapsakademien perustettu 1739.
44 Wilhelm von Humboldtin ajatuksiin perustuva, elinikäistä ja syvällistä oppimista ja kultivaatiota
korostava ajattelumalli.
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1880-luvulla perustetut työvaenliikkeet ja vapaamuurarit pitivät kansansivistystä
korkeassa arvossa, ja kuten saksalaisessa perinteessä, niillä oli myös poliittinen agenda.
Tiedettä haluttiin kansantajuistaa yksinkertaisesti siksi, että se palveli kansantajuistajien
tarkoitusperiä – Ruotsin tapauksessa nopeasti kasvavan työväenliikkeen poliittisten
oikeuksien takaamista. Selittävät tekijät ovat samat kuin Saksassa: antamalla työläisille
työkalut,

joilla

rakentaa

rationaalinen,

tosiasioihin

perustuva

maailmankuva

vaikeutettiin erityisesti äärivasemmiston agitaattoreiden sosialistista vallankumousta
saarnaavien tahojen jalansijan saamista. Kansanvalistustyö ei kuitenkaan rajoittunut
vain tieteen tulosten levittämiseen, vaan oma painotuksensa annettiin tieteen metodien
esittelylle, jotta vääränlaiset ja epätieteelliset argumentit opittaisiin tunnistamaan.
Tämä tausta mielessä on hyvä tarkastella itse ruotsalaisia tieteilijöitä. Mitkä olivat
heidän motiivinsa? Vastaus tuntuu suurimmaksi osaksi olevan raha, aivan kuin KeskiEuroopassa. Kansanvalistusseurat maksoivat hyvää palkkaa popularisoijille ja ei ollut
tavatonta, että esimerkiksi tähtitiedettä kansatajuistava professori saattoi pyytää
kolmikertaista palkkiota siitä, mitä hän sai yliopistolta. Loppukädessä maksun hoiti
valtio, joka näki vapaan kansansivistystyön elintärkeänä sivistyneen kansan
kasvattajana, varsinkin kun kasvava työläisluokka kävi keskimäärin vain muutaman
vuoden keskikoulua. Erityisesti pienten tieteiden parissa hyvän yleisen mielipiteen
saavuttaminen saattoi myös tarkoittaa yksityisten säätiöitten tai merkkihenkilöiden
mittavia lahjoituksia vaikkapa uutta tutkimusvälineistöä varten. Näin onnellisesti kävi
Ruotsissa, kun ahkeran tieteen popularisoinnin myötä pankkiiri Knut Wallenberg
lahjoitti vuonna 1926 1,3 miljoonaa kruunua uutta observatoriota varten.
Yliopistot innostuivat tieteen popularisoimisesta 1900-luvun puolella, kun huomattiin,
että aihepiirillä oli yhä useampia lukijoita ja kirjoituksilla alkoi olemaan oikeaa
vaikutusta ihmisten asenteisiin. Pelkona oli, että ilman yliopiston osallistumista,
tieteestä saatettaisiin antaa vääränlainen kuva. Tutkijat olivat 1800-luvulla saaneet
vapaasti kirjoittaa tutkimuksestaan, ilman yliopistojen erityisestä tukea tai vastustusta,
mutta nyt yliopistot halusivat olla mukana työssä. 1900-luvun alussa alettiinkin
järjestämään yliopistojen masinoimia yleisöluentoja ja etenkin täydennys- ja
aikuiskoulutusta. Markkinoita hallinneet noviisitieteilijät, tai toimittajat joilla saattoi
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olla maisterin tutkintoa vastaava koulutus joutuivat väistymään oikeiden tutkijoiden
tieltä. Ratkaiseva liike tapahtui, kun suuret ruotsalaiset kustannusyhtiöt kiinnostuivat
tieteen

popularisoimisesta

omana

genrenään

1920-luvulla.45

Populaaritieteen

kirjoittamisesta oli tullut kannattava bisnes ja samalla tärkeä yleiseen mielipiteeseen, ja
sitä myötä myös tiedeinstituuttien julkiseen rahoitukseen vaikuttava tekijä.
1.3. Ranska ja Iso-Britannia - High ja low science
Susan Sheet-Pyenson on tehnyt paljon siteerattua tutkimusta brittiläisistä ja
ranskalaisista tiedejournaaleista ja tieteen popularisoinnin perinteistä 1800-luvun
Euroopassa. Hän on luonut erittäin käyttökelpoiset käsitteet high ja low science, jotka
tulevat ilmi molempien maiden tieteen popularisoimisessa, ja joilla on merkittävä
vaikutuksensa myös Pohjoismaiden tiedeviestintäperinteisiin. Tiivistettynä voidaan
sanoa, että brittiläistä tieteen popularisointikulttuuria leimasi low science -perinne, joka
oli oikeastaan tieteen popularisoinnin alalaji. 1820 -luvulta lähtien painettiin briteissä
halpoja populaaritieteellisiä julkaisuja, joilla haluttiin houkutella yleisö pois vaarallisten
poliittisten pamflettien parista. Nämä akateemisesta, high science -perinteestä
poikkeavat kirjoitukset pyrkivät tekemään tiedettä ymmärrettäväksi ja ennen kaikkea
kannustamaan maallikkoja tutkimuksen ja tieteellisen iloittelun tielle.
Lehdet, kuten The Penny Mechanic (1836) kannustivat työläisluokan edustajia
käyttämään maalaisjärkeä ja painottivat, että loordeilla ja työssäkäyvillä on
samanarvoiset mielet. Näinä aikoina julkaistut populaaritieteelliset lehdet sisältivätkin
paljon lukijoiden kirjoittamia havaintoja jokapäiväisestä elämästä – tieteellisten lasien
läpi tarkasteltuna, sekä pääkirjoittajien varsin uskaliaita omia näkemyksiä tieteiden
tilasta. Lehdissä haluttiin käyttää yksinkertaista kieltä, eikä paeta monimutkaisten
kansalle avautumattomien käsitteiden taakse. Suurin osa brittiläisistä tiedelehdistä
käsittelikin helposti omaksuttavia aihieta, kuten tekniikkaa ja luonnontieteitä, tosin
olemassa oli myös laidasta laitaan sisältöä tarjonneita ”scientific scrap book” -tyylisiä
lyhyiden tiedeuutisten lehtiä.
Low science -kulttuuri piti yllä ajatusta herramiestieteilijöistä, jotka kykenivät tekemään
45 Kärnfelt 2000, 216, 302 – 302; Kärnfelt 2009, 178 – 180; 187 – 192.
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tutkimustyötä vapaa-ajallaan. Näitä yleensä varakkaista suvuista lähtöisin olevia
tiedemiehiä, kuten Charles Darwin, eivät sosiaaliset olot estäneet, ja heidän innokkaille
tutkimuksilleen ja kirjoituksilleen löytyi reippaasti julkaisijoita. Herrasmiestieteilijät
olivat monesti myös itse tiedelehtien päätoimittajia, eikä kaikilla aina ollut kuin
nimellinen

opillinen

koulutus

joltain

korkeakoulualalta.

Siitä

huolimatta

herrasmiestieteilijät antoivat useassa tapauksessa erittäin tärkeän panoksen tieteiden
kehittymiselle. Omissa klubeissaan tieteellisiä teemoja käsitelleet herrasmiehet eivät
tarvinneet tiedettä tullakseen toimeen taloudellisesti, jolloin myöskään pelkästään
tieteen popularisoimisella ei vielä 1800-luvun alkupuolen Englannissa pystynyt
perhettään elättämään.
Ranskassa kehitys oli toisenlainen. Toisin kuin briteissä, ei Ranskassa 1800-luvulla
syntynyt tiettyyn tieteenalaan erikoistuneita populaaritieteellisiä lehtiä, vaan pääpaino
oli yleisellä, hyödyllisellä tiedolla. Teoriaa käsiteltiin harvoin ja tiedettä tuotiin esiin
tavalliseen elämään liittyvissä konteksteissa, osittain johtuen siitä tosiasiasta, että
Ranskassa maanviljelijöitä oli huomattavasti enemmän kuin briteissä, jolloin erityisesti
maanviljelystä käsittelevälle tietoudelle oli markkinansa. Tyyliltään ranskalaiset
tiedelehdet

olivat

ensyklopediamaisia,

useammasta

tieteenalasta

koostuvia

kokonaisuuksia. Lukijoita ei kannustettu tieteelliseen pohdintaan saatikka lähettämään
löytöjään tai amatööritutkimuksiaan lehtien toimituksiin.
Napoleon III:n Ranskassa 1850-luvulla tieteen popularisointi otti askelen eteenpäin
pelkän käytännöllisen tiedon tarjoamisesta. Uuden mallin mukaan tiedelehtien
toimittajat, niin sanotut tieteen vulgarisoijat46 toimivat linkkeinä tieteen tekijöiden ja
tavallisen kansan välillä. High science, jota tieteen tekijät harrastivat oli niin
monimutkaista ja vaikeaa – kuin oma kielensä, että se tarvitsi popularisoijan, joka teki
siitä ymmärrettävää. Lopputuotteena oli yksinkertaistettua tiedettä, jonka saattoi
ymmärtää, jos innokkuus riitti ja oli valmis hieman ponnistelemaan. Joissain
tapauksissa tiedelehtien päätoimittajat käyttivät populaaritieteellisiä artikkeleita
käsikassarana tiedelaitoksen ja samalla koko Ranskan valtion arvosteluun. Kirjoittajat
olivat monesti itse entisiä tutkijoita, joiden urat olivat popularisoinnin myötä
46 Latinan kielen sanasta vulgus, joka tarkoittaa tavallista kansaa, ranskaksi La vulgarisation. Ranskassa
tieteen vulgarisoinnin voidaan katsoa vastaavan termiä tieteen popularisointi, mutta on hyvä panna
merkille termin vahva pejoratiivinen luonne.
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lopahtaneet.
Kokonaisuudessaan ranskalaista tieteen popularisointia leimasi 1800-luvulla utilitarismi
ja ajatus siitä, että puhdas tieteellinen ja teoreettinen debaatti kuului ennen kaikkea
tiedeyhteisön sisälle akatemioihin ja paikkoihin, joissa tiedettä käytännössä tehtiin.
Brittiläisessä mallissa tieteen pariin haluttiin innostaa myös tavallista kansaa, ja tiedettä
käsiteltiin myös omina erikoistuneina kokonaisuuksinaan.47 Ranskalainen high science
-malli näyttää muodustuneen dominoivaksi malliksi 1800-luvun jatkuessa ainakin
tarkastelemissani maissa. Sekä lukija että popularisoija ovat jollain tavalla ”tieteen
sivustakatsojia”, joiden tehtävänä oli yrittää ymmärtää, mitä oikeastaan tapahtuu.
Tieteen tekemisen ja maallikon välillä ei enää vuosisadan lopulla ollut erityistä
harrastelijatieteilijäluokkaa, jonka kautta maallikko olisi päässyt suoraan kosketukseen
tieteellisen eliitin kanssa.
Myös Pohjoismaissa tieteen popularisointi kehittyi kohti high science -mallia ja
Ruotsissa kehitys on selkeästi näkyvissä Kuninkaallisen tiedeakatemian julkaisujen
muuttuessa yhä enemmän vain ”oikeille” tieteilijöille varatuksi etuoikeudeksi. Ainakin
Ranskassa

tieteen

popularisointiin

kuului

myös

olennaisesti

ajatus

tieteen

yhteiskunnallisia oloja rauhoittavasta ominaisuudesta, mikä sitoo sen osaksi laajempaa
Eurooppalaista ja Pohjoismaista perinnettä.
1.4. Tiedeseurat masinoimassa popularisointia
Tanskalla, Ranskalla, Iso-Britannialla ja Saksalla oli kaikilla jonkinasteinen tieteen
popularisoinnin

infrastruktuuri.

Tällä

tarkoitan

populaaritieteellisen

tiedon

levittämiseksi luotua järjestelmää, tai instituuttia, joka jollain taholla organisoi
toimintaa. Briteissä toimi Royal Society ja etenkin vuodesta 1831 alkaen British
Association for the Advancement of Science, Ranskassa Académie des sciences,
Saksassa Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte ja Tanskassa Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab.48 Ruotsissa toimi kyllä tiedeakatemia, Kungliga
Vetenskapsakademien, mutta kustavilaisen ajan päättyessä ja 1800-luvulle tultaessa
Ruotsin Kuninkaallinen tiedeakatemia keskittyi enemmänkin keräämään ja kokoamaan
47 Sheet-Pyenson 1985, 550 – 553; 555 – 557; 559 – 560; 562 – 563.
48 Ks. esim. Sheet-Pyenson 1985; Bayetz 1985, 213; Kjaergaard 2009, 137.
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tietoa, kuin levittämään sitä kansalle. Pohjoismaista tieteen kansantajuistamista
organisoimaan

ja

toteuttamaan

perustettiinkin

vuodesta

1839

kokoontunut

Pohjoismainen luonnontieteilijöiden konferenssi Nordiska Naturforskarmöte, jossa
nimensä mukaisesti haluttiin tarttua erityisesti luonnontieteiden aseman nostamiseen.
Todellisuudessa konferensseissa ei saatu aikaan mitään konkreettista, eikä sen voida
katsoa tehneen suurta työtä tieteiden kansatajuistamisen eteen kuin korkeintaan
paperilla. Myös Suomi oli mukana konferensseissa 1900-luvulle tultaessa.49
Suomessa tieteellisiä seuroja alettiin perustamaan 1820 -luvulta alkaen, ja tieteellinen
lehdistö syntyi 1830-luvulla Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (1831), Suomen
Lääkäriseuran (1835) ja Suomen Tiedeseuran myötä (1838). Tieteiden popularisointi ei
suinkaan ollut seurojen julkaisutoiminnan takana, vaan pikemminkin motiivina oli
kohottaa uusi Suomen suurruhtinaskunta sivistysvaltioksi muiden tieteellisesti
uskottavien maiden rinnalle. Suurin osa julkaisuista oli ruotsiksi, ranskaksi tai muulla
tieteen kielellä ja suomenkielisestä julkaisutyöstä käytiinkin 1800-luvun mittaan kovia
taisteluja. Vastakkain erityisesti Lääkäriseurassa ja Tiedeseurassa olivat ajatukset siitä,
ettei eksoottisella ja pienen yleisön omaavalla suomen kielellä julkaisemisella auteta
tiedeyhteisöä kehittymään, ja ettei suomen kieli voi ikinä kehittyä soveliaaksi tieteen
kieleksi, jos sille ei ole olemassa julkaisukanavaa. Kunnolla suomenkielinen tieteellinen
julkais- ja esitelmöintikulttuuri saatiin käynnistettyä vasta vuonna 1908, kun uusi
yhteisö, Suomalainen Tiedeakatemia perustettiin.
Kuninkaallinen Tiedeakatemia alkoi vuodesta 1739 eteenpäin julkaista ajalle
epätyypillisesti ruotsinkielisiä neljännesvuosivihkoja, Kongliga Swenska Wetenskaps
Academiens Handlingar. Sarjan kirjoitukset olivat suunnattuja suurelle yleisölle, ja
turkulaisten

tiedemiesten

liittyessä

Tiedeakatemian

jäseniksi,

myös

heidän

kirjoituksensa saivat populaaria näkyvyyttä Handlingarin sivuilla. Lehden sisältö oli
vahvasti käytännönläheistä ja aiheet saattoivat käsitellä esimerkiksi yksittäisen
suomalaisen

lehmän

erinomaista

voituotosta50. Vuosisadan

kuluessa

muitakin

ruotsinkielisiä, tieteellisiä aikakauslehtiä alkoi ilmestymään, ja jopa oululainen
apteekkari

Johan

Julin

julkaisi

Tiedeakatemian

lehdessä

luonnontieteellisiä

49 Kärnfelt 2000, 301 – 302.
50 Kemianprofessori P. A. Gadd julkaisi Handlingarissa alkuvuodesta 1769 kirjoituksen Beskrifningm
huru en Finsk Ko blifvit anfad och skött, at hon gifvit 9 til 10 pund smör om dret.
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havaintojaan, mikä kertoo vaikutusten levinneen yli Varsinais-Suomen rajojen.
Suomalaiset tiedeseurat onnistuivat tavoitteessaan luoda Suomelle uskottava, tieteellistä
pohjaa julkaisemalla omissa tieteellisissä sarjoissaan tutkimusta eurooppalaisille
yleisöille.Vaikutukset näkyivät vuoden 1899 kulttuuriaddressin useissa eurooppalaisen
tiedemaailman huippunimien allekirjoituksissa. Suomen suuntaan ei kuitenkaan
juurikaan tieteellisiä julkaisuja tehty, kunnes Tiedeseura alkoi julkaista populaarimpaa
Öffersigt af finska Vetenskap-Societetens Förhandlingar -sarjaa vuonna 1853. Taustalla
oli J. V. Snellmannin kritiikki Tiedeseuralle heikosta työskentelystä kansallisen
sivistyksen hyväksi. Julkaisu oli kuitenkin kielensäkin puolesta kaukana populaarista,
eikä sitä todennäköisesti voinut ymmärtää kuin asiaan vihkiytynyt. Pääpaino tuntui
olleen monipuolisilla artikkeleilla, mikä itsessään sai kuitenkin Snellmannin
tyytyväiseksi.51
Ei voida kiistää, etteikö Ruotsissa 1700-luvulla alkanut tieteellisen julkaisutyön
pääyleisö olisi muuttunut 1800-luvulle tultaessa. Kehitystä tarkastellessa on myös
huomioitava, että lukutaitoisten määrä oli 1700-luvulla pienempi, kuin 1800-luvulla,
jolloin yleisö on pakostakin ollut elitistisempää, eikä tieteellinen tieto todellisuudessa
suurta osaa kansasta tavoittanut. Tieteen tekemisestä tuli 1800-luvun kuluessa
ammattimaista, jolloin lehtien, kuten Handlingarin sivuilla ei enää voinut nähdä
tavallisten ruotsalaisten viljelijöiden ja kansalaisten tieteellisiä havaintoja. Tieteestä tuli
yksinoikeudella suoritettavaa. Suomessa taikka Ruotsissa tiedeseurat eivät halunneet
ottaa varsinaisesti asiakseen tieteen kansantajuistamista. Niille tärkeämpää oli tieteen
tekeminen tai kansallisen yhtenäisyyden ja identiteetin luominen. Mikään ei myöskään
osoita,

että

yliopistot

olisivat

Suomessa

tai

Ruotsissa

ottaneet

tieteen

1800

-luvulla

koettua

popularisointi

otettiin

osaksi

kansantajuistamista kannettavakseen.52
Kehitys

mukailee

kansanvalistuksen

Suomessa
nousua,

mielestäni
jossa

tieteen

Ruotsissa

kansavalistusseurojen toimintaa – yliopistojen rooli kasvoi vasta 1900 -luvulle tultaessa,
eikä silloinkaan ollut yhtä merkittävä kuin suurten kustantajien ja vapaata
kansansivistystyötä tekevien järjestöjen.
51 Tommila 1980, 160 – 163; 164 – 166; 173 – 174; Heikkilä 2002, 598.
52 Kärnfelt 2009, 177 – 178.
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1.5. Kansanvalistus ja Suomi
Tieteen

kansantajuistaminen

oli

Pohjoismaissa

selkeästi

kiinnittynyt

kansanvalistukseen. Saksan rooli uusien aatteiden ja kirjallisuuden levittäjänä on myös
otettava huomioon, sillä kansaa oli koulutettu elämään oikeanlaista perhe-elämää
erilaisilla kirjallisilla tai kuvitetuilla oppailla ainakin jo uskonpuhdistuksesta 1500luvulta lähtien. Alunperin Saksassa julkaistu Hausvaterlitteratur-kirjallisuus käsitteli
perheenjäsenten välisiä suhteita ja löysi tiensä Suomeen Huonen-speili runoelmina.
Nämä vanhat oppaat toimivat osaltaan myös tiedevalistuksen keinoina – etenkin
käsiteltäessä sukupuolisuutta ja hygieniaa.53
Aina 1800-luvulle asti kansansivistystyöstä Suomessa vastasi kirkko. Autonomian aika
ja sen myötä tulleet uudet haasteet kuitenkin syrjäyttivät kirkon kansalaisten
sivistystyön masinoijan asemasta. 1850-luvulle tultaessa kansan sivistyksellinen taso
nähtiin kaameana. Erityistä huolta kiinnitettiin puutteelliseen lukutaitoon, joka oli
pitkään

perustunut

katekismuksen

ja

Raamatuntekstien

ulkoaopettelemiselle.

Valistusmiehet, kuten J. V. Snellmann ja Yrjö Koskinen 54 pitivätkin tärkeänä, että
lukemisen opetukseen kiinnitetään enemmän huomiota ja kirkon tekstien rinnalle on
saatava inhimillisistä oloista ja luonnosta kertovaa kirjallisuutta. Vuoden 1865
kunnallisasetuksen mukaan kansan mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon ja yhteisten asioiden hoitoon kasvoivat, jolloin sivistyksen tasoa oli
pakko

saada

nostettua.

Vuosisadan

puolessa

välissä

koettiinkin

eräänlainen

yhteiskunnallinen herääminen, jonka myötä staattinen yhteiskunta alkoi muuntautua
omasta sivsityksestään kiinnostuneeksi, dynaamiseksi kansaksi. Vastaava herääminen
oli alkanut Euroopan johtavissa maissa jo aikaisemmin ja liikkeessä mukana olleet
ilmiöt kuten teollistuminen työväenluokkineen saapuivat Suomeen.55
Kansa itse alkoi huolestua uuden tilanteen tuomista sivistyksellisistä ongelmista ja
yhdistyi erilaisiksi kansansivistyksellistä työtä tekeviksi kansanliikkeiksi kuten
53 Räisänen 1995, 23.
54 Yrjö Koskinen (1830 – 1903) oli suomalainen professori, poliitikko ja suomalaisuusaatteen
kannattaja.
55 Karjalainen – Toiviainen 1984, 14; 17 – 18; Liakka 1942, 4 – 5.
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työväenliike ja nuorisoseuraliike. Vielä kun 1800-luvun alussa rahvaan sivistämistä oli
pidetty kauheana ajatuksena, oli muiden muassa Snellmannin innostava vaikutus saanut
asenteet muuttumaan. Snellmannin Ruotsissa ja Saksassa viedetyt oppivuodet vuosina
1839 – 42 olivat lyöneet leimansa yhteiskunnalliseen katsomukseen, ja hänestä tulikin
kansallisen sivistyselämämme johtohenkilöitä. Ehkäpä kaikkein parhaiten Snellmannin
ajatusmaailmaa

kuvastaa

hänen

kirjoituksensa

vuodelta

1857:

Nykyajan yliopisto ei myöskään ole vain tieteenharjoittajia valmistava
laitos, vaan laitos, jonka tulee jakaa tieteellistä sivistystä kansalaisille
yhteiskunnassa yleensä, millä aloilla sen monipuolista toimintaa nämä
työskentelevätkin.56

Vaikka Helsingin yliopisto ei virallisesti tieteen kansantajuistamiseen vielä ottanutkaan
kantaa, Snellmannin ajatusten myötä tutkijat alkoivat aktivoitua. Vuonna 1874
perustettiinkin Kansanvalistusseura (KVS) pitämään huolta suomalaisen ”rahvaan”
sivistämisestä. Seuran syntyminen oli erittäin merkittävä tapahtuma Suomen
kansansivistystyön alalla, ja sen helmoissa myös tieteen kansantajuistaminen sai
ensimmäisen ”ohjelmansa”.57
Suomenkielistä, kansantajuista kirjallisuutta haluttiin julkaista jo aikaisemmin 1830luvulla perustetun Suomen Kirjallisuuden Seuran (SKS) toimesta. Suurimpana
tavoitteena

seuralla

oli

suomalaisen

kansankirjallisuuden

aikaansaaminen,

ja

julkaisutyössään se keskitti paljon resurssejaan myös tieteellisen tutkimuksen vaatimien
kirjojen julkaisuun. Pääasiallisesti tieteellisten tekstien julkaiseminen oli käännöstyötä
erityisesti saksankielisistä lähteistä, ja SKS:n tärkeä tavoite oli samalla kehittää ja
rikastuttaa suomenkielistä kirjakieltä, joka kärsi kankeudesta tieteellisen tekstin suhteen.
Niin sanottuja tieto- ja oppisanoja kaivattiin lisää, sillä kääntäjien ja kirjoittajien oli
vaikea ilmaista itseään kirjallisten mallien ja ilmaisukeinojen puutteen vuoksi. 58 Tieteen
kansantajuistamisena voidaan pitää muiden muassa seuran kustantamia maantiedon
kirjoja, kuten Suomen maantiede (1845), joka sisälsi liitteenä ensimmäisen suomalaisin
56 Tommila 1974, 127.
57 Karjalainen – Toiviainen 1984, 19; Liakka 1942, 7 – 8; 11; 13; 53.
58 Paloposki 2007, 103 – 105.
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nimin ja selityksin varustetun Suomen kartan. Varsinaisen kansansivistystyön tarpeiden
vaaliminen jätettiin kansanvalistusseuran huoleksi.
Kansanvalistusseura tarjosi jäsenilleen huokean jäsenmaksun turvin laadukasta, omalla
kielellä julkaistua kirjallisuutta ja alkoi julkaisemaan käännösten lisäksi myös omia,
sivistystä kohottavia sarjojaan. Lahjoituksia otettiin mielellään vastaan, ja Zachris
Topeliuksen59 vuonna 1875 sanomalehtiin kirjoittama ”Valoa kansalle” -kirjoitus saikin
varakkaampia hellittämään kukkaronnyörejään kansansivistämisen hyväksi 180 000
markan edestä.60 Suomalaisen, julkaisutoimintaan perustuvan tieteen popularisoimisen
ensimmäiset systemaattiset jäljet löytyvätkin ehkä juuri Kansanvalistusseuran
”vapaiksi”

luokitelluista

julkaisuista,

jotka

ryhmiteltiin

seuraaviksi

sarjoiksi:

Luonnontieteellinen kirjasto, Historiallisia lukukirjoja, Suurten miesten elämänkertoja,
Kansankirjasto ja Nuorisonkirjasto.61
Näissä sarjoissa oli Kansanvalistusseurassa sihteerinä 1912 – 1921 toimineen, ja Valon
päätoimittajanakin ansioituneen Niilo Liakan mukaan
- - hyvin monta ansioikkaiden tiedemiesten kynästä lähtenyttä teosta ns.
kansantajuista tiedettä, joihin niinhyvin seura kuin tekijä kohdistivat paljon
huomiota, mitä tulos yleensä vastasikin.62

Sarjat ovat osa vuonna 1878 alkanutta kustannustoiminnan laajenemista, jonka
puuhamiehenä lienee toiminut samana vuonna sihteeriksi valittu, tohtori A. A. Granfelt.
Näihin ilmestyessään ainutlaatuisiin teoksiin kuuluivat muiden muassa Edvard Hjeltin
Kemia (1888), A.F. Tigerstedin Geologia (1894) ja E. Bonsdorffin Tähtitiede (1899).63
Samaa tieteen kansantajuistamisen traditiota nähdään vuonna 1880 ilmestymisensä
aloittaneessa, suuren suosion saavuttaneessa Kansanvalistusseuran kalenterissa, jonka
sivuilla julkaistiin muiden muassa maanviljelysneuvojen lisäksi lyhyitä, suomalaisten

59 Zachris Topelius (1818 – 1898) oli suomenruotsalainen kirjailija, historioitsija ja toimittaja, joka
kirjoitti muiden muassa vuosikymmeninä koulukirjoina käytetyt Luonnon kirjan ja Maamme kirjan.
60 Inkilä 1960, 53.
61 Liakka 1942, 12; 61 – 64.
62 Liakka 1942, 64.
63 Inkilä 1960, 145.
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tieteilijöiden

kirjoituksia.64 Itse

asiassa

jo Kansanvalistusseuran

perustamisen

yhteydessä aloitetun kustannustoiminnan alussa oli heti käännytty ”tietomiesten”
puoleen ja pyydetty heitä esittämään kansantajuisessa muodossa aiheita, joihin
perehtyminen on kansalaisille tärkeää.65
Vaikutteet vapaaseen kansanvalistustyöhön, joka siis määritelmältään on pääasiassa
aikuisille suunnattua, koululaitoksesta erillään olevaa kansaan kohdistuvaa opetus- ja
sivistystyötä, ovat tulleet suurilta osin Ruotsista, Saksasta ja Tanskasta. Erityisesti
vuosisadan loppupuolella nuoren sivistyneistön vilkkaat yhteydet Pohjoismaihin ja
Keski-Eurooppaan toivat virkeitä toimintamuotoja, kuten kansalle kohdistetut,
ylioppilaiden ja muiden korkeasti koulutettujen ”oppipuheet”. 66 Joidenkin tutkijoiden
mukaan vuosina 1873 – 1874 naisyleisölle pidetyt yleistajuiset luennot, niin sanottu
”naisakatemia” oli ensimmäisiä maassamme järjestettyjä tieteen kansantajuistamisen
tapahtumia.67 Ainakin vapaan kansanvalistus/sivistystyön saralla se oli selkeästi tieteen
kansantajuistamiseen linkittynyttä, vaikka tutkijoiden tuloksia oltiinkin levitetty
kansalle jo aiemmin.
Ensimmäiset yleistajuiset, suomenkieliset esitelmät pidettiin Snellmanin innoittamana
ylioppilaiden toimesta Helsingin yliopiston juhlasalissa vuonna 1863. 68Pätevä pedagogi
H. L. Melander julkaisi Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakauskirjassa vuonna 1868
laajan suunnitelman kansantajuisen sivistyksellisen esitelmätoimen järjestämiseksi
Suomessa. Suunnitelmien mukaan esitelmiä pitäisivät kaikki virkamiehet, jotka ovat
oppinsa saaneet ”maamiehen hiellä ja vaivalla” kokoamin varoin rahoitetuissa
oppilaitoksissa. Suunnitelman mukaan tällainen tieteen popularisointi ja sivistäminen
helpottaisi myös virkamiesten työtä, sillä syrjäseuduilla he voisivat antaa asioiden
hoitovastuuta myös maamiehelle. Luentojen pitämisestä innostuivat kuitenkin
ensisijaisesti ylioppilaat, jotka osakuntien innoittamana jopa kilpailivat luentojen
pitämisessä. Tärkeistä sivistyskysymyksistä pidettävien esitelmien pohjaksi toimitettiin
myös pieniä kirjasia.69 SKS:n ja KVS:n kansantajuis-tieteellisten julkaisujen aikalainen,
64
65
66
67
68
69

Ks. Inkilä 1960, 164 – 165.
Laurila 1974, 234.
Karjalainen – Toiviainen 1984, 22; Liakka 1942, 27. Ks. myös Tommila 1974, 128.
Huuhka 1974, 169.
Karjalainen – Toiviainen 1984, 55.
Liakka 1942, 70; 73.
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ja mahdollisesti jopa esikuva saattaakin siis löytyä ylioppilaiden osakuntien toiminnasta.
Ylioppilaiden toiminta keskitettiin 1870-luvulla Suomalainen Nuija 70 -yhdistyksen
järjestämäksi, ja sen varoin tavoitettiin luennoilla myös maaseutu. Kuulijamäärät
laskivat 1880-luvun jälkipuolella ja toiminnasta luovuttiin vuosisadan vaihteessa. 71
Tieteen kansantajuistaminen on yhdistetty ruotsalaisessa historiankirjoituksessa tiiviiksi
osaksi

kansanvalistustoimintaa,

Suomessa.72Motiivit

ja

suomalaiseen

väitän,

että

näin

on

myös

tieteen

kansantajuistamiseen

asian
ovat

laita
nekin

todennäköisimmin linkittyneet länsinaapuriimme. Työväestön sivistäminen ja yleisesti
kansan demokraattisen päätöksentekokyvyn kohentaminen olivat tärkeitä teemoja myös
Suomessa. Ruotsissa 1880-luvulla syntynyt ajatus työväenopistoista, joissa huonon
pohjakoulutuksen saaneet työläiset voisivat oppia tärkeitä sivistystaitoja ja -tietoja
rantautui Suomeen 1890-luvulla. Ruotsalaisen Anton Nyströmin ideaan kuului
elimellisesti ajatus siitä, että työväenopisto antaa yleissivistystä jakamalla tieteellistä
tietoa. Oli tärkeää perehtyä luonnon lakeihin, historiaan, ihmiseen ja yhteiskuntaan ja
tällä tavoin auttaa työväenluokkaa saamaan yhteiskunnalliset oikeudet. Ruotsissa tieteen
uusimpien tulosten popularisointi työväen käyttöön herätti aluksi epäluuloja, josko
vallitsevat katsomukset horjuisivat ja ”yleinen järjestys” häiriintyisi. Tunnettujen
tiedemiesten tuella valtio ja kaupungit kuitenkin myönsivät toiminnalle rahallisen
tukensa.
Suomessa vuoden 1891 valtiopäivillä syntyi ajatus järjestää Nyströmin idean mukainen
työväenopisto Tampereelle. Vaikeuksien kautta kunnallinen työväenopisto saatiin
perustettua vuonna 1898, mutta keisarillisen sineetin saaminen päätökselle kesti, kunnes
opetus-ohjelmasta poistettiin yhteiskuntaopin opetus. On tärkeää panna merkille, että
suomalainen työväestö ei enää kelpuuttanut kansanopistokursseja, vaan halusi
selkeämmin tieteelliselle pohjalle perustuvaa opetusta ja sisältöä. Nyströmin ajatuksiin
tukeutuen suomalainen Tampereen työväenyhdistyksen jäsen Aukusti Dahlberg toi
vuonna 1894 Työväen kalenterissa ilmi toiveet järjestelmällisestä ja yhtenäisestä
tieteellisestä kokonaisuudesta, joka aidosti sivistää kuulijaa. Oli tärkeää saada riittävä
70 Vuonna 1875 perustettu suomenmielisten aatteellinen ylioppilasjärjestö. Yhdistys oli toiminnassa
vuoteen 1882.
71 Liakka 1942, 73.
72 Kansanvalistusseuran toiminnan linkittymistä tieteen popularisoinnin historiaan Suomessa ovat
tutkimuksessaan sivunneet myös ainakin Kosti Huuhka ja Katarina Eskola.
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sivistystaso, jotta harkittu yleinen mielipide saadaan synnytettyä. 73 Dahlbergin sanoin:
”Tieto on valtaa, mutta tieto on myös suoja vallan väärinkäyttöä vastaan.”74
Loppujen lopuksi suomalainen työväenopisto joutui tiukkaan ilmiantojen ja urkinnan
syyniin, eikä sen toiminta saanut olla korostetun tieteellistä. Painotus oli
kansallishengen ja isänmaallisuuden kohottamisessa ja on selkeästi nähtävissä, että
valtiovalta pelkäsi luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisten oppien vaikutusta
työväenluokkaan.75 Suomessa kansan tieteellisen sivistyksen tason kohottamista oltiin
erityisesti luonnontieteiden tapauksessa pelätty jo 1870-luvulla darwinismin myötä.
Tällöin KVS:n A. A. Granfeltin isä, A. F. Granfelt kirjoitti vuonna 1873
Morgonbladetissa pelkäävänsä ihmisen eläimellisen puolen pääsevän valloilleen
riehumaan, jos suurille massoille kerrottaisiin, että ihminen on vain eläin eläinten
joukossa.76 Merkillepantavaa on, että kun Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa ajateltiin
työväestön nimenomaan tulevan vähemmän agitoiduksi tieteen popularisoimisen kautta,
on Suomessa ainakin virkamiehistön parissa pelätty tiedon lisäämisen sen sijaan tuovan
agitaatiota itsessään.
Lehdistön toiminnassa 1800-luvulla oli myöskin nähtävissä opettamis- ja valistusintoa.
Sanomalehtiä pidettiin kansan kouluna, jonka tehtävänä oli antaa uutta ja hyödyllistä
tietoa suurelle yleisölle. Erityisesti darwinistinen luonto-oppi 1880-luvulla houkutteli
lehdistöä haastamaan olemassa olevia maailmankatsomuksia uusimpien tieteellisten
tutkimustulosten julkaisemisen kautta. Valistuksellinen ote korostui sortovuosien
ulkoisten paineiden ja yhteiskunnallisten olojen haastavuuden myötä, ja etenkin nuori
akateeminen polvi koki varmasti lehdistön roolin suurena.77Vastaavaa lehdistön
innostumista tieteen popularisoinnista oli nähtävissä 1870-luvulta lähtien myös
Tanskassa, jolloin paikallisten kansanopistojen kasvatit pitivät yllä kansanvalistuksen
periaatteita myös lehtikirjoittelussaan.78
Näiden tietojen valossa voin sanoa, että Suomessa tieteen popularisointi löysi 190073
74
75
76
77
78

Karjalainen – Toiviainen 1984, 84 – 85; 88.
Karjalainen – Toiviainen 1984, 89.
Karjalainen – Toiviainen 1984, 91.
Leikola 1982, 174.
Tommila 1974, 127.
Liakka 1917, 175 – 176.
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luvulle siirryttäessä kodin Kansanvalistusseuran toiminnassa, sekä muiden muassa
työväenopistojen opetustoiminnassa. Autonomian aikana tieteen popularisointi ei vielä
ollut kaikin puolin vapaata, mutta vuosisadan vaihteessa markkinat populaaritieteelle
olivat muodostumassa. Suomalaiset kustannusyhtiöt kuten Werner Söderström ja
Otava79 haistoivatkin potentiaalisen rahareiän ja päättivät tarttua toimeen.
1.6. WSOY tieteen kansantajuistajana
Werner Söderströmin muodostautuessa osakeyhtiöksi vuonna 1904 alkoi sen
mielenkiinto tietokirjallisuuden julkaisemista kohtaan nousta. Werner Söderströmiin
omat motiivit kansan valistajana olivat olleet hyvin selkeät jo julkaisutoiminnan alusta
lähtien, ja kustantajan mielestä tietokirjallisuuden kansallinen merkitys oli niin suuri,
ettei tuottamattomuus saanut olla esteenä julkaisulle.80 Tuottamattomien teosten
tappioita kuitattiin ”varmoilla myyntimenestyksillä” kuten Olsonin keittokirjalla81 ja
Ojalan Laskuopilla82 sekä useilla muilla hyvin myyvillä oppikirjoilla.83
Suurena henkisenä ja poliittisena rajapyykkinä tietokirjallisuuden ja Valo-lehden
-tyylisten, tilauksiin perustuvien vihkoina toimitettavien teosten suosiossa sekä
markkinoinnissa toimi vuonna 1906 myönnetty yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
Werner Söderströmin mukaan 1900-luvun alkupuoli oli valistuskirjallisuuden aikaa, ja
kaikilla aikuisilla suomalaisilla oli nyt eräänlainen moraalinen kansalaisvelvollisuus
sivistää itseään.84
Yhtiön innostusta valistukselliseen julkaisutoimintaan kuvastaa hyvin vuonna 1905
lehtiasiamiehille lähetetty kiertokirje:
Olemme alkaneet julaista uutta kirjallisuutta - - Sanokaamme sitä
79 Otava on vuonna 1890 perustettu kustanusyhtiö, jonka tarkoitus oli perustettaessa toimia ensisijaisesti
suomenkielisen kirjallisuuden kustantajana.
80 Jäntti 1928, 96; 116.
81 Anna Olsoni (1864 – 1943) oli ensimmäisiä suomalaisia kotitalouden opettajia. Hän kirjoitti vuonna
1892 Keittokirja yksinkertaista ruuanlaittoa varten kodissa ja koulussa: ynnä lyhyitä ohjeita talouden
hoidosta -teoksen Werner Söderströmin julkaisemana ja teoksesta tuli ensimmäisen kotitalouden
oppikirja.
82 Ojalan laskuoppi viittaa Nestor Ojalan (1864 – 1926) laskennon oppikirjoihin, joita Werner
Söderström menestyksekkäästi julkaisi.
83 Häggman 2002, 153 – 154.
84 Häggman 2002, 165 – 166.
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valistuskirjallisuudeksi. Se esittää historiaa, maantiedettä, luonnontieteitä,
keksintöjä,

yhteiskunta-kysymyksiä

nykyajan

tieteen

valossa,

helppotajuisesti ja perusteellisesti.85
Pääesikuvana

yhtiö

käytti

Tanskaa,

jossa

kansansivistysliike

oli

omaksunut

valistuksellisen ja tieteelliseen tietoon pohjautuvan kirjallisuuden julkaisemisen.
Lukijakunta

koostui

suuresta

yleisöstä,

kansanopistolaisista

ja

työväestöstä.

Tarkoituksena oli tuottaa lukijoille mahdollisuus tutustua omaan maahansa sen
historian, luonnon ja laitosten kautta, lopulta tuoda tietämys myös muusta maailmasta.
1900-luvun alkupuolen ideoinnista merkittävin syntynyt teos olikin Oma Maa, jota
seurasi suurpiirteinen tietokirja Luonto tieteen valossa.86
Tietokirjallisuuden kiinnostavuus oltiin pantu merkille ruotsalaisen tietosanakirjan,
Nordisk familjebokin (1876 – 1899) julkaisemisen myötä, ja tarkoituksena N. Linderin
ja C. E. Gernandtin teoksella oli levitä myös Suomen puolelle. Tätä tarkoitusta varten
kirjaan lisättiin suomalaisten asiantuntijoiden laatimia, Suomea koskevia artikkeleita.
Vaikka teos oli taloudellinen onnettomuus sai sen ilmestyminen aikaan keskusteluja
Söderströmin liikkeen piirissä.87 Kansanopistojohtaja Kaarlo Kerkkonen tarjosi
Söderströmille ajatusta pienen konversatsionisanakirjan laatimiseksi, mutta Söderström
oli perin varovainen päätöksiä tehdessä.88 Lopulta lehtiin laitettiin 25.1. 1903 ilmoitus
aikomuksesta tietosanakirjan laatimiseksi, sillä edellytyksellä, että hankkeeseen saadaan
valtion tukea. Kaksi päivää myöhemmin Otava ilmoitti lähtevänsä omalla
suunnitelmallaan peliin mukaan. Kilpailutilanne oli syntynyt.89
Lopulta Otava ja WSOY päättivät yhdistää voimansa ja perustivat vuonna 1906
Tietosanakirja Osakeyhtiön, jonka voimin ensimmäinen Tietosanakirjan vihko saatiin
ilmestymään 23.11. 1908 suuren kansansuosion siivittämänä.90 Lähempänä modernia
tieteen kansantajuistamista ja etenkin Valo-lehteä oli kuitenkin samoihin aikoihin
ilmestynyt Oma maa, joka luojansa E. G. Palménin mukaan oli vastaus suomalaisten
tietotarpeelle ja sisällöltään kansantajuinen selvitys useista eri tieteenaloista Suomen
85
86
87
88
89
90

Jäntti 1928, 96.
Jäntti 1928, 96 – 97.
Häkli 1981, 45 – 46.
Koskimies 1946, 176.
Häkli 1981, 47.
Häggman 2001, 171.

31

parhaiden tieteilijöiden kynäilemänä. Tietosanakirjaan hän ei uskonut ja piti Suomen
kansaa

liian

sivistymättömänä

aakkosellista

hakemistoa

käyttämään.

Lisäksi

tietokirjamainen tyyli ei kiinnostaisi kansaa:
Lukekoon ken hyvänsä, esim. miten Nordisk familjebok selittää, mitä pää
on: 'eläinruumiin ylempi (etumainen), tavallisesti kapealla varrella runkoon
liittyvä ja silloin pallon- tai päärynänmuotoisesti turpoutunut osa' jne.
Vaikka voikin tunnustaa tämän selityksen olevan anatomisesti oikean, niin ei
monikaan lukija taida tämmöisen määritelmän luettuansa paremmin
käsittää asiaa. - - Niille [suomalaisille] hakemisto, joka myös kelpaa
luettavaksi, on suotavampi.91

Oma maa nousi Tietosanakirjan tavoin huimaan suosioon ja loi perustaa uusille
kansantajuisille tiedejulkaisuille. Tietosanakirja Osakeyhtiö lakkautettiin vuonna 1924
ja WSOY ja Otava tekivät toimialarationalisointi-sopimuksen, jonka mukaan
aakkoselliset hakuteokset siirtyivät Otavalle ja WSOY:lle jäivät muut tietokirjallisuuden
suurteokset.92 Tämä muutos oli Otavan kannalta merkittävä, sillä tietosanakirjoista
muodostui yhtiön taloudellinen ja henkinen tukipilari.93
Tietokirjallisuudelle oli Suomessa vuoteen 1927 tultaessa loistavat markkinat, mikä
näkyykin siinä, että Werner Söderström Osakeyhtiön kustannustoiminnasta 40%
käsitteli tietokirjallisuutta:94

91
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Häkli 1981, 51 – 52.
Häkli 1981, 74.
Tarkka 1980, 18.
Jäntti 1928, 230.
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Werner Söderström OY:n uudet kustannustuotteet lajityypeittäin vuosina 1914 – 1927
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On hyvä ottaa huomioon, että tänä aikakautena julkaistusta tietokirjallisuudesta suurin
osa oli alkuperäistä, omalla toimittajakunnalla tuotettua tekstiä. Käännösjulkaisuja
940:stä julkaisusta oli vain 246. Tämä kertoo sekä suomalaisen kirjallisuuden
omavaraistumisesta että kustantajan halusta panostaa alkuperäisen kirjallisuuden
julkaisemiseen. 96
Tarkasteltaessa seikkaa tieteen kansaintajustamisen näkökulmasta huomataan, että
tarkasteluvälillä

suomalaiset

tieteentekijät

kiinnostuivat

kirjoittamisesta.

Valoa

edeltäneet teokset, kuten Luonto tieteen valossa (1907 – 1911) olivat suureksi osaksi
käännöksiä brittiläisistä lähteistä. Kotimaisen avustajakunnan voimin oli helppo löytää
suomennettavia

artikkeleita

kokoomateoksesta.97

Kotimaiset

esimerkiksi
tieteentekijät

brittiläisestä
alkoivat

Popular
todenteolla

Science
kiinnostua

populaareihin julkaisuihin kirjoittamisesta ainakin Werner Söderström Osakeyhtiön
julkaisuja tarkasteltaessa Oman Maan (1906 – 1911) jälkeen. Tutkijat eivät myöskään
tunteneet lukkarinrakkautta mitään yksittäistä kustantajaa kohtaan, vaan tarjosivat
työtään varsin sujuvasti kilpailijoiden kesken.98
95
96
97
98

Ibidem.
Jäntti 1928, 229 – 231.
Jäntti 1928, 81 – 82; 380.
Ks. esim. Koskimies 1946, 366. Monet tiedemiehet, kuten Max Oker-blom julkaisivat sekä Otavalle
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Valo-lehti pohjautui tanskalaiseen esikuvaansa, mutta kirjoittajien joukossa oli runsaasti
kotimaisia huipputieteilijöitä, sekä ansioituneita kulttuurialan vaikuttajia.99 WSOY:n
muita populaaritieteellisiä julkaisuja tarkastellessa huomataan, että Tanskan lisäksi
vaikutteita saatiin myös Iso-Britanniasta ja Ranskasta. Esimerkiksi Tiede ja elämä -lehti
(1919 – 1924) oli lähes suora käännös ranskalaisesta La science et la Vie, joka oli
alkanut kotimaassaan ilmestymään jo ennen maailmansotaa, vuodesta 1913 eteenpäin.100
WSOY:n ja Valo-lehden kannalta on hyvä huomata, että Valo-lehti haluaa sanoutua irti
tavallisesta ensyklopediasta. Lehti julistaa, että ”nykypolvi vaatii luettavaltaan erilaisen
sisällyksen, erilaisen muodon ja erilaisen käsittelytavan”101, mikä saattaa heijastaa
vuonna 1924 tapahtunutta selkeää pesäeroa. Ei ollut mitenkään tavatonta, että
kustannusyhtiöt kilpailivat samojen nimikkeiden julkaisusta, ja jopa julkaisivat samaa
lehteä vuorotellen. Esimerkiksi Luonnon Ystävä -lehteä (1897) oli julkaistu vuorotellen
sekä Otavan, että WSOY:n toimin102 ja molemmat yhtiöt olivat tanskalaiseen Gyldendalkustantamoon yhteydessä 1900-luvun alkupuolella.103 Frem-lehden suosio oli varmasti
molempien yhtiöiden tiedossa ja voikin olla, että luopuessaan tietosanakirjoista WSOY
voitti itselleen Valo-lehden.
Tietosanakirja Osakeyhtiö hajosi 20.10 1924, ja saman vuoden keväällä pantiin vireille
Valo-lehti. Valon päätoimittajan Martti Haavion kirjeenvaihdosta nähdään, että lehden
toimittaminen oli käynnissä heinäkuussa 1924104 ja voikin olla, että WSOY:llä oli
Tietosanakirja Osakeyhtiön ongelmien kärjistyessä jo valmiina mielessä Valon
kustantaminen. Kansanvalistusseura oli jättänyt kustannustoimintansa vuonna 1919
tietosanakirja OY:lle, joten yhtiöllä oli laaja kirjavarasto, joka siirtyi Otavalle. 105 Tässä
tilanteessa kilpailu tieteellisten aikakauslehtien välillä olisi voinut olla kohtalokasta
WSOY:lle. Toimalarationalisointi ei luonnollisesti kestänyt ikuisesti, ja WSOY:kin alkoi
1950 julkaisemaan omia tietosanakirjojaan.106

Otavan julkaisutoiminta keskittyi

että WSOY:lle kansantajuistieteellisiä teoksia ja kirjoituksia.
99 Kattava Valon kirjailijaluettelo löytyy liitteestä 1.
100Jäntti 1928, 426.
101Valo 1925 ohjelma, 1.
102Koskimies 1946, 261; Jäntti 1928, 383.
103Koskimies 1946, 73.
104Tynni-Haavio 1978, 60 – 61.
105Inkilä 1960, 154.
106Häkli 1981, 105.
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kuitenkin sopimuksen mukaisesti 1920-luvulla aikakauslehtien ja sarjajulkaisuiden
myötä enemmän kulttuuripuolelle, vaikkakin nykyinen Suomen kuvalehti (1916 – )
sisälsikin 1920-luvulla monesti historia-aiheisia artikkeleita, sekä tietokirjallisuudeksi
laskettavaa materiaalia. Tiedelehti se ei kuitenkaan selkeästi ollut.107
1.7. Mistä suomalainen tieteen popularisointi koostuu?
Suomalainen tieteen popularisionti on tiivistetysti sanottuna saanut suurimman osan
vaikutteistaan Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. 1920-luvulle tultaessa myös IsoBritannia ja Ranska vaikuttivat käännösmateriaalin lähteinä. Teoreettisesti tarkasteltuna
yhdistän suomalaisen tieteen popularisoinnin ranskalaiseen high science -perinteeseen,
jossa

tieteen

popularisoijat

jakavat

tietoa

passiiviselle

kansalle,

ilman

harrastelijatieteilijöistä koostuvaa puskuria. Näin ollen Suomi on osa yleiseurooppalaista 1800-luvun kehitystä kohti tutkijoiden itsensä, tai ammattimaisten
tieteen popularisoijien tekemää tieteen kansantajuistamista. Kansanvalistusliikkeen
vaikutus on ollut tieteen popularisoinnissa pohjoismaiseen tapaan erittäin suuri ja
uskallankin väittää Kansanvalistusseuran toimintaa ensimmäiseksi ainakin osittain
systematisoiduksi tieteen popularisoimistyöksi Suomessa.
Kustannusyhtiöistä isoimmat, eli WSOY ja Otava olivat molemmat 1900-luvun alusta
lähtien mukana populaaritieteellisiksi luokiteltavien teosten julkaisutyössä, vaikka
näistä kahdesta kaikkein selkeimmin kansantajuisen tietokirjallisuuden viitan otti
harteilleen

WSOY.

Yksityisten,

kaupallisten

julkaisutalojen

vastuu

tieteen

popularisoinnin saralla on sinetöitynyt viimeistään Kansanvalistusseuran luopuessa
julkaisutoiminnasta vuonna 1919.108
Motiivit

tieteen

kansantajuistamiselle

noudattelevat

nekin

yleis-eurooppalaista

nationalistisen heräämisen luomaa syvien kansanosien sivistämispyrkimyksiä. Sekä
Saksassa että Ruotsissa tiedemiehet ovat saaneet populaaritieteellisten töiden julkaisusta
sievoiset korvaukset ja uskon, että rahalliset motiivit ovat olleet ainakin osittain myös
suomalaisen tieteen popularisoinnin taustalla. Ylioppilaiden ylläpitämää luentotoimintaa
on ollut rahoittamassa oma järjestönsä, mikä varmasti on toiminut insentiivinä
107Ks. esim. Tarkka 1980, 140 – 141.
108Huuhka 1974, 170.
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toiminnalle.

Kansantajuinen

luentotoiminta

oli

myös

ensimmäinen

vapaan

kansansivistystoiminnan muoto, joka sai valtiollista avustusta vuonna 1907; vuonna
1925 avustusta jaettiin jo 200 000 markkaa luento- ja opintokerhotyön rahoittamista ja
koordinointia varten vuonna 1919 perustetun Valtion luentolautakunnan kautta.109
Työväenopistot olivat kuntien omistamia ja niiden rahoitus tuli suureksi osaksi
anniskeluyhtiöiden tuotosta, jolloin voidaan katsoa niiden olleen periaatteessa valtion
lahjoituksin rahoitettuja.110 On vaikea tietää, paljonko tutkijat ja tieteilijät ovat
luennoistaan ja kirjoituksistaan palkkioita saaneet, mutta on vaikea myös kuvitella, että
he

pelkästä

kansalaisystävällisyydestä

aikaansa

kansantajuistamiseen

olisivat

käyttäneet. Ei tule kuitenkaan jättää laskuista Snellmannin virittämää ajatusta
koulutetun kansanosan ja yliopistojen vastuusta, sen kolmannesta tehtävästä johon
kuuluu kansan yleisen sivistystason kohottaminen.
Päiviö Tommilan sanomalehdistöön kohdistetun tutkimuksen mukaan tieteellisten
tutkimustulosten jakamista motivoivat 1800-luvulla seuraavat tekijät: 1. Kansalliset
valistuspyrkimykset, 2. ulkoinen valtiollinen paine, 3. yhteiskunnallis-taloudelliset
uudistuspyrkimykset ja 4. tieteellisten tutkimustulosten arvostaminen sinänsä.111 Olen
valmis allekirjoittamaan nämä väitteet, vaikka yksittäisten tieteen popularisoijien
motiiveissa on varmasti markkinoiden ja yleisen kiinnostuksen kasvamisen myötä ollut
myös taloudellinen hyöty.
Suomalaiseen tieteen popularisoimiseen vaikuttaneet elementit ovat yhteen kerättynä
oheisessa

taulukossa.

Kunkin

maan

vieressä

on

maalle

ominaisia

tieteen

kansantajuistamisen piirteitä, jotka ovat siirtyneet suomalaiseen perinteeseen:

109 Karjalainen – Toiviainen 1984, 103; 203.
110Karjalainen – Toiviainen 1984, 95.
111Tommila 1974, 130.
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Saksa:

Kansallinen herääminen, bildung-ajattelu,
tieteen popularisoimisen poliittinen
agenda, tiedon systemaattinen
järjestäminen, ensyklopedia.

Tanska:

Kansanvalistustoiminta, Grundtvik ja
kansanopistoliike, populaaritieteelliset
lehdet, Frem-lehti, työväen sivistäminen.

Ruotsi:

Kansanvalistustoiminta, Kuninkaallinen
tiedeakatemia, työväenliikkeen
sivistäminen ja poliittinen agenda

Iso-Britannia:

Käännösmateriaalia, low science -malli
Suomen kuuluessa Ruotsiin.

Ranska:

High science -malli ja ammattimaisen
tieteen popularisoinnin saapuminen
Suomeen, ensyklopediat,
käännösmateriaalia, tieteen
popularisoimisen poliittinen agenda.

Venäjän roolia tieteen kansantajuistamisen kehittymisessä ei tutkimuskirjallisuudessa
mainita. Suomen ollessa Venäjän suuriruhtinaskuntana, ei Venäjä yrittänyt suuresti
estellä kansanvalistuksellisia pyrkimyksiä tieteen saralla, jos huomioon ei oteta
työväenopistojen yhteiskuntaopillisten sisältöjen kieltämistä. Venäjän kieli ei kuulunut
1800-luvulla tietokirjallisuuden kääntäjien alkukieliin – uusimpien tutkimusten mukaan
ei kieleltä käännetty tieteellisistä aihepiireistä suomeksi mitään! Jopa Venäjän historioita
julkaistaessa haettiin käännettäväksi alkuteos ranskalaisen Alfred Nicolas Rambaud'n
kynäilemästä historiateoksesta. Kaunokirjallisuuden saralla venäjän kieleltä käännettiin
sen sijaan useita klassikoita.112 Maailmansotien välillä venäläisyys sai sortokausien,
kansalaissodan ja bolsevismin myötä huonon leiman, joka vaikutti kielteisesti myös
venäläisen kirjallisuuden julkaisemiseen.113

112Aho – Mänttäri 2007, 317.
113Sevänen 2007, 389.
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2. VALO-LEHDEN NELIVUOTISEN SIVISTYSKURSSIN ANATOMIA
Valo-lehden rooli tieteen kansantajuistamisen historiassa on mielenkiintoinen ja tuntuu
jakavan mielipiteitä. Toisaalla Valo mainitaan muiden tieteellisen tuloksista kertovien
lehtien ja kirjasarjojen muassa114, toisaalla se jätetään täysin mainitsematta puhuttaessa
tieteen popularisoinnin historiasta115
suomalaiseksi

ja toisaalla se nostetaan ensimmäiseksi
lehdeksi116.

populaaritieteelliseksi

Historiallisesti

tarkasteltuna

suomenkielistä tieteen popularisointia on harrastettu enemmän tai vähemmän jo 1700luvulta lähtien, jopa ennen edellisessä pääluvussa käsiteltyä kansanvalistusliikkeen
syntyä.
2.1. Legenda ensimmäisestä tiedelehdestä
Useissa yhteyksissä ensimmäiseksi yleistajuiseksi tieteelliseksi lehdeksi nostetaan
vuodesta 1897 ilmestynyt Luonnon Ystävä117. Lehteä silmäiltyä voi kuitenkin todeta sen
käsittelevän enimmäkseen luonnontieteitä, josta antaa vihiä lehden koko nimikin:
Luonnon

ystävä:

yleistajuinen

luonnontieteellinen

aikakauslehti.

Lehden ensimmäisessä numerossa käsitellään muun muassa aiheita ”Eräs merkillinen
juotikas” ja ”Havaintoja metsissä”. Alustava syventyminen osoittaa, ettei ainakaan
ennen 1910-lukua lehdessä käsitellä juuri muuta kuin luonnontieteen aiheita. 118 Tästä
herääkin epäilys, että eri tutkijoilla voi olla erilainen käsitys tiedelehdestä
kokonaisuutena – tarkoitetaanko lehteä, joka popularisoi tiettyä tieteenalaa, vai tähtää
yleiseen tietoon mahdollisimman laajasta tieteen kirjosta.
Varhaisena tiedelehtenä, oikeastaan suomenkielisen julkaisun pioneerina voitaneen pitää
Suomenkieliset Tieto-Sanomat -lehteä, joka ilmestyi Antti Lizeliuksen toimittamana
1775-1776.

Lehdessä

on

paljon

ohjeita

talonpojille

karjankasvatuksesta

ja

maanviljelystä, sekä ulkomaan uutisia ja terveysvalistusta.

114Heikkilä 2002, 596.
115Luukanen 1994, 21.
116Ruuskanen 2009, 7.
117Luukanen 1994, 21; Heikkilä 2002, 596.
118Luonnon ystävä 1897, passim.
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Lapset oxentavat huokiasti ; sentähden ei sitä pidä ajattomasta assotuxesta
estettämän. Sitä wastan antawat wanhemmat ylön suuremmalla waiwalla.
Joka ei ole Suoli-mulkku, eikä raskas, ja joilla ei ole täwytauti, eikä Weren
sylkeminen, mahtavat turwata oxennus wälikappaleihin, joista ne parhat
owat se niin kutzuttu oxennus-juuri ( Radix Ipekakuanhe ) ja Tartarus
emetikus, jotka saadan Aptekista.119

Lehden väittäminen yleiseksi tiedelehdeksi ei mielestäni ole täysin kestävällä pohjalla,
sillä lehti käsittelee paljolti käytännön ohjeita, kuten aikanaan ilmestyneet almanakat.
Tieteen popularisointia se silti eittämättä on. Suomen Kirjallisuuden Seuran julkaisema
Luonnotar-lehti,

joka

ilmestyi

vuosina

1862-1863

taas

kuvastaa

enemmän

yleistieteellistä julkaisua, kuin edellämainitut. Lehti nostaa Valo-lehden tavoin
sivistämisen korkeaksi tavoitteeksi näytenumerossaan vuodelta 1862:
Mikäs on se, joka korottaa kansaa, joka antaa kansalle kansallisia
oikeuksia? Mikä muu on se kuin Sivistys?120
Lehdessä näkyy kristillisen valistava ote, ja luonto ja Raamattu nähdään verrattavina:
Tutki näitä molempia kirjoja, Luonnon Kirjaa ja Raamattua – ja sinä
havaitset, että ne viittaavat toisiinsa.121
Lehdessä käsitellään luontoaiheiden lisäksi myös ainakin historiaa; Pompeijista ja
Herculaneumista on laaja artikkeli vuodelta 1863.122 Tarkoitus on hyvin suorasti
yleissivistävä. Tästä pääsemmekin ongelman ytimeen: Mikä on Valon rooli tiedelehtien
jatkumossa? Onko se todella merkittävä askel kohti modernia tiedelehteä, vai esimerkki
käännöslehdestä, ja sellaisena yksi monista? Ensimmäinen suomalainen tiedettä
kansantajuisesti käsittelevä lehti se ei ainakaan ollut.
2.2. Frem-lehdestä
119Suomenkieliset Tieto-Sanomat 1776–17, jae 133.
120Luonnotar 1862, ohjelma.
121Ibidem.
122Luonnotar 1863, lehti 12.
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Frem-lehti on ilmestynyt Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa, kirjakustantamo Gyldendalin
kustantamana. Ensimmäisen kerran lehteä julkaistiin Det Nordiska Forlagin toimesta
vuosina 1897-1918. Tämän jälkeen Det Nordiska Forlag ja Gyldendal jatkoivat lehteä
yhteisjulkaisuna vuosina 1925-1928.123 Suomalainen Valo lienee tehty juuri tämän
lehden pohjalta.
Valo-lehden päätoimittajana toiminut Martti Haavio mainitsee kirjeenvaihdossaan Valoa
toimitettavan yhteistyössä pohjoismaiden suurimman kustannusliikkeen, Gyldendalin
kanssa.124 Lisäksi Valon ensimmäisen numeron eräässä kuvatekstissä mainitaan, että
Valolla ja sen ”skandinaavisilla sisarteoksilla” on yksinoikeus Lordi Beaverbrookin
Success-teokseen.125 Beaverbrookin teos julkaistiin vuonna 1922, joten sitä aikaisemmat
Frem-lehdet tuskin toimivat käännösmateriaalin lähteenä.
Mielenkiintoisena sivujuonteena mainittakoon, että itse asiassa jo vuonna 1900
tamperelainen Arnold Öhrnberg, Wesanderin kirjakaupan omistaja ja kustantaja julkaisi
oman versionsa Fremistä, nimeltään Valo.126 Öhrnberg kertoo Fremin ruotsalaisen
version, Ljus-lehden myyneen ensimmäisenä vuotena 85 000 kappaletta ja lupaa
ensimmäisessä numerossa, että suomalaista Valoa toimitetaan ”tietysti aivan itsenäisellä
suomalaisella ja suomalaisten miesten toimittamalla ohjelmalla”. Toimituskunnassa
suurta roolia näytteli Werner Andelin, jonka työt varmasti muodostuivat suuriksi,
varsinkaan kun virallista yhteistyötä Frem-lehden kanssa ei liene ollut.
Tamperelainen Valo sammui jo kolmentoista vihkon jälkeen. Syynä lopettamiseen
lienee kaupallisen menestyksen puute. Ensimmäisen numeron lopussa Öhrnberg
kirjoittaakin hieman pahaenteisesti, että menestys
- - on mahdollista vaan siten, että lehti saa tavattoman suuren menekin eli
vähintään 25 000 tilaajaa - - Näin suuren tilaajamäärän hankkiminen
meidän köyhässä maassamme ei ole mikään helppo asia, mutta rohkenen
123Den Store Danske.
124Tynni-Haavio 1978, 69 – 70.
125Valo ohjelma 1925.
126Öhrnbergin Valo-lehteä julkaistiin vuosina 1900-1901.
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toivoa saavuttavani sen - -127
Valon jälkeen Andelin jatkoi toimitustyötänsä näytelmä-, käännös ja kielitieteellisen
kirjallisuuden parissa128 ja Öhrnberg julkaisi lähinnä kaunokirjallisuutta.
2.3. Valon Ohjelma: käytettävissä oleva opas ja auttaja
Valo, valistus on se päämäärä johon meidän kaikkien, kunkin säädystämme,
on pyrittävä. Mutta monen moni seikka on meitä ehkäisemässä. Meillä ei
ole mahdollisuuksia päästä eteenpäin siitä pisteestä, johon olemme
joutuneet. Meillä ei ole tietoja. Meillä ei ole kokemuksia. Meillä ei ole edes
aavistusta siitäkään, mistä voimme etsiä tietoja. Meidän näköpiirimme on
rajoitettu.129
Näillä sanoilla Valon ohjelma avataan ja tehdään varsin selväksi, että lukija on
pinteessä. Sivistyksen soihtu ei luo loistettaan, vaikka sitä kohti pitäisi kulkea. Valo
haluaakin lehtenä toimia tuhansien suomalaisten käytettävissä olevana oppaana ja
auttajana kohti rikkaampaa ja monipuolisempaa elämää.130
Valo-lehti lupaa jo nimensä perusteella tiedettä kaikille, joten alusta asti on selvää, että
nimenomaan tieteellinen ja monipuolinen tieto tulee olemaan lehden pääteema. Alalle
oli jo 1920-luvulla tunkua, sillä lehdet, kuten Tiede ja Elämä (1919-1924) olivat olleet
jo useamman vuoden olemassa. Valo halusi kuitenkin rakenteeltaan poiketa muista
aikakauden tiedelehdistä siten, että sen sisältö oli huolellisemmin koottu ja valmiiksi
kategorisoitu. Tarkoituksena oli saada aikaan monipuolisempi ja kattavampi
lukuelämys, joka käsittelee tieteitä laajemmin kuin aikalaisensa.
Tarkoituksena oli vastata tieteellisestä kirjallisuudesta kiinnostuneen kasvavan yleisön
tarpeeseen tutustua muihinkin kuin teknillis-luonnontieteellisiin tieteenhaaroihin. 131
Valon kymmenestä kategoriasta muodostui kustakin kattava kokonaisuus suomalaisella
avustajakunnalla kirjoitettuja tai tanskalaisesta emolehdestä käännettyjä artikkeleita.
127Valo 1900, lehti 1.
128SKS:n kirjailijamatrikkeli.
129Valo 1925 ohjelma, 1.
130Ibid.
131Jäntti 1928, 343; 427.
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Valon ryhmät olivat seuraavat:
A I: Menestyminen
A II: Ihmiselämä
A III: Luonto
A IV: Menneet Ajat
A V: Kielet

B I: Liike-elämä
B II: Eläinten maailma
B III: Sielunelämä
B IV: Terveys ja Sairaus
B V: Virkistys ja urheilu

Valo oli käännöslehti, jonka artikkeleista kuitenkin merkittävä osa oli kotimaisin
asiantuntijavoimin kirjoitettu. Yhteensä Valon sadassa ilmestyneessä vihkossa oli
artikkeleita 502 kappaletta. Näistä artikkeleista kotimaisin voimin oli kirjoitettu ainakin
190. Useimmissa artikkeleissa ei kirjoittajaa mainittu, joten niiden olen olettanut olleen
käännöstekstejä. Mitä myöhemmälle Valon historiassa mennään, sitä enemmän myös
käännöstekstien alkuperäisiä kirjoittajia aletaan mainita, etenkin, jos kyseessä on
suurempaa mainetta niittänyt kirjoittaja.
Todennäköisesti omaa sisältöä Valossa oli vielä enemmän, sillä useat ”nimettömistä”
artikkeleista käsittelevät aiheita, jotka vaikuttavat sopivan heikosti tanskalaiseen
maailmaan.

Näitä

ovat

muiden

muassa

suomalaisia

muinaismuistoja,

saunomiskulttuuria ja kieltä koskevat artikkelit. Suuressa osassa näistä artikkeleista
käytetään ”tunnisteina” suomalaisia paikannimiä ynnä muita vastaavia elementtejä,
joilla tekstejä halutaan sitoa kotimaahan. Lisäksi käännösartikkeleiden ”kainalojutuiksi”
oli usein tehty selkeästi kotimaisin voimin erilaisia lyhyitä henkilöhistorioita, joiden
tekijät oli kuitenkin usein jätetty mainitsematta. Valoa artikkeleita kääntäneitä
harvemmin merkittiin ja mahdollisesti etenkin päätoimittajien toimesta on artikkeleita
kirjoitettu useampiakin.132
Valon ohjelma, jonka tarkoitus oli houkutella tilaajia sekä olla tukena lehden
markkinoinnissa selittää eri kategorioiden tarkoitusperät. Runsaasti kuvitettu 16sivuinen vihkonen sisältää kuvaukset Valon eri kategorioista sekä houkuttelevia
lupauksia tulevista kirjoitusaiheista. Valon ensimmäisen vuosikerran päätoimittajan
Martti Haavion vaikutus näkyy heti ensimmäisellä sivulla, jossa lukija houkutellaan
Valon maailmaan V. A. Koskenniemen runolla Tähtien Kuoro. Koskenniemi oli
tunnetusti yksi Haavion lempirunoilijoista.133
132Tynni-Haavio 1978, 70.
133Ks. esim. Tynni-Haavio 1978, 143.
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Luonto-kategoriassa Valo haluaa
esitellä luonnon ja ne voimat, jotka liikehtivät siinä, solujen ja
pienimipienkin olioden elämän, itse maapallon synnyn, ja kehityksen
ihmeelliset lait ja perinnöllisyystutkimuksen uusimmat saavutukset.134

Eläinten maailman luvataan pitää sisällään niin sukupuuttoon kuolleitten eläinten
vaiheita sekä ”nykyisen eläinkunnan mitä ihmeellisimmät lajit”. Sanalla sanoen Valo
halusi tuottaa täydellisen opastuksen eläin- ja kasvikuntaan.
Terveys ja sairaus -kategoriassa käsitellään Valon sanoin ”luomakunnan herran” eli
ihmisen elimistöä ja sitä vaivaavia sairauksia. Tarkoituksena on selittää elimistön
toimintaa sekä erilaisia lääkitsemiskeinoja puoskareista ja tietäjäeukoista alkaen
uudenaikaisiin kirurgisiin menetelmiin asti. Ihmisen sielunelämän tutkiminen, toisin
sanottuna psykologia ja psykiatria on omana kategorianaan, eikä sen katsota kuuluvaksi
varsinaisesti lääketieteeseen. Sielutiede-nimityksestä luovuttiin sotien jälkeen, mutta
vielä Valon julkaisemisen aikana se oli yleisesti käytössä myös koulukirjoissa. 135
Sielunelämää tutkimalla Valossa halutaan tuoda vastauksia unien tulkitsemiseen, itsensä
tuntemiseen ja jopa kullekin sopivan ammatin selvittämiseen.
Historia-aiheisille kirjoituksille varattu Muinaiset ajat -kategoria maalaa lukijalle
kuvauksia vanhoista kulttuureista ja kadonneista sivistyskausista. Kuvailun lisäksi Valo
lupaa myös esitellä tieteen metodiikkaa, eli mistä tietomme muinaisuudesta ovat
peräsin. Ihmiselämästä lehti lupaa esitellä eri ihmisrotuja ja niiden leviämistä sekä eri
kulttuurien omaperäisiä erikoispiirteitä. Liike-elämän puolella luvataan tutustuttaa lukija
kaupan ja rahalaitoksen historiaan sekä nykyaikaisen liike-elämän menetelmiin.
Erikoisuutena Valo lupaa opettaa lukijoille pikakirjoituksen salat sekä opastusta
virallisten kirjelmien laatimiseen.
Kielet koetaan Valossa tärkeinä tieteen kohteina. Hyvän kielitaidon omaaminen on
134Valo 1925 ohjelma, 2.
135Ks. esim. Rein, Thiodolf, 1925:Sielutieteen oppikirja. Otava, Helsinki.
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tärkeää, sillä
vieraat kielet avaavat mahdollisuuksia suhteitten solmiamiseen vieraitten
kansojen jäsenten kanssa; mutta myöskin oman kielen tuntemus, sen
moitteeton ja oikea käyttö on tavattoman tärkeätä.136

Virkistys ja urheilu -kategoriaa Valo lupaa käyttää käsittelemään niitä jokapäiväisen
elämän hetkiä, jotka eivät ole varattu työnteolle vaan jouten ololle. Lehti lupaa selostaa
erilaisia urheilulajeja niin kotimaasta kuin muualta, partio- ja leirielämän esittelyä sekä
täydellisen piirustuskurssin. Jo lähtökohtaisesti kategoria ei vaikuta järin tieteelliseltä,
mikä paljastuu osittain totuudelliseksi. Menestys-kategoriaa Valon ohjelma ei itsessään
avaa, mutta ohjelman kokonaisviesti huokuu yksinkertaista sanomaa: Tieto on valtaa ja
menestys seuraa tietoa.137
Mitä

pienempi

se

välttämättömämpää

kaupunki
meidän

on

tai

kylä

päästä

on,

missä

elämme,

tietämättömyydestämme

sitä
ja

kokemuksien puutteesta. - - Se [Valo] selvittää meille sen, mitä emme
aikaisemmin ole osanneet kuin aavistaa. Se tekee meidät viisaiksi ja
taitaviksi.138

Menestys-kategorian tekstit ovat kaikkein selkeimmin suunnattuja nuorisolle ja laadittu
etenkin nuorison henkistä kasvatusta varten. Sisällissodan jälkeisessä Suomessa myös
kilpailevat

kustannusyhtiöt,

etenkin

Otava,

pyrkivät

julkaisemaan

kansallista

eheyttämistä ja yleistä tulevaisuudenuskoa herättävää kirjallisuutta.139 Valon Menestyskategoriassa onkin selkeästi nähtävissä kannustava inspiroiva ote ja painotus on oman
potentiaalinsa löytämisellä ja valjastamisella. Artikkeleista löytyy muiden muassa Elbert
Hubbardin suursuosioon maailmalla kohonnut essee Garcialle vietävä viesti140 sekä
useita amerikkalaisen unelman löytäneiden suurmiesten esittelyjä, esimerkkinä Henry
136Valo 1925 ohjelma, 9.
137Lisää Valon kuvailua ks Jäntti 1928, 343 ja Häggman 2001, 308.
138Valo 1925 ohjelma, 1 – 2.
139Tarkka 1980, 24.
140Valo 1928 vihko 85, 1345.
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Ford141. Kokonaisuudessaan kategoriasta välittyy hyvin vahvasti amerikkalainen
optimismi, mikä kuvastaa hyvin kultaisen kaksikymmentäluvun henkeä.
Valon tekijät ovat olleet tietoisia esikuvansa suuresta suosiosta Tanskassa ja Ruotsissa ja
odottivat samanlaista menestystä kotimaisellekin versiolle. 142 Tämän toteutuminen vaati
luonnollisesti pätevää markkinointia. Valon ohjelma onkin hyvin pitkälle hehkutusta
Valon erinomaisuudesta ja laajasta sisällöstä. Hieman kyseenalaisilla laskutekniikoilla
saadaan Valon yhteissivumääräksi huimaavat 10 000 sivua. Näin ollen jokaisesta
kymmenestä kategoriasta muodostuu 1000-sivuinen kokonaisuus. Valon sanoin, ”Se
lienee useimmista ihmisistä kylliksi.”143
Todellisuudessa Valo koostuu sadasta noin 32-sivuisesta vihkosta ja sen yhteenlaskettu
sivumäärä on siis noin 3200 sivua. Toimittajakunta kuitenkin laskee yhden Valon sivun
vastaavan

suunnilleen

kolmea

normaalikokoista

kirjan

sivua,

jolloin

kokonaislukemiston määrä vaikuttaa paljon suuremmalta. Tällainen mainoskikka ei ole
suinkaan tavaton ja sillä on tietokirjallisuuden parissa juurensa jo ensimmäisissä
saksalaisissa tietosanakirjoissa. Joseph Meyerin vuonna 1840 – 1855 julkaisema Das
grosse Conversations-Lexikon für die gebildeten Stände -ensyklopedian hakusanojen
määrän ilmoitettiin olevan huikaseva yksi miljoona. Luonnollisesti väite oli lähempänä
huijausta, sillä mukaan oltiin laskettu jokainen viittaus, jopa sellaiset, joiden ainoa
sisältö oli ohjata lukija toiseen viitteeseen144.145
Valo-lehden hinnan nähtiin ainakin ruotsalaisessa versiossa olleen korkea, mutta
kotimainen lehti pyrki myymään itseään edullisena vaihtoehtona, mitä se epäilemättä
oli.146 Toisessa ilmestyneessä vihkossaan Valo tuo esille kaikille lehtimyyntialan
edustajille tutun argumentin:”Lukisin hirveän mielelläni, mutta ei ole aikaa.” Tähän ja
samalla kysymyksiin Valon hinnasta vastataan korostamalla, että Valo on nimenomaan
kokonaisuus, joka valmistuu neljän vuoden kuluessa. Näin ollen kokonaisuudessaan
luettavaksi tulee alle 4000 Valon sivua , jolloin se merkitsee päivää kohden vain kolmea
141Valo 1927 vihko 65, 1025; Valo 1928 vihko 90, 1409.
142Ks. esim. Tynni-Haavio 1978, 69; Kärnfelt 2000, 261 – 262.
143Valo ohjelma 1925, 15.
144Esimerkiksi ”Realadel ks. Adel”.
145Häkli 1981, 59 – 60.
146Kärnfelt 2000, 262.
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sivua. Tämän määrän lukemiseen kuluu Valon mukaan viisitoista minuuttia. Kun Valon
hinta on vaivaiset 3:50 markkaa kappaleelta, maksaa jokapäiväinen sivistävä lepohetki
vain 25 penniä. Aikalaisten mielestä tämä ei varmaan kuulostanut lainkaan
hassummalta!
Valoa mainostetaan etenkin ensimmäisten vuosikertojen lomassa , mutta vuodesta 1926
eteenpäin itse Valon mainostamisen sijaan lukijoille halutaan kaupata nahkakansia,
joihin Valo voidaan sitoa. Tästä voimme päätellä, että lehdelle on saatu melko
varhaisessa vaiheessa hyvänä pidetty lukijamäärä, eikä lisämainonnalle ei ole ollut
tarvetta. Joissain tapauksissa liian suuret tilaajamäärät saattoivat jopa hirvittää
kustantajaa ja tarkoittaa voittojen menettämistä jostain muualta kuten sesonkimyynnistä.
Tällöin mainontaa ja lehtiasiamiesten toimintaa pyrittiin hillitsemään.147
Joka tapauksessa Valo-lehden voidaan katsoa rakenteeltaan poikkeavan muista
vastaavista, saman aikakauden lehdistä juuri kotimaisuuteen pyrkivän painotuksensa
kautta. Omaa kirjoittajakuntaa käyttänyttä, myös Suomen rajojen ulkopuolisia ja aidosti
monitieteisiä aiheita käsittelevää teosta ei ainakaan WSOY:n katalogista löydy. Näin
ollen uskallan väittää Valon olevan ainutlaatuinen kokeilu ja omalla tavallaan myös
uraauurtava.
2.4. Valo verrattuna WSOY:n yleiseen tietokirjallisuuden julkaisupolitiikkaan
Tietokirjallisuuden julkaisijana WSOY pyrki monipuolisuuteen, vaikka allaolevasta
taulukosta nähdään yhtiölle tärkeänä pidetyn, siveysopillisen kirjallisuuden suuri suosio.
Kustantajana Werner Söderströmille tärkeää oli säilyttää kristillis-siveellinen ote
julkaisutyössä, mutta tietokirjallisuutta julkaistaessa pääpaino oli kansansivistyksellä.
Tietokirjallisuus jakautui eri lajeihin allaolevan taulukon mukaisesti:

147Häkli 1981, 53.
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Werner Söderströmin ja Werner Söderström OY:n julkaisema tietokirjallisuus vuosina 1914-1927
Urheilu ja leikki

32

Maan- ja kansatiede

47

Terveysoppi ja lääketiede

49

Luonnontieteet

82

Elinkeino-elämä ja kotitalous

102

Maatalous

104

Oikeus- ja valtiotiede

115

Kirjallisuushistoria, kielitiede, taide ja musiikki

121

Historia, elämänkerrat ja muistelmat

144

Filosofia, kasvatus- ja siveysoppi
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Taulukko 2148
Tilastoja tarkastellessa on silmiinpistävää terveysopin ja lääketieteen suhteellisen pieni
osuus julkaistusta tietokirjallisuudesta. Vuosina 1904-1913 terveysoppia ja lääketiedettä
käsittelevä tietokirjallisuus oli yhtä vertailulukua korkeammalla, sijalla seitsemän.
Söderström koki tuberkuloosin vastustamisen tärkeänä asiana, ja oletettavasti suuri osa
terveysoppia käsittelevästä kirjallisuudesta on ollut keuhkotautia käsittelevää. Vuonna
1907 Söderströmin aloitteesta jopa masinoitiin laaja ja menestynyt kansalliskeräys
keuhkotaudin vastustamiseksi.149Onnistuneet kampanjat ja tietoisuus keuhkotaudin
vaaroista ovat voineet olla vaikuttamassa yleisesti terveysopin julkaisemisen
vähenemiseen vuoden 1914 jälkeen. Julkaistu kirjallisuus painottuu myös vahvasti
historiallisten ja filosofisten teosten ja erilaisten muistelmien tuottamiseen.
Vertailupintaa saadaksemme ohessa on Valo-lehdessä käsiteltyjä tieteenaloja samoilla
kriteereillä lajiteltuina:

148Jäntti 1928, 231.
149Jäntti 1928, 201 – 202; 230.
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Valo-lehden artikkeleissa esiintyvät tieteet
Maatalous

4

Urheilu ja leikki

10

Oikeus- ja valtiotiede

18

Elinkeino-elämä ja kotitalous

31

Maan- ja kansatiede

42

lääketiede ja terveysoppi

52

Filosofia, kasvatus- ja siveysoppi

54

Kirjallisuushistoria, kielitiede, taide ja musiikki

62

Luonnontieteet
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Historia, elämänkerrat ja muistelmat
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Taulukko 3:
Tilastoja vertaillessa on hyvä muistaa, että Valo-lehti oli rakenteeltaan ensisijaisesti
käännöslehti,

jolla

kuitenkin

oli

edellämainitusti

suomalainen

toimittaja-

ja

avustajakunta. Yhteisellä sopimuksella tanskalaisesta emolehdestä saatiin kääntää
artikkeleita julkaistavaksi suomalaisessa sisarlehdessä. Tosiasia on kuitenkin se, että
Valo-lehden toimittajakunta sai itse valita käännettävät artikkelit ja myös tuotti 38
prosenttia artikkeleista kotimaisin voimin. Näin ollen pidän oikeutettuna puhua Valossa
julkaistuista artikkeleista siten, että niiden valinnassa, laatimisessa ja julkaisemisessa on
käytetty tietynlaista, tanskalaisesta emolehdestä mahdollisesti poikkeavaa linjaa. Näitä
julkaisupäätöksiä voidaan verrata WSOY:n yleiseen linjaan, jotta voidaan tarkastella
mahdollisia

eroavaisuuksia.

Sekä

WSOY

julkaisupolitiikallaan

että

Valon

toimittajakunta artikkelivalinnoillaan halusivat luoda mahdollisimman monipuolisesti
tieteitä käsittelevän kokonaisuuden, näin ollen käsittelen tilastoja tietynlaisina
vertailukelpoisina.
Valo-lehdessä ylivomainen enemmistö artikkeleista käsittelee historia-aiheita. Tältä osin
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artikkelivalinnat ja -painotukset vastasivat Werner Söderström OY:n yleistä linjaa. Valolehden osalta suurta historia-aiheisten artikkelien määrää selittää se, että monet
artikkeleista käsittelivät useita tieteitä samanaikaisesti. Tästä johtuen esimerkiksi
luonnontieteitä tai kansatieteitä käsittelevissä artikkeleissa oli usein myös aiheiden
historiallista käsittelyä, jolloin laskin niiden kuuluvan molempiin aiheisiin. Lisäksi
Valo-lehdessä oli myös oma aihepiirinsä lähinnä historiaa käsitteleville teemoille (A IV:
Menneet Ajat). Joka tapauksessa on kiistämätön tosiasia, että suurin osa Valo-lehden
artikkeleista käsitteli aiheitaan muistelmien, elämänkertojen tai yleisen historiallisen
tutkimuksen kautta.
Selittävänä tekijänä yleisen julkaisulinjan kuvatunlaiselle painottumiselle löytynee
WSOY:n

tietokirjallisuuden

vuoden

1916

jälkeisestä

kehityksestä.

Yleissivistämispyrkimystä varten oli julkaistu kattavasti tietoa etenkin luonnontieteiden
alalta, mutta puuttuva palanen tuntui löytyvän historiallisten merkkihenkilöiden ja
kansakunnan rakentajien elämänkerroista. Oma Maa-teoksen takana ollut puuhamies E.
G. Palmén toimitti professorikollegoidensa kanssa vuoden 1916 aikana kolme
yleistajuista

merkkihenkilöiden

elämänkertoja

käsittelevää

teosta.

Tämän

Merkkimiehiä-nimellä kulkeneen, viisivuotisen sarjateoksen tilausilmoituksessa tuotiin
esille, että

Suomenkielellä on elämänkertakirjallisuutta tähän saakka ollut niukasti. Se
on ollut tuntuvimpia tämän kirjallisuuden puutteita. Jos odottaisi siihen
parannusta tavallista tietä, saisi ehkä odottaa vuosisadan, ennenkuin
historian

johtohenkilötkään

saisivat

muistomerkkinsä

kirjallisuudessamme.150
Näin ollen WSOY alkoi keskittämään huomiotaan yhä enemmän kansakunnan
rakentamiseen sen historiallisia juuria esittelemällä. Merkkihenkilöitä-sarja nousi
vaatimattomaan menestykseen, mutta osoitti, että suomenkielinen yleisö, joka oli
päässyt tätä ennen tutustumaan lähinnä käytännöllisiä tieteen sovelluksia ja
luonnontieteitä esittelevään tietolukemistoon oli kiinnostunut esi-isistään, sekä
150Jäntti 1928, 341 – 342.
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menestyneistä aikalaisistaan.151
Historialliset suurmiehet ja elämässään menestykseen vaatimattomista lähtökohdista
ponnistaneet suomalaiset olivat Valo-lehdessä hyvin suosittuja aiheita, ja useassa
menestymistä tai talousasioita käsittelevässä artikkelissa oli muutaman sadan sanan
mittaisia

henkilöesittelyjä. Valo-lehden

toimittajakunta

jopa

pyysi

lukijoitaan

lähettämään tekstejä ja tietoja ”menestyneistä ja edistyneistä” ihmisistä. Parhaat tekstit
julkaistiin sellaisinaan artikkelien yhteydessä.152
Merkittäviä muutoksia WSOY:n yleiseen linjaan Valo-lehdestä löytyy koskien etenkin
luonnontieteitä ja terveysoppia. Molempia aihealueita painotetaan huomattavasti
enemmän kuin yleisessä julkaisulinjassa. Artikkelivalinnoissa näitä aihealueita on
suosittu todennäköisesti siveys- ja kasvatusopin kustannuksella. Yleisesti tarkastellen
luonnontieteitä käsittelevät julkaisut olivat WSOY:llä nousussa verrattuna 1904 – 1913
tasoon.153 Taustalla painotuksen nousussa ovat todennäköisesti osittain olleet
lyhytaikaiset sarjajulkaisut sekä uudet nimekkeet, kuten Tiede ja Luonto -lehti (ilm.
1925 – 1927). Kyseinen lehti julkaistiin samoihin aikoihin kuin Valo-lehti, ja oli lähes
suora käännös J. Arthur Thomsonin154 alkuperäisteoksesta.155
On todennäköistä, että luonnontieteitä popularisoivaa kirjallisuutta on tarkasteltavana
aikavälinä julkaistu runsaasti muiden lehtitalojen kustantamana, minkä takia 1900-luvun
alkupuolen kustannusinto ei ole WSOY:llä ollut suuren suuri. Vuosisadan alkupuolen
teos Luonto tieteen valossa oli suuri ponnistus yhtiölle varsinkin, kun samaan aikaan
pyrittiin menestymään ensyklopediamarkkinoilla, sekä vastaamaan muihin yleiseurooppalaisiin aatteisiin.156 Menestyneistä luonnotieteellisistä populaareista teoksista
mainittakoon Luonnon Ystävä -lehti, jota julkaistiin vuodesta 1897 vuoteen 1946 157
151Jäntti 1928, 340 – 343; 360.
152Katso esim. Valo 1925 vihko 11 ja vihko 13.
153Vuosina 1904 – 1913 luonnotieteitä käsittelevä tietokirjallisuus oli vertailuluvultaan yhdeksäntenä,
kun taas vuoteen 1927 mennessä luonnotieteellisen kirjallisuuden volyymi oli nostanut sen
seitsemänneksi.
154Josh Arthur Thomson (1861 – 1933) oli skotlantilainen tieteilijä ja tieteen popularisoija,
koulutukseltaan luonnontieteilijä.
155Jäntti 1928, 380.
156Häggman 2002, 167 – 168.
157Vuodesta 1946 Luonnon Ystävä -lehteä julkaistiin Luonnon Tutkija -nimellä ja hieman muutetulla
sisällöllisellä painotuksella.
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Vanamo-seuran kustantamana.158
Valo-lehden painotukset heijastelevat kuitenkin WSOY:n yleistä kehitystä kohti
suurempaa mielenkiintoa luonnontieteiden popularisointiin. Tämä näkyy myös vuonna
1918 valmistuneen suurteoksen Maapallon eläimistö suosioista. Vuosina 1922 – 1925
kyseinen

sarjajulkaisu

painatettiin

suuren

kysynnän

myötä

uudelleen

ja

täydennettynä.159
Lääketieteen ja terveysopin suuremmat osuudet selittynevät kirjoittajakunnalla sekä
lehden alun perin valistuksellisella lähtöajatuksella. On muistettava, että lehdellä oli
oma erityinen kategoriansa terveysaiheille (B IV: Terveys ja sairaus). Aihetta käsitellään
tutkimuksessani myöhemmässä vaiheessa.
Maataloutta ja oikeus- ja lakiaiheita käsittelevät artikkelit ovat huomattavasti
vähemmän edustettuina Valo-lehdessä kuin yleinen linja antaisi olettaa. Perinteisesti
maataloutta ja muita käytännön aiheita oli Suomessa julkaistu erilaisissa almanakoissa
1700-luvulta lähtien, jopa suomen kielellä. 1800-luvun loppupuolella suosittuja
aihepiirin julkaisuja olivat Maanviljelyslehti ja Maamies, vaikka kumpikaan ei elänyt
niin pitkään kuin vaikkapa vuonna 1921 alkunsa saanut Metsästys ja Kalastus.
Lakiopilliset aiheet olivat suosittuja varsinkin, kun aihepiiri oli tavalliselle kansalle
vaikeatajuista ja suuresti hyödyllistä. Jo Kirjallinen Kuukauslehti (1866 – 1880) käsitteli
talonpoikia ja muita kansalaisia koskevia tärkeitä lainopillisia kysymyksiä ja nousikin
suureen suosioon, kunnes se korvattiin 1880 -luvulla myös samoja aihepiirejä
säännöllisesti käsitelleellä Valvoja -lehdellä.160
Eniten Valo-lehdessä esillä olevat maa- ja metsätalous-aiheet käsittelivät kalastusta ja
kotieläinten sairauksia/loisia ja maatalouteen liittyviä teemoja, kuten kananhoidon
historiaa. Kalastusneuvos Viljo Jääskeläinen kuului Valo-lehden toimittajakuntaan, mikä
selittänee painotusta vesistöihin. Varsinaisia lainopillisia aiheita käsitteleviä artikkeleita
ei Valosta löydy lainkaan. Sen sijaan kansantaloutta ja käytännön asioita, kuten rahan
arvon muodostumista ja globaalien markkinoiden toimintaa käsitteleviä artikkeleita
158Leikola 1991, 179 – 180.
159Jäntti 1928, 380.
160Leikola 1991, 178 – 179.
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löytyy useampia.
2.5. Aidosti monitieteinen lehti
Valo-lehden lupaus käsitellä monipuolisesti eri tieteitä ei jäänyt vain lupauksen tasolle.
Artikkeleita tarkasteltaessa on selkeästi nähtävissä, että toimittajakuntaan kuuluneet
rakensivat suurta tietopankkia lähes kaikista suurimmista aikakauden tieteistä. Lehti
mainosti itseään nelivuotisena yliopistokurssina ja sitä se aidosti pyrki olemaan.161
Useat artikkeleista yhdistelivät tieteenaloja ja muodostuvat välillä hyvinkin moderneja
ja viihdyttäviä, monitieteisiä kokonaisuuksia. Osa artikkeleista edusti selkeästi yhtä
spesifiä tieteenalaa. Tämän lisäksi Valon artikkeleista osa ei välttämättä käsitellyt
aihetta, joka nykystandardein käsitettäisiin tieteeksi. Näistä esimerkkinä metsästystä,
kalastusta tai muuta harrastustoiminnaksi laskettavaa käsittelevät kirjoitukset. Ajan
henkeen kuuluen olen kuitenkin laskenut ne kuuluvaksi niitä lähellä oleviin
tieteenaloihin, kuten liikuntatiede, kansatiede tai biologia.
Seuraavassa taulukossa nähdään kootusti Valo-lehden artikkeleissa käsitellyt tieteenalat.
Valon

sisältämät

askartelutehtävät,

tai

muuten

tiedettä

mielestäni

selkeästi

käsittelemättömät artikkelit eivät ole laskettuna taulukkoon.

161Tynni-Haavio 1978, 69.
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Valo-lehden artikkeleissa esiintyneet tieteenalat
Kotitalous
Retoriikka
Kemia
Maatalous
Matematiikka
Maantiede
Runous
Lintutiede
Meteorologia
Etnografia
Liikuntatiede
Anatomia
Tekniikka
Kasvatustiede
Kirjallisuus
Siveysoppi
Arkeologia
Kasvatustiede
Taloushistoria
Fysiikka
Oikeus- ja valtiotiede
Elämänkerrat/Biografiat
Entomologia
Tieteenhistoria
Uskontohistoria
Uskontotiede
Filosofia
Taloustiede
Psykologia/sielutiede
Antropologia/kansatiede
Kielitiede
Lääketiede ja terveysoppi
Biologia
Yleinen historia

2
2
2

4
5
5
6
7
7
8
8

11
11
11
12
12
13
15
15
17
18
19
20
21
21

0

25
27
29

34
37

20

42

52
53

40

101
60

80

100

tieteenalaa käsittelevien artikkelien lukumäärä

Taulukko 4.
Kuten taulukosta selkeästi voidaan nähdä, suurimmassa osassa Valon artikkeleista
käsitellään jollain tavoin historiaa. Tämä johtuu siitä, että useissa artikkeleissa aiheen
tarkastelu aloitetaan historiallisella ingressillä tai aihe, kuten kansantalouden
kehittyminen tai japanilaisten

lasten

kasvatus

pitävät sisällään historiallisen

kehityskaaren. Tämä taulukko osoittaakin ensisijaisesti, montako kertaa kyseinen
tieteenala on artikkeleissa tullut esille.
Esimerkkinä taulukon rakentamisen logiikasta käytän artikkelia Maailmankaupan
tärkeimmät tavaralajit,162 jonka on kirjoittanut Martti Kovero. Olen koodannut
artikkelin sen sisältämien tieteenalojen sekä siinä käytetyn tyylin ja sisällöllisten
162Valo 1925 vihko 30, 449.
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elementtien perusteella. Artikkeli on osa useammasta artikkelista koostuvaa
kokonaisuutta, jossa esitellään lukijalle maailmankaupan tärkeimpiä tuotteita, kuten
kumi ja öljy. Kyseinen artikkeli käsittelee paperin tuotantoa ja merkitystä globaalille
kaupankäynnille.
Artikkeli käsittelee pääosin taloustieteitä, erityisesti kansantaloustiedettä. Mukana on
kuitenkin katsaus paperin tuotannon ja myynnin historiaan, jolloin artikkelista löytyy
myös taloushistoriallinen pohjavire. Näin ollen kyseinen artikkeli koodataan kuuluvaksi
sekä talous- että historiatieteisiin.
Taulukon tarkoitus on siis tuoda esiin, mitä tieteitä artikkeleissä käsiteltiin ja kuinka
suuressa määrin. Aikaisempi taulukko (taulukko 3) esittelee kootusti Valo-lehden
tieteenaloja jaettuna suurempiin kokonaisuuksiin, kuten luonnontieteisiin. Kyseisessä
taulukossa luonnotieteisiin on laskettu kuuluvaksi esimerkiksi biologiaa, meteorologiaa
ja fysiikkaa käsittelevät artikkelit ilman päällekkäisyyksiä so. jos artikkeli käsittelee
biologiaa ja fysiikkaa, se lasketaan luonnontieteet-yläkategoriaan vain kerran. Oheisessa
taulukossa (taulukko 4) samainen artikkeli laskettaisiin kuuluvaksi sekä biologiaan, että
fysiikkaan. Tästä johtuen taulukon mukaan ei ole tarkoitus laskea artikkelien
absoluuttista lukumäärää (n=502).
Yleisesti ottaen Valo-lehden artikkelien tieteenalat kattavat nykyistenkin määritelmien
mukaan varsin monipuolisen osan tiedemaailman antimista. Lehden kymmenen
kategoriaa muodostavat suhteellisen yhtenäisen kokonaisuuden, ainoana poikkeuksena
B V: Virkistys ja urheilu, jonka sisältö koostuu hyvin vaihtelevan sisältöisistä
artikkeleista. Yhdistävänä tekijänä muiden muassa lintutiedettä, shakkia, radion
toimintafunktioita ja elokuvan historiaa käsittelevissä artikkeleissa lienee niiden
linkittyminen vapaa-aikaan. Sisällöltään artikkelit eivät kuitenkaan joitakin poikkeuksia
lukuunottamatta käsittele varsinaisesti tiedettä ja voisin kuvitella niiden sopineen
sisällöksi esimerkiksi aikakauden kulttuurilehtiin kuten Valon kanssa samoihin aikoihin
ilmestynyt Panu163.
Valo-lehden artikkelit eivät myöskään rajoittuneet omiin kategorioihinsa. Esimerkiksi A
163Panu-lehti ilmestyi vuosina 1924 – 1926 ja sen päätoimittajana Valon tavoin toimi Martti Haavio.
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II: Ihmiselämä -kategoriassa saattoi hyvinkin olla antropologiaa, historiaa, filosofiaa ja
psykologiaa käsitteleviä artikkeleita, mutta samoja tieteenaloja saatettiin varsin
vaivattomasti käsitellä myös A IV: Menneet ajat -kategoriassa, tai osittain jopa A III:
Luonto

-kategoriassa.

Tällainen

tieteenalarajoja

rikkova

lähestyminen

on

parhaimmillaan viihdyttävää, mutta aika ajoin sekoittaa kokonaisuutta. On myös
otettava huomioon, että 1920-luvulla tieteenalojen jakolinjat eivät olleet samanlaiset
kuin nykypäivänä, joten on hyvin mahdollista etteivät aikalaiset panneet pahakseen.
Päätoimittaja Martti Haavion muistelmista on luettavissa, että Valon toimittamista usein
varjosti kiire ja kova työmäärä. Artikkeleille oli usein vaikea löytää kääntäjiä, eivätkä
käännökset aina miellyttäneet Haaviota.164 Tällaisen ympäristön huomioon ottaen on
helppo ajatella osan artikkeleista olleen sen verran vaikeasti määriteltävissä, että niiden
kategorisoinnista tuli toissijaista lehden täyttämisen suhteen.
Hyönteisiä, lintuja ja Fredrik Suuri
Valon viimeisestä vuosikerrasta on jopa havaittavissa tietynlaista ”taisteluväsymystä”.
Aiheet pyörivät samojen teemojen ympärillä ja osittain toistavat itseään. Toistuvista
aiheista yksi näkyvimpiä on hyönteistieteeseen, entomologiaan kuuluneet artikkelit.
Kahdestakymmenestä artikkelista huomattava osa käsitteli muurahaisia, matoja ja
hämähäkkejä, joiden ominaisuuksia, yhteiskuntia ja tekemisiä esiteltiin väsymykseen
asti. B II: Eläinten maailma -kategorian viidestäkymmenestä artikkelista suurin osa
käsittelee hyönteisiä. Esimerkkeinä artikkelit kuten Muurahaiset uudisasukkaina165,
Muurahaisten aikaansaannoksia166 ja Hyönteisten sielunelämä167, joissa kaikissa
käsitellään Suomessa tavattavia hyönteisiä.
Ilmiö kiinnittynee laajempaan kontekstiin. Suomessa kasvi- ja eläinmaailman, ja
samalla hyönteisten tutkiminen ja lajittelu kuului läheisesti kansakunnan rakentamisen
aatteisiin. Jo vuonna 1821 perustettu tiedeseura Societas pro Fauna et Flora Fennica
(SFFF) pyrki selvittämään silloisen nuoren suurruhtinaskunnan ainutlaatuista luontoa ja
164Tynni-Haavio 1978, 70.
165Valo 1928 vihko 94, 1479.
166Valo 1925 vihko 10, 135.
167Valo 1928 vihko 90, 1414.
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eläimistöä. Työ nähtiin vahvana tekijänä Suomen ja suomalaisuuden identifioinnissa ja
lujittamisessa. Suomen ainutlaatuisella kansalla katsottiin olevan myös ainutlaatuinen
luonto, ja 1900-luvulle tultaessa Helsingin yliopiston eläin- ja kasvimuseon kokoelmat
sisältivätkin kansainväliselläkin mittapuulla merkittävän aineiston maamme florasta ja
faunasta.168
SFFF:n ja muiden 1800-luvun tiedeseurojen tekemä lajittelutyö suomalaisuuden ja
suomalaisen luonnon monimuotoisuuden esiintuomiseksi sai aikaan myös luonnollisesti
tieteellistä kiinnostusta hyönteistutkimusta kohtaan. Ensimmäisimpiin suomalaisiin
tiedelehtiin kuulunut Acta Societatis Scientiarum Fennicae julkaisi ensimmäisessä
niteessään vuonna 1842 useampia entomologisia169 tutkimuksia.170
Myös 1900-luvun kuluessa kiinnostus ympäristön lajistoon säilyi tutkijoiden ja
harrastelijoiden piirissä.171 Valo-lehdessä hyönteisten maailma koosti suuren osan
biologiaa käsittelevistä artikkeleista ja onkin hyvä pohtia, liekö muurahaisten ja muiden
kotimaisten hyönteisten esittelyssä ollut myös oma, suhteellisen nuorta itsenäistä
Suomea ja sen omalaatuisuutta kartoittava tehtävä. Joka tapauksessa toimittajakunnan
julkaisupäätökset kertovat siitä, että hyönteistutkimus ja -harrastus olivat suosiossa vielä
1920-luvulla ja niiden pitkät tutkimusperinteet heijastuivat myös kansantajuiseen
tiedejulkaisuun.
Toinen toistuva teema luontoa ja eläimistöä käsittelevissä artikkeleissa on kiinnostus
lintuihin. Suoraan lintuja käsitteleviä artikkeleita on biologiaa käsittelevistä artikkeleista
seitsemän, ja niissä keskitytään yleensä pelkästään Suomen lintuihin. WSOY:n
julkaisutoiminnassa linnut kiinnostivat samoin perustein kuin muidenkin eliöiden
tutkimus ja todennäköisesti syynä Valo-lehden suhteellisen runsaisiin lintutieteellisiin
artikkeleihin piilee toimittajakunnassa. Kirjoittajiin kuului muiden muassa Kaarlo
Eemeli Kivirikko, joka toimi Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtajana
vuosina 1926 – 1936 ja oli aikanaan tunnettu lintutieteilijä ja lintujen täyttäjä.172
168Heikkilä 2002, 573.
169Lehdessä julkaisivat aiheesta muiden muassa SFFF:n perustajana pidetty professori C. R. Sahlberg ja
kreivi C. G. Mannerheim.
170Leikola 1991, 162 – 163.
171Heikkilä 2002, 573.
172Leikola 2005, 233.
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Kivirikko päätoimitti Valon kanssa yhtäaikaisesti Maapallon eläimistöä sekä julkaisi
vuonna 1926 – 1927 kaksiosaisen teoksen Suomen linnut. Valossa hän julkaisi muiden
muassa Lintumaailma nurmijärven rannoilla173, ja Talvinen eläinmaailma Metsolassa174,
jotka molemmat kuvaavat eläimistön lisäksi myös suomalaista ympäristöä. Epäilemättä
WSOY:n halu julkaista eläimistöä käsittelevää kirjallisuutta on vaikuttanut myös Valon
julkaisuvalintoihin sekä Kivirikon kautta myös asiantuntijakirjoittajien valintoihin.175
Viimeisten Valo-vihkojen lomasta tarkka lukija löytää myös sisällöllistä toistoa.
Esimerkiksi Fredrik Suuresta176 kertovia artikkeleita julkaistiin hyvin pitkälle
samansisältöisinä kolmin kappalein177. Vaikkakin historia-aiheita kokonaisuutena
tarkastellessa kolme artikkelia ei ole paljon, on kuitenkin mielenkiintoista pohtia, miksi
yhdelle henkilölle on omistettu useampi artikkeli samasta aihepiiristä. Mitään suoraa
historiallista yhteyttä Fredrik Suuren ja Suomen tai Tanskan välillä ei ole helposti
löydettävissä.
Artikkelien kirjoittajana on todennäköisesti toiminut tanskalainen historiantutkija ja
pedagogi Theodor Alfred Müller178 (1865 – 1950), jonka nimikirjaimet ”Th. A. Müller”
löytyvät yhdestä artikkelista. Sisällöltään artikkelit ylistävät Fredrik Suurta hienona
valtiomiehenä ja johtajana, sekä kansan syviä rivejä kunniottaneena valistuneena
valtiaana. Suositussa Mikael Soinisen ja Alpo Noposen kansakoulujen yleisen historian
oppikirjassa joka alunperin otettiin käyttöön vuonna 1915 Fredrik Suuri saa peräti neljä
sivua palstatilaa. Häntä luonnehditaan hallitsijana muiden muassa näin:
Hän [Fredrik Suuri] saattoikin maidensa hallituksen niin hyvään kuntoon,
että siitä alkaen Preussin hallinto ja oikeudenhoito ovat olleet mallina
muille maille. Hyvän hallinnon seurauksena oli kaupan teollisuuden ja
maanviljelyksen kukoistus sekä yhä kohoava kansansivistys.179
173Valo 1925 vihko 2, 23.
174Valo 1925 vihko 21, 328.
175Jäntti 1928, 380 – 381.
176Fredrik Suuri (1712 – 1786) oli Preussin kuningas, tunnettu hyvänä soturina ja valistuneena
itsevaltiaana.
177”Fredrik Suuri” Valo vihko 79, 1249; ”Fredrik Suuren työ” Valo vihko 97, 1537; ”Fredrik Suuren työ”
Valo vihko 99, 1569.
178Den Store Danske.
179Soininen ja Noponen 1926, 92.
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Samanlaiseen sävyyn Fredrikin ansioita kuvataan myös Valo-lehden Fredrik Suuren työ
-artikkelissa:

- - ruhtinaan tehtävänä ei ollut vain taata alamaisilleen turvallisuus,
oikeudenkäynti, hyvä hallinto ja hyvinvointi, vaan myöskin mielipiteiden
vapaus; siksi hänen ensimmäiset määräykset koskivatkin uskonnonvapautta,
painovapautta – vaikkapa kuninkaan kumppuun olisi käyty – ja
turvallisuutta virkamiesten vilipillisyyttä vastaan - - Hän kuului niin
sanottuihin valistuneisiin itsevaltiaihin.180

Sisällöltään oppikirjat ja Valon artikkelit muistuttavat siis hyvin paljon toisiaan.
Kokonaisuudessaan uskonkin Valo-lehden peilanneen sitä, mitä nuoret olivat
oppikirjoistaan tottuneet lukemaan, ja joista heillä oli jo pohjatietoa. Läpi Valon
historiaa käsittelevien artikkelien on nähtävissä samanlainen, hieman aikakauden
oppikirjoja jäljittelevä sisältö: aihevalinnat linkittyivät vahvasti niin sanottuihin
perinteisen historian tutkimuksen aiheisiin, kuten vanhoihin korkeakulttuureihin.
Aikakauden oppikirjoja ja Valoa vertaillessa on nähtävissä sekä uskonnon historian, että
yleisen historian aihevalinnoissa samankaltaisuutta. Antiikin Rooma, Egypti, Kreikka,
Raamatun ajan tapahtumat sekä kristinuskon leviäminen ovat suosittuja ja useasti
käsiteltäviä aiheita. Varsinainen Egypti-innostus oli jo 1800-luvun päätyttyä laantunut,
enkä näe artikkelivalintojen antiikkiin ja muinaishistoriaan kohdentamiselle muita selviä
syitä kuin tunnistettavuuden ja houkuttelevuuden, joka on syntynyt kouluperinteiden
myötä.
Itse Fredrik Suuren aiheeksi valinnan syynä pidän hänen mainettaan nimenomaan
valistuneena yksinvaltiaana, joka piti kansansivistystä korkeassa arvossa. Kuka
voisikaan sopia paremmaksi maskotiksi sivistyksen valoa kansalle tuovalle lehdelle?
Kuvaavaa Fredrik Suurta käsittelevissä artikkeleissa on myös se, että ne on
kategorisoitu – ei historiaa käsitelleen A IV: Menneet ajat -kategorian alle, vaan A I:
180Valo 1928 vihko 97, 1542.
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Menestys -kategorian alle, jonka artikkelit koostuivat menestyneistä ja elämässään
edistyneistä ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Fredrik Suuri haluttiin tuoda esiin
merkkihenkilönä ja hienona ihmisenä eikä pelkästään historiallisena vaikuttajana. Hänet
nähtiin valistuksen esiintuojana ja painovapauden suosijana, molemmat WSOY:lle
tärkeitä aihepiirejä.
Ikuinen kalenteri ja lukijakilpailuja
Edellä

olevissa

ilmestymisvuosina

tilastoissa

ei

ilmestyneitä

ole

käsitelty

etenkin

Valon

ensimmäisinä

askarteluliitteitä.

Valossa

ilmestymisen

aikana

julkaistiin seuraavat askarteluliitteet:

Ikuinen kalenteri:

Vihkot: 1, 3, 9 ja 32.

Shakkilauta:

Vihkot: 4 ja 6.

Ikiliikkuja:

Vihko 11.

Piirtämislaite:

Vihko 12.

Kahdeksan vankia -askarteluarvoitus:

Vihko 13.

Laskukone:

Vihkot: 14 ja 15.

Kukkarokiikari:

Vihko 10

Taskukello-testit:

Vihko 5.

Etenkin

ensimmäisten

lehtien

osalla

askarteluliitteet

olivat

taatusti

osa

markkinointikampanjaa. Ikuista kalenteria ensimmäistä kertaa esitellessä tuodaan
selkeästi illmi, että myöhemmissä numeroissa saadaan tarvittavat lisäosat, jotta kalenteri
toimii. Näin ollen lehtiasiamiehen tai ystävän näytenumeroksi antama lehti houkuttelee
tilaamaan koko vuosikerran. Joissain tapauksissa askarteluliitteet liittyivät johonkin
lehden artikkeliin, mutta yleensä ne olivat erillisiä kokonaisuuksiaan. Paras esimerkki
lehden artikkeleita myötäilleestä liitteestä lienee shakkilauta, joka liittyi suoraan vihkon
6 artikkeliin Shakki ja sen salaisuudet. Markkinointimielessä askarteluliitteet ovat
taatusti vedonneet nuoreen lukijakuntaan, ja mikä onkaan parempi keino saada lehti
kaupaksi kuin saada perheen pienimmät pyytämään sitä alituiseen lahjaksi.
Martti Haavion siirryttyä pois päätoimittajan paikalta, ei Valo-lehdessä enää juurikaan
ollut ensimmäisen vuosikerran tyyliin askartelutehtäviä tai puuhasivuja. Kansi- ja
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takalehtiä alettiin käyttämään lyhyiden historiaa tai keksintöjä esittelevien tekstien
julkaisemiseen. Toisesta vuosikerrasta lähtien lähes jokaisen vihkon kansilehteä
seuraavalla sivulla oli iso värikuva jostain lehden artikkelin mukaisesta teemasta.
Omalta osaltaan tämän voidaan katsoa kertovan kasvaneesta budjetista lehden
julkaisulle, sillä suuret värikuvat olivat luonnollisesti kalliimpia kuin mustavalkoiset.
Valo järjesti myös lukijoilleen kilpailuja. Kilpailut eivät olleet yhtä yleisiä kuin
askartelusivut,

mutta

ilmeisen suosittuja lukijoiden

keskuudessa. Valo-lehden

lukijakilpailut olivat seuraavia:

Menestys-kilpailu:

Vihko 11.

Mona Lisan hymy:

Vihko 14.

Tilaajakilpailu:

Vihko 14.

Lukija-arvonta:

Vihko 20.

Ensimmäinen kilpailu koski menestyneitä ihmisiä:
Valo julistaa tänään kilpailun: kaikkia kansalaisia kehoitetaan lähettämään
Valolle tietoja suomalaisista henkilöistä, jotka ovat menestyneet. On
yhdentekevää, onko tällainen henkilö kohonnut yhteiskunnan huipulle tai
jäänyt maapitäjän hiljaisuuteen – hänestä täytyy vain voida sanoa: hän on
menestynyt, hän kelpaa esimerkiksi muille.181

Kilpailuun osallistuvien täytyi kirjoittaa maksimissaan kahdensadan sanan pituinen
kuvaus menestyneestä henkilöstä. Parhaasta kirjoituksesta palkinnoksi sai Valon kaikki
neljä vuosikertaa ja kaikista julkaisukelpoisista töistä kirjoittajille maksettiin
kirjoituspalkkio. Ensimmäisen vuosikerran aikana pidettiin myös kilpailu, jossa
kannustettiin Valon uskollisia lukijoita rekrytoimaan lisää tilaajia Valo-lehdelle. Uudet
tilaajat toivat näille ”lukija-asiamiehille” ilmaiset kannet Valo-vihkoihinsa tai
kokonaisia vuosikertoja veloituksetta.
Viimeinen varsinainen kilpailu koski Mona Lisan hymyä. Kuuluisa Da Vincin teos
181 Valo 1925 vihko 11.
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julkaistiin värillisenä Valon vihkon 14 kannessa, ja lukijoita pyydettiin pohtimaan ja
lähettämään

luonnehdintansa

siitä,

minkälaisen

ihmisluonteen

tai

tunnetilan

maailmankuulu hymy pitää sisällään. Mona Lisa -kilpailu poikkesi muista Valo-lehden
kilpailuista siinä, ettei siitä koskaan palkittu voittajaa. Valo-lehden ”asiantuntijaraati”,
joka todennäköisesti koostui toimituskunnasta päätti siteerata vanhaa latinalaisen
sananparren: ”de gustibus no est disputandum.”182 Muiden kilpailujen voittajat
ilmoitettiin vuonna 1926 Valon vihkossa 20.
Kilpailujen lisäksi Valo pyrki aktivoimaan yleisöään muutamaan otteeseen selkeästi
tutkimustarkoituksessa. Vihkossa 18 vuodelta 1925 Valon toimitus pyytää lukijoita
lähettämään vanhoja arkkiveisuja päämajaan Porvooseen. Veisuista oltiin valmiita
maksamaan kohtuullinen korvaus. Samana vuonna lukijoita pyydetään vihkossa 21
lähettämään tietoja vanhoista joululeikeistä ja siitä, miten ennen vanhaan joulua
suomalaisissa kodeissa vietettiin. Kansanperinteen keräämisessä tulee esille Valon
toimittajakunnan AKS183:läiset taustat ja etenkin Haavion kiinnostus suomen kielen ja
tapojen keräämiseen ja säilömiseen.184 Näitä aiheita käsittelen tutkimuksessa
myöhemmin.
2.6. Oliko Valo menestys?
Kaikenlaisessa julkaisutyössä on aina läsnä toiminnan kannattavuus. WSOY oli 1920luvulla Suomen johtava kirjankustantaja, mutta kilpailijat, kuten Otava hengittivät
niskaan, eikä virheisiin ollut varaa. Suuret hankinnat kuten Valo-lehti olivat aina riskejä
ja tilaajamäärien saaminen ja pitäminen korkeana oli erittäin tärkeää. Valo-lehteä oltiin
jo kerran aikaisemmin yritetty Arnold Öhrnbergin toimesta synnyttää, mutta suuria
tilaajamääriä ei todennäköisesti saavutettu ja lehti lakkautettiin, joten varoittavia
esimerkkejä oli olemassa. Pelkästään koko sarjan loppuun saattaminen on todistus
Valon suosiosta.

182 ”Makuasioista ei sovi kiistellä.”
183Akateeminen Karjala-Seura (AKS) oli Suomessa vuosina 1922–1944 toiminut ylioppilaiden ja
akateemisen eliitin muodostama järjestö, jonka tavoitteena oli alun perin Itä-Karjalasta Suomeen
tulleiden pakolaisten avustaminen, sittemmin myös yleisesti heimo-yhteyden, kansallisuustunteen ja
maanpuolustustahdon kohottaminen.
184Tynni-Haavio 1978, 385.
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Yleisesti ottaen WSOY:n kirjanpito oli vielä 1900-luvun alkupuolella sekavaa ja on
hyvin vaikea saada selville yksittäisen, suhteellisen vähän aikaa ilmestyneen lehden
myyntilukuja.185 Tanskassa Frem-lehti oli menestys ja sen painosmääristä löytyy
useampaa tietoa. Yleisin luku lehden painokselle on 80 000 ja tilaajia mainitaan olleen
ensimmäisten kuukausien aikana jopa toista sataa tuhatta, vaikka lehden hinta oli
tanskalaisittain korkea.186 Kotimaisen Valo-lehden tilaajalukuja en ole saanut selville,
mutta viitteitä sen menestyksestä kylläkin. Valon vastaanotto oli WSOY:n näkökulmasta
odotusten mukainen, vaikka samanlaisiin huippulukemiin kuin kansansivistyksen
kehtona pidetyssä Tanskassa ei Suomessa WSOY:n historian kirjoituksen mukaan
päästykään.
Osviittaa Valon menestyksestä antavat sen korkea-arvoiset tukijat. Muiden muassa
Valon ilmestymisen aikainen kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Hupli lausui Valosta
näin:
Erinomainen, niinhyvin suunnittelultaan kuin laadultaan on Valo. Mitään
parempaa ei käsiini ole milloinkaan sattunut. Se on sisältörikas kuin
tietosanakirja, luotettava kuin tieteellinen tutkimus, viehättävä kuin romaani
ja jännittävä kuin seikkailukertomus.187
Valoa

tarkastellessa

löytää

mainintoja

lehden

menestyksestä.

Vuoden

1925

joulusesongin mainostuksen ollessa kiihkeimmillään Valon vihkossa 19 mainostetaan
takakannessa uutta WSOY:n kirjallisuutta. Palménin ja kumppanien teosten seassa
mainitaan myös Valo, jota luonnehditaan huomattavaksi yleissivistysteokseksi, joka on
saavuttanut suuren menekin. Luonnollisesti kirjoittajilla on mielessä Valon myynti,
jolloin kaikkea tietoa menekistä ei tule ykskantaan uskoa. Tapana Valolla oli korostaa
ainutlaatuisuuttaan parhaana tietokirjallisuutena:
Valon viehättävästi kirjoitetut ja vaivattomasti luettavat tietokirjoitukset
ovat yksimielisesti tunnustetut parhaaksi valistuskirjallisuudeksi, mitä
suomenkielellä on saatavissa Se - - tarjoaa lukijalle kaiken sen mehun, mikä
185 Häggman 2001, 155; 276.
186 Ks. esim. Jäntti 1928, 344; Häggman 2001, 310; Tynni-Haavio 1978, 69.
187 Jäntti 1928, 345.
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tiedon kypsään hedelmään sisältyy.188
Valolla oli myös satunnaisesti tapana julkaista lukijoilta saamaansa palautetta. Vihkossa
15 vuodelta 1925 omistetaan kokonainen sivu Iltalehteen Pappenheim-nimimerkillä
kirjoittaneen lukijan palautteelle. Pappenheim tuntuu olevan huolestunut Suomen
kansan villistä luonteesta, ja siitä että puukkoa käytetään ”kukaties enemmän
lähimmäisen raatelemiseen kuin työaseeksi --”189. Sivistyskansaksi Suomen kuitenkin
nostaa hyvä luku- ja kirjoitustaito. Valo-lehti astuu kuvioihin tieteellisen kirjallisuuden
teoista kirjoitettaessa.
- - tieteen kansantajuistuttamisessa tuskin monikaan samankokoinen kansa
kuin me olemme voi osoittaa huomattavimpia tuloksia kuin me voimme. - Uusin

saavutus

tässä

tieteen

kansatajuistuttamisessa

meillä

on

aikakausjulkaisu Valo - -190
Pappenheim kiittelee Valoa siitä, että siinä tietoja annetaan helppotajuisessa ja
havainnollisessa

muodossa,

toisin

kuin

aikaisemmassa

mahtiteoksessa

Tietosanakirjassa, joka luonteeltaan on ymmärrettävästi hakuteos. Merkittävää
palautteessa on se, että siinä ensimmäistä kertaa Valon historiassa mainitaan tieteen
kansantajuistuttaminen. Aikaisemmin Valon ohjelmassa ja muussa mainonnassa on
puhuttu valistamisesta ja sivistämisestä, sekä tiedon jakamisesta kansalle, mutta nyt
ensimmäistä

kertaa

käytetään

muotoa

kansantajuistuttaminen.

Termi

”tieteen

kansantajuistaminen” mainitaan ensimmäistä kertaa vuoden 1925 toiseksi viimeisessä
vihkossa, jossa Valon toista vuosikertaa mainostetaan seuraavin sanoin: ”Valon
tarkoituksena on kansantajuistaa tieteet.”191
Tämä fakta sitoo Valo-lehden kiinteäksi osaksi tieteen kansantajuistamisen perinnettä,
eikä

pelkästään

kansanvalistusjärjestöjen

käytännöllistä

tietoa

korostavia

valistusperinteitä. Voidaan todeta, että tieteen kansantajuistaminen vastaa samaa kuin
termi ”tieteen popularisoiminen”, tai ”populaaritiede”, joka ruotsalaisessa muodossa
”popularvetenskap” ilmestyi kielenkäyttöön niinikään 1920 -luvulla itsenäisenä,
188 Valo 1925 vihko 18, 290.
189 Valo 1925 vihko 15, 257.
190 Ibid.
191 Valo 1925 vihko 12, takakansi.
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varsinaisesta tieteestä erillään olevana genrenä.192
Ehkäpä nimekkäin Valon ystävä esitellään vihkossa numero 75 vuodelta 1928. Vihkossa
mainostetaan alkavaa Valon viimeistä ilmestymisvuotta, ja muistutetaan lukijaa, ettei
suomen kielellä ole ennen ilmestynyt mitään Valoon verrattavaa tietoteosta. Silloinen
entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Kyösti Kallio kirjoittaa Valossa:
On suorastaan onni päästä tutustumaan asiaintuntijain avulla näin
vaivattomasti monien tutkimuksien viimeisiin saavutuksiin. Kun julkaisua
valaisevat vielä hyvät kuvat, jotka osaltaan herättävät innostusta tekstiin
tutustumiseen, niin tarjoaa Valo monipuolisesti ja havainnollisesti tietoa ja
tiedettä kaikille. Jokaisella Valon säteellä on etsijälle arvonsa, ja sentähden
voin sitä suosittaa yksityisille ja kirjastoille.193
Oma lukunsa Valon suosiolle tulee ilmi, kun tarkastelee Valon kilpailujen voittajia ja
heidän asuinpaikkojaan. Vaikka keino ei aukoton olekaan, antaa se silti kuvaa siitä,
mihin porvoolainen lehti on levinnyt. Vihkossa 85 vuodelta 1928 ilmoitetaan voittajia
tilaajien kesken suoritetussa arvonnassa. Onnekkaita löytyy Kemistä ja Oulusta
Helsinkiin ja Karjalaan. Voidaan siis päätellä, että lehti on levinnyt melko tasaisesti sekä
pituus-, että leveyssuunnassa.
Ottaen huomioon levinneisyyden, Valon korkea-arvoiset kannattajat sekä sille annetun
tuen kustantajan taholta, uskallan päätellä, että Valo on ollut ainakin kohtalaisen
suosittu. On totta, että muista samantyylisistä lehdistä kuten Tiede ja Elämä, Ihmeitten
kirja sekä Oma maa on WSOY:n historiassa selkeämpiä mainintoja myyntilukujen ja
painosten osalta.194 Tämän tutkimuksen päätarkoitus ei kuitenkaan ole liiaksi syventyä
lehden vaikutuksiin, vaan sen sisältöön. Tietynlaisena testamenttina Valon suosiolle
toimikoon myös se, että vaikka se tänä päivänä ei ole järin tunnettu tietosanakirjojen ja
populaaritieteellisten julkaisujen seassa, pidetään sitä silti joissain piireissä modernin
tiedelehden esi-isänä.195

192 Kärnfelt 2000, 216.
193 Valo 1928 vihko 75, 1217.
194Jäntti 1928, 426.
195 Ks. esim. Ruuskanen 2009; Jaakkola 2010.
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2.7. Valon kirjoittajat
Valon päätoimittajina toimivat seuraavat henkilöt:

Ensimmäinen vuosikerta 1925 (vihkot 1 – Niilo Liakka, Martti Haavio, Yrjö Karilas
24):
Toinen vuosikerta 1926 (vihkot 25 – 36):

Niilo Liakka, Niilo Kärki.

Kolmas vuosikerta 1927 (vihkot 37 – 49): Niilo Liakka, Niilo Kärki.
Neljäs vuosikerta 1928 (vihkot 75 – 100):

Martti Haavio, Niilo Kärki, Niilo Liakka.

Varsinkin ensimmäisen vuosikerran, eli Valon käynnistämisen yhteydessä Martti
Haavion rooli on korostunut. Niilo Liakka oli Valon toimittamisen aikaan jo
kuudenkymmenen ikäinen, ja vaativassa sosiaaliministerin virassa, eikä hänen
jaksamisensa ollut enää entisenlaista. Keväällä 1924 WSOY:lle rekrytoitu Haavio sai
kannettavakseen kahden lehden aloituksen, Panun ja Valon. Alkuperäinen suunnitelma
oli tehdä lehdistä eräänlainen kokonaisuus, toimitusjohtajan sanoin: ”Panu ja virkistys,
Valo ja valistus.”196 Haavion rooli oli aluksi toimia Panun päätoimittajana, kun taas
Valo-lehden toimittajaksi kaavailtiin F. E. Sillanpäätä. Lopulta Haavio päätyi
toimittamaan ensimmäisen vuoden sekä Panua, että Valoa, mitä hän kirjeenvaihdossaan
sadattelee:197
Täällä on kuivaa kuin yksinäisellä kalliosaarella keskellä Tyyntä
Valtamerta. Olen Panun pää, Valon pää, Kotilieden ilmoitusosasto,
Söderströmin

reklaamitoimisto,

Söderströmin

kirjallinen

osasto

ja

kirjallinen johtaja, v.a. Toimitusjohtaja, Ylin kielenvalvoja jne. jne.
yht'aikaisesti.

S.o. istun

täällä

yksin

toimistossa muitten

ollessa

kesälaitumilla.198
Haavio ei omalla nimellään julkaissut Valossa kovinkaan montaa artikkelia, ja ne harvat
käsittelivät yleensä kansanrunoutta tai -tapoja. Valon toimittamisen jälkeen Haavio
jatkoi uraansa kaunokirjallisuuden parissa, ja suuri yleisö tunteekin hänet paremmin
runoilijanimellä

P.

Mustapää.

Haaviota

ja

muita

1920-luvulla

WSOY:n

196Tynni-Haavio 1978, 60.
197Tynni-Haavio 1978, 60 – 61; Häggman 2002, 306.
198Tynni-Haavio 1978, 71.
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virkailijakunnassa työskennelleitä kutsuttiin yhteisellä nimityksellä, oppiarvoon
katsomatta

”Söderströmin

maistereiksi”

ja

vuosikymmen

tarjosikin

monia

mielenkiintoisia mahdollisuuksia nuorelle ja innostuneelle porukalle. Haavion ja
monien muiden mielestä eräänlainen ”maisterien” johtaja oli Valosta suuren vastuun
ottanut Niilo Kärki, jota toimitusjohtaja Jalmari Jäntti piti jopa toimiston aivoina. Kärki
oli

sairaalloinen

ja

kuoli

nuorena,

jo

34-vuotiaana,

mutta

sai

WSOY:llä

työskennellessään paljon aikaan. Valon toimittaminen lienee hänen kovin työnsä ja
päätoimittamisen

lisäksi

hän

kirjoittikin

lehteen

useita

taloutta

käsitteleviä

artikkeleita.199
Niilo

Liakan

rooli

Valo-lehden

toimittajakunnassa

on

todennäköisesti

ollut

passiivisempi ja läsnäolollaan hän on mahdollisesti tuonut lehdelle uskottavuutta.
Olihan mies Kansanvalistusseuran pitkäaikainen sihteeri ja tärkeissä poliittisissa
viroissa.200 Omalla nimellään hän julkaisi Valossa vain yhden artikkelin, Suomen
talonpojan nousu201, jossa hän esitteli suomalaisen talonpoikaisväestön vaiheita ja
kohoamista poliittiseksi voimaksi.
Kuten aikaisemmin on tuotu ilmi, Valossa ei tyydytty pelkästään käännösteksteihin,
vaan yli kolmannes artikkeleista oli kotimaisin asiantuntijavoimin kirjoitettu. Mukana
laajassa toimittajakunnassa oli etenkin nuoren polven tutkijalupauksia, jotka monet
jäivät historiaan tieteenalansa kärkiniminä. Kokonaisuudessaan Valon 190:llä kotimaisin
voimin kirjoitetulla artikkelilla oli 98 kirjoittajaa.202 Muutamista toistuvista kirjoittajista
on hyvä mainita esimerkiksi kieliasioista kirjoittanut Lauri Hakulinen, jonka taitavasti
kirjoitetut, lähes pakinalliset pohdinnat suomen kielestä sekä valaisevat artikkelit
erilaisten sanontojen synnystä olivat Kielet -osion helmiä. Hakulinen toimi Valon
toimittamisen aikana Kallion yhteiskoulun suomen kielen opettajana sekä oli aktiivisesti
mukana Sanakirjasäätiön toiminnassa. Vuonna 1924 perustetun säätiön tavoitteena oli
laatia Suomen murteiden sanakirja, mikä selittää Hakulisen artikkelien pyörimisen
murresanojen ja erilaisten sanontojen merkitysten ympärillä.

199Häggman 2002, 306; 309 – 310; Ks. myös Tynni-Haavio 1978, 38 – 40.
200Mäkinen 2005, 112 –113.
201Valo 1926? vihko 63, 993.
202Tanskalaisia kirjoittajia mainitaan nimeltä 15.
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Myöhempinä vuosinaan Hakulinen toimi muiden muassa suomen kielen professorina
Helsingin

yliopistossa.203

Martti

Haavio

ja

Hakulinen

tunsivat

toisensa

jo

oppikouluajoilta ja etenkin Valon ensimmäisen vuosikerran aikana Hakulinen oli
kultaakin arvokkaampi kääntäjä sekä tekstin tuottaja, mikä käy ilmi Haavion ja
Hakulisen kirjeenvaihdosta. Seuraava ote on Haavion kirjeestä Hakuliselle ja koskee
dosentti Martti Rapolalle työstettäväksi lähetettyjä kieliartikkeleita:
Martti Haavio Lauri Hakuliselle 22.6. 1925:
Se Rapola otti ja palautti ne Valon artikkelit sanaakaan selitykseksi
mainitsematta. Nyt olen siis julmetussa pulassa. Jos Sinulla on joskus aikaa,
etkö tahtoisi ryhtyä tuumailemaan jotakin sopivaa taas. - - Kun otat
huomioon, että olet ainoa muukalainen, jolla on mahdollisuutta ja kykyä
kirjoittaa tämäntapaista, niin toivon, että esiinnyt kiristeliäänä ja vaadit
hinnan, mikä ylittää rohkeimmatkin toiveesi. Maksan edes kummeksivatta
silmänmuljauksitta.204

Toinen Lauri, nimittäin Pihkala, oli myös ahkera Valon kirjoittaja. Urheilu- ja
reippailumiehenä ”Tahko” kirjoitti erityisesti murtomaahiihdosta ja urheilun historiasta.
Samanmielisiä aihepiirejä Pihkalan kanssa käsitteli urheilutoimittajana uransa luonut
Martti Jukola, ja epäilemättä molempien sekä koko Valon toimituksen tahtotila oli ollut
Pariisin vuoden 1924 olympialaisten siivittämän urheiluinnostuksen hyödyntäminen.205
Ahkerin kirjoittaja oli toimituskuntaan aktiivisesti kuulunut Yrjö Karilas, jonka
kymmenen omalla nimellä julkaistua kirjoitusta ehkäpä parhaiten kuvasivat Werner
Söderströmin kristillis-siveellistä valistushenkeä. Karilas kirjoitti eritysesti

poikien

harrastuksista ja erilaisia kansallisromantiikan elähdyttämiä matkakertomuksia ja
-kuvauksia. Taustalla aiheen valinnoissa on epäilemättä ollut vuonna 1924 ilmestynyt,
Karilaan tekemä jättisuosioon noussut Pikkujättiläinen – tietokirja nuorisolle,
muistikirja aikuisille ja ohjekirja itseopiskelijoille, joka sisälsi samanhenkistä nuorison
opastamista oikeanlaiseen, reippaaseen elämään ja luonnon tutkimiseen. 206
203 Leino 2004, 496.
204 Tynni-Haavio 1978, 71.
205 Ks. esim. Jäntti 1928, 441.
206 Häggman 2001, 368 – 369.

67

Omana aikanaan ehkääpä kovanimisin Valon tiedemies-kirjoittajista oli vuodesta 1921
bakterologian ja serologian professorina Helsingin yliopistossa toiminut arkkiatri
Osvald Streng. Hänen kirjoittamansa artikkeli Bakteerit ja seerumit207 kuvastaa hyvin
hänen ominta osaamistaan ja Valo-lehden ehkäpä puhtainta tieteellisten tulosten
viestintää. Toinen merkittävä tiedemies-kirjoittaja V. A. Heiskanen kirjoitti Valo-lehteen
fysiikkaa ja avaruutta käsitteleviä artikkeleita, kuten Mitä on valo?208. Heiskanen oli
aikanaan maailman johtavia geodeetteja ja sai muiden muassa arvostetun American
Geophysical Unionin kultaisen Bowie-mitalin. Hänet tunnetaan myös Ursan edeltäjän,
tähtitieteen

harrastajain

yhdistyksen

perustajana

ja

innokkaana

tieteen

kansantajuistajana.209
Kirjoittajista on vielä hyvä mainita filosofi Erik Ahlman, joka kirjoitti erityisesti
etiikkaa ja käyttäytymissääntöjä käsitteleviä artikkeleja. Kirjoituksista huokuu 1920luvun porvariston hillitty charmi, mutta myös hyvin ankara valistusajatus ja tarve
opettaa lehden lukija käyttäytymään moninaisten normien ja etikettien mukaisesti.
Valo piti sanansa
Loppujen lopuksi Valo-lehti vastaa sisällöltään hyvin pitkälle ohjelmassa luvattua. Se
käsittelee melkein kaikkia aikansa tieteitä, ja pyrkii rakentamaan systemaattisen
kokonaisuuden. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta se myös tässä välttävästi
onnistuukin. Kotimaiset kirjoittajat ovat tieteenalojensa kärkeä ja sisällöstä huomaa, että
toimittajakunta oli ammattimaista. High science -perinteen mukainen tieteen
sivustakatsonta on vahvasti läsnä artikkeleissa, mutta nähtävissä on Haavion
toimituskautena myös pyrkimyksiä lukijoiden aktivoimiseen kilpailujen ja jopa
tutkimusmateriaalin lähettämisen kautta. Parhaassa tapauksessa lukijoiden omia tekstejä
julkaistiin. Näiltä osilta voidaan lehden katsoa olemkseltaan paikoitellen kuuluneen
myös low science -perinteeseen, jossa lukija oli tekemisen kohteen lisäksi myös tekijä
itsessään.

207Valo 1926 vihko 42, 661.
208Valo 1927 vihko 51, 816.
209Markkanen 2004, 698 – 699.
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Painotuksiltaan lehti lähestyy yleistä WSOY:n tietokirjallisuuden linjaa, eivätkä valinnat
sinänsä sisällä suuria yllätyksiä tai ajankuvaan kuulumattomia esiintuloja. Seuraavassa
pääluvussa käsittelen syvemmin Valo-lehden artikkeleita jakamalla ne teemoihin, joista
erittelen tarkoitusperiä ja historiallisia taustoja, sekä sidon niitä tiukemmin aikansa
kontekstiin. Määrällisen analyysin valossa voidaan sanoa, että Valo-lehti oli erityisen
monipuolinen tiedelehti, joka mitä todennäköisimmin sai kerättyä laajahkon
lukijakunnan ja toimi esimerkkinä monitieteisestä tiedelehdestä luonnontieteellisteknillisten julkaisujen valloittamana aikana.
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3. VALO-LEHTI TEEMOITELTUNA
Valo-lehden ohjelmallisena tavoitteena oli tuoda valoa ja sivistystä Suomen kansalle.
Tämä jalo tavoite haluttiin saavuttaa nelivuotisella ”sivistyskurssilla”, johon kuului
yhteensä sata vihkoa ja 3600 sivua tekstiä monipuolisista aihepiireistä. Olemukseltaan
lehti halusi tunnistautua tiede-lehdeksi, mutta syvempi tarkastelu osoittaa tieteellisen
tiedon lisäksi myös muita sisältöjä. Viihteellisyyden ja hyödyn välillä käytävä
tasapainottelu tuo näkyviin myös valistukseen ja poliittiseen vaikuttavuuteen liittyviä
tekijöitä.
3.1. Teemat ja niiden sisällöt
Valo-lehden läpileikkaus on hyvä aloittaa metodina käyttämäni teemoittelun esittelystä.
Valo itse jakaa artikkelinsa kymmeneen kategoriaan, mutta itse käytän teemoitteluni
pohjana sisällöstä nousevia, yhteneviä tieteen alasta riippumattomia piirteitä.
Näitä teemoja ovat:
Tieteellinen
Poliittinen agenda
Kansansivistys/valistustyö
Viihde/käytäntö
Tieteellinen -teemaan kuuluvat artikkelit, joissa pääosassa selkeästi on tiede, sen tekijät
ja tieteen toimintamenetelmät. Artikkeleihin kuuluvat kirjoitukset, joissa esitellään
ajankohtaisia tieteen tuloksia tai kehityssuuntia, ja joista voi selkeästi yksilöidä yhden
tai useamman tieteenalan. Tässä teemassa esiin nousevat yhtäläisyydet Ranskalaiseen
high science -tiedeviestintäperinteeseen, jossa tiedettä haluttiin ikään kuin seurata
sivusta, pukea tiede muotoon, jossa sen ymmärtää tavallinen, tiedeyhteisön
ulkopuolinen jäsen.
Poliittinen agenda -teeman alle sijoittuvat artikkelit, joissa on nähtävissä pyrkimys
vaikuttaa aikakauden poliittisiin oloihin. Lasken tämän teeman alle myös artikkelit,
joissa aktiivisesti mainostetaan jotain ”ei-poliittista” liikettä, kuten partiotoimintaa.
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Suurimpana tekijänä

tämän teeman

artikkeleissa on Valon toimittajakunnan

linkittyminen muiden muassa AKS:n ja Nuoren Voiman liittoon. Poliittinen agenda
täytyykin

tässä

yhteydessä

ymmärtää

pyrkimyksenä

joko

implisiittisesti

tai

eksplisiittisesti tarjota ajattelumallia, tai toimintaa, josta teoksen julkaisija tai artikkelin
kirjoittaja jollain tavalla hyötyisi. Tässä mielessä teemaan kuuluvat vahvasti myös
markkinointi ja mainostus.
Kansansivistys/Valistustyö -teeman alle luetut artikkelit linkittyvät merkityksiltään
edellämainittuun poliittisen agendan teemaan. Erona pidän kuitenkin sitä, että
kansansivistykseksi luokittelemani artikkelit eivät piilota viestejään yhtä syvälle, kuin
poliittisen agendan omaavat artikkelit. Valistavaa tekstiä viljelevät artikkelit pyrkivät
kasvattamaan lukijoistaan sivistyneempiä ja avarakatseisempia kansalaisia, jotka voivat
tehdä yksityiset ja yhteiskunnalliset päätöksensä tieteelliseen tietoon pohjaten.
On mahdollista argumentoida, että jo pelkästään tieteestä kirjoittaminen on
valistustyötä,

ja

näin

varmasti

onkin.

Ensimmäisessä

pääluvussa

esitellyssä

ruotsalaisessa tiedeviestintä-perinteessä kansansivistysliikkeen tärkeänä osana nähtiin
tieteen kansantajuistaminen. Yleisen äänioikeuden myötä oli tärkeää taistella etenkin
vasemmistolaista vallankumousretoriikkaa vastaan, ja parhaana aseena tässä työssä
pidettiin rationaalisen, tieteeseen perustuvan maailmankuvan luomista. Tällöin kansa ei
olisi niin helposti agitoitavissa ja kykenisi itsenäisempään päätöksentekoon.210
Suuren kustantajan julkaisemana lehtenä Valolla oli iso tilaajakunta ja täten
mahdollisuus tavoittaa sekä maantieteellisesti että demografisesti laaja lukijakunta. Näin
ollen kansansivistyksen välineenä lehti on varmasti ollut oivallinen. Tärkeänä osana
teemaa ovat myöskin menestyneiden ihmisten elämänkerrat ja heistä kertovat artikkelit,
joiden tarkoituksena tuntuu olevan inspiroida ja kannustaa lukijaa parempiin
suorituksiin elämässään.
Viihde/käytäntö -teemaan kuuluvat artikkelit, jotka eivät varsinaisesti kuvaa tieteellistä
toimintaa, vaan pyörivät sen lähimaastossa. Näitä ovat esimerkiksi attraktioita, kuten
valokuvaamista ja elokuvan tekemistä käsittelevät artikkelit, sekä käytännöllisiä
210Kärnfelt 2009, 180 – 182.
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vinkkejä kuten energiansäästöä ja kotiapteekin koostamista esittelevät kirjoitukset.
Käytännöllisiksi lasken myös artikkelit, joissa selkeästi opetetaan jotain uutta taitoa,
kuten kieltä tai ensi-apua. Oma lukunsa teemassa on eksotiikalla ja matkakertomuksilla
herkuttelevilla artikkeleilla, jotka sellaisenaan ovat toki löyhästi osana maantieteellistä
diskurssia, mutta jäävät ilmaisussaan vahvasti proosan puolelle. Viihde-kategoriaan
kuuluvat myös etenkin Valon ensimmäisten vuosikertojen mukana julkaistut liitteet,
kuten ikuinen kalenteri ja shakkilauta nappuloineen.
Teemoittelijana minulla on iso rooli aineistoni tulkitsijana. Metodisena keinona
teemoittelu on vahvasti tekijän kokemuksista ja tulkinnasta riippuvaista, eikä sama
aineisto eri lukijalla todennäköisesti tuottaisi vastaavia teemoja. 211 Tästä huolimatta
aineiston

pilkkominen

edellämainittuihin

kategorioihin

on

perusteltua,

kuten

jatkoanalyysini tulee osoittamaan.
Teemoittelua helpottavassa sisällönanalyysissä käytän seuraavaa kysymystaulukkoa,
jonka avulla pyrin tunnistamaan artikkelien pääteemat, sekä erittelemään niiden sisältöä:
1. Mainitaanko tekstissä uutta tutkimusta, tutkijoita tai testiasetelmia.
2. Onko teksti monitieteistä.
3. Mainitaanko tekstissä Suomessa tai muissa valtioissa vaikuttavia poliittisia
liikkeitä tai aatteita.
4. Pyritäänkö tekstissä markkinoimaan tai esittelemään tiettyä suuntausta,
ryhmittymää tai liikettä.
5. Käsitteleekö teksti lukijaa yhdenvertaisena vai alempitasoisena.
6. Pyritäänkö lukijaa kasvattamaan tai pyritäänkö lukijalle opettamaan tiettyjä
käytännön taitoja.
7. Onko teksti selkeästi proosallista tai tähtääkö se viihteellisyyteen.
8. Onko teksti selkeästi tieteellistä/oppikirjamaista.
9. Onko artikkeli kuvitettu, ja miten se on kuvitettu.
10. Millaiselle yleisölle artikkeli on kohdistettu.

211Eskola & Suoranta 1998, 156 – 157.
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Artikkelit ovat harvoin vain yhden teeman alaisia, ja monessa tapauksessa samassa
kirjoituksessa

on

elementtejä

useasta

eri

kategoriasta.

Esimerkiksi

kansansivistyksellisen teeman artikkeleissa on usein kyse myöskin poliittisesta
vaikuttamisesta ja vice versa. Näissä tapauksissa aineiston koodaamisessa käytetyt
sisällölliset ja muodolliset elementit nousevat tärkeään rooliin; mikä teemoista on
alleviivattava primäärinä, ja miksi? Nämä valinnat jäävät tutkimuksen tekijän
harkinnan, aikakauden kontekstualisoinnin ja historiallisen taustan määrittelemiksi.
Teemoittelun mukaiset artikkelijakaumat näkyvät seuraavassa tilastossa:

Valo-lehdessä esiintyvät artikkelit teemoittain
Määrittelemätön

9

Poliittinen agenda
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Viihde/käytäntö

102

Kansansivistys/valistustyö

156

Tieteellinen

163
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Taulukko 5.
Kuten näemme, suurin osa Valo-lehden artikkeleista

voidaan laskea tieteelliseen

teemaan kuuluviksi. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, onhan lehti vahvasti profiloitunut
nimenomaan tiedelehdeksi. Aikaisemmassa pääluvussa esillä olleet tieteenalat
käsitellään paikoitellen hyvinkin syvällisesti ja osassa liikutaan aivan uusimpien
tutkimustietojen pinnassa.
Toiseksi pienellä marginaalilla tulee kansanvalistus/sivistys -teema, joka ei sekään yllätä
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ottaen huomioon Valo-lehden ohjelman ja siinä olleen lupauksen Valon sivistävästä
vaikutuksesta. Suurin osa näistä artikkeleista pyrkii jollain tapaa kasvattamaan ja
koulimaan lukijaa elon tiellä, ja ne vastaavat näkemyksiltään hyvin WSOY:n kristillissiveellistä linjaa. Mistään jumalanpelon tuputtamisesta ei kuitenkaan ole kyse, vaan
artikkeleissa pohditaan oikeanlaista elämää ja itsensä voittamista lähinnä filosofian
kaapuun puettuna.
Viihde/käytäntö -teeman artikkelit nousivat volyymiltään korkeaksi, mikä kertoo
selkeästä painotuksesta tekstin luettavuuteen ja viihdearvoon – olletikin etteivät aivan
kaikki artikkelit kovin helppolukuisia olleetkaan. Kyseisen teeman kantavana voimana
oli artikkeleiden tarinallisuus ja useassa tapauksessa matkakertomuksen kaltainen
kerronta, jossa tieteellisyys ja tiedeaiheet olivat piilotettuja sanojen taakse, ikään kuin
taustaoleukseksi. Näiden artikkelien avulla todennäköisesti houkuteltiin nuorempaa
yleisöä lehden pariin, etenkin kun tähän teemaan kuluvien artikkelien yksi selkeä
painotusalue oli eloisa kuvitus.
Suurimpana yllätyksenä tutkimuksen tekijälle yleiskuvan kannalta on se, että poliittisen
agendan sisältämiä artikkeleita on suhteellisen pieni määrä. Ottaen huomioon poliittisen
vaikuttamisen roolin vielä 1800-luvun tieteen popularisoimisessa, on poliittisen agendan
puuttuminen yllättävää – muttei kuitenkaan aivan odottamatonta. Suomen poliittiset olot
olivat 1920-luvulla hiljalleen rauhoittumassa sisällissodan jälkeisestä kuohunnasta ja
tulevaisuus näytti jopa valoisalta. Järki, tieto ja sivistys nähtiin uuden aikakauden
tunnuksina ja ehkäpä suora poliittisuus tuntui vanhanaikaisena tai tyylittömänä tapana
kohottaa Suomen kansan ohjailuun.212 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Valo-lehden
poliittisuus -teema sisältäisi pyrkimyksiä kaupata lukijoilleen aatteita ja ideoita
partioliikkeestä Nuoren voiman liittoon.
Määrittelemättömiin artikkeleihin sisältyvät kirjoitukset, joita en suoraan voi määritellä
kuuluvaksi mihinkään yksittäiseen teemaan. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin
askartelutehtävät tai artikkelit, joissa esimerkiksi arvostellaan runoilijoita tai kirjallisia
teoksia.

212Tarkka 1980, 23 – 24.
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Valon käännösstrategiat
Valo-lehti oli luonteeltaan käännöskirjallisuutta, ja suurin osa Valon toimittajakunnan
työstä muodostui todennäköisesti alkuperäislähteiden kääntämisestä. Käännösapuna ei
varsinkaan

Valo-lehden

ensimmäistä

vuosikertaa

laadittaessa

ollut

juurikaan

ammattisuomentajia, ja Martti Haavio rekrytoi asialle koko lähipiirinsä ja lähes kaikki
WSOY:n virkailijat. Töihin joutuivat muiden muassa Katri-sisar, sekä veljet Heikki ja
Jaakko morsiamineen.213 Lopputuloksena käännöstyöstä välillä paistavat läpi erilaiset
käännösstrategiat etenkin alkutekstiuskollisuuden suhteen. Tällä tarkoitan artikkeleissa
usein tavattua suomalaisille yleisölle mukauttamista.
Mukauttamisen keinoina olivat esimerkiksi suomalaisten paikannimien, henkilöiden ja
instituuttien käyttö artikkeleissa, joissa ne eivät alkuperäisteoksissa varmastikaan olleet.
Monesti tällaisissa tapauksissa on ollut kyse merkitysten selkeyttämisestä, kuten
artikkelissa Päivä Babylonissa214, jossa kaldealaisten pappien vaikutusvaltaa verrataan
Kordelinin säätiön215 hoitajiin. Toinen keino on luoda artikkeleille suomalaiset puitteet
esimerkiksi sijoittamalla artikkelin tapahtumat tuttuun ympäristöön tai soveltaa
artikkelin oppeja kotimaiseen esimerkkiin. Hyvänä esimerkkinä toimii artikkeli
Kelluvat mantereet216, jossa käsitellään Galilein tutkimuksia painovoimasta ja
tilavuuksista. Artikkelissa puhutaan luonnonopin lehtorin suulla ja luennointi tapahtuu
Päijänteen rannalla, jonne on kerääntynyt kiinnostunutta yleisöä. Lopuksi käsitellään
Suomenmaan pinnan kohoamista ja piispa Eerik Sorolaisen dokumentointia aiheesta.
Kuvituksena artikkeli käyttää teknisten piirrosten lisäksi valokuvia Oulujärven
rantatörmästä ja Tammisaaren saaristosta. Samanlaista mukauttamista harrastettiin
muissakin aikakauden käännösteoksissa, myös kaunokirjallisuuden saralla. Malli on
todennäköisesti tullut Ruotsista, jossa esimerkiksi 1700 – 1800 -lukujen vaihteessa
Didrick Gabriel Björn käänsi ranskalaisen L. S. Mercierin näytelmän muuttaen
ympäristön ja nimet ruotsalaisiksi.

213Tynni-Haavio 1978, 70.
214Valo 1925 vihko 1, 27.
215Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto on maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin
(1868- 1917) testamentin perusteella vuonna 1918 muodostettu yksityinen, yleishyödyllinen
kulttuurialan rahasto. Säätiö jakaa nykyään apurahoja esimerkiksi kansanvalistuksen edistämiseksi.
216Valo 1925 vihko 3, 44.
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Valo-lehdessä tavattavaa mukauttamista voidaan mielestäni kutsua tutkija Outi
Paloposken sanoin ”tarkoitukselliseksi mukailuksi”, jolla tarkoitetaan muutoksia, joita
kääntäjä tekee tekstiin tietoisesti sijoittamalla tarinan uuteen ympäristöön tai
kontekstiin, muokkaamalla rakennetta tiettyä lukijakuntaa ajatellen helpommaksi tai
jättämällä pois vaikeaksi koettua sisältöjä. Erityisen suosittu tällainen käännösstrategia
oli tavalliselle kansalle kirjoitettaessa.217
3.2. Tieteellisyys tukipilarina
Valtaosassa Valon tieteellisistä artikkeleista mainitaan selkeästi tutkija tai teorian
kehittäjä, ja tällä tavoin nivotaan artikkeli osaksi tieteellistä keskustelua. Kyseisessä
teemassa korostuu niin sanottu miinus-retoriikka, jossa julkaistun tiedon uskottavuutta
pyritään parantamaan ikään kuin häivyttämällä siitä retoriikka pois – uskottelemalla
lukijalle, ettei häntä yritetä vakuuttaa, vaikka tosiasia on toinen. 218 Tämä vaatii
onnistuakseen taustalle vahvan auktoriteetin, jonka Valon tapauksessa tarjoaa tiede.
Esimerkkinä kuvatunlaisesta kerronnasta Valo-lehden vihko 2, artikkeli Muisti ja sen
kehittäminen:
Eräs saksalainen professori kertoo, että hän ajatellessaan marssivia
sotilaita tuntee aina määrätyitä liikuntomielikuvia ja lihasjännityksiä
omissa jaloissaan.219

Tässä näemme Valolle tyypillistä kerrontaa, jossa teksti hämärtää tekijän. Professoria ei
mainita nimeltä, eikä hänestä kerrota muuta kuin mitä mieltä hän on. Pelkästään
oppiarvollaan professori kuitenkin selkeästi hallitsee argumenttia ja tekee siitä pätevän.
Samanlaisen reaktion näkee vielä vanhassa polvessa tänäkin päivänä, sillä usein ”tohtori
on oikeassa”, oli aihe mikä tahansa.
Toinen menetelmä, joka Valon tieteellisissä artikkeleissa on nähtävissä on nimien
217Paloposki 2007, 109 – 111.
218 Keränen 1996, 112.
219Valo 1925, vihko 2, 15.
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mainitseminen. Tällöin mennään astetta henkilöidymmän argumentin suuntaan, ja
tekijälle annetaan nimi. Tällöin lauseet, kuten ”Vuonna 1880 kuuluisa englantilainen
Galton suoritti tutkimuksen...”220 muuttuvat tehokkaiksi nimen antaman auktoriteetin
turvin ja etenkin, kun nimeä maustaa sopivalla ylistyssanalla. Kokonaisuudessaan
tällainen retorinen argumentointityyli on klassista auktoriteettiin viittaamista, joka
tehokeinona tiedettä käsittelevässä artikkelissa on hyvin paikallaan. Luonnollisesti on
vaikea sanoa, milloin tällaiset auktoriteettiin vetoavat retoriset keinot ovat muutakin
kuin pelkkää retoriikkaa – toisin sanoen milloin saksalainen professori todella on
olemassa ja kenestä Galtonista oikeasti puhutaan – mutta tiedeteemassa ne tuntuvat
sopivan paikalleen.
Tiedeteemassa on paljon kotimaisten kirjoittajien tuottamaa tekstiä, ja ehkäpä kaikkein
huomattavimmat löytyvät lääketieteen saralta. Nämä tekstit monesti ovat myös
kuvitukseltaan ja sisällöltään kaikkein poleemisimpia ja lähentyvät oppikirjamaista
ilmaisua. Haavion päätoimitusajalta säilynyt ohjelause kirjoitusten tyylistä kuului varsin
yksiselitteisesti: ”Lauseet lyhyiksi! Ei pitkiä krumeluureja!”221 Tästä huolimatta
tiedeteemaan sisältyy kaikkein raskaslukuisinta materiaalia. Toisaalta sen tieteellinen
taso on korkea, mistä osviittaa antaa se, että iho- ja allergiatauteihin erikoistunut
professori Tari Haahtela mainitsee Valo-lehden Suomen keuhkolääkäriyhdistyksen 60vuotisjuhlakokouksen pöytäkirjassa vuonna 1988, keskustelussa, jossa kyse oli allergian
vaikutuksista limakalvolle:
Ensimmäinen suomalainen tiedelehti, Valo – tiedettä kaikille - - kuvasi
vuoden 1927 numerossa 10 heinänuhaa seuraavasti: 'Heinänuhapotilaat
saatuaan

aikaisemmin

ruumiiseensa

munanvalkuaisainetta

eräiden

heinälajien siitepölyistä, ovat tulleet liikaherkiksi näille valkuaisaineille,
sillä tavoin, että hiukkanenkin näitä aineita synnyttää hengitystiehyeiden
soluissa ankaran tulehduksen.'222

Sitaatti kertoo ensinnäkin siitä, että lehteä on luettu ja vieläpä varsin tarkkaan. Lisäksi
220Valo 1925 vihko 2, 14.
221Tynni-Haavio 1974, 70.
222 Suomen keuhkolääkäriyhdistys, 60-vuotisjuhlakokous 1988, 52.
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Valossa on annettu silloisen käsityksen mukaisesti uusinta tietoa – lehdessä nimittäin
kuvattiin astmaatikon ysköksissä löytyvien hengitystie-epiteelien 223 tulehtumista, josta
käytiin keskustelua Suomessa vielä 1960-luvulla.224 Kyseinen artikkeli225 kuvastaa hyvin
Valon tieteellistä puolta sekä tekstiltään, että kuvitukseltaan. Kovin yleistajuiselta se ei
kuitenkaan vaikuta. Oppikoulupohjalta ei artikkelin sisältö varmastikaan avaudu, ja
voikin olla että tämän tyylisten kirjoitusten yleisö onkin ollut korkeammin koulutettu
kansanosa ja etenkin spesialistit, kuten toiset lääkärit. Artikkelissa ei mainita kirjoittajan
nimeä, mutta alkuperäisartikkelin suomentajaksi epäilen avustajakuntaan kuulunutta
tohtori Artturi Salokannelta, joka kirjoitti omalla nimellään Valoon kaksi laajaa
artikkelia tuberkuloosista.226 Hänen vaikutuksestaan keuhkotautia todennäköisesti
käsiteltiin Valossa useammin kuin kerran, olihan mies kova tuberkuloosityön tekijä ja
myöhemmin toimi toimitussihteerinä Tuberkuloosilehdessä, jonka päätarkoitus oli tehdä
työtä tuberkuloosin leviämistä vastaan.227
Keuhkot-artikkeli kuvastaa Valon lääketieteellistä eetosta siinä, että se esittelee jonkin
ihmisen elimen ja siihen liittyvät ominaisuudet perin pohjin. Samanlaisen käsittelyn
saavat myös muiden muassa kilpirauhanen, aivot, silmä, korva, sydän ja ruoansulatus
kukin omassa artikkelissaan. Kokonaisuudessaan Valo-lehti tarjoaakin varsin kattavan
yleiskuvan ihmisruumiista, niin hyvässä kuin pahassa. Kuvitukseltaan artikkelit ovat
monesti nykystandardein melkoisen rohkeita, sillä aikakautena ei säästellä sisäelinten
esittelyssä tai esimerkiksi karmivien syöpäkasvainten valokuvissa. 228 Seasta löytyy
kuitenkin myös kylmän ja kliinisen otteen väistäviä, lämpöä huokuvia artikkeleita
esimerkiksi vanhuudesta ja kuolemasta.
Valon vihkossa 50 vuodelta 1927 löytyy oivallinen esimerkki aiheesta, ja samalla esille
tuodaan Valon populaarimpi tyyli käsitellä tiedeaiheita:
Sellaiset sanat kuin kuolinkamppailu ja muut senkaltaiset ovat saaneet
223Keuhkon pintakudosta. Ensimmäisenä pintakudoksen ysköksissä havaitsi saksalainen lääkäri Heinrich
Curschmann (1846 – 1903) vuonna 1883.
224 Ibidem.
225Keuhkot, Valo 1927 vihko 58, 918.
226 Valo 1927 vihko 56, 883: Maailman enitein levinnyt tauti – keuhkotauti; Valo 1927 vihko 62, 978:
Tuberkuloosi ihmisruumiin eri elimissä.
227 Härö 1992, 80.
228Ks. esim. Syöpä ja muut kasvannaiset Valo 1925 vihko 10, 152.
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aikaan korvaamatonta vahinkoa: kaikki ne ovat syynä siihen, että monet
ihmiset luulevat itse kuoleman aina olevan tuskallisen kamppailun. - Todellisuudessa on kuolema pikemminkin verrattavissa siihen kevennykseen
ja uneen, joka seuraa vaikuttavan, ja tuskia lieventävän ja rauhoittavan
lääkkeen nauttimista.229

Artikkelissa kuvataan seikkaperäisesti erilaisia tapoja kuolla ja niihin sisältyviä tuskan
ja fyysisen kivun tunteita. Omalla tavallaan teksti on hyvin raskasta, mutta onnistuu
säilyttämään lohduttavan luonteen. Kuolemaan liittyvää pelkoa käsitellään filosofian ja
lääketieteen keinoin, ja annetaan myös lääketieteellinen määritelmä:
Kuolema johtuu siitä, että solut jossakin elämälle välttämättömässä
elimessä joutuvat haitallisten vaikutusten alaisiksi, jonka takia niiden
toiminta häiriytyy ja niiden vastustuskyky lopulta murtuu.230
Kuolema oli nykyaikaa vahvemmin läsnä 1920-luvun Suomessa, eikä kuolinvuoteella
seisominen ja läheisen hidas hivuttautuminen kohti tuonpuoleista ollut vielä suljettu
laitoksiin. Ehkäpä tästä syystä artikkelissa kuvataan pelkoja, joita kuoleminen herättää
– vedoten tälläkin kertaa lääkärien auktooriteettiin. Huutia saavat muiden muassa
uskomukset palamiskuoleman tuskallisuudesta, tippumiskuoleman aiheuttama ”elämän
viliseminen silmien edessä” sekä leijonan hyökkäyksen uhriksi joutumisesta johtuva
äärimmäinen kipu. Kaikissa tapauksissa lukija vakuutellaan uusimpaan tieteelliseen
tietoon sekä nimeämättömien lääkärien todistuksiin vedoten siitä, että pelkoa ei ole, ja
jos tuskaa tunnetaan, on se ohi hyvin nopeasti. Kuoleman kuvauksia artikkelissa etsitään
historiasta, ja tutuksi tehdään niin Sokrateen myrkytyskuolema kuin Goethen
kuolinvuoteen viimeset sanat: ”Valoa, enemmän valoa.” Myös käytännön vinkkejä
tarjotaan kuolemaa läheltä seuraavalle, sillä lääkärien mukaan kuuloaisti sammuu
kuolevalta viimeisenä, minkä vuoksi on pidettävä huolta siitä, ettei ”ajattelemattomilla
sanoilla katkeroita kuolevan viimeistä hetkeä.”231
Kantava ajatus artikkelissa on selkeästi, että tie kuolemaan voi olla vaikea, mutta itse
229 Valo 1927 vihko 50, 788.
230 Valo 1927 vihko 50, 789.
231Valo 1927 vihko 50, 793.
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kuolema helppo. Sairaalle kuolema on Valon mukaan kammottavan haamun sijasta
vapauttaja ja ikuinen, tuskaton uni. Nykytutkimuksen valossa kuoleman pelosta
erotetaan neljä eri pelkoa: kuoleman prosessi, kuolleena oleminen, ennenaikainen
kuolema ja tuleva elämän ja kokemusten päättyminen.232 Nämä kaikki tulevat käsiteltyä
myös kyseisessä artikkelissa, mikä itsessään lisää kirjoituksen uskottavuutta. Tyyliltään
teksti on selkeästi taidokkaampaa kielikuvineen ja adjektiiveineen kuin tieteellisyys
-teeman normaali, kuivahko kerronta. Kuvitus koostuu kuuluisia kuolemia käsittelevistä
maalauksista, sekä kuolinvuoteellaan makaavasta ihmisestä otetusta valokuvasta.
Artikkelin voisi kuvitella lukevansa nykyisestä aikakauslehdestä ja se onkin yksi
tieteellisten artikkelien teeman moderneimmista.
Poleemista fysiikkaa ja notkeaa kerrontaa
Ehkäpä kovamaineisimpiin Valon asiantuntija-kirjoittajiin kuuluvan geodeetti V. A.
Heiskasen julkaisut Valo-lehdessä kuvastavat myös osaltaan tieteellisen teeman tekstejä.
Vaikeat käsitteet ja kaavat vievät tilaa populaarilta ilmaisulta, eikä lukija ilman
jonkinasteista perehtymistä aiheeseen voi varmastikaan sanoa käsittäneensä tekstiä.
Artikkelissaan Mitä on valo?233 Heiskanen pyrkii selvittämään lukijalle melkeinpä
kaiken, jota valosta siihen mennessä tiedettiin. Teksti alkaa, niin kuin usein Valon
tapauksessa, eräänlaisella aiheeseen kevyesti laskevalla ingressillä. Tässä tapauksessa
Heiskanen kysyy, mitä on valo, ja tuo esille kilpailevat näkemykset aaltoliikkeestä ja
valon hiukkasolemuksesta. Tämän jälkeen käydään lävitse valon olemus hyvin
seikkaperäisesti. Valon aaltoliikkeestä selitetään näin:
Aaltoliikettä esittää havainnollisesti kuvan I ylin piirros. Siinä ovat kohdat
A ja B aallon harjoja ja kohdat C ja D aallon laaksoja. Väli AB ja CD on
aaltopituus. Kun aineosanen liikkuu korkeimmasta asennostaan A alimpaan
asentoon A1 ja takaisin korkeimpaan asentoon A, niin sanotaan sen tehneen
yhden heilahduksen eli värähdyksen. Samalla aikaa kuin osanen tekee
värähdyksen A A1 A, etenee itse jännitystila, siis aaltoliike välin A B eli siis
yhden aaltopituuden eteenpäin. - - Aaltopituuden, värähdysluvun ja
etenemisnopeuden

välillä

vallitsee

siis

seuraava

suhde:

232Ks. esim. Karjalainen 2012.
233Valo 1927 vihko 51, 816.
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Etenemisnopeus = värähdysluku X aallonpituus234

Sitaatti kuvastaa hyvin teknistä lähestymistä aiheeseen ja vaatii ymmärrystä ja
tulkintakykyä – etenkin kun liitteenä on aaltopituutta ja värähtelyä esittävä kuvaaja.
Tällainen esitystyyli on dominoiva fysiikkaa käsittelevissä Valon artikkeleissa, mutta ei
kuitenkaan poikkea aikakauden popularisoimisen tyylistä. Tiede ja Elämä -lehdessä
ruotsalaisen nobelistin, professori Svante Arrheniuksen kirjoittama tähtisumuja
käsittelevä artikkeli kuvaa aihettaan samanlaisella, oppikirjamaisella lähestymisellä:
Nebuloosan N. G. C. N:o 7662 sydän vaihtelee valovoimaansa nähden
professori Barnardin mukaan 12:nnen ja 15:nnen suuruuden välillä. Van
Maanenin mukaan (1917) sen etäisyys on 140 valovuotta, sen läpimitta 26
kaarisekuntia, vastaten 570:n maanradan halkaisijaa.235

Samanlainen

jäykähkö

esitystapa

vallitsi

tiedepopularisoinnin

maailmassa

kansainvälisesti, mistä osoituksena esimerkiksi Albert Einsteinin Erityisestä ja yleisestä
suhteellisuusteoriasta yleistajuisesti (1917), joka oli aikanaan tarkoitettu uusille
ylioppilaille. Teos vaatii nykymittapuilla melkoisen tietotaidon matematiikassa ja
fysiikassa, vaikka Einsteinin tiedeviestinnällinen tarkoitus on varmasti ollut hyvä.
Kokonaisuudessaan uskon suuremman asiantuntijuuden korostuneen myös tekstissä –
popularisoidutkin kirjoitukset haluttiin kuitenkin pitää mahdollisimman tieteellisinä,
sillä populaaritieteen ei haluttu olevan harhaanjohtavaa. Ehkäpä osansa on ollut myös
ammattiylpeydellä ja pelolla siitä, että oma maine menee liian kansanomaisen
kirjoittamisen myötä. Heiskasen valo-opin tarkoitus on ollut varsin selvä: opettaa
lukijaa uusimmista tieteen tuloksista ja siihen hän todella tähtää. Artikkeli onnistuu
olemaan myös monitieteinen, sillä se pitää sisällään varsin oivallisen (ja hyvin
yleistajuisen) kuvauksen tähtitieteen historiasta ja siihen liittyvistä tutkimusvälineistä.
Tämä vahvistaa oletustani siitä, että suurimmat asiantuntijat eivät olleet parhaita oman
ekspertiisinsä popularisoijia.

234Ibidem.
235 Tiede ja Elämä 1919, 423.

81

Artikkelissaan Aurinko – avaruuden tulipallo236 Heiskanen esittää totuttuun tyyliin
aurinkoon liittyviä, uusimpia tieteen tuloksia. Merkittävää kirjoituksen yleisön kannalta
on se, että Heiskanen olettaa, että ”Valon lukijat tietänevät mitä kirjo-oppi
[spektroskopia] on”237, joten hänen ei tarvitse kuin palauttaa mieleen pääkohdat ennen
syventymistä auringon ominaisuuksiin. Yleisesti ottaen vielä 1900-luvun alun tieteen
kansantajuistamisessa ei professorismiehiltä, kuten E. G. Palménilta herunut kehuja
yleisön valmiuteen liittyen – pitihän hän suomalaisia liian kouluttamattomina
tietosanakirjan aakkosellisen hakemiston käyttöön.238 Asenteet ovat kuitenkin 1920luvulle tultaessa ilmeisesti muuttuneet, sillä tieteelliseen teemaan kuuluneet artikkelit
lähtevät paikoitellen hyvin kompleksisista lähtökohdista liikkeelle ja vaativat
keskittymistä. Heiskasen artikkelit ovat ehkä osaltaan osoitus siitä, että Valon on uskottu
kiinnostaneen muitakin tieteen tekijöitä, mistä jo aikaisemmassa alaluvussa oli osviittaa.
Tieteen luonteesta annetaan Heiskasen kirjoituksissa myös erittäin realistinen kuva: sekä
valosta kertoessaan tai auringon ominaisuuksia luetellessaan Heiskanen painottaa, että
tiede ei voi sanoa näistä aiheista juuri mitään suurella varmuudella – lausahdus, johon
harvassa Valo-lehden artikkelissa törmää. Yleisesti ottaen lehden ajatus oli ollut varsin
päinvastainen, ja ehkä tässä on nähtävissä tieteen tekijöissä tavattavaa varovaisuutta
liian yleisten totuuksien laukomista kohtaan.
Käyttäessäni yhtenä sisältöä kuvaavana koodina oppikirjamaisuutta tarkoitan sillä
nimenomaan poleemista esitystapaa, johon törmää tiedeviestinnän pedagogisella tasolla.
Tarkasteltaessa 1920-luvun oppikirjoja huomataan, että annettu informaatio on monesti
paljon suppeampaa ja esitetty yksinkertaisemmassa muodossa kuin Valo-lehden
tieteellisen teeman kirjoitukset.239 Nämä artikkelit ovatkin selkeästi tarkoitettuja
sellaiselle kansanosalle, joiden koulutaival on täytynyt keskeyttää tiettyyn pisteeseen
vaikka – Tietosanakirjan esittelylehtisen sanoin ”mieli olisi palannut edemmä ja vaikka
tiedonala on avara kuin meri.”240 Toisin sanoen katson tieteelliseen teemaan kuuluvien
tekstien pääyleisön olleen aikuisia, ja suhteellisen korkeasti koulutettuja sellaisia.241

236Valo 1927 vihko 59, 944.
237Ibidem.
238Ks. Häkli 1981, 52; 68.
239 Ks. esim. Schulman et. al. 1928: Eläinoppi oppikouluja varten I. Otava, Helsinki.
240Häkli 1981, 67.
241Tästä kertovat myös ministeritason palautteet Valo-lehden luonteesta. Ks. 2. Pääluku.
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Luonnontieteellis-teknillisen kirjottelun populaarimpaakin otetta on toki tarjolla, mistä
hyvänä esimerkkinä Valon ensimmäisen vuosikerran vihkossa 17 ilmestynyt Luonnon
tarkoituksenmukaisuus. Artikkeli on kirjoitettu proosalliseen tyyliin, ja se on
olemukseltaan hyvin tarinallinen. Artikkelissa kolme kaverusta – luonnontieteilijä,
insinööri ja lääkäri – kävelevät metsässä ja tekevät huomioita ympäröivästä luonnosta.
Kaikki alkaa oravan talttamaisten hampaiden ihastelemisesta ja loppujen lopuksi
artikkelissa otetaan kantaa syvällisiin ajatuksiin luonnon ja elämän perimmäisestä
luonteesta. Artikkelin kirjoittajaa ei ole mainittu, joten se on todennäköisesti
käännösartikkeli tanskalaisesta esikuvasta. Artikkelin tarkoituksena on tuoda esille
luonnon

tarkoituksenmukaisuutta

tieteellisestä

näkökulmasta.

Luonnontieteilijä

huomauttaa, kuinka oravan lyhyet, mutta voimakkaat puremalihakset ovat pääkallon
syvennyksissä,

jotta

ne

voivat

suorittaa

mahdollisimman

pienessä

tilassa

mahdollisimman suuren työn. Insinööri taas huomauttaa kuinka leuat ovat vipulain
mukaan kiinnitetty parhaaseen mahdolliseen kohtaan kalloa, ja lääkäri ihastelee luiden
rakennetta ja kestävyyttä. Tarinan muodossa lukijalle tuodaan ilmi tieteen perustavia
teorioita sekä niiden sovellutuksia luonnossa. Teksti saa merkittävän arvolatauksen
eräässä luonnontieteilijän puheenvuorossa:
Hän [luonnontieteilijä] puhui innostuneesti suuresta laista, jonka me
kohtaamme kaikkialla, kun yksityiskohtia myöten tahdomme tutkia elämää
ja sen järjestystä; huomaamme, että pienimpiäkin seikkoja johtaa 'Jumalan
sormi' – tunnustamme, että kaikki on rakennettu käytännöllisimpiä
periaatteita noudattamalla - -242

Tässä näkyy selkeästi kristillinen ajattelumalli luonnosta ja luomisesta. WSOY:n
kristillis-siveelliseen julkaisuperinteeseen kirjoitus sopii kuin nakutettu, mutta
tieteellisyys -teemassa se on erikoisuus. Mielestäni artikkeli kuvastaa ranskalaista
tieteen popularisointi -perinnettä, jossa aikansa suosituimpien populaaritieteellisten
julkaisijoiden joukkoon kuulunut Louis Figuier halusi korvata lasten eläinsadut ja
kertomukset perustieteeseen perustuvilla tarinoilla. Hänen mielestään tämä kasvattaisi
rehellisiä ja reippaita kansalaisia, toisin kuin fanaattisuuteen ja sosialismiin
242Valo 1925 vihko 17, 275.
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houkuttelevat perinnesadut.243 Luonnon tarkoituksenmukaisuus -artikkeli voi olla
esimerkki juuri tällaisesta, tieteeseen pohjaavasta tarinasta, jonka voisi vaikka lapselleen
iltasaduksi lukea. Tieteellinen ilmaisu on ajoitellen hyvin kaukana, vaikka ytimenä
artikkelissa ovat selkeät, tieteelliset lähtökohdat:
Luonnontieteilijä

jatkoi

taas

puhettaan

tuoden

esiin

kaikenlaisia

esimerkkejä. Eikä hänen tiedoillaan näyttänyt olevan loppua: hän kertoi
siilistä, jolla on hullunkurisen lystikäs naama ja viekkaat silmät, mutta
jonka jalat ovat niin pienet ja matalat, ettei se pääse pakoon, jos sen
kimppuun hyökätään.”244

Tieteen kansantajuistamisen näkökulmasta artikkeli on epäilemättä toimiva, etenkin kun
yleisönä on hieman nuorempi lukijakunta. Kirjoitus on myös esimerkki useammassa
teemassa liikkuvasta artikkelista, jossa pohjana on tieteellisten tulosten ja teorioiden
esittely, mutta vaikuttavina elementteinä myös kristilliskasvatuksellinen valistus.
Yleisesti ottaen tieteellisen teeman kirjoitukset ovat parhaimmillaan tieteelliseltä
tasoltaan hyvinkin korkeita ja esittelevät uusimpia tieteen tuloksia sekä asettavat pohjaa
hyvin syvällisellekin pohdinnalle. Toisaalla artikkelit käsittelevät aihettaan välillä hyvin
kuivasti ja tieteellisestä näkökulmasta, eikä niiden yleisö ole homogeeninen.
Parhaimmillaan aiheita käsitellään tunteisiin vedoten ja jopa pilke silmäkulmassa, ja
huomattavissa on todellinen halu koskettaa suurta osaa yleisöstä. Retorisina keinoina
korostetuimpia ovat auktoriteetteihin viittaamiset sekä tutkijoiden ja tieteilijöiden
nimien mainitseminen artikkelien yhteydessä; molemmat lisäävät tekstin uskottavuutta
ja vakuuttelevat lukijaa tekstin paikkansa pitävyydestä.
Tieteelliseen teemaan kuuluvat kirjoitukset ovat herättäneet taatusti kiinnostusta muissa
tieteentekijöissä ja niissä käsitelläänkin varsin jouhevasti useampia tieteenaloja yhdessä.
Ei ole lainkaan tavatonta lukea artikkelia, jossa on sekä humanistisia, luonnontieteellisiä
ja lääketieteellisiä näkökulmia sekoitettuna yhden aiheen käsittelyyn. Huomattavissa on,
että mitä suurempi asiantuntijuus kirjoittajalla alallansa on, sitä kankeampaa ja
243Sheet-Pyenson 1985, 560.
244Valo 1925 vihko 17, 276.
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tieteellisempää ilmaisu tuppaa olemaan. Toisaalta tämä on myös ajalle ominainen tapa
käsitellä spesifejä tieteenaloja, mutta tarttuu lukijan silmään kansantajuistempien
tekstien virrasta. Tieteellisen teeman artikkelit ottavat myös usein paljon lautaselleen, ja
ohjesääntönä tuntuu olleen ”enemmän on enemmän”, tarkoittaen sitä, että artikkelin
kuvitellaan palvelevan tarkoitustaan sitä paremmin mitä enemmän siinä on aihepiiriinsä
kuuluvaa tietoa.
3.3. Päämääränä Valistus
Sivistys ja valistus mainitaan Valo-lehden päämääriksi ja siinä tarkoituksessa suuri osa
sen artikkeleistakin on laadittu. Määrällisesti valistus-teeman artikkelit häviävät vain
tiede-teemalle, ja valistukselliset elementit ovat usein läsnä myös muiden teemojen
kirjoituksissa. Valistuksellisista tavoitteista on hyvä nostaa esille terveysvalistus, jonka
äänenkannatusta on selkeästi havaittavissa Valossa.
Hyvänä avauksena tähän teemaan toimii Max Oker-Blomin kirjoitus Terveysopin isä
Valon vihkosta 26. Tyylillisesti kirjoitus on populaari, historiallista tietoutta hyödyntävä
artikkeli, jonka tarkoituksena on maalata kuva terveystieteen eli hygienian synnystä ja
etenkin sen kehittäjästä Max von Pettenkoferista. Artikkelin alussa pitkähkö ingressi,
jossa rakennetaan kehityskaari hygienian synnylle entisajoista nykypäivään. Tyyliltään
teksti on soljuvaa, ja lähtee Valolle ominaiseen tyyliin liikkeelle muinaishistoriasta:
”Jo varhaisimmista ajoista alkaen ovat ihmiset olleet selvillä siitä, että
terveyden suojeleminen ja vahvistaminen on eri asia kuin tautien
parantaminen ja sairaiden hoito. Majan rakentaminen ja vaatetuksen
keksiminen suojaksi ilmasto- ja sääolojen vaihteluita vastaan ovat
ensimmäisiä

todistuksia

tervevyden

säilyttämiseksi

tarkoitetuista

toimenpiteistä.”245

Kirjoittaja Oker-Blom nostaa Max von Petterkoferin esille miehenä, joka ensimmäistä
kertaa järjesti kaiken hygieniaan liittyvän tietouden omintakeiseksi tieteenhaaraksi.
245Valo 1926 vihko 26, 403.
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Pettenkoferin merkitys myös kansantajuistamiselle tuodaan esille kappaleessa, jossa
Oker-Blom kuvaa hygienian isän motiiveja tieteelliselle työlle ja sen yleisön
merkitykselle:
”hänen [Petterkofer] toimintansa ei rajoittunut ainoastaan tieteellisiin uraa
uurtaviin tehtäviin, vaan hän on käyttänyt aikaansa myöskin tieteensä
yleistajuiseen esittämiseen laajoille kansankerroksille, sillä hän oivalsi, että
vasta silloin kuin tämä tiedonhaara tulee kansan keskuudessa tunnetuksi, se
voi olla todella hyödyksi.”246

Tässä sitaatissa tulee esille myös varmasti terveysvalistuksellisia artikkeleita
kirjoittaneiden motiivit, sillä tärkein edellytys terveyden hoidolle ja ylläpidolle on
tietous, joka voidaan saavuttaa esimerkiksi Valon tyylisiin populaaritieteellisiin
julkaisuihin kirjottamalla. Oker-Blom itse on terveysvalistuksen saralla tunnettu
kirjoittaja, joka julkaisi vuosituhannen alkupuolella etenkin seksuaalikasvatukseen ja
tuberkuloosin vastustamiseen liittyviä kirjoituksia.247 Yleisesti ottaen Suomessa nähtiin
erittäin tärkeänä kansalaisten valistaminen erilaisista tarttuvista taudeista, ja aikanaan
erityisesti veneeristen tautien leviämisen estäminen nähtiin yhtenä ajan tärkeimmistä
tavoitteista, ”päivän polttavana kysymyksenä”.248
Lääkäreiden piti varsinaisen professionsa hoitamisen lisäksi lisätä tietoisuutta ja
mahdollisuutta ihmisten parantaa itse elämäntilannettaan. Oli päästävä eroon
vanhakantaisista uskomuksista, joiden mukaan taudit leviävät pahojen henkien tai
jumalallisen

johdatuksen

kautta,

toisin

sanoen

ei-rationaalisin

keinoin.

Terveysvalistajien porvarillisen valistuskulttuurin yksi pääsanomista olikin, että
jokainen yksilö on vastuussa omasta terveydestään. Valtiollisesta näkökulmasta pelko
oli myös yhteinen, sillä Suomen kuolleisuus oli 1800-luvun lopulla korkeampi kuin
naapurimaissa erilaisten kulkutautien ja tuberkuloosin myötä. Oker-Blomin ja
kumppaneiden valistustyötä ja erityisesti vuosisadan vaihteen hygieniakampanjaa
voidaan kattavuudeltaan verrata lukutaidon juurruttamiseen, ja erilaisia terveysoppaita
246Valo 1926 vihko 26, 404.
247Räsänen 1995, 248; 251 – 252.
248Ks. esim. Karjalainen 2009 passim.
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ja julisteita julkaistiin tuhansittain. Pää-äänenkannattajana toimi Terveydenhoitolehti
(1889), mutta muissakin aikakauslehdissä julkaistiin aiheesta kirjoituksia.249
Valo-lehden valistus-teemassa käytettävä retoriikka ei ole yhtä moralisoivaa ja
paternaalista kuin aikaisempien vuosikymmenten julkaisuissa. Lähtökohtana 1900luvulle tultaessa terveysvalistuksessa oli vielä yleisesti kansan uppiniskaisuus ja
oppimattomuus. Hygieniaan liittyvät neuvot olivat hyvin perustavanlaatuisia: kansaa
kehotettiin välttämään hevosten pitämistä asuinhuoneissa, viinatilkan antamista lapselle
rauhoittamistarkoituksessa ja hautajaiskulkueita kulkutautien riehuessa. Valistustekstien
retoriikan luonteenomainen piirre olikin vastaanottajan tietämättömyys. 250 Valo-lehden
tyylissä

on

kuitenkin

huomattavissa

aikakaudelle

ominainen

muutos,

jossa

vaikuttamisen keinot ovat hienovaraisempia, ja kansan kiinnostus terveydenhoitoon on
jo herännyt. Siksi Oker-Blomkaan ei suoranaisesti patista lukijaa hygienia-kurssille,
vaan pyrkii vaikuttamaan epäsuoremmilla keinoilla.
Petterkoferista muovaillaan Oker-Blomin käsittelyssä legendaarinen hahmo, joka on
niin omistautunut työhönsä, että on valmis vaarantamaan henkensä altistamalla itsensä
kolera-basilleille todistaakseen, että taudin viriäminen vaatii muutakin kuin pelkän
bakteerin. Oker-Blomilla on taatusti omat syynsä hygienian isän ylistämiselle ja
uskoisin taustalla olevan ajatus siitä, että hygienia aidosti on tärkeää ja merkittävä tekijä
ihmisten hyvinvoinnissa. Siitä todistuksena on Petterkoferin ylevä ja jalo luonne sekä
suuri rohkeus ja luottamus omaan tekemiseen. Valistusteemaan tuntuu linkittyvän myös
mukaansatempaava kerronta sekä yleisesti hyvä kieliasu. Tärkeitä asioita pyritään
poraamaan

lukijan

päähän

esimerkiksi

toistolla

ja

muistettavien

käsitteiden

kursivoinnilla.
Valistus-teemaan linkittyvät myöskin Artturi Salokanteleen kirjoittamat keuhkotautia
käsittelevät tekstit, ja niissä tulevatkin hyvin esille ajan terveysvalistuksen sisällöt ja
retoriset keinot. Artikkelissa Maailman eniten levinnyt tauti251 Salokannel aloittaa
tarinansa kertomalla sodan kauhuista ja niiden vaatimista ihmisuhreista:

249Räsänen 1995, 62; Harjula 2007, 19 – 20; 27; Jauho 2007, 353.
250Jauho 2007, 351 – 352.
251Valo 1927, vihko 56, 883.
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”Millaisia suunnattomia määriä ihmisiä ovatkaan sodat aikojen kuluessa
kaataneet ennenaikaiseen hautaan! Ihmiselämällä on muitakin vihollisia
kuin sodat. Erään varsin vaarallisen vihollisen tahdomme tässä esitellä. - Keuhkotauti on maailman eniten levinnyt tauti.Se on vienyt ennenaikaiseen
hautaan ihmisiä paljon enemmän kuin kaikki sodat yhteensä.”252

Salokannel tekee selväksi, kuinka vaarallinen ja tappava tauti tuberkuloosi, eli
keuhkotauti on vertaamalla sitä sotaan. Vertaus on taatusti aikanaan ollut hyvin tehokas,
sillä ensimmäisestä maailmansodan alusta oli kulunut kymmenen vuotta ja Suomen
sisällissodan kauhut olivat varmasti vielä ihmisten mielissä. Artikkelissa käytetään
kursivointeja tärkeimpien lauseiden kohdalla ja annetut tiedot ovat tarkoituksella
shokeeraavia. Salokannel tuo muiden muassa ilmi, että Suomessa kuolee keuhkotautiin
yksi ihminen joka tunti, eli 8000 henkeä vuodessa. Numeroita heitellään tekstissä, koska
ne puhuvat vakavaa kieltä ja ”ei luulisi kenenkään voivan välinpitämättömänä niitä
sivuuttaa!”253
Artikkelissa käsitellään tuberkuloosin historiaa sekä seikkaperäisesti sen oireita.
Salokannel haluaa ilmeisesti opettaa lukijat tunnistamaan taudin sekä itsessään, että
lähimmäisessä. Hän tuo esille, että keuhkotautiparantoloissa on eritoten nuorta väkeä, ja
kehoittaa nuorisolle erityistä valppautta. Parantoloiden oloja hän pyrkii kehumaan, sillä
kansalla kyseiseen aikaan ei ollut järin hyvä kuva sairaaloista ja erilaisista
hoitolaitoksista. Salokanteleen mukaan moni entinen parantolapotilas on kertonut
parantolassa vietetyn ajan olleet elämänsä hauskinta. Tällaisen retoriikan käytön
ymmärtää, kun kyseessä on niinkin vakava kansallinen vaiva, johon kunnollista
parannuskeinoa ei vielä oltu kehitetty. Salokannel korostaa luonteenlaadun merkitystä
parantumiselle ja taudin kanssa elämiselle, ja osaltaan kyseinen artikkeli positiivisilla
parantolakertomuksillaan pyrkii rakentamaan luonteen lujuutta myös niille, joiden tie
vie hoitolaitoksiin. Hän myös muistaa muistuttaa, kuinka Suomeen tarvittaisiin runsaasti
enemmän keuhkotautiparantoloita.

252Valo 1927 vihko 56, 882.
253Ibidem.
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Toisessa artikkelissa, Tuberkuloosi ihmisruumiin eri elimissä254 Salokannel ottaa
tieteellisemmän lähestymiskannan, ja valistukselliset elementit ovat hienovaraisempia.
Pääpainona artikkelissa on erilaisten tuberkuloosityyppien esiintyminen esimerkiksi
kaularauhasissa tai selkärangassa. Merkittävä valistuksellinen elementti Salokannelen
artikkelissa on alun kuvaus keuhkotautiparantolassa vierailevista vanhemmista, jotka
puistelevat vaatteensa vierailun jälkeen. Salokannel kuvaa toimintaa ”basillikauhuksi”,
joka olikin yksi terveysvalistuksen kärjistä 1900-luvulla. Ärhäkkä terveysvalistus ja
kansalle toitotettu sanoma bakteerien kautta leviävistä taudeista olivat saaneet aikaan
vastareaktion. Tartunnan saaneita välteltiin kuin spitaalisia ja basilleja vastaan käytiin
uuvuttavaa sotaa. Pahimmillaan poltettiin kengät, jotka päällä parantolassa oltiin
kävelty, ettei vain basillit pääsisi leviämään.255
Salokannel nostaa artikkelissa esille ajan terveysvalistajien tavoin sen, että kansa ei
tiedä tarpeeksi tartunnan tavoista, joten pelko on suurimmaksi osaksi turhaa.
Artikkelissa selitetäänkin tarttumisen mekanismeja ja pyritään korostamaan sitä, että
terveessä, hyväkuntoisessa ihmisessä eivät basillit pääse itämään samalla tavoin kuin
heikossa.
Jos joka kerta, kun olemme tulleet kosketuksiin tuberkelibasillien kanssa,
haluamme ravistella palttoomme niistä puhtaaksi – niin kyllä silloin
olemme urakassa.256

Molemmissa Salokanteleen artikkeleissa kuvitus on merkillepantavaa: valokuvissa
näytetään varsin suoraan, mitä kauheuksia tuberkuloosi saa aikaan. Erityisen järkyttäviä
ovat

jäkimmäisen

artikkelin

kuvat

lapsista,

joilla

on

tuberkuloottinen

aivokalvontulehdus sekä nainen, jolla on kasvoissaan tuberkuloosi. Kuvien tarkoitus on
valistuksellinen ja tehokeinona ikivanha; kuvahan kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Yhdistettynä ei-niin-saarnaavaan tekstiin, uskon kyseisten valistusartikkelien toimineen
varsin hyvin kansan mielenkiinnon herättäjinä.

254Valo 1927 vihko 62, 978.
255Jauho 2007, 357 – 358.
256Valo 1927 vihko 62, 978.
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Mitä teet työksesi ja miten menestyt?
Valon menestys-kategorian kirjoituksista monet asettuvat valistus-teemaan. Tämä johtuu
siitä, että artikkeleissa pyritään kasvattamaan lukijoita ja kannustetaan löytämään oma
potentiaali. Erityistä arvoa saa lukeminen, sillä varsinkin ensimmäisen vuosikerran
artikkeleissa monessa muistutetaan lukemisen tärkeydestä ja siitä, kuinka tavallinen
matti

meikäläinen

pystyy

nousemaan

ja

edistymään

elämässään

lukemista

harjoittamalla. Jo Valon ensimmäinen vihko tekee asian hyvin selväksi kertomuksella
fiktiivisestä Antti Peltolasta, joka oli kaikin puolin kunnollinen ja pätevä mies, mutta
syvälle silmiin katsomalla huomasi, että ”kuolleiden unelmien kummitus” oli aina häntä
kiduttamassa.
Antti Peltola kuuluu onnettomiin ihmisiin: kun nuoruus oli ohi, kahlitsi
arkipäiväisen elämän aineellinen maailma hänen henkensä ja hän menetti
käsityksensä elämän rikkaudesta ja suuruudesta257
Valo lehden mukaan lukeminen olisi auttanut Antti Peltolaa ja nostanut hänet
osakkaaksi uudesta rikkaasta maailmasta. Antti ei vain koskaan lukenut ja sitä kautta
hän jai paitsi monista ihmeistä.
Lukeminen kohottaa meidän omasta maailmastamme ja vie meidät uuteen –
me unohdamme oman 'minämme' ja eläydymme toisten 'minään'. Me
laajennamme näköpiirimme kaikille aloille, mutta ennen kaikkia saamme
sen tietomäärän, jonka perusteella arvostelukykymme itsetiedottomasti
toimii, toisin sanoen: Tieto on valtaa.258

Samanlainen asennoituminen humboldtlaiseen itsensäkultivaatioon ohjaa Valon
valistus-teeman kirjoituksia, esimerkiksi artikkelissa joutohetkien käyttö lueskeluun,259
joka ilmestyi kahdessa osassa vihkoissa 20 ja 32. Näissä artikkeleissa tuodaan selväksi,
että kaiken menestymisen takana on ahkera lukeminen ja itseopettelu. Yleinen
oppivelvollisuus saatiin vasta 1921, joten suuri osa Valon lukijoista varmasti on jäänyt
257Valon ohjelma 1925, 16.
258Ibidem.
259Valo 1926 vihko 20, 317; Valo 1926 vihko 32, 506.
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vaille opillista koulutusta – mikäpä siis parempaa kuin kannustaa heitä itseopiskeluun ja
vapaaseen itsensäsivistykseen. Retorisena tehokeinona tämän tyyppisissä artikkeleissa
Valo käyttää aitoja ihmisiä: esittelyssä on useita kuuluisia valtiomiehiä, keksijöitä,
liiketalouden jättejä, mutta myös aivan tavallisia menestyneitä suomalaisia. Alati
käytössä ovat myös suurten ajattelijoiden lukemista ylistävät sitaatit, joihin artikkelit
usein hyvin pitkälle pohjaavat. Kaiken tarkoituksena on vakuuttaa lukija siitä, että he
itse voivat vaikuttaa menestykseensä, ja köyhinkin maanviljelijä voi nousta edistyksen
airueeksi. Lukemisen kautta menestykseen kohonneita ovat muiden muassa aikalaisista
J. D. Rockefeller, J. Pierpoint Morgan, Andrew Carnegie ja Henry Ford. Suuri osa
esitellyistä ovat amerikkalaisia, menestyneitä liikemiehiä ja tästä huomaamme Valolehden eräänlaisen amerikkalaismyönteisyyden, tai oikeastaan amerikkalaisen unelman
ihannoinnin. Ikään kuin Valo haluaisi sanoa, että amerikkalainen unelma on
mahdollisuus myös suomalaiselle, kunhan hän jaksaa puurtaa opin tiellä ja muistaa
lukea. Välillä artikkelit ampuvat yli, kun amerikkalaisten työläisten väitetään ruokaajoilla lukevan ruokaloihin kerättyjä kirjoja ja tulevan hyvälle päälle. Valo väittää, että
”jälkeenpäin työ käy kuin leikki.”260
Jälkimmäisessä lukemis-artikkelissa esitellään suuria keksijöitä, ja tieteilijöitä jotka
”ovat havainneet, kuinka merkityksellistä joutohetkien käyttö lueskeluun on.”261 Näihin
kuuluvat muiden muassa James Watt, Erasmus Rotterdamilainen, Benjamin Franklin,
Elias Lönnrot, Antero Warelius ja E.N. Setälä. Sekaan on lisätty suomalaisia hengen
suurmiehiä, jotta lukija varmasti ymmärtää, että menestys ei ole vain ulkomainen ilmiö.
Artikkelit päättyvät kauniisiin sanoihin:
Tiedossa on pelastus: se yksin voi tehdä meidät henkisesti voimakkaiksi ja
viisaiksi ihmisiksi. Kirjat ovat välttämättömiä sille, joka tahtoo eteenpäin,
ne tekevät elämämme rikkaammaksi ja onnellisemmaksi. Ne vievät meidät
aatteitten ja mahdollisuuksien maahan, josta voimme lähteä väkevin voimin
käytännöllisiin tehtäviimme.262
Amerikkalaiseen optimisimiin turvauduttiin Suomessa muidenkin kustantajien toimesta.
260Valo 1926 vihko 20, 320.
261Valo 1926 vihko 32, 506.
262Valo 1926 vihko 32, 512.
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Otava kustansi teoksia, joissa samaan malliin korostettiin yksilöllistä tarmoa,
aloitekykyä ja käytännöllistä ahkeruutta, ja yhtiö jopa julkaisi Pekka Kalervon laatiman,
amerikkalaisen Swett Mardenin menestysteksteihin perustuvan sovitelman Tahdotko
menestyä (1919). Kouluhallitus myöhemmin hyväksyi kirjan kansakoulun jatkoluokkien
oppikirjaksi.263
Erittäin hyvän kuvan Valo-lehden asennoitumisesta amerikkalaisiin arvoihin tarjoaa
artikkeli Mitä amerikkalaisen nuorukaisen täytyy taitaa tullakseen joksikin? 264. Artikkeli
on kertomus vastaleivotussa pohjoismaalaisesta ylioppilaasta, joka saapuu New Yorkiin
ja ihastuu amerikkalaiseen tarmoon ja etenkin reippaaseen työnteon kulttuuriin.
Amerikassa töihin ei päästä ylioppilastodistuksella, vaan hyvällä päällä ja taidolla:
Kun hän tarjoutuessaan erääseen paikkaan veti esille paperinsa, työnsi
konttoripäällikkö

ne

välinpitämättömällä

kädenliikkeellä

syrjään

ylioppilaamme suureksi mielipahaksi, sillä tämä oli ollut hyvinkin ylpeä
korkeista arvolauseistaan. - - mutta hän sai kuitenkin paikan, joskin
samoilla ehdoilla kuin kaikki muut nuoret miehet Amerikassa: hänen oli
osoitettava työllään, mihin hän pystyi.265

Tarinan sankari ihmettelee amerikkalaista menestystä ja huomaa lopulta, että kaikessa
on kyse siitä, että työhön suhtaudutaan Amerikassa suuremmalla pieteetillä kuin
kotimaassa. Nuorukaisen piti osata käydä käsiksi työhön, osata työskennellä yhdessä
muiden kanssa ja olla varma taidoistaan. Nämä opittuaan artikkeli hyvästelee
nuorukaisen kohti menestystä sillä ”hän uskoi järkkymättä, että nyt oli koko maailma
hänelle avoinna.”266 Erityistä huomiota artikkelissa annetaan amerikkalaiselle
koulujärjestelmälle, joka perustuu erikoistumiseen jo varhaisessa vaiheessa. Innokkaasti
tarinan nuorukainen kuvaa eri opetuslinjoja, joita ovat akateeminen, teknillinen ja
kaupallinen. Nuorukaisen piti ainoastaan päättää, mille uralle halusi antautua; menestys
seurasi varmuudella perässä.

263Tarkka 1980, 24 – 25.
264Valo 1927 vihko 57, 897.
265Ibidem.
266Valo 1927 vihko 57, 903.
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Suurena linjana Valo-lehden valistus-teeman artikkeleissa tuntuukin olevan se, että
lukija löytää oman paikkansa ja osaamisensa ja hänestä tulee toimiva osa yhteiskuntaa.
Tämä tulee selkeästi esille useista elämänuran valintaan liittyvistä artikkeleista.
Mielenkiintoisena kurkistuksena aikakauden käsityksiin toimivat artikkelit Elämänuran
valinnasta I & II.267 Nämä artikkelit esittelevät lukijalle psykotekniikan, ”kokeellisen
ammattisielutieteen”, jonka kehitteli tanskalainen psykologi Alfred Lehmann 1900luvun alussa.268 Artikkelit kuvaavat erilaisia tapoja mitata soveltuvuutta erilaiseen
työhön. Historiallisesti mielenkiintoiseksi artikkelin tekee eritoten sen rikas kuvitus,
jossa esitellään mitä mielikuvituksellisempia kojeita ja apparaatteja, joiden avulla
nuorten henkiset ja fyysiset kyvyt saadaan selville. Näihin kuuluvat muiden muassa
kaivertajan ja kellosepän ammattiin soveltuvuutta testaava tremometri, jonka avulla
testattiin kuinka tyynesti ja varmasti käsi noudattaa silmän ohjausta.
Fredrik Suurta siteeraten artikkelissa todetaan, että pääsyynä ihmisten kurjuuteen on se,
että he eivät ole päässeet oikeille paikoilleen – monen valtiomiehen olisi pitänyt olla
tallinpäällysmiehenä ja monen kardinaalin lukkarina. Psykotekniikasta annetaan Valossa
varsin myönteinen kuva, ja Tanskassa kyseinen psykologian suuntaus tuntuikin olleen
1920-luvulla voimissaan. Toisaalta Valo tekee selväksi myös, että
Mainituilla kokeilla - - ei saa selkoa esim. niin tärkeästä seikasta kuin
nuorten luonteesta ja tahdonvoimasta. Eihän tarvitse pitkältä puhua siitä,
että nuoren henkilön menestymisen elämässä ratkaisee suuressa määrin se,
onko hänellä riittävästi tarmoa, kestävyyttä ja luonteenlujuutta.269
Ammatinvalinta-artikkelien kohdeyleisönä ovat selkeästi lasten vanhemmat, sekä
koululaitoksessa

ja

opetustyössä

työskentelevät.

Artikkelit

ovat

käännöksiä

tanskalaisista lähteistä, mutta nähtävissä on vahvoja amerikkalaisia vaikutteita.
Huomattavissa on erityisesti ensimmäisen maailmansodan aikana suuresti kehittynyt
lentoala, josta artikkelissa kirjoitetaan laajasti. Professori Lehmannin kehittelemää ja
Yhdysvaltojen sotavoimien omaksumaa lentäjän soveltuvuustestiä esitellään kuvien ja
kuvailuiden avulla, ja muutenkin on helppo tekstin perusteella kuvitella armeijan
267Valo 1927 vihko 50, 784; Valo 1927 vihko 52, 810.
268Den Store Danske.
269Valo 1927 vihko 52, 818.
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tehokkuus- ja optimointiajattelun suuri vaikutus aiheiden valintaan.
Valistus-teeman artikkelien terveysvalistus- ja ammatinvalinta-artikkelit muodostavat
tavallaan yhteisen rintaman, jossa sivistyneistö kasvattaa kansalaisia uutta kansakuntaa
varten. Korostetusti tämä tulee esille hyvin valistavaan sävyyn kirjoitetuissa
artikkeleissa

lasten

hoidosta,

joista

esimerkkinä

Pikkulapsen

ruokinta270

ja

Jokapäiväinen harjoitus271. Molemmat artikkelit korostavat hengen ja ruumiin yhteyttä
ja etenkin Jokapäiväinen harjoitus -artikkelissa annetaan konkreettisia ohjeita siihen,
minkälaista fyysistä harjoitusta lapselle pitäisi antaa. Artikkeli on runsaasti ja
havainnollisesti kuvitettu, eikä jää epäselväksi, että lapsen jokapäiväinen harjoitus on
aloitettava heti syntymän jälkeen. Näitä harjoitteita ovat muiden muassa roikottaminen
jaloista ja käsistä sekä mahallaan makuuttaminen. Hieman varttuessaan lapsen ryhtiä on
valvottava ja erityisesti selän ja vatsalihasten kuntoa vahvistettava. Tärkeä vastuu lasten
kasvatuksessa annetaan myös opettajille, ja artikkelin yhteydessä on hyvin valaiseva
kuvasarja siitä, miten pulpetin ääressä on oikeaoppisesti istuttava:
Lisäksi ei kukaan opettaja saa unohtaa useamman kerran tunnissa
komentaaa, etenkin alaluokilla ja kun tarkkaavaisuus on höltymässä:
Taivutus taaksepäin! Ja Ojennus ylös!272

Pääasiallisesti valistusartikkeleissa nuorisolla tarkoitetaan lähinnä poikia. Aikakaudelle
tämä oli hyvin tyypillistä, ja kasvatusteokset olivat hyvin poikakeskeisiä. 273 Valo-lehti
muistaa

kuitenkin

myös

tytöt,

ja

eräänlaisena

”itsensälöytämis”-artikkelien

huipennuksena Valon vihkossa 96 vuodelta 1928 löytyy artikkeli Tyttäriemme
elämänura274, jonka päätarkoituksena on kuvata eri työpaikkoja, jotka kansakuntamme
naisille parhaiten sopivat. Artikkelista tekee erikoisen se, että artikkeli koostuu eri
alojen työntekijöiden itse kirjoittamista selostuksista, joista käy ilmi työhön vaadittava
koulutus, luonteenpiirteet, osaaminen ja toimeentulo. Esitellyt, naisille soveltuvat
ammatit ovat sairaanhoitajatar, lastentarhaopettaja, lääkäri, apteekkiala oppikoulun
270Valo 1926 vihko 32, 500.
271Valo1927 vihko 50, 794.
272Valo 1927 vihko 50, 799.
273Ks. Häggman 2001, 369.
274Valo 1928 vihko 96, 1505.
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opettaja, agronomi, maalaistalon emäntä, kansakoulun opettaja, kotitalousopettaja,
puutarhaopettaja, konttoriala, rautatie- ja postiala sekä kirjastoala. Kyseinen artikkeli
yllättää tasa-arvoisessa ja positiivisessa suhtautumisessa naisten työllistymiseen, sillä
yleisesti naisia käsittelevät artikkelit eivät kohteitaan mairittele. Esimerkiksi
Naispsykologia II275-artikkelissa kuvataan naisen mahdollisuuksia tieteen saralla:
- - naisen mieltymys kaikkeen konkreettiseen, kaikkeen tunnepitoiseen - vaikuttaa sen, ettei nainen ylimalkaan viihdy tieteen ilmapiirissä. Tiede voi
olla hänelle keino, voima, jota hän voi oppia käyttämään hyväkseen
pyrkiessään muihin päämääriin, mutta se ei ole hänelle koskaan päämäärä
sinänsä: analysoiva ja abstrahoiva työ on naisen ajatustavalle outo.276
Naispsykologia-artikkeleita on kaksin kappalein, ja niiden valistuksellinen sisältö
kuuluu yksinkertaistettuna: naisten on parempi jäädä kotiin, sillä siellä heidän henkiset
ja fyysiset ominaisuutensa pääsevät parhaalla tavalla esiin. Naiselta puuttuu
järjestelytyön taju, ja hänen tajunnalleen on ominaista vajavaisuus, joka joka johtuu
siitä, että naiset ovat niin helposti yhden tunteen varassa. Lisäksi
Naisen älyn vähempiarvoisuus johtuu enemmän tahdon kuin taidon
puutteesta. On hyvin vähän sellaista, mitä nainen ei ymmärtäisi, mutta
hyvin

paljon

sellaista,

mikä

ei

herätä

naisessa

pienintäkään

mielenkiintoa.277
Artikkelit eivät kokonaan lankea konservatiivisen naiskuvan sudenkuoppaan, vaikkakin
naisten erityistä tunneherkkyyttä käsitellään heikkoutena, josta parhaat naiset pääsevät
eroon. Varsin mielenkiintoisena lopetuksena artikkelissa otetaan esille sukupuolen
sosiaalinen konstruktio: Ajan miesihanteiden mukaisesti miehet kasvatetaan miehiksi ja
naiset naisiksi – olisi epänaisellista olla esimerkiksi itsenäinen. Artikkelit perustuvat eri
psykologien uusimpiin tutkimuksiin, ja etenkin sukupuoleen kasvaminen luotaa kaikuja
nykyaikaisen sukupuolen- ja naistutkimuksen suuntaan.
Lopuksi esittelen vielä erään Valon valistus-artikkeleille ominaisen retoriikan, eli
275Valo 1927 vihko 56, 875.
276Valo 1927 vihko 56, 875 – 876.
277Valo 1927 vihko 56, 877.
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tarinallisuuden. Tästä loistava esimerkki on artikkeli nimeltä Strykniini278, joka
ytimeltään on opettavainen kertomus ketusta, joka kokee kammottavan kuoleman
metsästäjän myrkkyansan myötä. Heti tekstin alussa tehdään selväksi, mitä
kirjoituksella halutaan sanoa:
Valo julkaisee allaolevan - - kuvauksen kärsimyksistä, joita sydämetön mies
tuottaa vainotulle eläimelle, osoittaakseen niille, jotka aikovat metsästää
tahi muuten pyydystää eläimiä, että on opittava käyttämään asetta, jotteivat
he tuota eläville olennoille tarpeettomasti tuskia. Ihminen on tosin eläinten
herra, mutta hän on myöskin eläinten suojelija ja tätä hän ei saa unohtaa
koskaan.279

Artikkelin alku on tunteisiin vetoavaa ja faabelimaista kerrontaa suloisesta ketusta, joka
etsii ruokaa talvisessa metsässä. Samaan aikaan ilkeä Kettu-Lassi pyydystää
pikkulintuja, tunkee ne täyteen stryktniiniä-myrkkyä ja asettelee pellon reunalle
pyydyksiksi. Nälissään kettu syö yhden linnuista ja tulee sairaaksi. Kettu-Lassi lähtee
seuraavana aamuna tarkistamaan ansojaan, löytää ketun oksennusta lumelta ja lähtee
seuraamaan jälkiä. Lopulta kettu löytyy heikkona kiviarkun pohjalta, mihin se julmasti
surmataan puukepillä lyöden. Kettupa ei ensimmäisestä lyönnistä kuolekaan, vaan
taintuu liikkumattomaksi. Kettu-Lassi poikineen aloittaa nylkemisen jalkoista ja
järkyttävänä lopetuksena kettu havahtuu hirveään tuskaan, kun sen nahkaa revitään irti
ja viimeisillä voimillaan yrittää pakoon. Kettu-Lassi iskee puukon ketun sydämeen ja
päättää pitkän piinan. Kuvaus on hyvin realistinen ja raaka, ja varmasti vaikuttaa
etenkin nuorempiin lukijoihin jopa järkyttävästi. Kirjoituksessa on selkeä moralisoiva
luonne, mikä tulee loppukappaleessa selkeästi esiin.
Niin paljon sanoin kuvaamatonta kärsimystä oli tuotettava, ennenkuin
Kettu-Lassi sai hengiltä paikkakunnan viimeisen ketun, jonka nahka oli
muutaman satamarkkasen arvoinen.280

278Valo 1926 vihko 40, 636.
279Ibidem.
280Valo 1926 vihko 40, 640.
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Metsästysaiheesta kirjoittaminen, ja vieläpä niin valistavaan sävyyn selittynee osittain
sillä, että 1920-luvulla erilaiset harrastelehdet olivat alkaneet saamaan asemaa
lehtimarkkinoilla. Suurimpana niistä – ja aiheeseen sopien – Metsästys ja Kalastus
-lehti alkoi ilmestymään 1921. Myrkyllä saalistamiseen saattoi saada kunnanvaltuustolta
luvan, niin kuin Kettu-Lassi teki, mutta usein myrkyllä metsästämisen myötä kuolivat
myös väärille apajille päätyneet koirat ja hevoset.281 Ehkäpä juuri tästä syystä Valo
haluaa ottaa vahvan kannan myrkkyjä vastaan. Retoriikaltaan artikkeli on sadun
muotoon kirjoitettua, selkeää valistusta, eikä sillä oikeastaan ole kovinkaan paljon
tekemistä varsinaisen tieteen kanssa. Paikkansa se kuitenkin lunastaa valistus-teeman
artikkeleiden joukossa sekä sisältönsä että tyylinsä myötä.
Valistuksen sanoma
Kokonaisuudessaan valistus-teeman artikkelit rakentuvat itsensä löytämisen ja
kultivoimisen ympärille. Valon lukijalle halutaan korostaa lukemisen tärkeyttä ja
rakentaa kuvaa menestyneistä oman onnensa sepistä, jotka ovat pärjänneet elämässään
yksilöinä, oman nokkeluutensa ja sivistyksensä voimin. Individualismi onkin vahvana
artikkeleissa, joissa esitellään amerikkalaista unelmaa ja ihaillaan ahkeraa jenkkiä.
Optimismi ja usko huomiseen sävyttävät valistus-teeman kirjoituksia ja ne
kuvastavatkin ehkä parhaalla tavalla aikakauden nousukautta ja uuden kulttuurin ja
tieteen esiintuloa.
”Jokainen on vastuussa elämänurastaan” tuntuu olevan kantava sanoma ja Valo pyrkii
antamaan kouriintuntuvat neuvot siitä, miten nuoren kannattaa valita. Lasten
vanhemmat taatusti innostuvat ajatuksesta, jossa heidän vesansa pääsee omaa
osaamistaan vastaavaan korkeapalkkaiseen unelmatyöhön – aivan kuten varmasti omat
vanhempamme toivovat myös meistä. Valo haluaa kuitenkin valistus-teemassa myös
antaa varoittavia esimerkkejä ja ehkäiseviä neuvoja, mitkä tulevat useimmiten ajalle
sovinnaiseen tyyliin terveysvalistuksen muodossa. Terveysopin ja etenkin keuhkotaudin
vaarojen levittämistä pidettiin tärkeänä valtakunnallisesti ja sen näkee myös Valosta.
Valistus onkin artikkelien tasolla kokoelma vakavasti otettavaa uraohjausta ja
hygieniaoppia, sekä viihdyttävää, kasvatuksellista kerrontaa.
281Leikola 1991, 179; Valo 1926, 638.
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3.4. Politiikka aihevalinnan taustalla
Tutkimukseni alkuvaiheilla oletin, että Valo-lehdessä olisi toimittajakunnastaan johtuen
runsaasti selkeää päivänpoliittista agendaa. Olivathan lehden puuhamiehet suuressa
määrin AKS:läisiä, ja 1920-luku oli täynnä vahvaa heimoaatetta heijastelevaa
kirjoittelua. Eniten poliittisia vaikutteita löytyy kieltä käsittelevistä artikkeleista, ja
järjestään ne liittyvät suomenkielen kultivointiin ja erityisesti taisteluun svetisismejä
vastaan. Kieli oli 1800-luvulta asti poliittinen peliväline ja Suomi oli jakautunut suomen
kieltä kannattaviin fennomaaneihin, liberaaleihin ja ruotsin kielen kannattajiin
svekomaaneihin. Fennomaanit halusivat saavuttaa hallinnon ja sivistyselämän
suomenkielistämisen mahdollisimman nopeasti, kun taas liberaalit halusivat ylläpitää
ruotsin ja eurooppalaisten kielten taitoa, kunnes suomen kieli oli riittävän kehittynyt
kannattamaan koko kansakuntaa. Svekomaanit olivat yleensä suomenruotsalaisia, jotka
pelkäsivät ruotsin kielen kautta menettävänsä myös identiteettinsä ja asemansa. 282
Snellmannin aikana 1850-luvulla venäjän kieli katsottiin uhkaksi ja sen hallintokielen
asemasta pyrittiin pääsemään eroon. 1860-luvulla suomesta tulikin virallinen kieli,
mutta käytännössä vasta 1900-vuoden kieliasetus lisäsi suomen kielen käyttöä
hallinnossa. Kulttuurissa ja sivistystyössä sitä oli toden teolla alettu käyttämään 1870luvulta eteenpäin.283
Fennomaanien työ suomen kielen aseman nostamiseksi linkittyy läheisesti 1920-luvulla
syntyneeseen Akateemiseen Karjala-seuraan. Molemmat liikkeet syntyivät yliopistoissa
ja molempiin linkittyi halu suomalaistaa yhteiskunnan eliitti ja yläluokka. Rikas,
käyttökelpoinen suomen kieli oli tälle tärkein edellytys. AKS:n ideologian äärimmäinen
tavoite oli Suur-Suomen perustaminen, joka saavutettaisiin liittämällä Suomeen sen
muut ”heimoalueet”, muiden muassa Itä-Karjala ja Inkeri. Kun valtiolliset yritykset
alueiden liittämisestä epäonnistuivat, päätti joukko ylioppilaita perustaa aatteellisen
yhdistyksen, joka ”aatteellisesti hapattaisi koko kansan” ja ”kypsentäisi sen henkisesti
Suur-Suomen luomiseen”. AKS perustettiinkin tähän tarpeeseen helmikuussa 1922 ja
AKS:n pääideologina toiminut, Valon päätomittaja Niilo Kärki muotoili kuuluisan
iskulauseen: ”Mitä ylioppilaat tänään, sitä kansa huomenna.” Liikkeen taustalla
282Klinge 1982,168 – 169.
283Lahtinen 2006, 175.
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vaikuttivat vahvasti maailmansodan jälkimainingeissa päätään nostanut nationalismi,
sekä kansallisen itsetunnon lietsominen ja korostaminen ja etenkin hyvin vahva
”ryssäviha”. Perustamisen aikoina AKS:läiset julistivat varsin tulisesti, että ”ryssästä saa
puhua vain hammasta purren” ja ”Suomen itsenäisyyden säilymisen avain on
ryssäviha”. Osa vihasta kohdistui kommunismin vastustamiseen, mutta ytimeltään viha
oli rodullista ja korosti ryssän rotuominaisuuksien alemmuutta.284
Suomen kielen puhtauden vaalintaan linkittyviä artikkeleita on Valo-lehden politiikkateemassa runsaasti. Erityisen vahvasti suomenkieltä puolustetaan ja puhdistetaan
ruotsalaisuutta suomenkielessä I-IV285 -artikkeleissä. E. A. Saarimaan kirjoittamat
artikkelit taistelevat ruotsinvoittoisia sanoja, eli svetisismeja vastaan. Suomen kielen
pitkä vaikutus ruotsin kielen alaisena on jättänyt Saarimaan mukaan jälkensä suomen
kieleen. Hänen mukaansa etenkin kaksikieliset viljelevät svetisismejä ja silloinkin, kun
he luulevat puhuvansa suomea, heidän kielimuotonsa on ”epäsuomalaista”. Teksti on
tyyliltään paikoitellen hyvin asenteellista:
Ruotsalaisen asutuksen rajoilla on kansanmurteissa syntynyt sellaisia
naurettavuuksia kuin Laihian murteen uutasainen (epätasainen) tai
uuruokossa (huonossa ruokossa) ja lounaismurteiden ilmaukset fiini föli
(hienoa seuraa - - Mutta löytää sitä kirjakielestäkin hyvinkin luonnottomia
ruotsinmukaisuuksia.286

Artikkeleissa tartutaan ruotsista tulleisiin artikkeleihin, kuten se, jota virheellisesti
käytetään asemosanana esimerkiksi ”Se uusi Testamenti”, sekä erilaisiin apusanoihin ja
taivutusmuotoihin. Ytimeltään teksti on kielitieteellistä, mutta poliittiseen teemaan
artikkelit sitoo juuri niiden asenne kieleen. Fennomanian taustat ovat selkeästi
näkyvissä ja ilmassa on halu suomalaistaa kansa ja luoda virheetön suomalainen
suomen kieli. Muita vastaavia, poliittissävytteisiä suomen kieleen linkittyneitä
kirjoituksia

ovat

muiden

muassa

Lauri

Hakulisen

Kielenviljelykysymyksiä287,

284Alapuro 1973, 91 – 92; Klinge 1982, 224 – 225.
285Valo 1927 vihko 57, 923; Valo 1927 vihko 61, 989; Valo 1927 vihko 69, 1118; Valo 1928 vihko 77,
1245.
286Valo 1927 vihko 57, 923.
287Valo 1926 vihko 27, 445.
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Suomalaisesta oikeinkirjoituksesta ja oikeakielisyydestä288 ja Sanasta miestä289.
Mielenkiintoisen yksityiskohdan löytää Valon artikkelista Kielellisiä aineksia Suomen
sillan rakentamiseen290, jossa Aarni Penttilä esittelee SKS:n alunperin kehittämää
suunnitelmaa suomen ja viron kirjakielten yhdistämiseksi. Tällä saataisiin aikaan
yhtenäinen ”Kalevalainen” kansa, joka tällä hetkellä on erotettu pohjoiseen ja eteläiseen
kansaan. AKS:läinen visio Suur-Suomesta piti monesti sisällään myös Baltian maat,
joten kirjoituksella on tilaajansa. Artikkelissa Penttilä esittelee keinoja, joilla kielten
ulkoasu saataisiin yhdistettyä suhteellisen pienillä muutoksilla. Näihin kuuluisi muiden
muassa d-kirjaimen poistaminen suomen kielestä, sekä pitkien vokaalien merkintä
vokaalin yläpuolisella pilkulla. Loppujen lopuksi hän ei kuitenkaan kirjoituksessa ota
kantaa siihen, olisiko muutos hyvä tehdä. On hyvin mahdollista, että pelkona tällaisessa
yrityksessä on suomen kielelle tehtävä väkivalta, mikä ei sovi kielenviljelijälle – eikä
myöskään AKS:lle.
Valo ei suoranaisesti artikkelivalinnoillaan ota kantaa itä-naapuriin, eikä AKS:läistä
ryssävihaa ole suuressa mittakaavassa havaittavissa. Lukija kuitenkin löytää sieltä sun
täältä harkittuja piikkejä, joilla pyritään selkeästi luomaan tietynlaista kuvaa venäläisistä
ja heidän aatteistaan. Esimerkiksi artikkelissa Eri aikojen rankaisutavoista291 kirjoittaja
(jonka nimeä ei mainita) pohtii, miten ihminen kykenee lähes pohjattomaan julmuuteen.
Pohjimmiltaan ihminen on petoeläin, jonka todistaa keskiaikainen kidutuskultuuri ja
ihmisen halu sotia.
Ei kukaan liene seurannut maailmansodan kauhuja ja venäläisen bolsevikin
'terroria' tajuamatta, mikä läheinen yhteys on olemassa näiden tekojen ja
menneiden aikain rankaisutapojen välillä.292

Sitaattiin on varsin näkyvästi rakennettu vertaus venäläisten bolsevikkien 293 toiminnan
288Valo 1925 vihko 17, 286.
289Valo 1925 vihko 22, 350.
290Valo 1928 vihko 93, 1501.
291Valo 1925 vihko 11, 164.
292Valo 1925 vihko 11, 170.
293Bolŝevikki viittaa Vladimir Leninin johtamiin Venäjän sosiaalidemokraattisesta työväenpuolueesta
eronneeseen omaan ryhmään, joka 1925 järjestäytyi nimellä Yleisliittolainen kommunistinen puolue.
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ja keskiaikaisen julmuuden välille. Lisäksi sitaatissa yksilöidään maailmansodan kauhut
bolsevikin terrorin rinnalle. Retorisena keinona tämäntapaista kirjoittelua löytyy
politiikka-teeman artikkeleista etenkin Valon alkuvuosilta. Tarkoituksena on selkeästi
luoda kuvaa Venäjästä taantuneena, julmuuksien maana, varsinkin kun itse artikkelissa
kuvataan hyvin yksityskohtaisesti erilaisia korostetun raakoja kidutuskeinoja, mitä
ihmiskunnan historiassa on harjoitettu.
Yleisesti ottaen venäläisvastaista piikittelyä sisältävät artikkelit ovat nimettömiä ja niitä
löytyy monista kategorioista. Esimerkiksi artikkelissa Rooma ja roomalaiset saunat294
heti aloituksessa muistetaan itä-naapuria:
Kukaan ei tahtone väittää, että etelämaitten kansat erikoisen suuressa
määrässä kaipaisivat vettä ja saippuaa; päinvastoinhan ne (samoinkuin
venäläisetkin) ovat tunnettuja, voipa melkein sanoa suorastaan kuuluisia
likaisuudestaan.295

Suurella todennäköisyydellä sulkuihin kirjoitettu lisäys venäläisistä on ollut artikkelin
suomentajan oma tuotos. Sitaatin myötä esitellään AKS:läiseen sävyyn venäläisten
ominaispiirteitä, joihin katsotaan kuuluvaksi likaisuus. Venäläisyyttä ei kuitenkaan
käsitellä yhdessäkään artikkelissa suoraan, eikä poliittisessa teemassa ole suoranaista
aatteellista julistusta, vaikka monessa artikkelissa tälle olisi ollut hyvä tilaisuus. Sinänsä
tämä on hieman yllättävää, sillä yleisesti ottaen koko WSOY oli 1920-luvulla enemmän
tai vähemmän tukemassa nuorten ”maistereidensa” aatteellista työtä – toimitusjohtaja
Jalmari Jäntin kolmesta pojastakin tuli AKS:n valajäseniä. Voi olla, että kärkevämpi
poliittinen debaatti haluttiin käydä eri areenoilla – kuten AKS:n valtaamassa
Ylioppilaslehdessä296 – ja Valon avulla haluttiin kouluttaa lukijaa antamalle tälle
tarvittavat tietotaidot tätä keskustelua varten. Joka tapauksessa nationalismi ja
eräänlainen vapaamielisyys olivat mukana WSOY:n 1920-luvun kustannuspolitiikassa,
mutta se mitä sieltä puuttui – nimittäin sosialismi – puuttui suurimmaksi osaksi myös
Valosta. Rahasta, markkinoista ja länsimaisesta yhteiskunnasta kirjoitetaan useampia
294Valo 1925 vihko 15, 243.
295Ibidem.
296AKS:n ja Ylioppilaslehden suhteesta Ks. Klinge 1982, 225 – 226.
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artikkeleita, mutta vasemmistolaisesta politiikasta tai valtiomallista ei juuri sanaakaan.
Osansa tässä on varmasti yleisemmällä varovaisella linjalla vasemmistokirjailijoiden ja
-aiheiden suhteen. Sisällissodassa kaivettu juopa oli vielä paikallaan, eikä kukaan
halunnut ruokkia agitaattoreita.297
AKS:läiset toiveet tuodaan kuitenkin salakavalasti esiin. Artikkeli Uudenvuoden
ajatuksia298 alkaa tässä mielessä erittäin herkullisella kaskulla, jossa äiti pyytää lastansa
kirjoittamaan paperille kolme toivetta jouluksi. Poika ottaa paperin ja kirjoittaa siihen
toivovansa kuolemattomuuden, Karjalan Suomelle ja elävän hevosen. On paljon
puhuvaa, miten artikkelin kertoja suhtautuu toiveista keskimmäiseen:
Karjalan vapauttamistoive oli hyvin kaunis toive. Ja sen toiveen hän
varmasti lausuu yhä uudestaan miehistyessään – mutta hän oppii samalla,
ettei Karjalaa saa vapaasti pelkin toivein, siihen vaaditaan satojen ja
tuhansien uutteraa työtä ja ehkä myöskin taisteluita ja kuolemaa!299

Partiota ja luonnonsuojelua
Muita politiikka-teemaan kuuluvia artikkeleita yhdistää halu saada ”myytyä” yleisölle
ajatus tai aate. Suurimmassa osassa tapauksista nämä eivät liittyneet suorasti
päivänpolitiikkaan, mutta artikkeleina sisälsivät vaikuttamisen ja politisoinnin agendaa.
Hyvinä esimerkkeinä tästä toimivat luonnonsuojeluliikettä mainostavat lehtori Hannes
Salovaaran kirjoittamat Mitä luonnonsuojelulla tarkoitetaan300 ja Luonnonsuojelutyö
maassamme.301 Näissä artikkeleissa kerrotaan suomalaisen luonnon ainutlaatuisesta
luonteesta ja tarpeesta säilyttää kaunis luontomme myös jälkipolville. Salovaara ottaa
esille eri Euroopan maita, joissa luonnonsuojelua harjoitetaan tehokkaammin kuin
Suomessa ja missä etenkin luonnonmuistomerkkejä rauhoitetaan kansallisomaisuutena
kaikkien nähtäviksi. Pyrkimystä poliittiseen vaikuttamiseen löytyy juuri näistä
vertailuista muiden maiden valistuneempaan lainsäädäntöön:
297Häggman 2001, 302; 305.
298Valo 1926 vihko 23, 353.
299Ibidem.
300Valo 1926 vihko 23, 370.
301Valo 1926 vihko 47, 751.
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Useimmissa maissa on valtiovaltakin jo tajunnut luonnonsuojelun
isänmaallisen ja taloudellisen merkityksen ja antaa sille arvovaltaista
tukeaan. Useissa valtioissa on voimassa erikoinen luonnonsuojelulaki,
jonka puitteissa luonnonsuojelutyötä voidaan tehokkaasti harjoittaa.
Niinikään

on

eräissä

maissa

perustettu

erikoinen

valtionlaitos

luonnonsuojelua varten.302

Salovaara tuo kyllä esille, että vuonna 1923 säädetyn luonnonsuojelulain kautta osa
näistä tavoitteista on saavutettu – ainakin paperilla. Käytännössä laki ei mahdollisesti
vielä ollut tarpeeksi velvoittava ja erityisesti Salovaaraa tuntuu häiritsevän se tosiasia,
että mitään varsinaista luonnonsuojelutyötä tekevää ja tukevaa järjestöä ei vielä ollut. Se
tulee selkeästi ilmi jälkimmäisessä artikkelissa Luonnonsuojelutyö maassamme, jossa
Salovaara selostaa uuden lain aikaansaannoksia ja perusteita. Erityisesti hän toivoo
Suomeen

kansallispuistoa,

joita

maailmalla

oltiin Yhdysvaltain Yellowstonen

kansallispuiston perustamisesta vuodesta 1872 asti perustettu. Salovaara mainitseekin,
että
Lähiaikoina tullee kansallispuistokysymys eduskunnan ratkaistavaksi –
luonnonsujelulain

mukaan

on

semmoisen

perustaminen

tapahtuva

eduskunnan suostumuksella – ja on täysi syy olettaa, että eduskunta tällöin
osoittaa samaa avokatseista maan alkuperäisen luonnon turvaamisen
merktyksen ymmärtämystä kuin säätäessään maalle luonnonsuojelulain.303

Tästä kirjoittaessaan Salovaara on varmasti ollut tietoinen siitä, että Valoa
todennäköisesti luetaan maan päättäjienkin keskuudessa. Lisäksi kansan syvät joukot
varmasti mielellään painostavat edustajiaan kohti uutta lakia saadessaan tieteeseen
perustuvaa tietoa sen tarpeellisuudesta. Artikkelin lopussa Salovaara tuo esille kuitenkin
kaikkein

merkittävimmän

toiveensa

–

ja

samalla

koko

artikkelikaksikon

ykköspäämäärän: Luonnonsuojeluyhdistyksen perustamisen. Hän kertoo kuinka
302Valo 1926 vihko 23, 375.
303 Valo 1926 vihko 47, 752.
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Ruotsissa, Sveitsissä ja Itävallassa on voimakkaita luonnonsuojeluliittoja ja lukuisia
paikallisia yhdistyksiä ja Suomessa ei yhtäkään yksityisten kansalaisten yhtymää.
Salovaaran mukaan semmoinen olisi erittäin tarpeellinen ennenkaikkea sen takia, että
- - vasta sen avulla voidaan luonnonsuojelulle saada - - arvokkain
kulmakivi: yleinen ymmärtämys ja arvonanto luonnonsuojelutyötä kohtaan - Vasta sillä pohjalla voi luonnonsuojelutoiminta muodostua tuloksista
rikkaaksi kansalliseksi kulttuurityöksi, josta jälkipolvet varmasti tulevat
olemaan syvästi kiitolliset.304

Artikkelit ovat kuvitettuja kauniilla, Suomen luonnon erikoisuuksia esittelevillä
valokuvilla ja yleisilme korostaa yhteistä, omalaatuista Suomea. Retorisena keinona
artikkelissa kuvaillaan tunteisiin vetoavasti Suomen luonnon hienouksia: pauhaavia
koskia ja ylväitä soita, joilla hirvet elävät vapaana. Mielenkiintoisena seikkana on
mainittava ”väkivaltaisten” sanojen kuten ”repimisen” käyttö, kun puhutaan
rauhoitettujen kukkien, kuten kangasvuokon poimimisesta. Aivan yhtälailla kirjoittaja
olisi voinut puhua laittomasta poiminnasta, mutta selkeästi luonnolle haluttiin antaa
jonkinasteinen persoonallisuus, jota voi kukkia repimällä rikkoa. Lisäksi Salovaara
haluaa antaa kansan pääväestölle tärkeän tehtävän kartoittaa omalla asuinalueellaan
sijaitsevia arvokkaita luonnonmuistoja ja suojeltuja lajeja.
Loppujen lopuksi Salovaaran kirjoituksessa povattu kansallispuistolaki hyväksyttiin
eduskunnassa vuonna 1928 – kaksi vuotta kyseisten artikkelien julkaisun jälkeen, mutta
presidentti Relander ei vahvistanut lakia, joten se raukesi. Ensimmäisiä kansallispuistoja
saatiin odottaa aina vuoteen 1938 asti, kun pitkällisen kansalliskeskustelun ja
lakikiemuroiden jälkeen maahan saatiin muiden muassa Pyhätunturin ja PallasOunastunturin kansallispuistot. Salovaaran rakkain toive, luonnonsuojeluyhdistys,
toteutui sekin vuonna 1938, kun Helsingin säätytalolla päätettiin perustaa Suomen
Luonnonsuojeluyhdistys maamme monimuotoista luontoa suojelemaan. On vaikea
päätellä, millainen vaikutus Valon artikkeleilla on ollut tässä historiallisessa
kehityskulussa,

mutta

osana

luonnonsuojelutyön

ympärillä

vellonutta

304Valo 1926 vihko 47, 754.
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kansalaiskeskustelua ne ovat kiistatta olleet.305
Samankaltaista yhdistystoimintaa tukevia artikkeleita politiikka-teemassa löytyy Partioliikettä ja Nuoren Voiman liittoa esittelevistä kirjoituksista. Erityisesti Erkki Valan
kirjoittama Nuorison valmistautuminen elämäntehtäviin306 pyrkii tuomaan sekä
kasvatuksellista että yhteiskunnallista sanomaa Suomen nuorisolle suunnatusta, uudesta
liikkeestä nimeltään Nuoren Voiman Liitto. Alun perin vuonna 1921 perustettu yhdistys
pyrki tarjoamaan Suomen nuorisolle valistushengessä harrastustoimintaa, hyviä tapoja
ja isänmaallista kasvatusta, ja sen tavoitteena oli rakentaa reipas ja kasvuvoimainen
nuoriso. Erkki Vala oli mukana Liiton toiminnassa alusta lähtien ja artikkeli onkin
varsin

läpinäkyvä

mainospuhe

nuorisoliikkeen toiminnasta ja sen erilaisista

harrastepiireistä.
Valan kuvaus Liitosta tuo esille sen kantaman uuden ajan leiman. Ensimmäistä
maailmansotaa edeltänyt usko humanismiin ja ihmiskunnan kehitykseen olivat
kadonneet

sodan kuoliniskun myötä ja tilalle tulleet yksilöllisen voiman, työn,

toveruuden ja miehekkyyden kunnioitus. Räikeimmillään artikkelista tulee mieleen
AKS:n

toimintaakin

elähdyttänyt

fasismi.307

Liittoon

pääsi

jäseneksi

vain

harrastusnäytteen avulla, ja tarkoituksena on alusta asti näyttää, että nuori ”kelpaa
johonkin.”
”Heikot ja kehityskelvottomat karsitaan armotta pois. On kuin Darwinin
'Lajien synty' ja Jack Londonin miehekäs, taistelua kunnioittava henki
vallitsisivat tässä liitossa. Koko sen työ perustuu kilpailuun yksilöitten
välillä, se jakaa jäsenet kolmeen arvoluokkaan ja kiihoittaa pyrkimään
alemmasta ylempään. Toveritukea saa jäsen vain siinä tapauksessa, että
hän tekee jotakin.308

Sitaatissa

on

aistittavissa

aikakauden

oikeistopiireissä

suosiota

niittänyt

sosiaalidarvinismi, joka luonnollisesti perustui Darwinin evoluutioteorian synnyttämiin
305Ks. Poutanen 1998; Perttula 2006.
306Valo 1928 vihko 80, 1276.
307Ks. Alapuro 1973, 140 – 142.
308Valo 1928 vihko 80, 1278.
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yhteiskunnallisiin

lieveilmiöihin.

Nuoren

Voiman

Liitto

jakoi

jäsenilleen

harrastuspiirien kautta kuparisia ja hopeisia rintamerkkejä, joista tuli nuorisoa
yhdistäviä statussymboleita. Liiton taustalla vaikutti Nuori Voima-lehti (1908 – ), joka
oli vuosisadan alussa kirjalliselle nuorisolle erittäin tärkeä instituutio – siinä tekivät
runodebyyttinsä muiden muassa Uuno Kailas, Olavi Paavolainen ja Katri Vala. 309 Liiton
mainostaminen ja tunnetuksi tekeminen ovat selkeästi artikkelin päätarkoitukset, ja
sellaisenaan se on kaikin puolin tehokas. Liiton tarjoama harrastuksellinen toiminta
nähdään keinona monen innokkaan yksilön elämäntehtävien löytämiseksi. Tässä
mielessä artikkeli on esimerkki sekä valistus- että politiikka -teemoihin kuuluvasta
kirjoituksesta.
Samassa hengessä

laadittuja kirjoituksia

ovat

Nykyaikaista leirielämää310

ja

Partioliike311, joissa pyritään markkinoimaan vuonna 1907 alkunsa saanutta
partioliikettä. Artikkelien kirjoittaja Ilmari Vainio oli itse partioliikkeessä tiiviisti
mukana, ja kirjoituksesta kumpuaakin suuri kunnioitus liikkeen perustajaa sir Robert
Baden-Powellia kohtaan. Ensimmäinen artikkeli mainostaa ulkoilun ja leirielämän
kasvatuksellista ja viihdyttävää vaikutusta, sekä kuvitukseltaan esittelee partiopoikia
työssään, ekä erilaisia partiossa käytettäviä välineitä. Vainio myös artikkelin lopussa
mainostaa kirjoittamaansa Partiopoikain käsikirja (1923)-teosta. Toinen artikkeli
esittelee partioliikettä sekä ulkomailla että Suomessa ja rakentaa kuvan elinvoimaisesta
ja reipasta nuorisoa rakentavasta liikkeestä, mitä partio voimainsa tunnossa epäilemättä
oli.
Nuoren Voiman Liitosta ja pratioliikkeestä kirjoitetaan samaan sävyyn ja ei ollut
tavatonta, että molempien liikkeiden piirissä liikkui samoja vaikuttajia. Esimerkiksi
”Söderströmin maistereihin” kuulunut Ilmari Jäämaa toimi molemmissa liikkeissä
johtajana, ja varmasti hänen kauttansa myös Valon toimituskunta on saanut ideoita
artikkelien aiheiksi – nähtiinhän sivistys ja kansan reippauden kohottaminen tärkeinä
elementteinä sekä AKS:n että Valo-lehden ohjelmissa. Vainion kirjoittamat partioartikkelit toimivat kokonaisuutena, ja niissä käytetään jopa samaa kuvamateriaalia. Iso
rooli onkin juuri kuvilla, joiden avulla houkutellaan lukijaa näyttämällä mielenkiintoisia
309Häggman 2001, 323.
310Valo 1928 vihko 82, 1306.
311Valo 1928 vihko 84, 1336.
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vempaimia, sekä kauniita maisemia, joissa partioliikkeen mukana pääsee retkeilemään.
Nuoren Voiman Liiton myötä suurta suosiota niittäneet arvomerkit ovat myös läsnä
artikkeleissa, sillä niissä ei unohdeta esitellä partiotaitomerkkejä, joita nuoret voivat
tavoitella. Luonteeltaan partioliikettä kuvaavat artikkelit eivät ole järin tieteellisiä, toisin
kuin aikaisempi, Darwinin ja luonnonvalinnan avulla ratsastanut Valan artikkeli.
Kyseisten artikkelien tarkoitus on ollut kaupata lukijoilleen aihettaan kuin
myyntituotetta ja on pakko ihmetellä, miten ne ovat päätyneet lehteen, joka mainostaa
itseään nimenomaan tiedelehtenä. Taustalla varmasti on vaikuttanut WSOYn kristillisiä
arvoja korostava linja, johon varsinkin partioliike sopivasti asettuu, mutta myös AKS:n
ihanteita myötäilevä kansallinen herääminen sekä yksilön voimaa korostava
aatemaailma. Partioliikkeeseen, Nuoren Voiman Liittoon sekä AKS:n kuuluivat
elimellisesti palava isänmaanrakkaus sekä kansallisuusaate, mikä varmasti on
miellyttänyt Valon toimituskuntaa.
Tavoitteena vaikuttaminen
Poliittisia artikkeleita kaikkia yhdistää tarve saada myytyä jokin aate tai ajatus. Keinot
ovat kaikkeen päivänpoliittiseen liittyvissä suurissa kysymyksissä yleensä hyvin
piilotetut retoriikkaan ja tekstin sisäisiin merkityksiin, eikä lukijaa kannusteta
syöksymään barrikadeille. Tämä on yllättävää ottaen huomioon WSOY:n AKS:läisen
toimittajakunnan ja koko WSOY:n yleisesti myönteisen suhtautumisen Akateemisen
Karjala-Seuran toimintaan. Ehkäpä Valon kaltaista lehteä ei kuitenkaan nähty
pääasiallisena äänentorvena osittain siksi, että sen lukijakuntaan eivät todennäköisesti
kuuluneet heimoaatteesta villiintyneet ylioppilaat, vaan pikemminkin vähemmän
koulutettu tavallinen kansa, jonka tiedolliset taidot oli ensin saatava kohoamaan, jotta
heistä tulisi osa vahvaa ja sivistynyttä Suomen kansaa.
Arkisemmalla tasolla Valo-lehden poliittisen teeman kirjoituksissa tulee esiin halu
tarjota kansalle erilaisia aatteellisia yhdistyksiä, kuten partioliikettä ja Nuoren Voiman
Liittoa. Retoriikaltaan tämäntyyppiset artikkelit korostavat isänmaallisuutta ja
kohdeyleisönä niillä on epäilemättä ollut lasten vanhemmat, jotka luettuaan innostuvat
ilmoittamaan lapsena harrasteryhmiin ja partioleireille. Tällaisenaan artikkelit
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muistuttavat tietynlaista markkinointia, jonka taustalla kuitenkin piilee aatteellinen ja
ksavatuksellinen vivahde.
3.5. Käytännöllistä – ja viihdyttävää
Valo tähtäsi artikkeleissaan ennen kaikkea viihdyttämään lukijaa. Muut mahdolliset
piilevät tarkoitukset eivät olisi toimineet, jos Valo olisi ollut kuivaa ja tylsää luettavaa.
Yksi Valon ohjelmallisista tehtävistä oli olla myös käytännönläheinen opas ja auttaja
lukijalleen. Tämä tarkoitti sisältöä, jonka avulla lukija saattoi oppia käytännön taitoja,
sekä syventää olemassaolevaa osaamistaan. Ehkäpä kaikkein paras esimerkki käytännön
artikkeleista ovat Valon konkreettiset opetusartikkelit. Näitä ovat englannin kielen
kurssi ja pikakirjoitusopas.
Englannin kielen kurssi alkaa toisesta Valon vihkosta ja jatkuu kolmentoista artikkelin
verran, aina viimeiseen ilmestymisvuoteen asti. Tyyliltään artikkelit ovat täysin
oppikirjamaisia foneettisine ohjeineen ja kotiläksyineen. Artikkelit opettavat sanastoa,
lausumista, kielioppia ja lauseenrakentamista, eikä lähtötaso ole järin matala.
Artikkeleissa ei ole kuvitusta, eikä juuri muuta kuin ”opillista” sisältöä. Kohdeyleisönä
artikkeleilla on jo valmiiksi tietylle tasolle koulutettu lukija, sillä ilman koulutusta
foneettinen muoto tuskin avautuisi. Ensimmäisen oppitunnin yhteydessä kehoitetaankin
täydentämään oppimista ottamalla muutaman oppitunnin koulutetun opettajan
valvonnassa. Englannin kielen opettamista perustellaan hyöty-näkökulmasta: lehden
mukaan englannin kielen taito voi monessa tapauksessa olla määräävänä tekijänä
toimeentulon hankkimisessa. Toisin sanottuna kielitaito on tärkeä osa lukijan
elämäntehtävän toteuttamista.
Toinen käytännöllinen artikkelisarja on Nevanlinnan – Kallioniemen oppikirjaan
perustuva Allan Virangon Valo-lehteen sovittama Pikakirjoitus312. Kyseessä on 1870luvulla suomen kielelle adaptoitu versio jo antiikin aikoina käytössä olleesta, nopeita
muistiinpanoja varten kehitetystä tekniikasta. Viranko pitää pikakirjoitusta tärkeänä
taitona, ja uskoo sitä tarvittavan etenkin liiketoiminnan aloilla.

312Valo 1925 vihko 14, 193.
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- - mitä tärkeämpi joku henkilö on, mitä kalliimpi on hänen aikansa, sitä
suurempi hyöty hänellä itsellään on pikakirjoituksen taitamisesta.313

Kuitenkin Viranko myöntää, että tällä hetkellä pikakirjoitus on vielä Suomessa lähes
salakirjoituksen asemassa. Hän toivookin, että Valo-lehden avulla kätevä taito leviää,
sillä
Sitten vasta on pikakirjoituksesta täysi hyöty, kun päälliköt ja käskyläiset,
kirjailijat ja konekirjoittajat, sanomalehtimiehet ja latojat osaavat
pikakirjoitusta.314
Pikakirjoitus-opas jatkuu kuuden artikkelin verran ja lupaa lukijalle tarvittavat taidot
tekniikan ymmärtämiseen ja soveltamiseen, mutta vaatii myös paljon omistautumista ja
harjoittelua. Aivan kuin kielenopetus-artikkeleissa, myös pikakirjoitusartikkeleissa
painotetaan taidon hyödyllisyyttä ja sitä tarjotaan avuksi menestyksen tavoittelua varten.
Mielenkiintoisena

yksityiskohtana

Valo-lehdessä

on

samanlaisessa

opetus-

ja

hyötymielessä kirjoitettu Arabian kieli I315 -artikkeli, joka kuitenkin jää ainoaksi
laatuaan.

Todennäköisesti artikkelista suunniteltiin alkua useamman artikkelin

kokonaisuudeksi ja arabian kieleen lukijan vihkiväksi oppikouluksi. Tähän suuntaan
lupaillaan myös Valon ohjelmassa, mutta jostain syystä suunnitelmaa ei koskaan
toteutettu.
Hyödyn ja käytännön näkökulmasta kirjoitettuja artikkeleita löytyy myös muiltakin kuin
kielitieteiden osiosta. Hyvänä esimerkkinä käytännön terveystietoon liittyvästä
artikkelista on Kotiapteekki316, jossa neuvotaan, mitä kaikkea hyödyllistä jokaisen
lukijan kannattaa terveyteen liittyen kotitaloueen hankkia. Artikkeli on osa kirjoituksia,
jotka toteuttavat terveysvalistusta, mutta ovat luonteeltaan käytännönläheisimpiä – kuin
oppikirjoja. Samaan sävyyn Valossa on julkaistu muiden muassa Vanhoista lääkkeistä

313Ibidem.
314Ibidem.
315Valo 1927 vihko 51, 828.
316Valo 1925 vihko 20, 312.
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ja kotilääkityksestä317, Ensi apu sairaustapauksissa I – II318, Haava ja haavan hoito319,
ja tekohengitys320.

Kotiapteekista kertovassa artikkelissa muistutetaan, että suomalainen ei yleensä helpolla
lähde lääkärin juttusille ja silloinkin vain, kun on jo liian myöhäistä. Tämän takia on
oltava valmiina hoitamaan tietynlaisia vaivoja kotona. Omalta osaltaan Valo tässä
ruokkii kyseistä asennetta tarjoamalla käytännön neuvoja, mutta joka vaiheessa
muistutetaan oireitten jatkuessa lääkäriin menemisestä. Esimerkkinä kirjoitustyylistä ote
ihon hoidon neuvoista:
Ihon

hoitoa

varten

voi

olla

siis

syytä

hankkia

kotiapteekkiin:

Putki ihovoidetta, coldcremeä tai muuta samantapaista. Pullo, jossa on
sekoitus glyseriiniä ja spriitä, kumpaakin yhtä paljon. Pullon kylkeen
merkittävä: ulkonaisesti. 20 grammaa pulverisoitua boorihappoa ja talkkia.
Purkki sinkkipastaa. Merkittävä: Ulkonaisesti. Pullo ruokaöljyä. Pullo
mentolispriitä.321 315

Samanlaista kotiapteekin esittelyä löytyy myös Valon vihkosta numero 14, jossa
terveysaiheisen

artikkelin

lopussa,

eräänlaisena

”kainalojuttuna”

esitellään

kotiapteekkiin tarvittavia ulkoisesti ja sisäisesti käytettäviä lääkkeitä. Mukana ovat
muiden muassa Boorivesi, Aspiriini-pulveri ja kuivatut vatut sekä mustikat. Kaikissa
kotilääkäröintiä kannattavissa artikkeleissa on läsnä huoli puoskaroinnista. Tällä
tarkoitetaan erilaisten luonnonparantajien ja ”patenttirohtojen” käyttämistä, mitkä vielä
1900-luvun alussa olivat maaseudulla elävää kulttuuria. Artikkelissa Vanhoista
lääkkeistä ja kotilääkityksestä käsitellään juuri tällaisia vanhoja toimimattomia
hoitokeinoja, mutta myös vanhan kansan toimivia viisauksia. Tärkeiksi Suomesta
löydettäviksi lääkekasveiksi artikkelissa mainitaan virmajuuri, villikaali, aropaatsama,
sananjalka sekä kamillakukat, joiden käyttötarkoituksista myös annetaan käytännön
vinkkejä. Varoittavana esimerkkinä artikkeli nostaa esille vanhan kansan uskomukset
317Valo 1927 vihko 64, 1015.
318Valo 1928 vihko 70, 1106.
319Valo 1928 vihko 76, 1199.
320Valo 1927 vihko 62, 987.
321Valo 1925 vihko 20, 315.
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sian ulosteen moninaisesta käytöstä verenvuototapauksissa:
Ota tuore siankikkara, kääri se liinaisen vaatteen sisälle, aseta se
lämpimällä vedellä täytettyyn maljaan, survo se hyvin rikki ja anna liuos
sairaan juotavaksi tyhjään vatsaan; siitä lakkaa verenvuoto.322

Terveyteen liittyen Valo-lehdestä löytyy myös Tekohengitys-artikkeli, jossa esitellään
käytännöllisten kuvien ryydittämänä yleisimmät tekohengitystekniikat. Näihin kuuluvat
Silvester- ja Schäfer -järjestelmät, joista jälkimmäistä pidetään tehokkaampana.
Tyyliltään teksti on hyvin käytännönläheistä, eikä elvytystekniikoille anneta kovinkaan
tieteellistä selitystä. Pääasiassa kyse on tekniikan kuvailusta, vaikka Valon kaltainen
tiedelehti olisi voinut antaa menetelmille paljon rikkaamman tieteellisen taustan ja
selittää biologiaan, anatomiaan ja fysiikkaan nojautuen, miksi juuri nämä tekniikat
toimivat elvyttäessä. Tällaisenaan artikkeli kuvastaa hyvin käytännöllisen teeman
artikkeleita,

sillä

Tekohengityksen

siinä

konkretia

opettamisesta Valo

vie

voiton

liikkuu

tieteellisyydestä

jouhevasti

ja

teoriasta.

yleisemmän

ensiavun

antamiseen artikkeleissa Ensi apu sairaustapauksissa ja Ensi apu tapaturmissa. Nämä
samanlaiseen käytännölliseen sävyyn tehdyt kirjoitukset antavat kullanarvoisia neuvoja
”samariittien”, eli satunnaisten hyväntekijöiden toimintaan. Vinkkejä annetaan muiden
muassa kuolleen ja tiedottoman tunnistamiseen sekä sairauskohtauksiin reagoimiseen.
Artikkelin mukaan on erittäin tärkeää muistaa
- - että vaikka potilas on täydelleen tiedoton, ei kuitenkaan ole aivan
mahdotonta, että hän voi kuulla, mitä puhutaan. Älä senvuoksi milloinkaan
tuollaisissa tapauksissa lausu mitään sellaista, joka ei ole tarkoitettu
potilaan kuultavaksi, jottei kävisi niinkuin kerran tapahtui erään
kuolinvuoteen ääressä, kun eräs läsnäolijoista ääneen ilmoitti: 'Ja nyt hän
on sitten kuollut', ja vainaja ehkäkin vähemmän tahdikkaasti sekaantui
keskusteluun virkkoen: 'Ei vielä!'323
Artikkeleissa opetetaan lukijalle myös haavan sitomista ja murtuneen luun
322Valo 1927 vihko 64, 1017.
323Valo 1928 vihko 70, 1109.
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lastoittamista. Tähtäimessä on hyvin ensiapu-taidoin varustettu kansalainen, joka pystyy
auttamaan lähimmäistä tarvittaessa. Sinänsä ajatus on hyvä, mutta saa jälleen
pohtimaan, miksi kirjoitusten julkaisukanava on juuri Valo-lehti. Osaltaan tällaiset
käytännölliset artikkelit palvelevat luonnollisesti kansanterveyttä ja aivan kuten
kotiapteekki-kirjoituksissa, myös näissä taustalla varmasti on ollut merkittävä
kansanvalistuksellinen poljento. Sanomaltaan artikkelit myös näyttävät miten tiede
palvelee yksilöä ja yhteiskuntaa, vaikka ne eivät yksityiskohtiin menisikään.
Tiedelehden toimiessa mahdollisena hengenpelastajana, lisääntyi varmasti myös usko
itse tieteeseen.
Käytännöllisistä artikkeleista on hyvä vielä mainita Valon neuvontasivut, joita
satunnaisesti lehdessä julkaistiin. Näissä muutaman sivun kokonaisuuksissa oli neuvoja
erityisesti perheiden emännille esimerkiksi kaasuhellan käytössä kuluvan kaasun
säästämisestä.

Myös

sähkönkäytön

kalleudesta

kertovat,

erilaisten

lamppujen

käyttösuositukset sekä -kiellot toimivat mielenkiintoisena sukelluksena aikakauteen.324
Attraktioita ja matkakertomuksia
Valo lehden viihteellisemmät artikkelit käsittelivät suureksi osin erilaisia silloisia
attraktioita, kuten radiota ja elokuvaa. Erityisen suosittu kirjoitusaihe oli radio, jota Valo
lehdessä käsitellään jopa kuudessa artikkelissa. Johdatuksena radio-artikkeleihin toimii
Sähkö

ja

sen

ominaisuudet325

-artikkeli,

jossa

kerrotaan

teoriaa

radion

toimintaperiaatteen takana. Radiota käsittelevät artikkelit ovat luonteeltaan hyvin
teoreettisia ja edustavat

Valon artikkeleista lähestulkoon puhtainta fysiikkaa ja

tekniikkaa. Käytännölliseen teemaan artikkelit päätyvät siksi, että niissä käytännössä
opetetetaan lukija rakentamaan oma radiovastaanotin sekä kannustetaan aloittamaan
aiheen tiimoilta uusi harrastus. Innostuksen radiosta kirjoittamiseen ymmärtää, kun
lukee artikkelin Radio – suuri ihme326:
Jos joku olisi kolmekymmentä vuotta takaperin sanonut, että langattoman
lennättimen tai langattoman puhelimen avulla kerran voidaan puhua yli
324Ks. Valo 1925 vihko 7.
325Valo 1925 vihko 4, 59.
326Valo 1925 vihko 16, 251.
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koko maapallon, että sähköaaltoja käyttäen pitkien matkojen takaa voidaan
ohjata laivoja ja lentokoneita jne., niin olisivat useimmat varmasti pitäneet
sellaista yltiöpäätä auttamattomana haaveilijana.327

Radio tuli suomalaisiin koteihin juuri 1920-luvulla ja viestinnän välineenä se oli
mullistava.328 Siksipä sitä voidaan hyvällä omallatunnolla kutsua attraktioksi,
kiinnostuksen kohteeksi, joksikin uudeksi ja kiinnostavaksi ja eksoottiseksi, jonka
avulla yleisön mielenkiinto saadaan vangittua. Elokuvatutkija Tom Gunningin
attraktioteoriaa mukaillen pelkkä uusi teknologia riitti aluksi attraktion viriämiseen.329
Radio oli jokseenkin täydellinen aihe tiedelehdelle, sillä siinä käytetty tekniikka ei ollut
liian monimutkaista, ja se oli kaikkia lähellä oleva laite. Aikanaan nämä artikkelit ovat
varmasti olleet suosittuja, ja houkuttaneet lukijoita myös radion kuunteluun samalla
lailla kuin nykyään 3d-elokuvissa käytetty tekniikka houkuttaa attraktion tavoin
lukijoita elokuvasaleihin riippumatta elokuvan substanssin laadusta.
Myös valo- ja elokuvaus saivat palstatilaa Valossa, ja varmasti osittain samoista syistä
kuin radiokin. Tanskalaisen toimittajan Ellen Duurloon kirjoittamat Elokuvan Ihmemaat
I-II330 esittelevät ”elävien kuvien” historiaa ja erityisesti pyrkivät esittämään elokuvan
ainutlaatuisena taidemuotona, jonka kulttuurinen arvo on yhtä suuri kuin korkeampana
kulttuurina pidetyllä näyttämötaiteella.
Elokuva on varmasti radion ja lentotekniikan rinnalla aikamme suurimpia
ihmeitä, kulttuuritekijä, jonka kantavuutta – vaikkemme ajattelisikaan tällä
alalla saavutettavan taiteellisia tuloksia – tuskin voidaan arvioida.
Ihmeellistä kyllä ei sen alkuaikoina monikaan tätä havainnut.331
Ehkäpä kulttuurisen sfäärin silloisen saavuttamattomuuden vuoksi artikkelit ovat
rakennettuja tieteen varaan, ja niissä pyritään selittämään, mistä liikkuvan kuvan
illuusio

silmän

kautta

syntyy

ja

mikä

tekee

elokuvasta

niin

ihmeellisen.

Attraktiomielessä elokuva on myös täydellinen aihe, sillä kiertävät biografiteatterit
327Ibidem.
328Kuusi 1974, 147.
329Herkman 2002, 38.
330Valo 1928 vihko 88, 1403; Valo 1928 vihko 90, 1432.
331Valo 1928 vihko 88, 1406.
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kiersivät Suomessa syrjäisimmilläkin seuduilla jo 1900-luvun alkupuolella – oltiinpa
ensimmäiset elokuvanäytökset nähty Suomessa jo vuonna 1896! Uudesta ihmeellisestä
keksinnöstä kirjoittaminen on varmasti ollut lukijoiden houkuttelemisen kannalta
tuottoisaa.
Elokuvakulttuuri alkoi Suomessa kukoistaa 1920-luvulla, ja ensimmäinen elokuvia
käsittelevä aikauslehti Filmiaitta julkaistiin vuonna 1921. Filmiaitan päätoimittaja
Ragnar Öller kirjoitti myös Valoon artikkelin Suomen elokuvaolot332, jossa kerrotaan
tiivistetysti koko suomalaisen elokuvakulttuurin historia. Tähtikulttuuria oltiin jo
rakentamassa

Suomeen,

mahdollisimman

useita

minkä

näkee

suomalaisia

tyylistä,

näyttelijöitä

jolla

Öller

esille. 333

pyrkii
Näihin

tuomaan
varhaisiin

valkokankaan tähtiin kuuluivat esimerkiksi Kirsti Suonio, Axel Slangus ja Helmi
Lindelöf. Artikkeli tarjoaa viihdearvoa myös rikkaalla kuvituksellaan, jossa näytetään
suomalaisten elokuvien lavasteita sekä kohtauksia aikakauden kuuluisista elokuvista.
Viihteellisiin artikkeleihin liittyvät Valossa erityisen vahvasti matkakertomukselliset
kirjoitukset, joita julkaistiin tasaiseen tahtiin. Tämän teeman mukaisia artikkeleja ovat
esimerkiksi Suurriistan metsästys I-III334 ja

Käynti Elmaun linnassa335. Näissä

artikkeleissa on harvoin kyse mistään järin tieteellisestä ytimestä, vaan niiden tarkoitus
on myydä aihe lukijalle jonkinlaiseen eksotiikkaan ja jännitykseen vedoten. Tämä tulee
esille erityisen selvästi metsästys-artikkeleista, joissa kerrotaan seikkaperäisesti
metsästysmatkoista Afrikan savanneille:
Silloin alkaa oikealta kuulua ilkeä karjuminen. Ilma suorastaan väreilee
syvistä bassoäänistä. Lakkaamatta ne nousevat ja laskevat muristen ja
kiljuen. Tuntuu kuin vihan kaikki raivottaret olisivat kokoontuneet pitämään
konserttiaan. Nousen ylös nähdäkseni leijonan vähän kauempana.336
Artikkelit sisältävät runsaasti metsästysmatkoilta otettuja kuvia, ja edellisen sitaatin
onnellinen lopputulema – kahdeksan kaadettua leijonaa – ja muut urotyöt ovat
332Valo 1928 vihko 94, 1499.
333Ks. Salmi 2003, 460 – 461.
334Valo 1927 vihko 64, 1021; Valo 1927 vihko 70, 1114; Valo 1928 vihko 76, 1207.
335Valo 1928 vihko 74, 1180.
336Valo 1927 vihko 70, 1115.
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korostetusti esillä. Artikkeleilla ei ole juuri mitään tekemistä tieteen kanssa ja
sellaisinaan ovat löytäneet paikkansa varmasti juuri viihdearvonsa myötä. Samassa
hengessä kirjoitettu, Yrjö Karilaksen Käynti Elmaun linnassa toimii kotimaisena
esimerkkinä matkakertomuksesta. Tällä kertaa kohde sentään on historiallinen, vaikka
pääasiallisesti kirjoitus koostuu Karilaksen päiväkirjamaisesta kerronnasta sekä
kristillisistä arvoista kohoavasta pohdinnasta. Samankaltaista, mutta seikkailullisempaa
kerrontaa kohdataan artikkelissa Autolla halki Saharan337, jossa esillä on myös 1920luvulla yleistyvä autoilukulttuuri.
Matkakertomukselliset elementit ovat esillä myös tieteellisemmissä artikkeleissa, kuten
Nordenskjöldin338 retkistä kertovissa reportaaseissa.339 Tällöin niiden käyttö on
perustellumpaa,

varsinkin

kun

niiden

kautta

tieteelliseen

sisältöön

saadaan

viihteellisyyttä ja jännitettä. Äärimmäisillään Valon matkakertomukset kuitenkin ovat
juuri matkakertomuksia, jotka sisällönsä puolesta olisi voinut nähdä missä tahansa
aikakauden kulttuurijulkaisussa.
Viihteen ja käytännön takana
Viihteen ja käytännön -teemaan kuuluvat artikkelit tarjoavat Valon vaikeimmin
sulatettavan osion. Lehden tiedelähtöisyys jää monesti uupumaan, tai oikeastaan takaalalle ja suuremman roolin saavat artikkelien viihdearvo. Toisaalta tämän teeman
mukaiset artikkelit saattavat olla myös edistyksellisintä tieteen popularisoimista, sillä ne
monesti ovat konkreettisia, joka päiväisiä asioita käsitteleviä ja kaiken lisäksi yleensä
hyvin viihdyttäviä. Lukumäärällisesti artikkeleita on kolmanneksi eniten, eli tämän
tyylin kirjoituksilla on ollut kysyntää.
Ei tule otaksua, että viihteellisyys olisi automaattisesti jollain tavalla huono elementti.
Se tuppaa korostumaan tieteellisempien ja valistushenkisten artikkelien lomassa, jolloin
se hyppää lukijan silmille vahvemmin. Tieteellisyyttä korostavana lehtenä Valo
kuitenkin pyrkii yhdistämään käytännön artikkeleihin myös tiede-elementtejä, mutta
337Valo 1928 vihko 98, 1563.
338Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832 – 1901) oli suomalainen naparetkeilijä, jonka tunnetuimmat
tutkimusmatkat kohdistuivat Pohjoisnavalle.
339Ks. esim. Koillisväylän purjehdus, Valo 1927 vihko 63, 1015.
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pahimmassa tapauksessa ne tuntuvat päälleliimatuilta. Retorisilta keinoiltaan tämän
teeman artikkelit poikkeavat muista juuri proosallisen kerrontansa myötä, mikä
muistuttaa usein seikkailunovellia. Kirjoitusten kohderyhmäksi on todennäköisesti
kaavailtu nuorisoa, mutta myöskin syrjäseuduilla eläviä sekä kotiopiskelusta
kiinnostuneita.
Kokonaisuudessaan artikkelit ovat hyvin monimuotoisia oppikirjaelementteineen ja
valistushenkisine kansalaistaito-oppaineen. Yhteinen lanka kuitenkin löytyy konkretian
ja viihteen yhdistämisestä, joka saattaa tulla esille vakavahenkisen artikkelin hauskoista
kaskuista, tai erityisen jännittävästä ja inspiroivasta kuvituksesta. Sanalla sanoen tämän
teeman artikkelit ovat oivallinen sukellus aikakauden maailmankuvaan.
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LOPPULAUSE
Tämän

tutkimuksen

myötä

lähdin

selvittämään

aikaisemmin

hyvin

vähälle

tutkimukselle jäänyttä, mutta tärkeää elementtiä suomalaisessa tiedeviestinnässä – sen
varhaista historiaa. Voidaan sanoa, että kansalle on jo ammoisista ajoista lähtien haluttu
opettaa oikeanlaista, nuhteetonta ja siveellistä elämää, ja sen opetuksen peruskivenä on
toiminut aikakauden tieteellinen tieto. Suomen aseman selvittäminen tässä jatkumossa
ei kuitenkaan ole päässyt akateemisen tutkimuksen kohteeksi muuten kuin
kansanvalistusliikkeen sivujuonteena.
Vapaa kansanvalistustyö on Pohjoismaisena ilmiönä levinnyt myös Suomeen ja saanut
aikaan merkittävää sivistystyötä työväestön, maaseudun sekä porvariston riveissä.
Valtiovallan ja yksittäisten suurmiesten tukemana ja aatteellisesti vahvana sen rooli
itsenäisen kansakunnan rakentajana on kiistämätön, mutta myös tiedeviestinnän
kannalta liikkeellä oli ratkaiseva vaikutus.
Tanskasta, Saksasta ja Ruotsista Suomeen levinnyt kansanvalistus otti 1800-luvulla
käsikassarakseen tieteen, jonka yleissivistävällä vaikutuksella haluttiin luoda vahva ja
epärationaaliseen agitointiin taipumaton kansa. Maahan ei muodostunut brittiläisen
perinteen mukaista maallikkotieteilijöiden puskuria, jonka kautta tiedeyhteisön viestit
olisivat voineet kulkea symmetrisesti kansan ja ”akatemian” välillä. Tieteen
popularisoinnista vastasivat ammattilaiset, joiden ylevänä tavoitteena oli kohottaa
Suomen itsenäisyyttä haikaileva suuriruhtinaskunta Euroopan sivistyskansojen rinnalle.
On paljon mahdollista, että osittain tämä tunteen palo oli ulkokultaista, sillä
maaseudulla ja maamme syrjäisimmillä seuduilla harva kykeni lukemaan, jos tekstinä ei
ollut ennalta ulkoaopittu virsi tai Raamatun jae. Varsinainen valistustyö ei loppupeleissä
kuitenkaan kiinnostanut tutkijoita, vaan se annettiin suosiolla vuonna 1874 perustetulle
Kansanvalistusseuralle, joka onnistui saamaan oppikoulujen avustuksella Suomen
kansalle parantuneen lukutaidon.
Maallikkotieteilijöiden puuttuessa eräänlaisiksi tieteellisen tiedon välittäjiksi ryhtyivät
valistustoimijat, yleensä ylioppilaat, jotka kiersivät maakuntia opettaen lehtoriensa
oppeja kaikille, jotka kynnelle kykenivät. Lopulta popularisoijat Kansanvalistusseuran
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piirissä tarttuivat tiedemiehiin vaatien yleistajuista kirjallisuutta. Hyvällä menestyksellä
he materiaalia keräsivätkin ja levittivät jäsenilleen varsin huokeaa jäsenmaksua vastaan.
Seuran

johtoporras

loi

miltei

puolivahingossa

ensimmäisen

ainakin

osittain

systemaattisen tieteen kansantajuistamisen ohjelman. Lopullinen läpimurto tapahtui,
kun kansantajuisesta tieteestä tuli menestyvä myyntituote rohkeitten ja valistushenkisten
kustannusyhtiöiden toiminnan kautta.
WSOY:n ja Otavan 1900-luvun alkupuolen yhteistyö mahdollisti saksalaisvaikutteisen
Tietosanakirjan luomisen, mikä nosti molempien yhtiöiden tilinauhat nousujohteeseen.
Kansansivistyksellisen tietokirjallisuuden kysyntä kasvoi ja lopulta Kansanvalistusseura
huomasi olevana mahdottomassa tilanteessa julkaisutoimintansa kanssa ja luopui liian
kovasti kilpailusta alasta. Suuret yhtiöt olivat ottaneet asiakseen tieteen viemisen
suurelle kansalle ja samaan veneeseen halusivat yhä enemmän myös yliopistot, jotka
olivat pysyneet sulkeutuneina omaan yhteisöönsä lähestulkoon koko 1800-luvun ajan.
Valo-lehti oli aikansa lapsi, täynnä 1920-luvun Suomen aatteita, uusia tuulia sekä
tulevaisuuden uskoa. Nuori toimituskunta koostui vahvoista ajattelijoista ja kärkkäistä
yliopistovaikuttajista, joiden tekstit loppujen lopuksi sisälsivät yllättävän vähän
suoranaista poliittista särmää. Päätarkoitus lehdellä oli sivistää, valistaa ja antaa valoa
kansalle, joka ilman tieteen johtotähteä vaeltaa. Panostus Valo-lehteen oli WSOY:ltä
uskalias veto, varsinkin kun lehti oli Suomessa jo kerran epäonnistunut yrityksessään.
Tällä kertaa markkinat ja lukijat olivat kuitenkin valmiina ja Valosta tuli onnistunut lisä
tietokirjallisuuden katalogiin – jopa niin vaikuttava, että myöhemmät tieteen
populaarijulkaisut pitävät sitä esi-isänään.
Sisällöltään Valo oli aidosti monitieteinen lehti, jonka puolen tuhannesta artikkelista
löytyi jokaiselle taatusti jotain. Tieteenaloja tarkastellessa Valon painotukset olivat
humaaneissa tieteissä, historioissa, muistelmissa ja elämänkerroissa. Ehkäpä Suomen
kansalle mieluisinta oli lukea merkkihenkilöistä, joiden veren ja hien varaan nuori
tasavalta oli rakennettu. Tarinat historian tapahtumista täyttivät torpparikansan rinnat
ylpeydellä ja vahvan kansan vaatimalla isänmaallisuudella ja tulevat tapahtumat
näyttivät, että yhtenäinen kansa, jolla oli yhtenäinen historia pärjäsi suuressakin
vastatuulessa.
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Valo-lehti ei millään asteikolla ollut ensimmäinen tiedelehti. Se kunnia kuulunee
mahdollisesti Suomenkielisille Tieto-Sanomille vuodelta 1776. 1800-luvulla myös
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi populaaritieteellistä kirjallisuutta jo
kymmeniä vuosia ennen Kansanvalistusseuraa. On kuitenkin tarpeellista painottaa, ettei
kansa todennäköisesti vielä tuolloin ollut valmis tieteen kansantajuistamista
vastaanottamaan. Kansantajuistettu tiede ei palvele tarkoitustaan, jos kansa ei sitä tajua.
Näin ollen uskallan pitää 1900-luvulla julkaistuja tiedelehtiä aidompina yrityksinä
valistaa tavallista maaseutua ja työläistöä tieteen saavutuksista ja niiden tärkeydestä – ei
pelkästään lukutaitoista ja maksukykyistä eliittiä.
Mutta mikä oli Valon todellinen luonne? Sen artikkelien analyysin myötä sen voi jakaa
neljään teemaan: tieteellinen, poliittinen, valistuksellinen ja viihteellis-käytännöllinen.
Näiden teemojen puitteissa liikkuvat artikkelit nivovat yhteen hyvin monimuotoisen
lehden, joka on pahimmillaan mosaiikkimainen ja kuiva, mutta nerokkaimmillaan
opettavainen, valistava ja hauska. Poliittinen vaikuttaminen on piilevää, eikä nouse
toimittajakunnan värikkäistä taustoista huolimatta missään vaiheessa selkeästi esille.
Pääpaino on artikkeleilla, joissa esitellään tieteen tuloksia ja toimintatapoja. Tällaisena
lehtenä Valo haluaakin profiloitua – monipuolisena tiedelehtenä, jonka parista lukija voi
löytää sivistyksen ja 20-luvun optimismin lahjan.
Valo ottaa suurta vastuuta valistuksellisilla kirjoituksillaan. Lukijoista nuorimmat
halutaan saattaa kohti omia elämäntehtäviää niin määrätietoisesti kuin mahdollista, ja
heidän huolestuneet vanhempansa saavat Valosta oivallisen kumppanin vaikeisiin
kasvatustehtäviin. Aikakauden lapsena Valosta voi lukea monia tuttuja elementtejä
terveysvalistuksesta partioliikkeen mainostamiseen, mutta kaiken pohjalla halutaan
pitää tieteen vankka ja turvallinen perusta. Huolimatta WSOY:n kristillisestä linjasta
hyvin harva Valon artikkeli on pohjimmiltaan konservatiivinen tai erityisen
tunnustuksellinen. Pikemminkin Valo haluaa tarjota lukijalleen loistavan maailman,
josta voi itse ottaa selvää.
Suuri tekijä lehden laadussa on sen kirjoittajat – Valon tapauksessa tanskalaisen Fremlehden alkuperäisartikkelit, mutta myös omat suomalaiset asiantuntijat. Itse asiassa

119

lähes 40 prosenttia lehden artikkeleista on omaa tuotanto, mikä jo yksinään tekee
Valosta rikkaan katsauksen aikakauden tieteellisen maailman tapahtumiin. Kirjoittajat
ovat kaikki alansa ammattilaisia, ja useista heistä tuli urallaan professoreita, arkkiatreja
ja akateemikkoja. Muut suomalaiset tiedelehdet eivät julkaisuaikanaan kyenneet
vastaavanlaiseen monipuoliseen artikkelikokoelmaan saatikka laajaan, kotimaiseen
avustaja- ja asiantuntijakuntaan.
Tässä valossa tarkasteluna Valo-lehti onkin merkittävä avaus suomalaisessa tieteen
kansantajuistamisessa ja on helppo kuvitella, miksi sitä voitaisiin sanoa jopa
ensimmäiseksi kotimaiseksi monitieteiseksi tiedelehdeksi. Ytimeltään Valo on
monipuolinen ja kunnianhimoinen kokonaisuus. Se on vaatinut tekijöiltään paljon,
mutta on taatusti antanut paljon myös lukijoilleen. Nelivuotinen sivistyskurssi oli paljon
luvattu, mutta ahkeralle lukijalle on teos tuonut hyvän tietotason monesta aiheesta.
Mikrohistoriallisena tarkastelukohteena lehti on myös oivallinen sukellus 1920-luvun
kulttuuriin ja tiedehistoriaan, sekä tarjoaa lähestulkoon ehtymättömän varaston uusia
tutkimuskohteita.
Näitä ovat muiden muassa Valon antama kuva tieteilijöistä, erilaiset teemojen
syvennykset kuten valistus -teeman artikkeleitten monipuolisempi jaottelu ja
työstäminen pienemmiksi ja tarkemmiksi kokonaisuuksiksi. Aatehistorioitsijalle
teoksessa

on

loistava

mahdollisuus

kirjoittajakunnan

ja

artikkelien

vertailututkimukselle. AKS:läisten kirjoittajien materiaalin analysointi ja vertailu voisi
avata uusia näkökulmia liikkeen vaikutuksista suomalaiseen julkaisutoimintaan ja
kulttuurielämään. Tutkimalla erilaisten tieteellisten suuntausten siirtymistä tieteellisestä
muodosta populaariin muotoon voitaisiin saada tieteen historian kannalta relevanttia
tietoa esimerkiksi tuberkuloosivastaisen työn leviämisestä ja muodoista.
Käännöskirjallisuuden tutkimisen näkökulmasta Valo tarjoaa rikkaan aineiston
monenlaiselle tutkimukselle. Vertailemalla alkuperäistekstejä käännöksiin voidaan
selvittää kääntäjä, sekä kääntäjän mahdollisesti erilaisista syistä poisjättämät tai tekstiin
lisäämät

elementit.

Anonyymeillä

käännöstöillä

on

varmasti

huomattava

kulttuurimerkitys, ja niiden tutkimisen yhdistäminen yleisen kansanvalistuksen
tutkimukseen olisi hedelmällistä. Suurin osa yleistajuisista tieteellisistä teoksista oli
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suomennoksia, joten Valo-lehden kaltaisten yleisteosten analysoinnin avulla voitaisiin
myös lähestyä kattavampaa suomalaisen tieteen popularisoinnin historian kartoittamista.
Myös suomennettujen artikkelien alkuperäiskielten selvittäminen antaisi paljon
esimerkiksi tieteen historian tutkimukselle.
Viestinnän tutkija löytäisi varmasti syvempää retorista analyysiä kuin tämä, yleiskuvaan
tähtäävä tutkimus. Pelkästään retoriikkaa ja kieliasua tutkimalla Valo-lehdestä voitaisiin
piirtää mielenkiintoinen kuva 1920-luvun populaaritieteessä käytetyistä normeista ja
kielipeleistä. Lehti on avoin monenlaisille tulkinnoille ja tämä pro gradu on vain yksi –
ja pakostakin tekijänsä oppitaustan ja mieltymysten näköinen.
Valon kaltaiset osittaiset käännöslehdet elävät vielä esimerkiksi Tieteen kuvalehden
muodossa, eikä kansan kiinnostus osoita hiipumista. Ehkäpä suomalaisten kiinnostus
populaaritieteellisten lehtien lukemiseen on jollain tasolla selitettävissä Valo-lehden
kaltaisilla varhaisilla julkaisuilla. Ehkäpä Valo oli oikeassa, kun se ensimmäisessä
numerossaan lupasi näyttää meille, mitä saamme oppia ja mistä saamme innostua!
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kirjallisuuden klassikoiden yms. kautta opetuksellinen ja valistava ote)
”Merikipu ja huimaus” (B IV) (Lääketiede, selitetään matkapahoinvointia ja huimausta,
hauskasti tarinallisesti kerrottu)
”Sähkö ja sen ominaisuudet” (B V s.59) (Fysiikka, matematiikka, radion
toimintaperiaatteita esitellään, johdatus radiota käsittelevään kirjoitusarjaan)
Vihko 5:
”Success – menestyminen: Lordi Beaverbrookin kirja” (A I s.67) (elämäntarinaa,
menestyksen ihannointi, kasvattavaa)
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synty ja esitellään talouskäppyröitä, oppikirjamainen)
”Puunkolojen asukkaista” (B II s.70) (Lintutiede, esitellään koloissa asuvia eläimiä,
biologia, eläintiede, viihdyttävä)
”Lapset ja totuus” (B III s.77) (psykologia, kasvatustiede, pohditaan lasten kertomuksia
ja niidne totuudellisuutta valistetaan hyvään kasvatukseen)
”Nukutus” ( B IV s.82) (Lääketiede, esitellään kloroformi ja eetteri yms, lääketieteen
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Vihko 7:
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jollaijn tavalla osana kansansivistystoimintaa tai ovat isänmaan puolustajia, Mukana K.
Kallio)
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Sukurauhasten siirto yms. Paljon luetellaan lääkäreitä: Lexer, Jahner, Rosling, Carrel,
retoriikka!! Edistysusko, lääketiede pystyy kaikkeen !)
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”Kuolleisuuden aleneminen” A. E. Tudeer (A II s.132) (Yhteiskuntatieteet,
demografioita, historia, tilastotiede, kansanterveyden uhkat, valistava )
”Mantereet tuuliajolla” (A III s.137) (maantiede, geologia, samaa kuin kelluvat laatat,
Wegener, Tieteen tuloksia esitellään, tieteellistä opetusta)
”Vanhan ajan kirja” (A IV s. 145) (Historia, antiikki, Homeros yms, Cicerot,
mikrohistoriaa, modernia ja mielenkiintoista)
”Kieli kehityksen kuvastimena” kirj. Lauri Hakulinen, AKS (A V s.152) (historiaa, tutkija
Gunnar Suolahti, kielitiede, filosofinen ote, politiikkaa )
”Englantia” (A V s.158) (Lisää englantia, oppikirjamainen, opettava
Vihko 10:
”Naisten aarreaitta – nykyaikaisen tavaratalon kehityshistoriaa” Niilo Kärki (B I s.129)
(Naisten ostosteretypia, tavaratalot attraktioina, historia, taloushistoria, ranskasta,
Stockmann ja Elanto mainitaan)
”Muurahaisten aikaansaannoksia” (B II s.135) (entomologia, biologia, yleissivistävää)
”Tahdonkasvatus” (B III s.144) (Psykologia, filosofia, valistavaa ja kasvatuksellista,
poliittistakin, Esittelyssä taas edistyksellisiä ihmisiä mm. Darwin!!)
”Syöpä ja muut kasvannaiset” (B IV s.152) (Lääketiede, syöpä on oman kehon kapinaa
itseään kohtaan, yhteiskunnallistakin kontekstia, syövästä puhutaan kuin se omaisi
tahdon, mainitaan professori Fibiger, artikkeli syövästä ja sen syistä, tieteellistä tietoa)
”Radio” (B V s.158) (Fysiikkaa, radioaaltoja ja sen toimintaa, oppikirjamaista)
Vihko 11:
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”Menestys” (A I s.161) (jatkoa romaanille, esitellään Beaverbrook yms)
”Eri aikojen rankaisutavoista” (A II s.164) (rikosoikeus, lakititieto, aatehistoria,
historiallisesti tarkastellaan eri kansojen tapaa rankaista, moraalisia oikeuksia
rankaisuissa pohditaan, ihmisen pahuus tuodaan selkeästi ilmi !)
”Puun kuori” (A III s.173) (Biologia, tässäkin tuodaan suomalaisuutta sananparrella
esiin, puhutaan myös luonnon pyhyydestä oppikirjamaista)
”Marco Polon matka Aasiaan” (A IV s.180) (historia, oppikirjamaista, paljon vuosilukuja,
viihdyttävääkin)
”Neekerikielet” (A V s.188) (kielitiede, historia, tutkijoita W. Humboldt, v.d. Gabelentz,
oppikirjamaista)
Vihko 12:
”Kulta ja paperi” (B I s.161) (taloustiede, saksan inflaatio, taloushistoria, rahan historia,
käsitellään Suomea, mutta kirjoittajaa ei mainita)
”Hevosista ja hevosrotujen synnystä” Kaarlo Gummerus(B II s.166) (biologia, historia,
siittämistä ja rodunjalostamista)
”Älykkäitä simpansseja” (B III s.178) (apinoiden kouluttamista, biologiaa, tutkija mainittu
Köhler, Thorndike, tutkitaan simpanssien älyä tieteellisistä kokeista puhutaan, selkeästi
tieteellistä !)
”Soluvaltioni ja minä” (B IV s.185) (vuoden 1911 Dresdenin hygieninen näyttely,
solubiologia, lääketiede, filosofinen ote-pohditaan minua ja soluvaltiota, Nietzsche
mainitaan, moralisoiva ja kasvattava LUE)
”Radio” (B V s.190) (Jatkoa...fysiikkaa, opettava)
Vihko 13:
”Menestys” (A I s.193) jatkoa, esittelyssä P. Nurmi ja Lauri O. Kärkkäinen)
”Muuan pohjoisamerikkalainen intiaaniheimo” (A II s.198) (kansatiede/etnologia,
antropologia, selvitetään pohj.amerikan inkkareiden vaiheita,etenkin Mustajalkoja,
hyvin selkeästi kulttuurintutkimiuksen, etnografian vivahteita, eksotiikka)
”Kala hoidokkinamme” kirj. Viljo Jääskeläinen (A III s.207) (Kalatiede, luonnontiede,
oppikirjamaista, valistavaa)
”Satueläimet” (A IV s.211) (Myyttejä esitellään, satuolentoja yms. kulttuuritiede, mikä
tiede esittelee myyttejä, Mainitaan A.E. Setälä)
”Grönlantilaiset ja heidän kielensä” (A V s.217) (Kielitiede, kielihistoria, primitiiviseksi
haukutaan eskimoita, Knud Rasmussen oppikirjamaista, mutta viihdyttävää)
Vihko 14:
”Pikakirjoitus” kirj. Allan Viranko (B I s.193) (Oppikirjan pohjalta laadittu
pikakirjoitusopas, perustellaan liike-elämän yms. tarpeella, koneet ei tähän pysty,
oppikirjamainen)
”Pyyntitavat” (B II s.197) (esitellään eri tapoja pyydystää eläimiä, yhdistelee eri tieteitä,
kansansatuja, historiaa, käytäntöä yms, inhimillisyyttä halutaan )
”Alitajuisesta sielunelämästä” (B IIII s.205) (Psykologia, tutkitaan tottumuksesta
tehtäviä, ”alitajuisia” liikkeitä, unohduksia yms, tutkija Max Kauffmann, tieteellisiä
tuloksia)
”Kaksitoista aistia” (B IV s.211) (ihmiset aisteja käsitellään, niitä on enemmän kuin 5,
fysiologia, anatomia, filosofia, oppikirjamainen, tieteen tuloksia esitellään, hyvät kuvat)
”Leikki” kirj. Lauri Pihkala (B V s.218) (kulttuurin tutkimus, kasvatustiede, liikuntatiede,
mietitään leikkiä ja sen olemusta ja etenkin hyödyllisyyttä, se on ”luonnon koulu”,
kannustaa leikkimään, valistava )
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Vihko 15:
”Kohtelias käytöstapa” (A I s,225) (käytöstapoja opetetaan, tiukka moraalinen ote
valistavaa )
”Primitiiviset kansat” ( A II s.230) (pohditaan, mitä primitiivinen kansa tarkoittaa,
filosofia, kielifilosofia kulttuuritiede, )
”Revontulista ja zodiakaalivalosta” G. Melander(A III s.236) (Luonnontiede,
meteorologia, lapin eksotiikka, historia, fysiikka, tutkijoita mainitaan mm. Wegener ja
Birkeland, katodit ja anodit yms. oppikirjamainen ydin, tieteen tuloksia )
”Rooma ja roomalaiset saunat” (A IV s.243) (Historia, kylpylöitä ja kylpemistä antiikin
aikoina selvitetään, lähteenä Pompeiji ainaki, Historia, kulttuurihistoria, tod.näk.
Tanskalaista perää, ei käsitellä suomalaista saunaa!Moderni, viihdyttävä)
”Englannin kieli (A V s.252) (s.252) (kielihistoria, kielitiede, esitellään enlannin kielen
syntyä ja leviämistä, myös kielen käyttäjiä, kuten shakespeare, yleissivistävä ja
mielenkiintoinen)
Vihko 16:
”Kun työpalkat nousevat” Niilo Kärki(B I s.225) (Taloustiede, palkkahistoriallinen
väitöskirja by Eemil Hynninen, työväen elämästä !valistava)
”Muuttolintujen arvoitus” (B II s. 230) (jatkoa entiselle lintukirjoitukseĺle, osa II,
ornitologia, lintutiede luonnontiede, oppikirjamaista)
”Tietäjä ja hänen oppilaansa” (B III s.239) (Buddhalaisuuden historiaa ja oppia
esitellään, historia, uskontotiede, filosofiamielenkiintoinen, syvä artikkeli)
”Kävelemisestä” kirj. Ad. Koelsch (B IV s.247) (anatomia, liikuntatiede, fysiologia
(mainittu) evoluutio Kerrotaan kävelemiseen liittyvästä fysiologiasta ja annetaan
vinkkejä miten kannattaa kävellä, opettava, valistava )
”Radio – suuri ihme” (B V s.251) (fysiikka, lisää radiohehkutusta, oliko tää joku
trendijuttu Sähköoppia, oppikirjamaista ja kuivaa, teoreettista)
Vihko 17:
”Viisaan isän neuvot pojalleen” (A I s.257) (historia, käytöstavat, Lordi chesterfieldin
kirjeet-teosta mukaillaan, valistavaa ja moraalinen sanoma)
”Vatikaani” (A II s.264) (historia, Paavilaitosta hieman puolustellaan, uskontotiede )
”Luonnon tarkoituksenmukaisuus” (A III s.272) (Luonnontieteilijä, insinööri ja lääkäri
tarkastelee luontoa tarinan muodossa, monitieteistä erittäin LUE!)
”Eräitä Perman jumalaisia” kirj. A. M. Tallgren (A IV s.280) (historia, uskontohistoria,
arkeologia!(tätä on ollut enemmänkin)
”Suomalaisesta oikeinkirjoituksesta ja oikeakielisyydestä” kirj Lauri Hakulinen (A V
s.286) (kielioppia, suomen kielihistoriaa, tutkija mainittu Otto Jespersen, ääntämistä ja
suomen kielen erityislaatua )
Vihko 18:
”Riippumaton” (B I s.257) (jännä tarinamuotoon kirjoitettu kuvaus maailmankaupasta
ja globalisaatiosta, mistä kama tulee, esim lyijykynät yms., päähenkilö on riippuvainen
kaikesta yms. yteiskuntatiede-/talous )
”Muinaismaailman eläimiä” (B II s.262) (paleontologia, arkeologia, muinaishistoria,
mielikuvitusta ruokkiva)
”Muistin harjoittaminen” (B III s.270) (muistamisen fysiologiaa, psykologiaa, valistava,
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poliittinen Pyritään saamaan ihmiset muistisiksi ja harjoittamaan muistaian !)
”Miksi me väsymme” Ad. Koelsch (B IV s.277) (anatomia, lääketiede, käsitellään sitä,
mitä tapahtuu, kun ihminen uupuu ja väsyy ja kuolee, tutk. Ranke ja Wolfgang
Weichardt, väsymisaineen käsite, mielenkiintoinen )
”Valokuvaus” kir. E. Piirinen (b V s.280) (Valokuvaksen perusteita ja paljon tekniikkaa,
oppikirjamaista, tekniikka, asiantuntija-artikkeli)
Vihko 19:
”Menestys” (A I s.289) (jatkoa kirjalle, esitellän Cecil Rhodes, )
”Napapiirin valo ja pimeä” G. Melander (A II s.294) (matkakertomus Grönlantiin,
meteorologia ja useat tieteet, hyvin popularisoitu ja viihdyttävä monipuolinen )
”Jääoloista ja jäätalvista” V. V. Korhonen (A III s.303) (meteorologiaa, jäiden
käyttäytymistä, ilmastonmuutosta, luettelo talvien kylmyyksistä, ilmastotiedettä
oppikirjamaista, tieteen tuloksia)
”Päivä kreikkalaisessa teatterissa” (A IV s.308) (Kertomus teatteriin menemisestä,
historia, arkeologia, kulttuuritiede, elämyksellinen, tyylinä kertomus! )
”Kiinan kieli ja kirjoitus” (A V s.315) (Taas alkaa tarinalla! Kiinan kielen
erikoislaatuisuudesta, myös filosofinen ote kieleen itseensä-sen ymmärtäminen vaatii
kulttuurin ymmärtämistä, oppikirjamainen lopulta)
Vihko 20:
”Taistelu asiakkaista ja raaka-aineista” (B I s..289) (Selitetään Rockefelleristä ja hänen
nousustaan, taloustiede, historia, kansantaloustiede, öljystä puhutaan ja siitä
kilpailusta, paljon tilastoja, oppikirjamaista)
”Herra on herrallakin” (B II s.296) (Loisista ja niiden torjumiseta, miten on löydetty viljaa
jäytävien tuholaisten turmat esim. kaukaa, hyönteistiede, entomologia,
bakterologia(malariasta kerrotaan) tieteen tuloksia, populaari ja monitieteinen)
”Hätä” (B III s.304) (Kalvas hätä, tunteista puhutaan, melankoliasta, hysteriasta
”hulluudesta”, psykologia, terapia, valistava )
”kotiapteekki” (B IV s.312) (opetetaan,mitä välineitä kannattaa olla kämpillä ja miten
lääkettä tehdään,lääketiede, almanakkamaista käytännöllistä, valistavaa, kasvattavaa)
”Joutohetkien käyttö lueskeluun” (B V s.317) (kannustetaan lukemaan ja viitataan
suurmiehiin, jotka ovat lukeneet esim. Rockefeller ja muita amerikkalaisia->menestyminen tulee lukemisen kautta, valistavaa )
Vihko 21:
”Kansakuntien rikkaus” kirj Niilo Kärki (B I s.321) (Taloustiede, kansantaloustiede,
Adam Smith, taloushistoria, merkantilismista siirtyminen pois,poliittista
”Talvinen eläinmaailma Metsolassa” kirj. K. E. Kivirikko (B II s.328) (luonnontiede,
eläintiede, talvisia eläimiä esitellään runsaiden kuvien kera, proosallinen,
kertomuksellinen, populaari)
”Joulu ja joulun tavat” kirj. Martti Haavio (B III s.335) (mytologiaa,taruja jOulusta,
tuodaaan esille sen esiintyminen muissakin kulttuureissa. ”tiede sanoo...”, historia,
perinnetieto, antropologia, )
”Naisten lämmin puku” kirj. Anna Mesterton (B IV s.340) (virkkaamisohjeita,
käytännön juttuja, suuri käsityö-lehti Valistavaa, käytännön oppia, ei tieteellistä)
”Joululeikeistämme” kirj. Elsa Enäjärvi (B V s.344) (kansanrunous, traditiot,
joululeikkejä ja perinteitä esitellään, historia, kansanrunoutta, kansojen muinaisua
tapoja, poliittista)
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Vihko 22:
”Hyvät päätökset” (A I s.321) (neuvoja siveellisestä elämästä, ei saa myöhsätyä yms.
hyvien päätöksien kehottaminen uudeksi vuodeksi, vahvasti kasvattava, valistavaI)
”Roald Amundsen ja hänen lentoretkensä pohjoisnavan maille” kirj. Yrjö Karilas (A II
s.325)(henkilökuva, matkakertomus, monipuolinen hyvin laadittu, maantieto,
tutkimusmatkat, eksotiikka )
”Onko ainoastaan maapallolla elämää” (A III s.337) (tähtitiede, fysiikka, populaari)
”Piirteitä kolmen ensimmäisen vuosisadan marttyyrihistoriasta” kirj. J. Kauppala (A IV
s.343) (uskontohistoria, mielenkiintoinen )
”Sanasta miestä” (A V s. 350) kirj. Lauri Hakulinen (suomen kieli, kielitiede, poliittinen
halutaan suomen kielelle valtaa)
Vihko 23:
”Uudenvuoden ajatuksia” (A I s.353) (alkaa kaskulla, jossa halutaan Karjala Suomelle!
Valistava ote, halutaan rakentaa terveitä kansalaisia, filosofinen, kasvatuksellinen )
”Unkari ja unkarilaiset” kirj. József Faragó (A II s.357) (kielitiede, historia, antropologia,
monitietieteinen, Unkaria ylistetään välillä oppikirjamainen, mutta populaari)
”Mitä luonnonsuojelulla tarkoitetaan” kirj. Hannes Salovaara (A III s. 370)
(Luonnonsuojeluaatetta tuodaan esille, biologia, luonnontiede, valistava, poliittinen !)
”Muhammed” (A IV s.276) (historia, uskontohistoria, ositain tarinan muotoon kirjoitettu)
”R” (A V s.383) kirj. Aarni Pentilä (kielioppia, puhutaan myös juutalaisen
mongerruksesta, tutkija Otto Jespersen, opppikirjamainen)
Vihko 24:
”Reklaamin historiaa” (B I s.353) (historia, selitetään mielenkiintoisesti mainostamisen
historiaa, markkinointi, viestintä)
”Tietoja mereltä” (B II s.360) (meribiologia, kalastus, mielenkiintoinen)
”Epänormaalit sieluntilat” (B III s.367) (hulluuden historiaa ja hullujen hoitoa,
psykologia, psykiatria,esitellään eri hoitotapoja hulluudelle, !)
”Kirurgiset välineet” (B IV s.378) (esitellään kirurgin työkaluja ja niiden tarkoitusta,
lääketiede, mielenkiintoinen)
”Valokuvaus osa II” kirj. E. Piirinen (B V s.383) (teorieettista, asiantuntevaa,
oppikirjamaista)
Vihko 25:
”Menestys” (A I s.385) (jatkoa edelliselle...)
”Syntyneisyyden aleneminen” kirj. A. E. Tudeer(A II s. 389) (demografia, antropologia,
kansantaloustiede, tilastotiede, avioliitoista, selitetään eri väestötekijöiden vaikutuksia
yhteiskuntaan, poliittinen Valistava)
”Miten metsän puut ottavat ravintonsa” (A III s..395) (biologia, kasvitiede, luonnontiede,
selitetään metsästä ja etenkin lehtien toiminnasta, yhteyttämisestä yms.)
”Karthagon raunioista” (A IV s.402) (historia, teoriam että meren läheisyys vaikuttaa
sivistystasoon, Karthagon historiaa ja kultturihistoriaa selitetään, onko oppikirjamaista
vai populaaria)
”Murteet ja niiden rajat” kirj. Martti Rapola (A V s.411) (kielitiede, murteita käsitellään
perinpohjin kartat on ja kaikki, asiantuntija-artikkeli, tieteelllinen)
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vihko 26:
”Pikakirjoitus II” (B I s.385) (oppikirjamaista!!)
”Tyhjät huoneet” kirj. Carl Ewald (B II s.388) (tarinan muotoon kirjoitettu, entomologia,
huoneissa asuvista ötököistä, hauska, populaari, lapsellinen !)
”Ihmisen kasvonilmeet (B III s.397) (historia, psykologia, ihmistuntemusta mietitään
kasvojen ilmeiden myötä, mikroilmeet, antropologia, monitieteinen ja mielenkiintoinen,
tiede antaa vastauksia, !)
”Terveysopin isä” kirj. Max Oker-Blom (B IV s.403) (historia, lääketiede, lääketieteen
historia, tutkija Max von Pettenkofer, selitetään hygienian historiaa, populaari)
”Urheilun alkuperä ja erikoisluonne” kirj. Lauri Pihkala (B V s.411) (pesäpallosta
puhutaan, Hannes Kolehmaisesta ja urheilun filosoifasta, liikuntatiede, filosofia,
historia, kasvattava ote, poliittinen)
vihko 27:
”Vapaus ja pakko” kirj Edv. Lehmann (A I s.417) (tutkija mainittu Nietzsche, käsitellään
sitä, mitä on vapaus, filosofia! Kristillinen pohja, kolumnin tyyppinen, valistava)
”Hiljaisten maailma” kirj. Yrjö Karilas (A II s.422) (kuuromykkinen maailmasta kertoo,
antrolpologia, ihmisitieteet, tutkija K. O. Malmin elämästä kertoo myös, sympatioita
kuuromykille, monitieteinen, )
”Kukkien pölytys hyönteisten välityksellä” (A III s.430) (Luonnontiede, biologia,
kasvitiede, kerrotaan miten kasvejä pölytetään, oppikirjamaista)
”Peilin historiaa” kirj. Max von Boehn(A IV s.438) (historia, mikrohistoria,
monipuolinen, aatehistoriallinenkin katsaus kulttuuriin, jota peilit välittävät,
mielenikkintoinen, moderni )
”Kielenviljelykysymyksiä” kirj Lauri Hakulinen (A V s.445) (kielitiede, kielioppi,
poliittinen )
vihko 28:
”Kaupan alkulähteillä” kirj. H. Gordon Selfridge (B I s.417) (kauppahistoria,
taloushistoria, menestys, oppikirjamainen)
”Elävää valoa” (B II s.423) (miten ja miksi kasvit ja eläimet levittävät valoa,
luonnontiede, biologia, entomologia, tutkija mainittu Tarchanoff venäl., populaari)
”Pääsiäinen ja pääsiäistavat” kirj. Martti Haavio (B III s.431) (suomalaisia tapoja
esitellään, fennomaniaa Poliittinen )
”Veri” (B IV s.437) (tieteenhistoria, biologia, solubiologia, kerrotaan veren
koostumuksesta ja siitä, miten se toimii ja verenkierto yms. Harvey, oppikirjamainen
onko populaari)
”Hiihto kansallisena talviurheilunamme” kirj. Lauri Pihkala (B V s.443) (urheilutiede,
vertaillaan Norjan ja Suomen hiihtokulttuureja, Helsinkiä ivataan, kasvattava,
valistava )
vihko 29:
”Menestys” (A I s.449) (jatkoa...)
”Euroopan ihmisrodut” (A II s.452) kirj Kaarlo Hildén (biologinen antropologia,
selvitetään eri rotujen ominaispiirteitä, vanhentunutta, onko poliittista, valistavaa
Selvitä )
”Lihansyöjäkasveista” (A III s.459) (kerrotaan lihansyöjäkasveista ja muista vastaavista,
luonnontiede, kasvitiede, oppikirjamaista)
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”Kimbrit ja teutonit” ( A IV s.467) (historia, Rooman valtakunnan historiaa ja
kansainvaelluksia, kimbrisodat kun Jyllaannista lähettini haastaan mutta otettini
kuokkaan, mielenkiintoinen kirjoitus, populaaria)
”Uusien muotien sanavarasto” (A V s.475) (muotisanastoa esitellään,
käytännönläheistä ja valistavaa)
vihko 30:
”Maailmankaupan tärkeimmät tavaralajit” kirj. Martti Kovero (B I s.449) (taloustiede,
kansantaloustiede, taloushistoria, selvitetään paperin tuotannon ja käsittelyn ja käytön
tapoja ja merkityksiä)
”Hyönteismaailman voimamiehiä” (B II s.455) (entomologia, fysiikka, selitetään
hyönteisistä ja niiden voimista verrattuna ihmiseen, lainauksia runoista, hauska,
halutaan ammattijärjestöt muurahaisille, populaari ja viihdyttävä )
”Uskonnollisista pakkotiloista” (B III s.460) kirj. A. Voipio (unissasaarnaamista ja muuta
uskonnollista toimintaa esitellään, teologia, uskontotiede, psykologia, tieteen tuloksia
esitellään, uutta tiedettä! )
”Onko elämän arvoitus ratkaistu - kudosten viljely organismin ulkopuolella” (B IV s.466)
(biokemia, luonnontiede, solutiede, tutkija Alexis Carrell, esitellään loputtoman
solukasvun teoriaa, uutta tietoa, käydään läpi kokeet ja asetelmat, klassista tiedettä )
”Hiihto kansallisena talviurheilunamme” kirj. Lauri Pihkala, (jatkoa edelliseen,
oppikirjamaista jo, opetetaan miten hiidetään, valistavaa, poliittista)
vihko 31:
”Menestys” (A I s.481) (jatkoa...)
”Itä-aasian kalastamoilla” (A II s.487) kirj. Yrjö Wuorentaus (antropologia, kalataloutta
ja -tapoja esitetään Japanissa, hyvin kirjoitettu populaari, monitieteinen,
matkakertomus)
”Suomen metsien puulajeista” kirj. Viljo Kujala (A III s.493) (kasvitiede, suomalaista
metsää esitellään, valistavaa, halutaan kiinnittää huomiota metsätalouteen ja
metsänhoitoon, poliittista)
”Elämää bysantiumissa” (A IV s.500) (historia, suomalaistetaan maininnoilla Haminasta
ja Hämeenlinnasta, taidehistoria, proosallinen populaari)
”Englantia” (A V s.508) (englannin kielen oppitunnit jatkuvat, oppikirjamaista)
vihko 32:
”Kirjanpidon historiaa” kirj. K. V. (B I s.481) (selvitetään kirjanpidon historiaa ja
käytäntöjä, taloushistoria, taloustiede, oppikirjamaista)
”Hyönteiset hyönteisten hävittäjinä” kirj. Niilo A. Vappula (B II s.486) (entomologiaa
taas, esitellään eri tuhohyönteisiä ja niiden estämistä toisten hyönteisten avulla, eri
menetelmiä esitellään, populaari, käytännöllinenkin)
”Äkilliset mieleenjohtumat ja pakkomielteet” (B III s.494) (Freudia esitellään, myös tri
Lowenfield, prof Knut Pontoppidan, psykologia, selitetään pakkomielteitä ja ajatuksia,
tarinoita ja potilaskertomuksia, aika harhaista )
”Pikkulapsen ruokinta” (B IV s.500) (opetetaan ruokkimaan lasta oikein, hyvin
käytännönläheistä, prof. A Ylppö, valistavaa, opettavaa, poliittista )
”Joutohetkien käyttö lueskeluun” (jatkuu.. B V s.506) (esitellään menestyneitä
keksijöitä, jotka ovat lukeneet paljon, myös paljon suomalaisia! Valistava ote,
poliittinen!)
vihko: 33
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”Menestys” (A I s.513) (jatkuu..ja loppuu! Menestyneitä ihmisiä sarjassa esitellään
maanviljelijä Antti Varis, Juho Riihimäki, August Sirén, Juho Lius, )
”Kansallismuseon kokoelmat” kirj. Sakari Pälsi (A II s.518) (esitellään kansallismuseon
kokoelmia ja miten ne on hankittu, historia, museologia, mainostusta)
”Pakinaa luolista” (A III s.528) (geologia, historia, arkeologia, esitellään muinaisia luolia
ja mitä niihin kuuluu ja mitä niissä on tehty, monitieteinen populaari )
”Vanhan ajan kustannusliikkeet” kirj. Theodor Birt (A IV s.533) (historia, antiikki,
kirjanmyymisestä, kirjottamisesta yms. siihen liittyvästä kerrotaan, populaari, tieteen
tuloksia )
”Kielen synty” (A V s.539) kirj. Lauri Hakulinen (kielitiede, historia, pohditaan kielen
syntyä ja esitellään tutkimustuoksia, tieteen tuloksia esitellään )
vihko 34:
”Kaupallisia sanontatapoja, lyhennyksiä ja usansseja” (B I s.513) (esitellään eri
lyhennyksiä ja muistiinmerkitsemisen tapoja, oppikirjamainen, käytännöllinen)
”Merten imettäväisistä” (B II s.518) (esitellään eri merinisäkkäitä, valaat mursut yms.
biologia, luonnontiede, eläintiede, oppikirjamaista, eksoottista)
”Paratiisi” (B III s.526) (esitellään erilaisia paratiisikäsityksiä, joista kristinuskon on
ylevin uskonto ,mytologia, uskontotiede, kirjallisuus myös alkukantaisia suoomalaisia
uskomuksia esitellään, monitieteistä)
”Silmä ja näkö” (B IV s.534) (anatomia, biologia, valo-oppi, selitetään, miten silmä
toimii ja näköaisti muutenkin, oppikirjamainen)
”Uimisesta ja uimataidosta” kirj. Toivo Aro(B V s.541) (opetetaan uimaan, voivotellaan
hukkumistilastoja, kerrotaan uimisen hyödyistä, liikuntatiede valistava, poliittinen )
vihko 35:
”Luonne” edv. Lehmann (A I s.545) (selitetään luonteen tärkeyttä ja miten sitä voidaan
kehittää, filosofia, valistavaa ja opettavaa )
”Siirtolaisuus” (A II s.549) kirj. A.E. Tudeer (siirtolaisuutta esitellään ja sen merkityksiä
taloudelle yms, demografia, antropologia tieteellisiä tuloksia)
”Elottoman aineen kiertokulku” (A III s.555) (luonnontiede, biologia, käsitellään vettä ja
sen voimaa uurtaa ja muuttaa seutuja, monitieteistä, populaaria )
”Muinaisajan kirjeitä” (A IV s.563) (historia, antiikki, esitellään vanhoja kirjeitä,
enimmäkseen Egyptistä, egypti-into Populaari !)
”Englantia” (A V s.572) (jatkoa enkun opiskelulle, oppikirjamaista)
vihko 36:
”Vetsian kaupasta” kirj. H. Gordon Selfridge (B I s.545) (historia, taloushistoria,
selostetaan Venetsian historia talouden näkökulmasta ja kaupan, oppikirjamainen)
”Jokiemme helmisimpukka” kirj. E. Kärki (B II s.552) (selitetään helmien syntyä ja
simpukoita muutenkin, historiaa, luonnontietoa, biologiaa, populaari)
”Riivausilmiöt” ( B III s.556) (uskontotiede,psykologia, historia, kerrotaan riivatuista ja
manaamisesta, monitieteistä, populaaria)
”Verenkiertoelimet ja imusuonisto sekä niiden sairaudet” (B IV s.564) (lääketiede,
esitellään erilaisia sairauksia ja lääketieteen kykyä parantaa niitä, tieteellisiä tuloksia
esitellään)
”Valokuvaus” (B V s.573) (jatkoa valokuvaamisesta, oppikirjamainen, asiantunteva)
vihko 37:
”Japanilaisen pojan kasvatus” (A I s.577) (esitellään Japania ja sen kasvatussysteemiä,
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koululkaitosta yms. eksotiikkaa ihaillaan Japanin pärjäämistä, antropologia)
”Mitä sokea näkee” (A II s.583) (tutustutaan sokean elämään tarinan kautta, hän näkee
asioita eri aisteilla, lääketiede, samalla esitellään eri ammatteja sokeille tarinallinen)
”Pölystä” (A III s.592) (selvitetään mitä pöly on, kemia, populaari )
”Pyhän olavin linna” kirj. Sune Maconi ( A IV s.597) (historia, selvitetään Olavinlinna
vaiheet yms, halutaan, että suomalaiset suojelee historiallisia muistomerkkejä)
”Sanaisesta arkusta” (A V s.604) kirj. Lauri Hakulinen (esitellään uudenlaista,
murrekirjaa, esitellään suomalaisia murteita, kielitiede, )
vihko 38:
”Pikakirjoitus” (B I s.577) (jatkoa pikakirjoituskurssille, oppikirjamaista)
”Pussieläimet” ( B II s.579) (Eläintiede, esitellään australialaisia pussieläimiä,
eksotiikkaa, populaari)
”Sokrateen mielipiteitä elämästä ja kuolemasta” (B III s.588) (Filosofia, historia,
selvitetään Sokrateen elämää, oppeja ja kuolemaa, mukana myös hänen oppilaitaan,
populaari !)
”Kilpirauhasen salaisuus” kirj. Fritz Kahn (B IV s.594) (lääketiede, selitetään mihin
kaikkeen kilpirauhanen vaikuttaa ja jodin tarpeesta, tieteellisiä tuloksia )
”Radiovastaanottaja” (B V s.600) (fysiikka, selitetään miten radio toimii ja miten voi
sellaisen tehdä, tekniikka, oppikirjamainen)
vihko 39:
”Miten arkioloissa elämme -siveellisen elämän rajat” kirj E. L. Cabot (A I s.609)
(filosofia, moraali, siveysoppi, opetetaan miten voi elää siveellisesti eli moraalisesti
oikein, poliittista
”Armeenian kauheuksien syy” kirj. M. -B.(A II 614) (historia, filosofia, kuvataan
armenian kansanmurhaa aika julmasti ja pohditaan syvällisesti sen syitä, etnografia
tieteellisen pohdinnan kuvaus !)
”Suomen saaristo” kirj, J. E. Rosberg (A III s.622) (maantieto, saaristolaisten elämää
kuvataan, etnografia, varoitetaan suoraan salakuljetuksesta, valistavaakin!
elämyksellistä Populaari )
”Homeroksen maa” (A IV s.627) (historia, runousoppi, kielitiede metodina, selvitetään
kuka Homeros oli ja kontekstualisoidaan hänen aikansa elämään, selvitetään
kreikkalaisten elämää myös, tieteellisiä tuloksia, tieteent tekemistä selväksi )
”Kansan kielihavainnoista” kirj. E. A. Saarimaa (A V s.633) (kielitiede, murteista
puhutaan ja niitä esitellään, populaari, tuodaan esille erilaisia murteita, kerrotaan
populaarista, ei tieteen kautta, )
vihko 40:
”Kotitalous ja kansantalous” kirj. Laura Harmaja (B I s.609) (kotitaloustiede, kuvataan
kotitalouden huollon tärkeyttä, uutta tiedettä tieteellisiä tuloksia, valistavaaa )
”Kastemadot maan muokkaajina” (B II s.616) (luonnontiede, biologia, maantiede,
kerrotaan kastematojen tärkeydestä ja verrataan sen toimia ihmiseen, monitieteinen,
hyvin kirjoitettu, populaari )
”Naispsykologia” (B III s.622) (psykologia, käyttäytymistiede, selvitetään kuinka naiset
eroavat oppijoina miehistä, tutkija Helen Bradford Thompson, tieteellisiä tuloksia,
populaari)
”Ihminen koneena” kirj. Herman Decker (B IV s.630) (vertaillaan ihmisen ja koneen
eroja ja tuodaan esiin samanlaisuuksia, mekaanista maailmankuvaa, fysiikka,
tekniikka, anatomia, biologia, tieteellistä, oppikirjamaista mutta populaaria)
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”Strykniini” (B V s. 636) (kerrotaan ketun tarina, joka syö strykniiniä, valistava,
halutaan, että ei käytetä myrkkyä,tarinallinen ja prossallinen, poliittinen)-->sanotaan
että ihminen on eläinten herra, mutta myös suojelija.
vihko 41:
”Sovinnaisuussäännöistä” kirj. Erik Ahlman (A I s.641) (filosofia, moraali, neuvotaan,
mikä on sivistynytttä ja säädyllistä toimintaa, valistavaa, holhoavaa )
”Väestönmuutto kaupunkeihin” kirj. A. E. Tudeer (A II s.647) (antropologia, demografia,
kuvataan väestönmuuttoa diagrammein, tilastotiede, oppikirjamaista, poliittistatuodaan
esille, että muuttoliike on juttu)
”Metsätyypeistä” kirj. Viljo Kujala (A III s.654) (esitellään suomalaista luontoa ja eri
kasveja, oppikirjamainen)
”Maisteri Jan Husin matka Kostniziin” kirj. Yrjö Karilas (A IV .661) (historia,
uskontohistoria, tarinallinen, hyvin kirjoitettu, kerrotaan Jan Husista ja hänen
tuomiostaan ja marttyyrikuolemastaan, populaari)
”Viron kielestä” kirj, Julius Mägiste ( A V s.667) (kielitiede, viron kieltä esitellään, taas,
oppikirjamainen, tieteen tuloksia esitellään)
vihko 42:
”Pankeista ja pankkitoiminnasta I” kirj. K. Kivialho (B I s.641) (taloustiede, opetetaan,
miten pankit toimivat ja minkälaista palvelua ne tarjoavat oppikirjamainen,
käytännöllinen, kansansivistystä)!
”Piisamimyyrä, turkiseläinten kuningas” kirj. V. A. Korvenkontio (B II s.646) (biologia,
eläintiede, piisamintutkimus, esitellään piisami perusteellisesti, ja myös sen käyttö
etenkin ameriikoissa, populaari)
”Helvetti” (B III s.654) (esitellään erilaisia helvettikäsityksiä, eritysesti Danten, historia,
kulttuurihistoria, uskontotiede, populaari)
”Bakteerit ja seerumit” kirj. Osv Streng (B IV s.661) (selvitetään bakteerien toimintaa ja
niiden historiaa, monitieteinen, lääketiede, serologia, historia, tieteen tuloksia,
populaari)
”Viikinkikauden urheiluelämää” kirj. Martti Jukola (B V s.669) (historia, mytologa,
selitetään viikinkien urheilutottumuksia, populaari, valistava, poliittinen)
vihko 43:
”Grönlannin nuorisoa” kirj. W. Th. (A I s.673) (antropologia, etnografia, elämyksellinen,
populaari)
”Ihmisen asutusalue maapallolla” kirj. Kaarlo Hildén (A II s.682) (antropoplogia,
maantiede, selvitetään mihin ihmiset ovat tiheästi asuttuneet, tieteellinen,
oppikirjamainen)
Kiviaidan eläin- ja kasvimaailmaa” ( A III s.688) (biologia, kasvitiede, eläintiede,
esitellään erilaisia eläimiä ja, kasveja ja hyönteisiä, joita asuu kiviaitojen läheisyyksillä,
populaari)
”Raamatun käsikirjoitukset” (A IV s.695) (usknototiede, historia, eksegetiikka,
selvitetään raamatun syntyvaiheita ja tekstin tulkintaa, populaari)
”Äidinkieli ja vieras kieli” Otto Jespersenin mukaan (A V s.701) (kielitiede, selitetään
kielen oppimista, tieteellisiä tuloksia,)
vihko 44:
”Säästäväisyys – kuinka perheenemäntien säästäväisyys vaikuttaa valtioitten
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talouteen” kirj. Edv. Lehmann (B I s.673) (taloustiede, esitellään eri kansojen työn
tekemisen taitoja ja taloudellisesta toiminnasta, antropologia, populaari, valistava)
”Kotieläintemme kiusanhenkiä” ( B II s.678) (entomologia, biologia, selvitetään
erilaisten loisten yms. toukkien elämää ja toimintaa kotieläimissä, populaari)
”Yksipuoliset ihmiset” (B III s.684) (filosofia, pohditaan maailmankatsomusten
kohtaamista esim. Itä – länsi -akselilla, historia, moraali, pohdiskeleva tekstit,
bolsevismi mainitaan, )
”Hermosto” (B IV s.691) (lääketiede, selvitetään hermoston toimintaa seikkaperäisesti
kuvien avulla, tieteellisiä tuloksia, oppikirjamaista)
”Kansanomaisia metsästystapoja I – teeren ampuminen kuvilta” A. Th. Böök ( B V
s.699) (antropologia, esitellään kansaomaisia metsästyskeinoja, käytännöllinen,
opettava)
vihko 45:
”Miten arkioloissa elämme Aikomusten voima” Ella Lyman Cabot (A I s.705) (filosofia,
etiikka, selvitetään eettistä siveellistä elämää, jatkoa valistava)
”Pyhiinvaellusmatkalla Bretagnessa” (A II s.709) (maantieto, historia, uskontotieto,
antropologia, etnografia, monitieteinen, selvitetään Bretagnen seutua ja tapoja yms.
kulttuuria, populaari, eksotiikka, matkakertomus)
”Suomen järvien historiaa” kirj. I. Leiviskä (A III s.719) (selvitetään perusteellisesti
Suomen järvialueiden historiaa maantieteellisestä näkökulmasta, tieteellisiä tuloksia,
oppikirjamainen)
”Perun Inkat” (A IV s.724) (historia, selvitetän perulaisten inkojen kulttuuria ja
kukoistusta sekä turmaa, populaari)Vertaa nykypäivän esityksiin
”Kieli ja sukupuoli” ( A V s. 733) kirj. Otto Jespersenin mukaan (kielitiede,
kasvatustiede, psykologia, selvitetään naisten ja miesten eroavaisuuksia kielen
oppimisen ja hallinnan sekä käytön suhteen, tieteen tuloksia, naista mollataan)
vihko 46:
”Pankeista ja Pankkitoiminnasta II (taloustiede, opetetaan taas, miten pankit toimivat,
onko mainostusta tietylle pankilleKansallis-Oaske pankkikansansisvistystä, poliittista)
”Suvuton lisääntyminen eläinkunnassa” (B II s.710) (biologia, meribiologia, selvitetään,
miten ja mitkä lajit lisääntyvät suvuttomasti, populaari)
”Murrosiän sielunelämä” (B III s.717) (kasvatustiede, lapsipsykologia, kuvataan, mitä
murrosiässä tapahtuu ja esitellään tutkimustuloksia positivismin hengessä, tieteen
tuloksia)
”Troopillisia tauteja” kirj. H. C. Gram (B IV s.723) (lääketiede, bakterologia, historia,
esitellään erilaisia tropiikin alueen tauteja, ja niiden historiaa, malaria, rutto yms.
populaari)
”Minkä koiran valitsen” ( B V s.731) (biologia, jalostaminen, historia, esitellään eri
koirarotuja ja niiden historiaakin, käytännöllinen, opettava)
vihko 47:
”Miten arkioloissa elämme – hyvyys” (A I s.737) (jatkuu, filosofia, siveysoppi, ! )
”Ruumiinrakenne ja luonne” kirj. Y. K. Suominen (A II s.740) (psykologia, rotuoppi,
mainittu mm. Ernst Kretschmer tieteen tuloksia, populaari, poliittinen !)
”Luonnonsuojelutyö maassamme” kirj. Hannes Salovaara (A III s.751) (biologia,
kasvitiede, luonnonsuojelutyötä mainostetaan ja vertaillaan muihin pohjoismaihin,
poliittinen)
”Kirjojen lapsuus” (A IV s.755) (historia, kirjapainon kehitystä ja kirjamuodoista, miten
kirjoista tuli se mitä ne ovat, populaari, pitkä kuvitettu)
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”Kohteliaisuuden kielelliset ilmaisut” kirj. Erik Ahlman (A V s.764) (kielifilosofia,
kielitiede, kulttuuritiede, esitellään kielen käytön kulttuurisia aspekteja koskien
kunnioitusta käsitteleviä tilanteita, populaari, ei kuvia)
vihko 48:
”Singapore – idän kaupan valtaväylä” (B I s.737) (maantieto, matkailu, kulttuuritiede,
taloushistoria, esitellään matkakertomuksen keinoin Singapore ja sen historia erityisesti
talouden ja kaupan kannalta, populaari, matkakertomus)
”Järviemme kellujaelosto” kirj.Yrjö Wuorentaus (B II s.744) (luonnontiede, kasvitiede,
biologia, selitetään, mitä kaikkea järvissämme asuu planktonista muihin kellujiin,
kuvitettu, populaari)
”Henki- j ataikauskoa Kiinassa” kirj. Holger Rosenberg (B III s.750) (kulttuurihistoria,
myytit, antropologia, uskontotiede, esitellään laajasti eri uskomuksia Kiinassa,
alkumyyteistä lähtien, populaari, seikkailijan kirjoittama, käännös)
”Perinnölliset taudit” (B IV s.759) (biologia, lääketiede, perinnöllisyystiede, selitetään
perinnöllisýyden perusteita, Mendeliä taas,mm. Sokeritauti ja verenvuototauti tieteen
tuloksia esitellään, valistavaa)
”Hiihto kansallisena talviurheilunamme” kirj. Lauri Pihkala (B V s.765) (hiihtokoulu
jatkuu, käytännöllistä, poliittista, valistavaaa!)
KIRJA 5:
vihko 49:
”Jeanne D'arc” (A I s.770) (historia, kerrotaan Jeannen tarina ja uskonnollisen
paatoksen voima, proosallinen, populaari)
”Meidän päiviemme Eurooppa” kirj. Georg Brandes ( AII s.778) (historia, filosofia,
politiikka, tyly kuvaus tämän päivän Euroopan ongelmista, vanhan kyynikon
näkökulmasta, poliittinen,) !
”Puun iän määrääminen” kirj. M. Lappi-Seppälä (A III s.786) (biologia, kasvitiede,
käytännön tietoa, miten puun iän voi määrittää, käytännöllinen, populaari)
”Jumalanpalvelus katakombeissa” (A IV s.789) (uskontotiede, historia, kristittyjen
vainojen aikaisesta katakombielämästä, proosallinen, elämyksellinen tieteen tuloksia,
populaari)
”Englantia” (A V s.797) (englannin oppitunnit jatkuvat, oppikirjamaista)
vihko 50:
”Suuri verkasota” (B I s.769) (historia, taloushistoria, selvitetään Englannin vaiheita
villakaupassa ja sen taistelua villamarkkinoiden herruudesta Espanjaa ja Burgundia
yms, vastaan, populaari)
”Mehiläisten aistit” (B II s.775) (entomologia, biologia, selvitetään mehiläisten toimintaa
ja elämää, tieteen tuloksia)
”Elämänuran valinnasta I” (B III s.784) (psykologia, työn tutkimus, esitellään ajatuksia
erilaisista töistä ja niiden luonteesta, kerrotaan ominaisuuksia, joita tietyt työt vaativat,,
psykotekniikka esitellään ja Hugo Münsterberg, poliittinen, koulutuksellinen)
”Kuolema” (B IV s.788) (lääketiede, anatomia, filosofia, käsitellään, mitä kehossa
tapahtuu, kun kuollaan ts. Miltä kuolema tuntuu, populaari, koskettava)
”Jokapäiväinen harjoitus” kirj. K. A. Knudsen (B V s.794) (liikuntatiede, biologia
anatomia, opetetaan tärkeitä voimisteluliikkeitä vauvaiästä lähtien ja painotetaan
säännöllisen liikunnan yms. tärkeyttä, valistava, poliittinen Oppikirjamainen)
vihko 51:
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”Soren kierkegaard” (A I s.801) (biografia, historia, filosofia, esitellään perinpohjin
Kierkegaardin elämä ja filosofiset teemat, uskontotiede populaari)
”Kansansadut” kirj. Martti Haavio (A II s.808) (mytologia, kulttuuritiede,
kirjallisuustutkimus, folkloristiikka, esitellään pohjoismaisia kansansatuja ja niiden eri
maiden toisintoja, populaari, kuvitettu)
”Mitä on Valo” kirj. V. A. Heiskanen (A III s.816) (fysiikka, valo-oppi, selvitetään perin
pohjin, mitä valo on ja mihin sen ilmiöt perustuvat, mukana uusin tieto, tieteen tuloksia
esitellään, oppikirjamainen)
”Kreikkalainen runoilija” kirj. Fredrik Poulsen (A IV s.824) (runous, kirjallisuus, historia,
esitellään Sofokleen elämää ja teoksia, populaari)
”Arabian kieli I ” (A V s.828) (kielitiede, opetetaan arabian kielen alkeita, sekä historiaa,
teoreettista, tieteellistä, oppikirjamaistamiksi juuri arabia”
vihko 52:
”Pikakirjoitus” (B I s.801) kirj Allan Viranko (jatkoa–oppikirjamaista)
”Kuinka villit eläimet kuolevat” (B II s.805) (biologia, luonnontiede, käsitellään ja
pohditaan sitä, minne villieläimet menevät kuolemaan ja miten, esim. norsut ja tiikerit,
populaari !)
”Elämänuran valinnasta II ” (B III s.810) (jatkoa...lisää psykotekniikkaa ja sielutiedettä,
mielenkiintoisia keinoja mitata ja määritellä, kuka sopii mihinkin ammattiin ja
elämänuraan, tutkija Alfr. Lehmann, valistava, käytäntö) !
”Lapsuusiän hysteria” (B IV s.820) (psykologia, lääketiede, esitellään lapsilla esiintyvää
hysteriaa ja sen hoitokeinoja, populaari, tieteen tuloksia) !
”Urheiluaiheet nykyaikaisessa kuvanveistotaiteessa” (B V 827) (historia, taidehistoria,
taiteen tutkimus, esitellään historiallisia urheilupatsaita, ja reilusti nykyisiä, myös
suomalaisia, populaari, kuvitettu)
vihko 53:
”Miten arkioloissa elämme - miten aikomuksia arvostellaan” (A I s.833) (filosofia,
siveysoppi, moraalioppi, käsitellään oikeaa ,hyveellistä elämää ja miten se
saavutetaan, valistavaa, poliittista)
”Ranskalainen Kanada” kirj. Kalle K. Auermaa (A II s.835) (maantieto, historia,
esitellään Kanadan historiaa ja oloja ja etenkin ranskankielisen Kanadan, populaari,
eksotiikkaa)
”Tähtien valtameri” (A III s.843) kirj. Ilmari Jäämaa (tähtitiede, esitellään syksyistä ja
keväistä tähtitaivasta ja tunnettuja tähtijärestelmiä ja -merkkejä, populaari, kuvitettu)
”Matka palestiinassa Kristuksen aikana” (A IV s.852) (historia, uskonto, antropologia,
matkakertomus palestiinassa elämisestä, proosallinen, populaari)
”Kaunistelevista sanontatavoista” kirj Erik Ahlman (A V s.861) (kielitiede, esitellään
eufemismeja ja niiden esiintymistä eri kielissä, tieteen tuloksia, populaari) !
vihko 54:
”Kananhoito Suomessa” kirj. Erik Bruun (B I s.833) (maatalous, laajasti kerrotaan
kanoista ja niiden taloudellisesta hoidosta, populaari)
”Saloseudun lintuelämää” kirj. Viljo Hornborg (B II s.838) (ornitologia, maantieto,
jälleen lintuja esitellään saloseudullta tällä kertaa, matkakertomusmainen, kuvitettu)
”Ruoan inhoaminen” (B III s.846) (psykologia,ravintotiede, historia, käsitellään
nirsoutta ja kammoa, joka tiettyjä ruokalajeja kohtaan voi kehittyä, käsitellään myös
anoreksiaa ja tabuja, populaari)
”Lääkäreistä ja potilaista” (B IV s.853) (lääketiede, psykologia, historia, monitieteinen,
kulttuuritieteet, lääkäreiden ja potilaiden välistä suhdetta tarkastellaan historiallisesti ja
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psykologisesti ja toivotaan myös sielullista puolta hoidolle, populaari, valistava,
poliittinen)
”Suullinen esitystaito” kirj. Eero Salola (B V s.860) (puhetaito, viestintä, esitellään
lausumisen ja puhetaidon tärkeyttä oppimisen ja sivistyksen kannalta, valistava,
populaari)
vihko 55:
”Miten arkioloissa elämme -omatunnon valo” kirj. E. L. Cabot (A I s.865) (jatkoa,
moraalia, filosofiaa, esitelllään John Ruskin, valistava, poliittinen)
”Mitä me juhlina syömme” kirj. Katri Laine (A II s.869) (historia, kotitalous, esitellään
perinteisiä suomalaisia juhlaruokia ja juhlia, etenkin pääsiäinen ja joulu, populaari)
”Kasvien vaelluksista” kirj. Osmo H. Porkka (A III s.873) (biologia, kasvitiede,
esitellään kasvien leviämistä ja niiden liikkumista myös siitepölyn ulkopuolella,
populaari,)
”Suomalainen tutkimusmatkailija pohjoisella jäämerellä” kirj, Yrjö Karilas (A IV s.883)
(historia, biografia, esitellään Nordenskiöldin elämä ja teot ja ihannoidaan hänen
rohkeuttaan, valistavapoliittinen)!
”Kielen henkistyminen” kirj. Martti Rapola (A V s.889) (kielitiede, historia, esitellään
suomen kielen kehitystä ja sen kehittäjiä, sekä sanojen alkuperää, mm. V. Kilpinen ja
A. Kannisto, tieteen tuloksia, populaari)
vihko 56:
”Pikakirjoitus” (B I s.865) (jatkoa, oppikirjamaista)
”Lehtikäärylät hyönteisten piilopirttinä” (B II s.868) (luonnontiede, entomologia,
artikkelissa kerrotaan lehtiä rullaavista hyönteisistä, avataan luonnon salaisuuksia,
populaari)
”Naispsykologia II” kirj. Poul Bahnsen (B III s.875) (psykologia, lääketiede, valistava,
alistava, populaari, poliittinen) !
”Maailman eniten levinnyt tauti – keuhkotauti” kir. Artturi Salokannel (B IV s.883)
(lääketiede, historia, selvitetään keuhkotaudin eli tuberkuloosin vaiheita ja sen oireita
sekä vaaroja, tieteen tuloksia, tieteen toimintaa, populaari, valistavakin) !
”Reippaita poikia” kirj. Yrjö Karilas (B V s.892) (historia, liikuntatiede Esitellään
suomalaisia suurmiehiä, jotka ovat harrastaneet liikuntaa ja menestyneet siinä,
valistavaa, poliittista) !
vihko 57:
”Mitä amerikkalaisen nuorukaisen täytyy taitaa tullakseen joksikin” (A I s.897)
(maantieto, antropologia, matkakertomusmainen selostus pohjoisen pojasta, joka
muuttaa USA:n opiskelemaan ja huomaa amerikkalaisen menestyksen perustat,
ylistetään amerikkalaisten työmoraalia ja kehittynyttä luonnetta, matkakertomus,
populaari)
”Settlementeistä meillä ja muualla” kirj. Heikki Waris ( AII s.904) (historia,
sosiaalipolitiikka, esitellään englantilaista setlementtiliikettä ja sen perustajia,
populaari, poliittinen)
”Kasviopin alkeiskurssi” (A III s.909) (biologia, kasvioppi, esitellään kasviopin
perusteita, oppikirjamainen)
”Kristoffer Kolumbus” (A IV s.915) (historia, esitellään Kolumbuksen retket ja Amerikan
löytäminen, proosallinen, populaari)
”Ruotsalaisuutta suomenkielessä” (A V s.923) (kielitiede, esitellään ja taistellaan
svetisismejä vastaan, ihme ettei kirjoittajaa mainittupopulaari, poliittinen, valistava)
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vihko 58:
”Valtiontalous” (B I s.897) (taloustiede, kansantaloustiede, selitetään tarkasti, kuinka
valtiontalous toimii verotuksineen, mukana myös suomea käsitteleviä tilastoja,
käytännöllinen, valistava Oppikirjamainen)
”Arvokkaita lintuja” (B II s.904) (lintutiede, maantiede, esitellään eksoottisempia lintuja,
eritoten E- Amerikan guanolintua ja siltä kerätyn suanon käyttöä, populaari)
”Hindulaisuus” (B III s.911) (uskontotiede, historia, esitellään hindulaisuutta sekä muita
Intian uskontoja, sekä kulttuuria eksotiikkaa, populaari) !
”Keuhkot” (B IV s.918) (lääketiede, anatomia, esitellään keuhkoja ja niiden toimintaa
sekä sairauksia ja lääkkeitä, populaari, kuvitettu)
”Postimerkkien keräily” kirj. Jorma Pohjanpalo (B V s.925) (filatelia, esitellään
postimerkkien keräilyä ja sen taloudellista järkevyyttä, populaari)
vihko 59:
”Arvostelusta” kirj Edv. Lehmann (AI s.929) (psykologia, moraali, esitellään arvostelun
huonoja puolia ja kuinka käyttäydytään hyveellisesti toisista puhuessa, valistava) !
”Austraalian neekerien elämä ja kulttuuri” kirj. Kai Riedel (A II s.935) (antropologia,
etnografia, esitellään aboriginaalian elämää ja kulttuuria laajasti, populaari, kuvitettu,
eksotiikkaa)
”Aurinko – avaruuden tulipallo” kirj, V. A. Heiskanen (A III s.944) (fysiikka, geodesia,
esitellään aurinkoa ja sen eri ilmiöitä, kuten vuoden 1927 auringonpimennystä,
asiantuntevaa, populaari)
”Suomen kivikautisista asuinpaikoista” kirj. Aarne Europaeus (A IV s.949) (arkeologia,
historia, selitetään kivikauden ajan elämää arkeologisten löytöjen perusteella,
oppikirjamainen)
”Englantia” (A V s.960) (lisää englantia, nyt ollaan lesson 25, oppikirjamainen)
vihko 60:
”Entisajan suurkapitalismia” (B I s.930) (historia, taloustiede, esitellään keskiajan
talouspolitiikkaa, esim. Fuggereita Augsburgissa ja orastavaa kapitalismia, populaari,
kuvitettu)
”Panssaroituja eläimiä” (B II s.936) (luonnontiede, eläintiede, esitellään erilaisia
panssaroituja eläimiä, kuten kilpikonnia ja vyötiäisiä, populaari, kuvitettu)
”Sielunvaellus” (B III s.943) (uskontotieteet, antropologia, kulttuuritiede, esitellään
erilaisia kuolemanjälkeisen sielunvaelluksen uskomuksia, liittyy kuolema-teemaan,
populaari)
”Luuranko” ( B IV s.950) (lääketiede, osteologia, selitetään luurangon koostumusta ja
verrataan sitä esim. pilvenpiirtäjien rakenteisiin, myös tauteja esittelyssä, populaari,
kuvitettu)
”Tavallisen ihmisen suhteeesta näyttämötaiteeseen” kirj. Lauri Viljanen (B V s.957)
(taide, runous, esitellään näyttämötaiteen luonnetta parhaana runoutena ja sen suurta
merkitystä, ei-tieteellinenvalistava, poliittinen)
vihko 61:
”Ilman jättiläisiä” (A I s.961) (tekniikka, historia, selitetään ilmalaivoista ja niiden
rakentamisesta ja rajoitteista, populaari)
”Kuinka ihminen elää” (A II s.967) (antropologia, kulttuuritieteet, esitellään alkeellisten
kansojen maanviljelys- j aelämistyyliä, eksotiikkaa, valistavaatiet. tuloksia)
”Elollisen aineen kiertokulku” (A III s.976) (kemia, biologia, selvitetään aineen
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kiertokulkua luonnossa, yhteyttämistä yms. mainitaan tutkijoita kuten Darwin, Pasteur
ja Liebig, tieteellisiä tuloksia esitellään)
”Assyrian muinaislöydöt” (A IV s.982) (arkeologia, historia, esitellään assyrian kansan
vaiheita muinaislöytöjen avulla, kertomuksellinen ote, populaari, kuvitettu)
”Ruotsalaisuutta suomenkielessä II” kirj, E. A. Saarimaa (A V s.989) (kielitiede,
opetetaan pois svetonismeista, valistavaa, oppikirjamaista)
vihko 62:
”Maatalouskoetoiminnasta Suomessa” kirj. U. V. Lundén (B I s.961)
(maataloustutkimus, historia, esitellään suomalaista maataloututkimusta historiallisesta
näkökulmasta ja perusteellisesti nykypäivään asti, populaari, valistavatiet.tuloksia) !
”Yhdeksän Afrikan vitsausta” (B II s.968) (entomologia, luonnontiede, kertomuksellinen
selvitys Afrikan vaarallisista hyönteisistä, kuten skorpioneista ja muurahaisista,
proosallinen, eksotiikkaa populaari)
”Uskonnollinen veljeys” kirj, Edv. Lehmann (B III s.971) (uskontotiede, historia,
filosofia, pohditaan lähimmäisenrakkautta eri uskontokunnissa ja lähetystyönkin
kannalta, populaari, valistava, poliittinnen
”Tuberkuloosi ihmisruumiin eri elimissä” kirj. Artturi Salokannel (B IV s.978)
(lääketiede, esitellään tuberkuloosia keuhkojen lisäksi muissakin elimissä, populaari,
kuvitettu, terveysvalilstus, tiet. tuloksia) !
”Tekohengitys” (B V s.987) (lääketiede, anatomia, esitellään käytännössä, mitä
menetelmiä käyttäen voidaan elvyttää tiedoton, esittelyssä mm. Schäfer-järjestelmä,
käytännöllinen, valistava)
vihko 63:
”Suomen talonpojan nousu” kirj. Niilo Liakka (A I s.993) (yhteiskuntatieteet, historia,
esitellään suomalaisen talonpoikaisliikkeen vaikutuksia ja talonpoikaisväestön nousuun
politiikassa, sekä esitellään useita menestyneitä talonpoikia valistava, poliittinen) !
”Komin maa ja kansa” kirj. I. Mõsŝeg (A II s.1002) (historia, antropologia, etnografia,
selvitys komilaisesta kansasta ja kulttuurista, ja halusta olla osa eurooppalaista
kulttuuripiiriä, poliittinen)
”Siementen leviäminen” (A III s.1008) (kasvitiede, biologia, esitellään erilaisten kasvien
eksoottisiakin keinoja levittää siemeniään, seassa hauskoja tarinoita ja kaskuja,
populaari, kuvitettu)
”Koillisväylän purjehdus” kirj. Yrjö Karilas (A IV s.1015) (historia, maantiede,
Nordenskiöldin matkoista etenkin koillisväylällä kerrotaan matkakertomuksen keinoin,
ja muistutetaan, että hän oli suomalainen, populaari, poliittinen)
”Mitä on sanan 'merkitys'” kirj, Karl Otto Erdmannin mukaan Lauri Hakulinen (A V
s.1022) (kielitiede, kielifilosofia, pohditaan erilaisten ilmaisujen merkitystä syvällisesti,
populaari, tieteellinen)
vihko 64
”Cecil Rhodes” (B I s.993) (selostetaan Cecil Rhodesin elämä ja teot ja tuodaan esille,
että hän oli menestynyt, ihannoidaan, populaari)
”Norsu” (B II s.1000) (eläintiede, historia, esitellään norsua ja sen esiintymistä eri
kulttuureissa ja historioissa, erityisesti Kööpenhaminan eläinpuistossa, käsitellään
myös käyttöä ja kesyttämistä populaari, eksoottinen)
”Tunteemme” (B III s.1008) (psykologia, esitellään erilaisia ihmistunteita ja niiden
ilmenemisiä eri merkkihenkilöissä, sekä tilanteissa, valistava Populaari)
”Vanhoista lääkkeistä ja kotilääkistyksestä” (B IV s.1015) (lääketiede, historia,
esitellään erilaisia kotilääkkeitä ja niiden käyttöä historiallisesti, käytännön vinkit ja
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varoitukset myös mukana, valistava, käytännöllinen)
”Suurriistan metsästys” (B V s.1021) (eläintiede, antropologia, esitellään erit. Prinssi
Wilhelmin metsästysharrastusta ja otetaan moraalisesti kantaa, populaari, valistava,
eksoottinen)
vihko 65:
”Henry Ford” (A I s.1025) (biografia, historia, esitellään maailman rikkaimman miehen,
Henry Fordin elämää ja keksintöjä, populaari, valistava)
”Hengellinen puhuja – kulttuurikuvia eri ajoilta” (A II s.1030) (uskontotiede, käsitellään
saarnaa ja hengellistä puhetta eri protestanttisten suuntauksien näkökulmasta,
populaari, valistava)
”Vesuvius” kirj. Victor Madsen (A III s.1037) (maantieto, hazardit, esitellään Vesuvius
ja sen 1900-luvun purkauksia ,sekä niiden toimintatapoja ja vaiheita, populaari)
”hieronymous Savonarola” kirj. J. Kauppala (A IV s.1044) (kirkkohistoria, selostetaan
Savonarolan elämänvaiheet syntymästä kuolemaan)
”Hieroglyfit” (A V s.1050) (kielitiede,historia, opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan
hieroglyfejä, monitieteinen, tieteen tuloksia ja menetelmiä, populaari)
vihko 66:
”Tukinuitto” (B I s.1025) (maatalousoppi, kulttuuritiede, selitetään tukkimiehen elämästä
ja tukinuitosta eri maissa ja kulttuureissa, populaari, onko tiedettä vaiko vain tapoja)
”Lintujen elämästä uuden mantereen eteläkärjessä” (B II s.1035) (lintutiede, kerrotaan
Etelänavan pingviineistä ja niiden ympäristöstä, populaari, kuvitettu)
”Lapsen älykkyyden määrääminen” kirj, Paul Bahnsen (B III s.1041) (psykologia,
kasvatustiede, esitellään erilaisia lasten älykkyyttä mittaavia kokeita, sekä määritellään
älykkyyttä, mainitaan William Stern, valistava)
”Miten pysyä solakkana” (B IV s.1048) (ravintotiede, esitellään lihavuuteen johtavia
syitä ja käytännön dieettivaihtoehtoja, käytännönläheinen, populaari)
”Suullinen esitystaito – ohjelman valinta” kirja Eero Salola (B V s.1054)
(esiintymistaito, viestintä, käytännön vinkkejä stä lausumisesta ja tilan sekä ohjelman
valitsemisesta, valistava, populaari, tiedettä)
vihko 67:
”Stoalaiset” kirj. Frederik Poulsen (A I 1057) (filosofia, historia, esitellään Zenon ja
hänen stoalaisen koulukuntansa vaikutukset filosofian historiassa, populaari)
”Kuuta katsomassa” kirj. Ilmari Bornsdoff (A III s.1063 Ei A II tässä) (tähtitiede,
geodesia, matkakertomuksellinen kuvaus kuusta ja sen oloista, tieteen tuloksia,
populaari)
”Bayeux-tapetti” (A IV s.1068) (historia, taidehistoria, esitellään kuuluisa bayeux-tapetti,
jossa kuvataan Ranskan ja Brittein saarten vaiheita, populaari ja kuvitettu) MAINITSE
”Urheilun sanakirjasta” kirj. Martti Jukola (A V s.1081) (kielitiede, urheilu, kuvataan
suomen kielen muuntautumista ja urheilusanaston kasvua ruotsin ja englannin kielistä,
halutaan suomalaisia sanoja! populaari, poliittinen) !
vihko 68:
”Nainen työvoimana” kirj. Edv. Lehmann (B I s.1089) (historia, naistutkimus,
antropologia, selvitetään naisen roolia työntekijänä eri maissa ja kulttuureissa, myös
Suomessa, populaari, poliittinen Emansipoiva)
”Eläinten metsästystapoja” kirj. Hans Wallengren (B II s.1096) (luonnontiede,
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eläintiede, esitellään erilaisia metsästapoja, joita eläimet käyttävät, linnuista kaloihin, )
”Metsäsuomalaisten taikuudesta” kirj. Lauri Kettunen (B III s.1103) (kielitiede,
antropologia, estiellään metsäsuomalaisten taikoja ja kulttuuria kielentutkimuksen
keinoin, populaari, kuvitettu)
”Taistelu vanhuutta vastaan” (B IV s.1108) (lääketiede, esitellään nuorentamisen
kehittänyt Brrown-sequard ja hänenn tekniikkansa nuorentamiselle, edistysusko,
populaari, tieteen tuloksia!)
”Radiovastaanottaja” (B V s.1114) (tekniikka, fysiikka, selitetään, miten
radiovastaanottaja toimii ja miten sen voi itse rakentaa ja koota, oppikirjamainen)
vihko: 69
”Erään keksijän elämäntyö” kirj. Jens Pedersen (A I s.1089) (histroria, tekniikka,
biografia keksijä Samuel Eydestä, tieteen tuloksia)
”Kääpiöt ja jättiläiset” kirj. Kaarlo Hildén (A II s.1096) (antropologia, historia,
selvitetään eri kansojen kääpiö- ja jättiläisihmisiä ja syitä kasvuhäiriöihin ,
populaari,tieteen tuloksia )
”Matematiikan kehityksen suuntaviivoista” kirj. J. M. Angervo (A III s.1103)
(matematiikka, historia, esitellään kuuluisia matemaatikkoja ja heidän saavutuksiaan
sekä itse tiedettä, populaari, tieteen tuloksia)
”Ostia, Rooman satamakaupunki” kirj. Victor Madsen (A IV s.1110) (historia, antiikki
taas, esitellään Ostian kaupunkin historiaa osana Rooman valtakuntaa, populaari)
”Ruotsalaisuutta suomenkielessä III” kirj. E. A. Saarimaa (A V s.1118) (kielitiede,
halutaan eroon svetonismeistä suomen kielestä, jotta se pysyisi puhtaana, populaari,
alistava, poliittinen)
vihko 70:
”Mies, joka loi terästrustin” (B I s.1089) (historia, biografiaa Elbert H. Garyn luomasta
terästeolllisuudesta Amerikassa, populaari)
”Hämähäkeistä ja niiden verkoista” (B II s.1093) (luonnontiede, entomologia, esitellään
hämähäkkejä ja niiden eri lajeja sekä verkonkutomista, populaari, luonnosta)
”Aate, vertauskuva, perintätapa” kirj. Arthur Christensen (B III s.1101)
(kulttuuritieteet, kielitieteet, symboliikka, esitellään perinteiden siirtymistä eri
kulttuureista ja symbolien merkityksiä, monitieteinen, populaari)
”Ensi apu sairaustapauksissa I” (B IV s.1106) (lääketiede, käytännön ohjeita ensiavun
antamisesta, puheesta ja käytöksestä lähtien ,käytännön läheinen, valistava)
”Suurriistan metsästys II” (B V s.1114) (antropologia, metsästys, kerrotaan jälleen
prinssi Wilhelmin metsästysreissusta ja eri elukoiden tappamisesta,
matkakertomusmainen populaari, onko tiedettäeksotiikkaa)
vihko 71
”Poikien harrastukset” kirj. Yrjö Karilas (A I s.1121) (kasvatustiede, käsitellään poikien
terveellisiä harrastuslajeja ja mitä poikien kannattaisi harrastaa, valistavaa, poliittista)
”Primitiivinen kulttuuri” kirj. Kai Riedel (A II s.1130) (antropologia, esitellään ajatuksia
primitiivisyydestä ja erilaisia primitiivisiä kansoja, populaari, eksoottinen tiet.tuloksia)
”Tuuli ja aallot” (A III s. 1139) (luonnontiede, meteorologia, käsitellään myrskytuulia,
tornadoja ja blizzardeja, ja niistä selviytymistä merillä, populaari)
”Kansallisuutemme esihistoria” kirj. Martti Rapola (A IV s.1144) (kielitiede, historia,
käytetään kielitiedettä aputieteenä historiallisessa tutkimuksessa suomen
esihistoriasta, sekä esitellään merkittäviä tutkijoita Porthanista lähtien, tieteen tuloksia,
poliittinen)
”Englantia” (A IV) (lisää enkkua taas.., oppikirjamaista)
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vihko 72:
”Maailmankaupan tärkeimmät tavaralajit II. Kumi” (B I s.1121) (kansantaloustiede,
esitellään kumia kauppatavarana ja tulevana maailmanmarkkinoiden mullistajana,
populaari)
”Metsän tuhohyönteiset” kirj. Uunio Saalas (B II s.1127) (luonnontiede, entomologia,
esitellään erilaisia tuhohyönteisiä reilusti kuvitettuna, populaari)
”Itsehavainnon alkuperä” kirj.Erik Ahlman (B III s.1135) (kasvatustiede, psykologia,
psykoanalyysi, esitellään lapsen omakuvan kehittymistä ja tietoisuutta yleensä, tieteen
tuloksia, valistava) !
”Munuaiset” (B IV s.1139) (lääketiede, esitellään munuaisia ja niiden toimintaa,
oppikirjamainen) esimerkki neutraalista, ei-proosallisesta tekstistä!
”Liikenne” (B V s.1146) (B V s.1146) (historia, liikenteestä kerrotaan historiallisesti,
sekä valistetaan oikeista ajotavoista, valistavaa)
vihko 73:
”Rakkauden enkeli – Florence Nightingale” kirj. Katri Haavio (A I s.1153) (biografia
Nightingalesta, proosallinen, runollinen, populaari, tiedettä)
”Kafferit” kirj. Einar Storgaard (A II s.1157) (antropologia, kerrotaan kaffereista ja
heidän elämästään, sekä taistelustaan brittien kolonnialismia vastaan, populaari,
eksotiikkaa,matkakertomus,kuvitettu)
”Erämaa” kijr. Einar Storgaard (A III s.1166) (luonnontiede, maantiede,
matkakertomuksellinen kuvaus Saharan autiomaasta ja sen luonnosta, eksotiikka)
”Jordanin ja Jerusalemin raunioilta” kirj. Aapeli Saarisalo (A IV s.1173) (arkeologia,
kielitiede, esitellään eri muinaismuistoja lähi-idän alueelta hyvin perusteellisesti,
hieman proosallinen, populaari)
”Englantia” (A V s.1183) (lisää enkkua jee, oppikirjaa)
vihko 74:
”Osuustoiminnasta 1. osuuskauppaliike” kirj. K. N. Rauhala (B I s.1153) (taloustiede,
kansantaloustiede, esitellään osuustoiminnan historiaa ja käytäntöä, käytännöllinen,
valistava, poliittinen)
”Kotieläintemme alkuperä” kirj. Uunio Saalas (B II s.1159) (luonnontiede, eläintiede,
esitellään suomalaisten kotieläinten alkuperää historiallisesti ja myös evoluution
kannalta, tieteen tuloksia, populaari) !
”Unien maailmasta” kirj. V. Schepelern (B III s.1167) (psykologia, lääketiede,
käsitellään unien tulkintaa ja tieteellisesti unen eri vaiheita, populaari, tieteen tuloksia) !
”Vilustuminen ja influenssa” (B IV s.1174) (lääketiede, selvitetään mitä vilustuessa ja
influenssassa tapahtuu, myös espanjantauti mukana, tieteen tuloksia)
”Käynti elmaun linnassa” kirj. Yrjö Karilas (B V s1180) (maantiede, matkakertomus
alpeille menemisestä, onko tiedettä)
vihko 75:
”Hän nousee, kun vielä yö on – Katarina von Bora, Lutherin puoliso” kirj. Katri Haavio
(A I s.1185) (historia, biografia, Von Boran ja Lutherin avioliittoa ja elämää selvitetään,
proosallinen, tieteen tuloksia)
”Ihmisen polveutuminen” (A II s.1189) (biologia, evoluutio, arkeologia, esitellään
kehitysopin mukaista ihmisen polveutumista ja tutkijoiden löytöjä, populaari, tieteen
tuloksia)
”Sargassomeri” (A III s.1199) (meribiologia, esitellään Sargassomeren flora & fauna,
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populaari)
”Mormoonit ja heidän profeettansa” kirj. Edv. Lehmann (A IV s.1204) (uskontotiede,
historia, esitellään mormoniuskonto sen alkutekijöistä luojien kautta ja hyvin kriittisesti,
populaari, tieteellinen, poliittinen)
”Liivin 'painetun paperin' historia” kirj. O Loorits (A V s.1212) (kielitiede, historia,
esitellään liivinkielisen kirjoitetun materiaalin syntyä ja etenkin runoutta, populaari,
poliittinen)
vihko 76:
”Frederick Winslow Taylor” Herbert N. Cassonin mukaan (B I s.1185) (biografia,
historia, esitellään Taylorin järjestelmä ja Taylorin nousua maineeseen ja
menestykseen, valistava, inspoiroiva)
”Luonnon puhtaanapitolaitokset” (B II s.1188) (entomologia, biologia, selvitetään kuinka
eri hyönteiset ja eläimet korjaavat haaskat ja lannan luonnosta kuin puhtaanpitäjät,
populaari, tieteen tuloksia)
”Pappi sielunpaimenena” (B III s.1193) (uskontotiede,filosofia, esitellään millainen
vastuu papeilla eri uskonnoissa on ripin vastaanottajana ja kuuntelijana, populaari)
”Ensi apu tapaturmissa II” (B IV s.1199) (jatkoa, lääketiede, esitellään, miten pitää
toimia ensiaputilanteissa, oppikirjamainen, valistava)
”Suurriistan metsästys II” (B V s.1207) (matkakertomus, metsästys, lisää prinssi
Vilhelmin metsästysseikkailuja proosallisessa muodossa, eksotiikkaa)
vihko 77:
”Työmiehestä tähtitieteilijäksi” kirj.G. F. Barfoed (A I s.1217) (historia, tähtitiede, tutkija
Bruno H. Bürgelin tarina työläisestä sankaritutkijaksi, populaari, valistava)
”Eri aikojen elämänkatsomus I” (A II s.1222) (historia, antropologia, esitellään eri
alkuperäiskansojen käsityksiä maailman synnystä ja elämästä, populaari, )
”Vapaan ilmakehän tuulennopeudesta” kirj. Niilo Kallio (A III s.1228) (meteorologia,
matematiikka, estiellään ilmakehän tuulennopeuksia eri tilanteissa, oppikirjamainen,
tieteen tuloksia)
”Vanhanajan kirjastoja” kirj. S. A. Pallis (A IV s.1235) (arkeologia, historia, esitellään
entisaikojen kirjastoja ja muistiinmerkitsemistapoja, populaari)
”Ruotsalaisuutta suomenkielessä IV” kirj. E. A. Saarimaa (A V s.1245) (kielitiede,
jälleen taistellaan ankarasti puhtaan suomen kielen puolesta, populaari, poliittinen)
vihko 78:
”Osuustoiminnasta – II maataloudellinen osuustoiminta, osuuskassat ja suomen
osuustoiminta” kirj. K. N. Rauhala (B I s.1217) (taloustiede, käytännön opas
osuustoimintaan suomessa, valistava, käytännönläheinen, poliittinen)
”Eläinten kohtelu ja pahoinpitely” (B II s.1224) (historia,uskontotiede, maatalous,
esitellään monipuolisesti eläinten kohtelua sekä uhreina, että maataloudessa
teurastavarana, monitieteinen, populaari, valistava)
”Kuinka lapset piirtävät” (B III s.1229) kirj. V. Schepelern (psykologia, kasvatustiede,
esitellään miten lapset piirtämällä muistavat ja hahmottavat asioita, sekä miten
erityislahjakkuus tulee esille, myös eri spesialistiluokat esitellään, populaari, tieteen
tuloksia)
”Ihminen ennen syntymäänsä” (B IV s. 1237) (lääketiede, biologia, esitellään sikiön
kehitys alusta loppuun ja minkälainen se on verrattuna muihin eläimiin, tieteen tuloksia,
populaari) !
”Urheilun vaikutus luonteeseen” Osittain Fremin mukaan Martti Jukola (B V s.1243)
(liikuntatiede, psykologia, pohditaan ja todistetaan urheilun ja kilpailun tärkeää

153

tehtävää jalon ja vahvan kansan luomisessa, valistavaa, polittista)
vihko 79:
”Fredrik Suuri” kirj. Th. A. Müller (A I s.1249) (historia, kasvatustiede, henkilökuva
Fredrik suuresta , keskittyen hänen kasvatukseensa, Populaari)
”Eri aikojen eämänkatsomus II” kirj. Edv. Lehmann (A II s.1258) (filosofia, esitellään
sielu ja muita filosofisia käsitteitä eri ajattelijoiden välityksellä. mm. Sokrates, valistava)
”Atomien maailma” kirj. S. Jalavisto (A III s.1263) (fysiikka, selitetään atomiteoria ja
sen kehittäjät, populaari, vaikea)
”Vanha merenkävijä Odysseus” (A IV s. 1268) (historia, kirjallisuus, tutkitaan
Odysseuksen harharetkiä historiallisesta näkökulmasta ja pohditaan niiden merkitystä
kulttuurille, populaari, kuvitettu, monitieteinen)
”Englantia” (A V s.1276) (jatkuu taas...oppikirjamaista)
vihko 80:
”Maailmankaupan tärkeimmät tavaralajit III: Hiili” (B I s.1249) (kansantaloustiede,
demografia, selivtetään hiilen syntyä ja sen erilaisia käyttöjä ja merkitystä, poliittinen)
”Hyönteisten äänet” kirj. Viljo Hornborg (B II s.1256) (entomologia, tutkija mainittu
Landois, esitellään erilaisten hyönteisten tekemiä ääniä, eritoten sirkkojen,
monitieteinen, populaari, tieteellisitä tuloksia)
”Psykoanalyysin unenselitysoppi” kirj. Erik Ahlman (B III s.1263) (psykologia,
psykoterapia ja -analyysi, filosofia, esitellään erilaisia teorioita unien tulkinnalle
Freudista lähtien, populaari, tieteen tuloksia)
”Lastentaudeista” (B IV s.1269) (lääketiede, selitetään lastentautien (isorokko,
vesirokko yms.) historia ja oireita ja niiden levinnneisyyttä, populaari, valistava)
”Nuorison valmistautuminen elämäntehtäviin” kirj. Erkki Vala (B V s.1276)
(kulttuuritiede, estiellään nuorisolle suunnattuja yhdistyksiä, kuten Nuoren Voiman
liittoa, poliittinen!)
vihko 81:
”Menestyneitä miehiä” kirj. Herbert N . Casson ( A I s. 1281) (historia, esittelyssä
menestyneitä miehiä, joiden taustalla sattuu olemaan lukeminen, esittelyssä Thomas
Huxley ja Murdo Mckenzie, proosallinen, valistava)
”Kristinuskon voittokulku maailmanuskonnoksi” (A II s.1286) (uskontotiede, historia,
esitellään kristinuskon voittokulku verrattuna islamiin, mukana myös yhteiskunta,
poliittinen, valistava)
”Oliko Darwin oikeassa” (A III s.1293) (antropologia, biologia, esitellään uusimpia
tuloksia koskien Darwinin kehitysoppia, populaari, tieteen tuloksia)!
”Elämää Bysantiumissa II” (A IV s.1298) (historia, uskontotiede, esitellään Bysantin
aikaista elämää, etenkin henkistä sellaista. Esittelyssä harhaopit, kuten Pojan
alentaminen ja bogumiilit, ikonoklasmi, monitieteinen, populaari, valistava) mukana
myös Rasputin
”Siivekkäitä sanoja” kirj. Aarni Penttilä (A V s.1309) (kielitiede, esitellään erilaisia
sanontoja ja niiden historiaa ja tarkoituksia, populaari)
vihko 82:
”Maailmankaupan tärkeimmät tavaralajit” (B I s.1281) (kansantaloustiede, kasvitiede,
esitellään kahvin viljelyä ja sen merkitystä tuonti- ja vientituotteena)
”Koralliriutat ja korallit” (B II s.1287) (biologia, meribiologia, esitellään korallia ja
koralliriuttoja, sekä korallin käyttöä esim koruina, populaari, kuvitettu, tieteen tuloksia,
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DARWIN mainitaan)
”Virhetoiminnoista” kirj. Erik Ahlman (B III s.1296) (filosofia, kielitiede, pohditaan
väärinlukemisen syitä ja esitellään erilaisia teorioita väärinlukemisesta, populaari,
tieteen tuloksia)
”Unettomuus ja unilääkkeet” (B IV s.1301) (lääketiede, esitellään unettomuuden syitä
sekä erilaisia lääketieteen tuntemia ja ksymiä unilääkkeitä, tieteen tuloksia)
”Nykyaikaista leirielämää” kirj. Ilmari Vainio (B V s.1306) (erätaitoja, esitellään
erilaisia tavaroita, joita tarvitaan leirielämää varten, käytännöllinen, ei-tieteellinen)
vihko 83:
”Mitä on sivistys” kirj. Edv. Lehmann (A I s.1313) (filosofia, yhteiskuntatiede Pohditaan
sivistyksen ja erityistiedon eroa teoreettisesti ja tuodaan esille, mitä nykyajan sivistys
voisi olla, populaari, valistava)
”Renessanssin yli-ihmisiä” (A II s.1318) (historia, esitellään renessassin ajan ihmisiä ja
henkeä keskittyen neroihin , kuten Mediceihin ja Da Vinciin, populaari, kannustava)
”Mistä meren eläimet elävät” kirj. F. Dolfeinin mukaan Hannes Salovaara (A III
s.1326) (meribiologia, eläintiede, esitellään hetuloitten avulla ravintoa saavia valaita ja
näiden syömiä yksisoluisia kasveja, latinankieliset nimet mukana, tieteen tuloksia)
”Kuningatar Hat-shep-sut” kirj. Robert Forrest Wilson (A IV s.1332) (egyptologia,
historia, esitellään Hatsepsutin nousua Egyptin naisfaaraoksi, proosallinen, populaari,
eksotiikka)
”Englantia” (A V s.1340) (lissää enkkua, oppikirjamainen)
vihko 84:
”Pikakirjoitus” (B I s.1313) kirj. Allan Viranko (jatkoa pikakirjoitukselle, oppikirjamaista)
”Symbioosista eli eri eläinlajien välisestä ystävyyssuhteesta” kirj. F. Dofleinin mukaan
Hannes Salovaara (B II s.1318) (biologia, eläintiede, esitellään erityisesti
merenelävien symbioottisia suhteita, suomalaistamista Populaari)
”Omatunto” kirj. Andreas Hanssen (B III s.1324) (psykologia, filosofia, selvitetään
omatunnon heräämistä ja sen vaikutuksia ihmisen valintoihin, tieteen tuloksia)
”Haava ja haavan hoito” (B IV s.1331) (lääketiede, selvitetään, mitä haavan
parantuminen on ja mitä solutasolla tapahtuu, lisäksi vinkkejä parantamiseksi,
käytännöllinen, populaari)
”Partioliike” kirj. Ilmari Vainio (B V s.1336) (historia, esitellään partioliikkeen syntyä ja
filosofiaa ja tarkoitusta ja mainostetaan, esitellään Robert Baden-Bowell, valistava,
poliittinen)
vihko 85:
”Garcialle vietävä viesti” (A 1 s.1345) (historia, kerrotaan Elbert Hubbardin elämästä ja
erityisestä novellista, joka on myös mukana, valistava, poliittinen)
”Virolaisten sankarieepos” kirj. K. Raition ym. mukaan Martti Haavio (A II s.1349)
(kirjallisuus, historia, esitetään Kalevipoeg eetpos ja sen synty, sekä verrataan
Kalevalaan, poliittinen, populaari)
”Elämästä merien syvyydessä” kirj. K. E. Kivirikko (A III s.1358) (meritutkimus,
biologia, esitellään syvänmeren kaloja ja niiden ominaispiirteitä, populaari, tieteen
tuloksia)
”Jääkauden taide” (A IV s.1364) (historia, taidehistoria, arkeologia, esitellään
jääkauden ajan taidetta ja selitetään sen ominaispiirteitä, kuten eläinten maalaamisen
magiikkaa, populaari, monitieteinen)
”Englantia” (A V s.1370) (jatkoa enkulle, oppikirjamaista)
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vihko: 86
”Yhteiskunnallisten kokeilujen maa” kirj. Jussi Teljo (B I s.1345) (yhteiskuntatieteet,
historia, esitellään Uuden-Seelannin yht.kun.oloja ja erilaisia aatejärjestelmiä,
poliittinen, valistava) Lopun Rousseau-viittaus
”Raadot ja lanta eläinten ravintona” (B II s.1351) (entomologia taas, esitellään lantaa ja
raatoja syöviä hyönteisiä, kuten pillerinpyörittäjiä, taas, tieteen tuloksia)
”Äly ja tyhmyys” (B III s.1356) (kirjallisuus, psykologia,filosofia pohditaan ihmisen ja
eläimen älykkyyttä ja tyhmyyttä ja tuodaan esille kansantarinoita Hölmöläisistä,
valistava)
”Vanhuus” (B IV s.1365) (lääketiede, esitellään vanhenemisen mukana tulevia vaivoja,
ja myös vanhuutta kulttuurisesta näkökulmasta, monitieteinen, tutkija Meschnikoff
mainittu, populaari)
”Suullinen esitystaito – lausuntatehtävän valmistaminen ja esittäminen” kirj. Eero
Salola (B V s.1370) (runous, lausunta, selitetään, kuinka lausumiseen voi valmistautua
etukäteen ja kuinka runo lausutaan, ei-tieteellistä! oppikirjamaista)
vihko 87:
”Martti Luther” (A I s.1377) (biografia, historia, esitellään Martti Lutherin elämä ja ne
ominiaspiirteet, jotka tekivät hänestä suurmiehen ja menestyneen, innostava,
populaari)
”Islanti ja islantilaiset” kirj. Kalle Sandelin (A II s.1385) (antropologia, historia,
kirjallisuus matkakertomuksellinen tarina Islannista ja sen väestöstä, proosallinen)
”Puu kulttuurin perustekijänä” (A III s.1392) (metsätiede, tekniikka, selitetään, mikä
vaikutus puulla on historiallisesti ollut tarveaineena, poliittinen)
”Mahâbhârata” kirj. Dines Andersen (A IV s.1401) (historia, kirjallisuus, kerrotaan
selkokielellä intialaista tarustoa sen historiasta, populaari)
”Englantia” (A V s.1407) (Englannin kurssi loppuu!, oppikirjamaista)
vihko: 88
”Nainen miehen kilpailijana” (B I s.1377) (yhteiskuntatieteet Historia, esitellään naisen
vapautumista ja roolia politiikassa ja työelämässä, poliittinen, valistava) !
”Alustaansa kiinnittyneet eläimet” (B II s.1382) (kasvitiede, meribiologia, esitellään
eläimiä jotka elävät pinnan alla ja ovat kiinnittyneet kasveihin tai symbioosissa)
”Miksi rankaisemme rikoksentekijöitä” (B III s.1388) (yhteiskuntatiede, oikeustiede,
filosofia, pohditaan rikollisuutta ja rankaisun suhdetta rikokseen, liberaali, populaari,
poliittinen, valistava)
”Sisäeritysrauhaset” (B IV s.1395) (Lääketiede, selitetään perin pohjin
sisäeritysrauhasten vaikutusta terveyteen, tieteen tuloksia)
”Elokuvan ihmemaat” kirj. Ellen Duurloo (B V s.1403) (elokuvatutkimus, historia,
tekniikka, esitellään elokuvan syntyä ja suomalaisenkin elokuvan vaiheita, myös
tekninen puoli mukana, käytännöllinen, populaari, attraktio) !
vihko 89:
”Menestyneitä miehiä – Andrew Carnegie” kirj. Herbert N. Cassonin mukaan (A I
s.1409) (biografia, historia, kannustava kertomus Carnegiesta ja hänen nousustaan
menestyneeksi, jälleen lukeminen tärkeänä alkuna, mukana myös Gillette ja
kapitalismia valistava, poliittinen)
”Malaijit” (A II s.1414) (antropologia, etnografia, matkakertomuksen tyyliin kerrotaan eri
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malaijirodun edustajista ja heidän kulttuuristaan ja tavoistaan, populaari ,eksotiikka)
”Mitä luonnontieteet sanovat elämän alkuperästä” (A III s.1422) (luonnontieteet,historia,
filosofia, esitellään erilaisia historialllisia teorioita elämän synnylle,
itsestäänsyntymisestä eteenpäin, populaari, tieteen tuloksia)
”Keskiajan kirjeitä” (A IV s.1428) (historia, kirjallisuus, esitellään otteita vanhoista
keskiaikaisista kirjeistä ja avataan niiden merkitystä, )
”Onko äidinkieltämme viljelty jo ennen Agricolaa” kirj, Aarni Penttilä (A V s.1438)
(kielitiede, pohditaan, onko suomen kirjakieltä kehitetty ennen Agricolaa, tieteen
tuloksia) !
vihko 90:
”Liikemiehen päämäärä” (B I s.1409) (taloustiede, esitellään Henry Fordia ja hänen
esimerkillään avataan menestyvän liikemiehen toiminnan salat, valistava,
käytännöllinen)
”Hyönteisten sielunelämä” (B II s.1414) (entomologia taas, esitellään ja phditaan
hyönteisten tiedollisia ja tiedostamattomia ominaisuuksia ja niiden älykkyyttä verrattuna
vaistoihin, tieteen tuloksia)
”Sukkeluuksien sielullinen perusta” kirj. Erik Ahlman (B III s.1422) (kielitiede, filosofia,
esitellään huumorin syntyä, erityisesti sanallisen sellaisen, populaari, tieteen tuloksia)
”Lääketiede ja kirurgia” (B IV s.1427) (lääketieteen historia, esitellään lääketieteen ja
kirurgian välistä skismaa sekä kirurgian arvostuksen nousua, populaari, tieteen
tuloksia)
”Elokuvan ihmemaat II” kirj. Ellen Duurloo (B V s.1432) (elokuvatutkimus, historia,
tekniikka käsitellään elokuvaa taiteena ja esitellään sen tekniikkaa, populaari, attraktio)
vihko 91:
”Menestyneitä miehiä” (AI s.1441) Herbert N. Cassonin mukaan (biografia, esitellään
alallaan menestyneitä miehiä, tällä kertaa Cyrus H. H. Curtis, innostava, ei-tiedettä,
proosallinen)
”Poliittinen paavi – 1. Sisäpolitiikka” (A II s.1444) (yhteiskuntatiede, politiikka,
käsitellään Paavi Piuksen ja Paavi Leo XIII:n poliittista peliä ja vaikutusta, populaari,
journalistinen)
”Metsän elämää 340 miljoonaa vuotta sitten” (A III s.1450) (luonnontiede, arkeologia,
esitellään alkuaikoijen metsiä arkeologisten löytöjen perusteella, sekä myös asioiden
iän määrittelyä, tieteen tuloksia ja tekemistä)
””Suurmoguli matkustaa” (A IV s.1458) (historia, matkakertomus Aurangzebin matkasta
Agraan Taj Mahalin luo Eksotiikkaa, populaari, proosallinen)
”Kuvailevasta kielestä” kirj. Julius Mägiste (A V s.1469) (kielitiede, esitellään suomen
kielen erityispiirteitä kuvailevassa tarkoituksessa, tieteen tuloksia, oppikirjamainen)
vihko: 92
”Mistä riippuu rahamme arvo” kirj. K. Kivialho (B I s.1442) (kansantaloustiede,
selitetään, mitä Suomen kuuluminen kultakantaan merkitsee, sekä pohditaan
laajemmin rahanvaihdon periaatteita, valistava, käytännöllinen)
”Hyönteisten sielunelämä” (B II s.1447) (entomologia, esitellään lisää hyöntiesten älyä
ja esimerkiksi värinäköä, populaari, tieteen tuloksia)
”Mitä pojat lukevat” (B III s.1458) kirj. Yrjö Karilas (antropologia, esitellään laajan
kyselyn tuloksia, missä selvitettiin nuorten poikien lukutottumuksia eri maissa, tieteen
tuloksia, tieteen keinoja, poliittinen)
”Ruumiinlämpö ja kuume” (B IV s.1462) (lääketiede, selvitetään, kuinka kuume syntyyy
ja mistä se voi olla merkki ja miten keho reagoi siihen, tieteen tuloksia, populaari,
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kuvitettu)t statsit
”Suullinen esitystaito, pohjanpää: Kurki ja Joutsen” kirj. Eero Salola (B V s.1467)
(retoriikka, kirjallisuus, esitellään eräs runo ja sen lausuminen ja puhutaan puhetaidon
voimallisesta hyödystä, käytännöllinen, onko tiedettä Valistava)
vihko 93:
”Runo taikasauvasta – Hilda Käkikoski” kirj. Katri Haavio (A I s.1473) (biografia,
esitellään Hilda Käkikosken elämä ylistävästi ja hänen urtotekonsa runouden ja
naisliikkeen parissa, populaari, valistava)
”Poliittinen paavi II ulkopolitiikka” (A II s.1476) (politiikka, historia, esitellään aikalaisten
paavien ulkopoliittista valtaa ja saavutuksia, journalistinen, poliittinen)
”Sääkarttojen käyttämisestä” kirj. V. V. Korhonen (A III s.1484) (meteorologia,
esitellään sääkarttojen lukua ja laatimista käytännössä, käytännöllinen, valistava,
tieteen menetelmiä)
”Suomen muinaislinnat” kirj. Aarne Europaeus (A IV s.1491) (historia, arkeologia,
esitellään Suomen vanhoja linnoja ja niiden käyttötarkoituksia uusimpien tutkimusten
mukaan, tieteen tuloksia)
”Kielellisiä aineksia Suomen sillan rakentamiseen” kirj. Aarni Penttilä (A V s.1501)
(kielitiede, esitellään poliittisia ja kielellisiä syitä Suomen ja eestin kirjakielen
yhdistämiseksi, erityisesti Arvid Genetzin idean mukaisesti, poliittinen, valistava)
vihko 94:
”Hansakaupungit” (B I s.1473) (historia, taloushistoria, matkakertomuksellinen tarina
elämästä hansakaupunki Lyypekissä, populaari, elämyksellinen)
”Muurahaiset uudisasukkaina” (B II s.1479) (entomologia, luonnontiede, esitellään
jälleen muurahaisten elämää, tällä kertaa yhteiskuntien perustamista ja orjuuttamista,
joista on jo aiemminkin puhuttu, populaari)
”Sielun terveys” (B III s.1485) (uskontotiede,filosofia, esitellään amerikkalaisten
ajattelijoiden vaikutuksia uskontoonja filosofiaan, valistava)
”Ihmisen sydän” (B IV s.1491) (lääketiede, esitellään sydäntä ja sen toimintaa ja
mahdollisia sairauksia, valistavaa, tieteellisiä tuloksia)
”Suomen elokuva olot” kirj. R. Öller (B V s.1499) (elokuvatutkmius, historia, esitellään
suomalaista elokuvateollisuutta nykypäivään asti, populaari, onko tiedettä)
vihko 95:
”Suomen nuorisoseuraliike” kirj. E. J. Ellilä (A I s.1505) (yhteiskuntatiede, esitellään
nuorisoseuraliikettä ja sen toimintaa ja historiaa, esittelyssä myös Juho Hietanen, Matti
Sippola, Santeri Alkio ja Aukusti Ripsaluoma, poliittinen, valistava Mainostava)
”Kulttuurintähteitä saduissa” (A II s.1513) (folkloristiikka, kirjallisuus, esitellään
skandinaavisia tapoja ja perinteitä, jotka näkyvät kansansaduissa ja -runoissa, tieteen
tuloksia)
”Meteoreista” (A III s.1521) (fysiikka, tähtitiede, selvitetään meteorien koostumusta ja
niiden käyttäytymistä, sekä maahan lankeamisia, tieteen tuloksia)
”Idän valloittajat” (A IV s.1526) (historia, matkakertomuksen tyylinen tarina Idän
löytöretkistä, erityisesti Vasco da Gamasta, populaari, proosallinen)
”Yleisnimet ja erisnimet” Henrik Berthelsenin mukaan Martti Haavio (A V s.1534)
(kielitiede, opetetaan, mitkä sanat kuuluvat yleisnimiin ja mitkä erisnimiin, valistava,
oppikirjamainen)
vihko 96:
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”Tyttäriemme elämänura” (B I s.1505) (yhteiskuntatiede, esitellään erilaisia naisille
sopivia ammatteja, sairaanhoitajatar (Enni Voipio), lastentarhaopettaja (Elsa Borenius),
Lääkäri (Anni Seppänen), Apteekkiala (Märtha Lindroos), Oppikoulunopettaja (Sigrid
Stenij), Agronomi (Maili Laitinen), Maalaistalon emäntä (Maili Laitinen),
kansakoulunopettaja (Mandi Hannula), Kotitalousopettaja (Kerttu Olsoni),
Puutarhanopettaja (Elli Saurio), Konttoriala (Aune Juusela), Rautatie ja postiala (Aune
Körni), Kirjastoala (Helle Cannelin) ,käytännöllinen, poliittinen)
”Kääpiökoiraista” (B II s.1514) (entomologia, biologia, selvitetään lajeja, joissa koiras
on huomattavasti pienempi ja surkeampi kuin naaras, populaari, tieteen tuloksia)
”Turvan tarvitsijat” (B III s.1521) (kasvatustiede, psykologia, esitellään lapsille tehtyä
alykkyysmittausta ja sen tuloksia, sekä heikkolahjaisten hoitoa, tieteen tuloksia,
poliittinen)
”Ruoansulatus” (B IV s.1526) (lääketiede, anatomia, esitellään ruoansulatuskanavien
toimintaa aina hampaista lähtien ja annetaan vinkkejä, valistavaa, tieteen tuloksia)
”Palontorjunnan historiaa” kirj. Leo Pesonen (B V s.1532) (historia, esitellään
vapaapalokunnan historiaa ja toimintaa Suomessa, poliittinen)
vihko 97:
”Fredrik Suuren työ” (A I s.1537) (historia, esitellään taas Fredrik Suuren tekoja ja
nousua hienoksi hallitsijaksi)
”Nykyaikainen palosuojelu” kirj. Leo Pesonen (A II s.1543) (tekniikka, käytännön
vinkkejä kotitalouksille tulipalojen taisteluun, käytännöllinen)
”Harjuista” kir. I. Leiviskä (A III s.1550) (maantieto, esitellään suomalaisia harjuja ja
niiden syntyä, erityisesti jääkauden merkitystä, tieteen tuloksia)
”Eerikki pommerilainen” (A IV s.1557) (historia, kerrotaan Eeerikki Pommerilaisen
kuninkuudesta ja ristiretkestä, populaari)
”Lyhyt viron kirjallisuuden historia” kirj. Elsa Enäjärvi (kirjallisuus, politiikka, esitellään
kuuluisia vironkielisiä kirjoittajia, populaari, poliittinen)
vihko 98:
”Markkinoitten romantiikkaa” kirj. Herbert G. Selfridge (B I s.1537) (taloustiede,
historia, kielitiede, selitetään messujen tarkoitus markkinoina ja suuria markkinoita
esitellään, monitieteinen)
”Vähän mustekaloista” (B II s.1545) (meribiologia, eläintiede, esitellään erilaisia
mustekaloja ja niiden elämää, Plagiontia alku jostain aikaisemmasta! tieteen tuloksia)
”Sielunsokeus ja sanakuurous” (B III s.1552) (lääketiede, esitellään kummallisia
asitsairauksia, jotak liittyvät ehkä afasiaan, tieteen tuloksia)
”Hampaiden hoito” (B IV s.1558) (hammaslääketiede, esitellään erilaisia
hammastauteja ja niiden syitä ja seuraamuksia, valistava, tieteen tuloksia)
”Autolla halki Saharan” (B V s.1563) (antropologia, maantiede, matkakertomus
Saharan läpi kulkemisesta, proosallinen)
vihko 99:
”Fredrik Suuren työ” (A I s.1569) (historia, lisää Fredrik suuresta, samooja juttuja
kerrotaan mutta pidemmin, suurmiehen tarina, populaari)
”Kolmas valtiomahti” (A II s.1574) (historia, laaja selvitys sanomalehdistön historiasta
eri maissa, suomalaisista myös, populaari)
”Ilmastosta” kirj. V. V. Korhonen (A III s.1582) (meteorologia, selitetään ilmastollisia
asioita, kuten lämpenemistä ja rakeita, sekä sääkentän muodostumista,
käytännöllinen, tieteen tuloksia)
”Pyhä Birgitta” kirj. J. Kauppala (A IV s.1590) (uskontohistoria, esitellään Pyhä Birgitta
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ja hänen elämänsä ja pyhimysasemansa, innostava)
”Etunimemme” (A V s.1598) (kielitiede, esitellään mistä, ja miten etunimemme ovat
syntyneet, tieteen tuloksia)
vihko 100:
”Talouselämän 'näkymätön käsi'” (B I s.1569) (kansantaloustiede, esitellään Adam
Smithin teorioita kansantajuisesti, kysynnän ja tarjonnan lakia yms., populaari, tieteen
tuloksia)
”Taistelu kärpäsiä vastaan” (B II s.1575) (entomologia, esitellään eri kärpäslajeja ja
niiden harmeja, ajatuksena, kuolema kärpäsille! Populaari, valistava, käytännöllinen)
”Ihmisen tarmovarasto” (B III s.1583) (psykologia, anatomia, selvitetään adrenaliinin
vaikutus ihmiseen, eli kuinka äärimmäisessä hädässä ihminen voi saada lisävoimia,
populaari, tieteen tuloksia)
”Kuuloelin” (B IV s.1590) (lääketiede, selvitetään kuinka korva toimii ja mistä se
koostuu, tieteen tuloksia)
”Karhunampuja Heinäkangas” Yrjö Karilas (B V s.1595) (metsästys, tarina
Heinäkankaasta, joka rohkeana ja sankarimaisena suomalaisena tappoi runsaasti
karhuja, poliittinen)
”Nelivuotinen sivistyskurssi on päättynyt”

160

