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Johdanto 
 

Aiheen merkitys 

 

Historia-alan asiantuntijat ja ammattilaiset tietävät, että historia on muutakin kuin 

yksinkertaistettuja kuvauksia sodista, taisteluista ja aikakausista. Historia on kokoelma 

kompleksisia, toisiinsa kietoutuneita (ja kietoutumattomia) tapahtumia, joiden 

rakentumisen selvittäminen voi muodostaa yksittäisen historioitsijan koko elämäntyön. 

Historia on aiheena kiinnostava myös monelle alan akateemisen verkoston ulkopuoliselle 

toimijalle. Yleensä kuitenkin historiallisen tutkimuksen tulokset sellaisenaan eivät välity 

alan ulkopuolelle, vaan suurimman suosion ne saavat käytyään läpi 

popularisoimisprosessin, jossa niiden sisältö ja kieli muutetaan maallikolle helpommin 

ymmärrettäväksi, niin kutsutusti kansantajuiseksi. Historian popularisointia on kuitenkin 

tutkittu suhteellisen vähän, vaikka ala on Suomessa erityisen suosittu kansantajuistamisen 

kohde.1  

 

Historia saavuttaa suuria yleisöjä erityisesti erilaisten viihteellistämiskeinojen kautta: 

esimerkiksi tästä nousevat erilaiset historiallisen fiktion tuotteet - elokuvat, kirjat, tv-

sarjat ja videopelit - sekä yleistajuiselle kielelle ”käännetyt” historialliset tutkimukset 

artikkelien ja aikakauslehtien muodossa. Tieteen Kuvalehti Historia: maailmanhistorian 

ilmiöitä lähikuvassa (jäljempänä Tieteen Kuvalehti Historia tai julkaisu) on 

pohjoismaiden suurin historia-aikakauslehti. Suomenkielisenä historiaa popularisoivana 

julkaisuna Tieteen Kuvalehti Historialla ei ole merkittäviä kilpailijoita, sillä Suomessa ei 

ole omaa kotimaista alkuperää olevaa, historiaa popularisoivaa ja kaupallisesti yhtä 

menestynyttä julkaisua. Samoille markkinoille hakeutuvat lähinnä sanoma- tai -

iltapäivälehtien, yleensä sotien tai muiden historiallisten tapahtumien tasavuosien aikaan, 

ilmestyvät teemanumerot. Julkaisu myös tituleeraa itseään joidenkin numeroiden 

kansissa “Suomen SUURIN historialehti” -nimityksellä.2 Väittääpä lehti itseään toisinaan 

myös “Pohjoismaiden SUURIN historialehti” -tittelin haltijaksi.3 

 
1 Raevaara 2016, 21. 
2 Esimerkiksi Tieteen Kuvalehti Historia 4/2019, kansi.; Käytän tässä isoja kirjaimia korostaakseni sanan 
visuaalista erittelyä, joka kyseessä olevan numeron kannessa toteutettiin käyttämällä eri värejä sanojen 
“Suomen” & “historialehti” vs. “suurin” välillä. 
3 Esimerkiksi Tieteen Kuvalehti Historia 2/2019, kansi. Käytän tässä isoja kirjaimia korostaakseni sanan 
visuaalista erittelyä, joka kyseessä olevan numeron kannessa toteutettiin käyttämällä eri värejä sanojen 
“Pohjoismaiden” & “historialehti” vs. “suurin” välillä. 
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Historiakulttuuri jaetaan usein julkiseen ja yksityiseen alueeseen, ja populaari 

historiakulttuuri on ajatusta tästä julkisesta historianesityksestä.4 Isobritannialainen 

kulttuurintutkimusryhmä Popular Memory Group linjasi 1980-luvulla käsityksen 

menneisyydestä syntyvän yhteiskunnassa ”julkisten esitysten ja yksityisen muistin 

kautta”.5 Historiatietoisuutemme rakentuu voimakkaasti muun muassa koulujen 

oppikirjojen, mutta myös tiedotusvälineiden uutisille esittämien taustojen pohjalta.6 

Keskeistä kuitenkin on, että yleisesti muisteltuja tapahtumia historiassa on kollektiivisesti 

päätetty pitää muistamisen arvoisena tai historiaan liittyvää selitystä kaipaavana.7 

Historian esitysten kautta annetaan merkityksiä ihmisen toiminnan jäljille, ja sen avulla 

voidaan ymmärtää ja saada otetta omasta paikasta yhteiskunnassa.8 Historia on erityisen 

läsnä julkisessa keskustelussa: siihen viitataan poliittisen päätöksenteon taustatekijänä ja 

siitä vedetään erinäisiä johtopäätöksiä.9  

  

Erityisesti ihmislähtöisen tutkimusnäkökulman historiaa popularisoidessa rakennetaan 

yleensä kertomuksellinen kokonaisuus, ja historiallisista hahmoista rakennetaan 

johdonmukaisia, jokaista liikettään pitkään etukäteen suunnittelevia toimijoita.10 

Kyseisten henkilöiden inhimillisyys ja mahdollisuus irrationaaliseen toimintaan usein 

sivuutetaan – on kuin historialliset henkilöt olisivat alusta asti tienneet toimiensa johtavan 

juuri tähän maailmanhistoriaa muuttaneeseen tapahtumaketjuun. Ihmiselämään kuuluvat 

kuitenkin irrottamattomina osina arvaamattomuus sekä valintojen lopputulosten 

arvaamattomuus. Tiedostamme tämän itsessämme, ja onnistuneet ihmiskohtalot 

niputetaan yhteen kyseisille ihmisille kertyneen henkilökohtaisen onnen tai tavallista 

ihmistä syvemmän tietämyksen kanssa.  

 

Tutkimuskysymykset 

 

Keskityn tarkastelemaan sitä, millaiset teemat lähdeaineistossani toistuvat ja kuinka 

historiaa popularisoidaan sekä näiden teemojen että yleisimmin lehteen valikoituvien 

 
4 Lehtisalo 2011, 41. 
5 Lehtisalo 2011, 42. 
6 Kalela 2001, 17. 
7 Kalela 2001, 18. 
8 Kalela 2001, 23. 
9 Hentilä 2001, 28. 
10 Lehtisalo 2011, 116.; Myös Crivellari 2015, 87–88. 
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aiheiden kohdalla. Erityisenä kiinnostuksenkohteenani on lehden alkuperästä ja 

paikallistumisesta johtuen suomalaiseen ja yleisemmin pohjoismaalaiseen historiaan 

keskittyvät artikkelit. Jälkimmäiseksi mainitusta esimerkiksi nousevat erityisesti 

viikingeistä tehdyt kuvaukset ja värikkäät, toisinaan groteskiksikin luettavat 

visualisoinnit, mutta myös pieni Suomi (itsenäisenä maana sekä osana Ruotsia) nousee 

esille. Perusoletukseni suosituista teemoista oli erityisesti toisen maailmansodan 

aktiivinen läsnäolo julkaisun sivuilla, mutta muodostin myös oletuksen antiikin ja 

keskiajan läsnäolosta usein esillä olevina teemoina.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Miten Tieteen Kuvalehti Historian numerot rakentuvat, ja millaisin keinoin se 

esittelee historiaa lukijalleen? Miksi lehti käyttää näitä keinoja? 

2. Millaisia teemoja Tieteen Kuvalehti Historia toistuvasti käsittelee? Miksi juuri 

nämä teemat toistuvat? Millaiset aiheet ovat suosittuja näiden teemojen sisällä? 

3. Miten Tieteen Kuvalehti Historian Suomessa ilmestyvässä versiossa näkyy sen 

paikallistuminen Suomeen? 

 

Sijoitan tutkimukseni viestinnän ja mikrohistorian kentälle. Ensimmäisen sijoituksen 

perustelen tutkimukseni retoriikkaa sivuavalla näkökulmalla, jossa pyrin selvittämään 

julkaisun antamien historiakuvien rakentamisen ja ylläpitämisen tietyillä sanavalinnoilla. 

Jälkimmäisen puolestaan selittää valittujen aiheiden tarkastelu ja konkretisointi 

nimenomaan ruohonjuuritasolla varsin spesifeistä aiheista. Tarkastelen pro gradussani 

myös sitä, kuinka tällaiset yhtenäiset historiakuvat siitä, miten jokin tapahtui, miten ne 

ovat rakentuneet ja kuinka monet Tieteen Kuvalehti Historian aineistoista koettavat 

horjuttaa tätä jo entuudestaan hyväksyttyä kaanonia. Horjuttamisen keinoina toimivat 

erityisesti keltaisen lehdistön suosimat klikkiotsikoinnin periaatteet. Oletko ajatellut aina 

näin? Oletkin ollut väärässä! Koko elämäsi ajan olet luullut jonkin historiallisen 

tapahtuman tai aikakauden menneen näin? No eipä ollutkaan! 

 

Aiempi tutkimus 

 

Lähdemateriaaliani (suomenkielistä Tieteen Kuvalehti Historiaa) ei ole aikaisemmin 

tutkittu. Aihettani on käsitelty muun muassa historiakuvien representaatioiden kautta 

sekä popularisointia yleisesti. Tutkimuskirjallisuuteni keskittyy tarkastelemaan aiempaa 
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historiakuvien tulkintaa, yleistajuistamista sekä historiakäsityksen rakentumista. 

Mielikuvia ja niiden vaikutusta historiakäsitykseen käsitellään Kari Aleniuksen, Maija 

Kallisen ja Maria Julkun toimittamassa Tieto vai mielikuvat? Kohtaamiset, 

representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (Pohjois-Suomen Historiallinen 

Yhdistys, 2019). Kyseisessä teoksessa kiinnostukseni kohdistui erityisesti sen 

ensimmäiseen osioon, ”Mielikuvat toisista”. Osion kautta sain työkaluja käsitellä 

historiaa popularisoivassa julkaisussa annettuja mielikuvia ja niiden vaikutusta annettuun 

ja rakentuvaan historiakuvaan.  

 

Varsin relevantiksi tutkimuskirjallisuudeksi totean Susanne Poppin (et al) toimittaman 

artikkelikokoelman Commercialised history: popular history magazines in Europe (Peter 

Lang Edition, 2015). Popp toimituskumppaneineen tarkastelee kirjassa muun muassa 

historian muuttamista journalistiseen muotoon, median logiikkaa historiankerronnassa 

sekä informaation ja viihteellisyyden tasapainoa populaareissa historialehdissä. Teos 

antoi tutkimukseeni myös arvokasta taustatietoa populaarien historiajulkaisujen levikistä 

ja taustoista muissa Pohjoismaissa.  Artikkelikokoelman laaja läpileikkaus historiallisista 

aiheista kertovan journalismin maailmaan osoittautui graduprosessissani yhdeksi 

arvokkaimmista aiemmista tutkimuksista aiheeseen. Kokoelman artikkeleista olen 

hyödyntänyt erityisesti Katja Gorbahnin ”Perpetrators, victims, heroes – the Second 

World War and National Socialism in Danish history magazines” -tekstiä, jossa Gorbahn 

tarkastelee toisen maailmansodan ja kansallissosialismin esiintymistä tanskalaisissa 

historialehdissä.  

 

Tutkimuskirjallisuuden osalta olen käyttänyt niin erilaisia popularisointiin perehdyttäviä 

metoditeoksia, aiempaa tutkimusta historiakuvien muodostumisesta kuin myös teoksia 

ihmisten ja yhteiskunnan suhteesta historiaan. Erityisen hyödylliseksi omaan aiheeseeni 

liittyvän tutkimuskirjallisuuden tarjoajana olen käyttänyt Juho Karjalaisen 

tiedeviestinnän pääaineeseen tekemän pro gradu -tutkielmaa Tieteen popularisointi 

vuosina 1925–1928 julkaistussa lehdessä Valo: Tiedettä kaikille (Oulun yliopisto, 2014). 

Pro gradussaan Karjalainen on tarkastellut Valo: Tiedettä kaikille -lehden julkaisuja 

teemoittaen aineistoaan yhteneviin aihepiireihin. Opinnäytetyön johdannossa nousee 

esille myös historialliskriittisen lähestymistavan käyttö. Karjalainen kuvaa tämän olevan 

”historian tutkimuksessa alati läsnä olevaa lähdekritiikkiä, sekä primääristen lähteiden, 

tutkimuskirjallisuuden ja oman pohdinnan myötä syntyvää, pelkkien lähteiden 
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tapahtumien kuvaamista syvällisemmän informaation tuottamista”.11 Koen, että kyseinen 

lähestymistapa osoittautui hedelmälliseksi myös oman pro graduni kanssa – lähteeni ei 

ole minkään yksittäisen tapahtuman/tapahtumasarjan ”paper trail” (tapahtumasta jäljelle 

jääneet aikalaisten luomat dokumentit), vaan kyseisistä asioista jo tehdyn tutkimuksen 

tuomista maallikolle ymmärrettävämpään muotoon. 

 

Tieteen popularisoinnin ymmärtämistä edesauttavana teoksena olen käyttänyt Tiina 

Raevaaran toimittamaa Tajuaako kukaan? – Opas tieteen yleistajuistajalle (Vastapaino, 

2016). Kyseinen teos perehtyy omaa historiakeskeistä aihettani enemmän tarjoamaan 

keinoja oman tutkimuksen popularisointiin ja tulosten kansantajuistamiseen, mutta koen 

saaneeni teoksesta työkaluja myös popularisoidun tekstin tulkitsemiseen ja sen 

lainalaisuuksien havaitsemiseen. Raevaaran teos sisältää kuitenkin myös runsaasti 

esimerkkejä tieteen popularisoinnista tiedejulkaisuissa, joten sen arvoa lähteenä 

korostavat myös konkreettiset hyödyntämismahdollisuudet ja oman lähdeaineistoni 

lähipiirissä toimivien julkaisujen esimerkkinostojen samankaltaisuudet.  

 

Kiinnostavaa taustatietoa historian roolista arjessamme on antanut Jorma Kalelan ja Ilari 

Lindroosin toimittama Jokapäiväinen historia (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001). 

Artikkelikokoelmassa kartoitetaan historian käyttöä erilaisissa konteksteissa niin 

politiikan kuin viihteenkin kentältä. Historialla on ollut myös poikkitieteellinen rooli 

monilla muilla tieteenaloilla, ja yhdessä artikkeleista luodataankin tätä roolia 

sosiaalipolitiikan näkökulmasta. 

 

Tutkimustani varten olen sisällyttänyt tutkimuskirjallisuuteen myös journalismin ja 

tieteellisen kirjoittamisen metodioppaita. Ensimmäiseksi mainittuun kategoriaan 

lukeutuu Merja Lassila-Merisalon teos Tarinallinen journalismi (Vastapaino, 2020). 

Jälkimmäiseksi mainittuun puolestaan sisältyy Urpu Strellmanin ja Johanna Vaattovaaran 

toimittama artikkelikokoelma Tieteen yleistajuistaminen (Gaudeamus, 2013) sekä Mari 

Heikkilän ja Tuukka Tammin toimittama Viheliäs tiede (Vastapaino, 2020).  

 

 

 

 
11 Karjalainen 2014, 7. 



 

 8 

 

 

 

Tutkimuksen rakenne ja käsitteet 

 

Ensimmäisessä pääluvussani käsittelen popularisoinnin taustasyitä, historiaviihteen 

roolia sekä näiden toteuttamistapoja tarkasteluni alla olevassa julkaisussa. Toisessa 

pääluvussa puolestaan tarkastelen Tieteen Kuvalehti Historian sivulle valittujen aiheiden 

määrää, jakautumista sekä kunkin aiheen sisäisesti käsiteltyjä teemoja. Loppulauseessa 

koostan yhteen tutkimuksen kautta hankkimani uuden tiedon sekä perustelen sen 

sijoitusta osaksi historian tutkimuksen kenttää. Esitän loppulauseessa myös ehdotuksia 

aiheeni ja aihepiirini jatkotutkimusta varten.  

 

Popularisoinnilla tutkimukseni kontekstissa tarkoitetaan tieteen yleistajuistamista ja sen 

saavutettavuuden laajentamista pienen, aiheen ympärille keskittyneen akateemisen 

tutkijajoukkion ulkopuolelle. Yleistajuisella tieteellä tarkoitetaan ”sisältöä, joka 

pohjautuu tutkimustietoon mutta pyrkii välittämään sitä muille kuin alan tutkijoille”.12 

Historiakulttuurilla puolestaan tarkoitetaan kaikkia niitä foorumeita, joiden avulla 

ihmiset käsittelevät suhdettaan menneisyyteen.13 Populaari-termiä taas kuvataan 

käyttämässäni tutkimuskirjallisuudessa määrittyneeksi aina käyttäjänsä mukaan, ja se 

”tuntuu viittaavan joko läsnä- tai poissaolevaan toiseuteen, joka on usein myös 

kategorinen määritelmä tietystä elämän alueesta”14. Yksinkertaisimmillaan määritelmä 

tarkoittaa helppotajuista ja kansanomaista.15 Termi henkilöittäminen on oma vapaa 

käännökseni aiemman tutkimuksen englanninkieliselle termille ”personification”, joka 

tarkoittaa jonkin asian tai aatteen tarkastelua yksittäisen ihmisen kautta tai asian tai 

aatteen (/tapahtuman) esittämistä yksittäisen ihmisen kautta.16 Termi eurosentrismi, jota 

käytän tutkimuksessani pohtiessani lehden kuvaamien aiheiden kohdentumista 

Eurooppaan tarkoittaa Eurooppa-keskeisyyttä ja/tai eurooppalaisen kulttuurin 

ensisijaistamista.17 Pohjustan kyseiselle termille myös oletukseni lehden lukijakunnasta 

 
12 Tiedetoimittaja Tiina Raevaaran määritelmä. Raevaara 2016, 13. 
13 Lehtisalo 2011, 13. 
14 Kallioniemi 2001, 64. 
15 Sivistyssanakirja: ”populaari”.  
16 Merriam-Websterin sanakirjan määritelmä.  
17 Kielitoimiston sanakirja: ”eurosentrismi”. 
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– olen rakentanut oletuksen, että suomeksi ilmestyvän, alun perin tanskalaisen lehden 

pääsääntöinen lukijakunta on pohjoiseurooppalaista, melko samankaltaisista kulttuureista 

lähtöisin olevaa. 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Lähdeaineistonani toimii Tieteen Kuvalehti Historia: Maailmanhistorian ilmiöitä 

lähikuvassa -julkaisu. Alun perin tanskankielistä lehteä, pohjoismaiden suurinta historia-

aikakauslehteä kääntää ja julkaisee Suomessa kustannusyhtiö Bonnier Publications Oy. 

Viimeisimmän mediakorttitiedon (2020) mukaan lehden levikki on 19 500 painosta18, ja 

sillä on kaikissa ilmestymismaissaan yhteensä 150 000 lukijaa.19 Julkaisu ilmestyy 

vuodessa 18 numeroa, joista jokainen on pituudeltaan noin 80 sivua. Lehti ilmestyy 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Baltian maissa sekä Hollannissa. Lehteä 

tuotetaan keskitetysti Kööpenhaminassa, mutta julkaisumaiden paikalliset toimittajat 

kääntävät tekstit sekä lisäävät mukaan omaa, paikallista aineistoa.20 Julkaisun 

päätoimittaja on Magnus Bergsten.21 Lehden julkaisija on tanskalainen kustannusyhtiö 

Bonnier Publications (myöhemmin Bonnier). Vuodesta 1804 alun perin kirjapainona 

perustettu Bonnier on ollut merkittävä aikakauslehtijulkaisija pohjoismaissa 1900-luvun 

alusta saakka.22 2020-luvulle tultaessa Bonnierista on tullut pohjoismaiden suurin 

aikakauslehtikustantaja, jonka lehdet tavoittavat kuukausittain yli kaksi miljoonaa 

ihmistä.23 Se kuuluu osaksi yksityistä ruotsalaista viestintäkonserni Bonnier AB:ta.24  

 

Aikarajaukseni muotoutui kiinnostuksesta tarkastella mahdollisimman tuoretta 

lähdeaineistoa. Aineistonani toimivat Tieteen Kuvalehti Historian vuosikerrat 2017, 2018 

ja 2019. Henkilökohtaisena motivaattorina juuri kyseisen aineiston tutkimukseen toimi 

myös omien historian opintojeni aloittaminen vuonna 2017, jolloin itsekin aloin 

seuraamaan alan tutkimusta. Valitsin viimeiseksi vuosikerraksi vuoden 2019, joka oli 

graduprosessia syksyllä 2020 aloittaessani viimeisin kokonaan ilmestynyt vuosikerta. 

Tämän rajauksen sisään osuu vuosittain ilmestyneet 18 numeroa (yhteensä 54 kappaletta) 

 
18 Tieteen Kuvalehti Historia – Mediakortit.fi. 
19 Bonnier: Lukijaprofiili. 
20 Gorbahn 2015, 321. 
21 Tieteen Kuvalehti Historia – Mediakortit.fi. 
22 Historia. Bonnierin ruotsinkieliset verkkosivut.  
23 Yritys. Bonnier Publicationsin verkkosivut. 
24 Ibidem. 
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ja yhteensä noin 4 320 sivun verran aineistoa. Suuri osa tästä on kuitenkin omaan 

tutkimusaiheeseeni epärelevanttia mainos- tai muuten aiheen ulkopuolelle jäävää 

aineistoa, joten itselleni tärkeä aineistomäärä jää alle kolmasosaan tästä, noin 1 200 

sivuun. Merkitykselliseksi aineistoksi koin pidemmät artikkelit sekä muut historiaa 

konkreettisemmin käsittelevät tekstit. Artikkelit olivat usein pituudeltaan vähintään kaksi 

sivua ja muu hyödyllinen aineisto noin sivun mittaista.  

 

Pääsääntöisesti käyttämäni metodi on ollut lähdekritiikki. Olen tarkastellut julkaisua 

objektiivisesti arvioiden sen sisällön viihteellisyyttä sekä sen antamien tietojen 

todenperäisyyttä - ja luonnollisesti näiden kahden faktorin vaikutusta toisiinsa. Edellä 

mainituista tekijöistä jälkimmäistä arvioidessani olen kiinnittänyt huomiota erityisesti 

tapoihin, jolla julkaisu pyrkii välittämään lukijalleen uutta tietoa: onko kyseessä 

yksinkertaistettu kuvaus tapahtumien kulusta vai pyritäänkö historiatietoa levittämään 

tarinallisuuden keinoin, “knoppitietoon” nojaamalla. Lähdekritiikin ohella olen 

tutkimuksessani toteuttanut kuva- ja tekstiaineiston vertailevaa ja kontekstoivaa 

analyysia. Tarkastelen myös sitä, missä määrin ja missä konteksteissa julkaisu harrastaa 

kehystämistä eli sitä, miten se asettaa käsittelemiään aiheita historiallisiin 

viitekehyksiinsä. Kehykset ovat tulkinnallisia viitteitä, jotka usein pysyvät 

muuttumattomina ajassa ja joita käytetään tapahtumien järkevöittämiseen.25 Juho 

Karjalaisen pro gradun tavoin yhtenä metodinani toimii erityisesti pääluvun 2 osalta 

aineiston teemoittelu. Kyseisessä metodissa ”aineistosta etsitään yhtenäisiä tai eroavia 

elementtejä, joiden avulla muodostetaan erilaisia yhteneviä aihepiirejä”26. Niin ikään 

Karjalaisen viitoittamaa tietä seuraten kohdistan aineistoon kvantifiointia, määrällisten 

tekijöiden analysointia. Tässä analyysissa huomionarvoista ovat erityisesti 

lähdeaineistossani toistuvien aiheiden lukumäärällinen arviointi ja vertailu.  

 
  

 
25 Kinnebrock 2015, 155. 
26 Karjalainen 2014, 6. 
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1. Maailmanhistoria lähikuvassa viihteellisen ja värikkäästi 
kuvitetun uutisoinnin kautta 
 
Tässä luvussa käsittelen Tieteen Kuvalehti Historiaa julkaisuna yleisesti sekä 

tarkastelemaan keinoja, joita julkaisu käyttää tuodakseen historiaa lähemmäksi ja 

paremmin ymmärrettäväksi myös akateemisen historiantutkimuksen ulkopuolisille. 

Tarkastelen lehdestä itsestään sekä sen rakennetta että kielellisiä valintoja, jotka 

rakentavat omalta osaltaan sen haltuun otettavuutta populaarina historiaviihteenä. Lehden 

käyttämistä muista keinoista konkretisoida historiaa nostan esille puolestaan vertailun ja 

esimerkit, visuaaliset elementit ja typografian sekä historian elävöittämisen eri 

aikakausien toimintatapoja listaamalla.  

 

1.1. Historia tiedonvälittämisen aiheena 
 

Tutkimukseni käsittelee uutisoinnin arvoiseksi tulkittujen historiallisten aiheiden 

käsittelyä, ja tästä syystä koen tärkeäksi käsitellä perusteet, joiden mukaan aiheiden 

uutisarvo määrittyy mediassa yleisestikin. Perusteet uutisarvolle Siegfried 

Weischenbergin mukaan ovat seuraavat: selkeys (“clarity”), merkitys/läheisyys 

(“significance/proximity”), yllätyksellisyys/uteliaisuus (“surprise/curiosity”), 

negatiivisuus/konflikti (“negativism/conflict”) sekä henkilöittäminen/merkittävyys 

(“personification/prominance”).27 Kuten edellä esitellyssä listasta on havaittavissa, 

uutisissa lukijoita kiinnostavat odottamattomuus ja vaikutus itseen sekä omaan arkeen tai 

muihin samaistuttaviin aspekteihin, kuten toisen ihmisen kokemiin mutta myös itsessä 

tunnistettaviin tuntemuksiin. Negatiiviset uutiset kutkuttavat mielenkiintoa positiivisia 

enemmän; perustuuhan sanonta “no news is good news” (“se, että ei ole uutisia, tarkoittaa 

hyviä uutisia”) siihen, kuinka huonojen uutisten puuttuessa uutisoitavaa ei ole. Tämä 

vääristääkin helposti käsitystä maailmasta ja sen tilanteesta: jos hyvät uutiset eivät päädy 

uutisiin asti tai saa ainakaan samaa valokeilaa maailmanloppua ja ihmiskunnan tuhoa 

enteilevien katastrofiuutisten kanssa, kuinka voimme olettaakaan maailmassa olevan 

vielä jotain hyvääkin? 

 

 
27 Fabio Crivellarin tiivistelmä vuonna 1988 julkaistusta Siegfried Weischenbergin tutkimuksesta 
(suomennokset kirjoittajan omia); Crivellari 2015, 93. 
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Pääsääntöisesti historialehdet on tarkoitettu kuvitetuiksi julkaisuiksi ja 

tutustumiskosketuksiksi historiaan alan asiantuntijayleisön ulkopuolisille.28 Historia-

aiheisia aikakauslehtiä kuvataankin julkaisuyhteisönsä historiakulttuurin ilmentymänä – 

ne yhdistävät opettavaisen tekstiosion (tiedon siirron) esteettisen ja tunteellisen 

kuvaosion kanssa.29 Kaupallisella kentällä historia-aiheisten lehtien perimmäisenä 

tarkoituksena on kuitenkin mahdollisimman suuren volyymimäärän myyminen, ja sen 

takia niiden aihevalintoihin pätevätkin massamedian periaatteet: sisältöjä valitaan 

ensisijaisesti valitun median (tässä tapauksessa historia-aiheisen aikakauslehden) 

kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja vasta toissijaisesti yleisön uuden tiedon 

kasvattamiseksi.30  Historia-aiheiselle populaarille medialle yleistä on myös oman 

relevanttiutensa ensisijaistaminen sen sijaan, että lehti keskittyisi todistamaan historiaan 

liittyviä väitteitä todeksi tai epätodeksi.31 Tämän perusteena on juuri Tieteen Kuvalehti 

Historiankin rooli ensisijaisesti journalistisena tuotteena, joka kilpailee relevanttiudesta 

toisten journalististen tuotteiden kanssa – ei niinkään asemasta historiallisen tiedon 

auktoriteettina historian oppikirjojen ja muun painetun historiallisen tiedon kanssa. 

Lehden toimintakenttä on ”erityisen kiinnostuksen” (alkuperäisessä tekstissä ”special 

interest”; kirjoittajan vapaa käännös) puolella. 32 Tällaiset julkaisut eroavat yleisesti 

kiinnostavista (aikakaus)lehdistä keskittymällä johonkin tiettyyn aihepiiriin, tässä 

tapauksessa historiaan. 

 

Historian popularisoinnissa korostuvat sanavalinnat ja kirjoittajien tapahtumille antamat 

painoarvot. Historian popularisointi antaa ihmisille työkaluja hahmottaa suhdettaan 

menneisyyteen ja sitä kautta löytää paikkansa osana yhteiskuntaa sekä historiallista 

aikajanaa. Se, miten menneisyydestä kerrotaan, rakentaa omaa kuvaamme ja 

suhdettamme menneisyyteen osana omaa identiteettiämme – millaisen jatkumon osaksi 

syntymässämme asetuimme. Popularisoidessa kohdataan kuitenkin vaaranpaikkoja, kun 

asioissa vedetään ”mutkia suoriksi” ja tarkastellaan esimerkiksi toista maailmansotaa 

vain sen median silmissä herkullisen ”absoluuttinen paha Natsi-valtakunta vs. muuten 

hyvä maailma” -asetelman kautta. Kuitenkin tällaiselle kärjistetylle 

vastakkainasettelullekin on paikkansa, kun julkaisun sivulla rakennetaan ja ylläpidetään 

 
28 Alkuperäinen englanninkielinen termi ”a non-expert audience”. Popp 2015, 44. 
29 Popp 2015, 45. 
30 Pietilä 2013, 65. 
31 Crivellari 2015, 73. 
32 Crivellari 2015, 77. 
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menneisyyssuhdetta – se luo maailmaan rakennetta ja esittää selkeitä puitteita ja 

pelisääntöjä toiminnalle. Niin kauan, kun ei pidä natsien kamalia aatteita ihailtavina, on 

hyvien puolella. Tästä on hyvä vetää aasinsilta historian julkisen esittämisen 

karuusaspektin mediaseksikkyyteen. Tutkimukseni teon loppuvaiheilla uutisoitiin 

historioitsija Teemu Keskisarjan napanneen Suomen Leijonan ritarikunnan Pro Finlandia 

–mitalin.33 Keskisarjan tyyliin kuuluu esittää historia pitkälti sen ”raflaavuuden”34 kautta, 

ja hän esiintyykin usein julkisuudessa melko suorasukaisesti ja välinpitämättömästi - 

ikään kuin hänen tutkimansa historia olisi jatkuvasti paljastuessaan kyynistänyt häntä ja 

saanut hänet lakkaamaan uskomasta ihmisten hyvyyteen. Keskisarjan tyyli viehättää 

monia suomalaisia, ja hänen julkaisemistaan teoksista tulee toistuvasti myyntihittejä. 

Tästäkin voi päätellä, että historiaa kuluttajan roolissa seuraavalle mielenkiintoisuus 

muodostuu ainakin osittain juuri erilaisista brutaaliuden kuvauksista. 

 

Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla on kuitenkin havaittavissa tietynlaista pyrkimystä 

korostaa myös virheen mahdollisuutta historiallisten hahmojen toiminnassa. Tämä näkyy 

esimerkiksi Aslak Hættasta ja Pohjois-Norjan saamelaisista kertovassa artikkelissa, jossa 

Hættan ja hänen kapinatovereidensa matka alueensa norjalaisväestöä kohtaan kohdistetun 

kapinan aloituksesta sen osallisten teloitukseen käydään läpi tarinamuodossa.35 Syy 

kristinuskon ja saamelaisten perinteisen uskon törmäämisestä alkukipinänsä saaneen 

kapinan epäonnistumiseen löytyy inhimillisestä virheestä kapinallisten riehaannuttua ja 

kapina paisuttua hallitsemattomaksi. ”Tarinan” kliimaksi paljastetaan heti artikkelin 

alussa, ja artikkeli paljastaa edetessään sen taustasyitä. Tämä ei ole Tieteen Kuvalehti 

Historian artikkeleille poikkeuksellinen rakenne. Tarinalliset artikkelit, joissa käydään 

läpi henkilön tai tapahtuman (elämän)kulkua, alkavat usein pohjustamalla tämän 

merkitys ja suurin meriitti historiaan jäämiselle. Tästä edetään henkilötarinoissa (ja usein 

tapahtumissakin usein relevantin hahmon kannalta) sujuvasti pohjustamaan henkilön 

elämää syntymästä lähtien – saatetaanpa sivuraiteille mennä myös kuvaten henkilön 

vanhempia tai maailmaa, johon tämä syntyi. Tästä esimerkiksi voi nostaa artikkelin, jossa 

kuvataan Lontoon suurta savusumua, vuonna 1952 tapahtunutta katastrofia, jossa Lontoo 

peittyi poikkeukselliseen voimakkaaseen sumuun. Artikkelissa ”Savusumu vei 4000 

 
33 Miska Rantanen: ” Pro Finlandia -palkittu Teemu Keskisarja: ”Ylikansallinen yhtenäiskulttuuri jyrää 
meitin – luultavasti jo tällä vuosisadalla”. Helsingin Sanomat, 1.12.2021. 
34 Rantanen 2021. 
35 Uskonnon historia: ”Pohjois-Norjan saamelaisten mitta täyttyi”. Tieteen Kuvalehti Historia 18/2018, 
50–53. 
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ihmistä viidessä päivässä”36 seurataan 13-vuotiasta lontoolaistyttöä, 20-vuotiasta poliisia 

ja 26-vuotiasta lääkäriä, heidän perheitään ja sitä, miten nämä selvisivät ja eivät 

selvinneet katastrofista. Jokaisesta artikkelin päärooliin nousevasta henkilöhahmosta 

esitellään artikkelin nykytilanteen lisäksi menneisyys ja tulevaisuus.  

 

Historiasta konseptina on tehty Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla melko ilmiöhakuista 

julkaisun tekstien keskittyessä usein suuren yleisön tietämien suurten tapahtumien ja 

historian suurhenkilöiden ympärille. Aineistossa kuitenkin esiintyy runsain määrin myös 

nostoja ”historian lehdille kadonneista” henkilöhahmoista ja heidän elämästään – yleensä 

tosin niin ikään jälkipolvien elämään vaikuttavien keksintöjen tai suuriin tapahtumiin 

muuten linkittymisen kautta. Julkaisussa esiintyy myös liki naivistisia, melko 

mustavalkoisia jakoja absoluuttiseen pahaan ja tätä vastaan taistelevaan hyvään. Yleisesti 

ottaen nämä asetelmat kuitenkin rakentuvat jokaisessa artikkelissa uudestaan, ja 

ainoastaan yleisesti suuren yleisön hyväksymät (edellä nostettu esimerkki ”natsit = 

pahoja”) jaot pysyvät ennallaan julkaisusta toiseen. Toisinaan ristiriitoja kuitenkin löytyy 

jopa saman artikkelin sisältä. Nostan tästä esimerkiksi artikkelin, jossa kuvataan 

Leningradin piiritystä vuonna 1941. Suomalaisten osassa kertovassa infolaatikossa 

käsitellään kiertoilmaisuin sitä, että Suomi ja Saksa olisivat toimineet yhteistyössä ja niin 

ollen olleet aseveljiä toisessa maailmansodassa. Leipätekstissä Suomen vastuu 

piirityksestä kuitenkin sanotaan irti, eivätkä ”suomalaiset olleet osa Saksan sotaretkeä”.37 

 

Olen muodostanut oletuksen, että julkaisumaiden toimituksilla on käytössään 

artikkelipooli, josta valitaan jokaiseen numeroon käännettävät artikkelit – tämä selittäisi 

sen, miksi jokaisen artikkelin kirjoittajiksi merkityillä henkilöillä on lähes poikkeuksetta 

tanskalainen nimi. Suomalaisen toimituksen oletan tuoneen artikkeleihin oman lisänsä 

korostamalla aiheiden yhteydessä, miten kyseinen historiallinen tapahtuma (esimerkiksi 

rutto) näkyi Suomessa. Lisäksi suomalaisen toimituksen käsialaa ovat oletettavasti 

vastaukset (ja mahdollisesti myös kysymykset) Suomi-spesifeihin lukijapalautteisiin ja –

kysymyksiin. Esimerkiksi Turun syntyperää koskeva lukijakysymys Suomen 

 
36 Katastrofit: ”Savusumu vei 4000 ihmistä viidessä päivässä”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2018, 62–
69. 
37 Toinen maailmansota: ”Leningrad aiottiin näännyttää”. Tieteen Kuvalehti Historia 2/2017, 63 & 66.  
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vanhimmista kaupungista38 on vaikea kuvitella tanskalaisen alkuperäisjulkaisun 

takalehdille.  

 
1.2. Rakenne ja kielenkäyttö tarinankerronan keinoina 
 

Mikä Tieteen Kuvalehti Historian kaltaisessa julkaisussa herättää lukijakunnan 

mielenkiinnon? Tätä kysymystä pohdittaessa voidaan lähestulkoon todeta vastauksen 

olevan sama kuin kysyttäessä sitä, mikä tarinallistetussa historiassa ylipäätään viehättää. 

Tositapahtumiin perustuva fiktio on suosittua melkein jokaisessa median muodossa: 

tämän todistaa esimerkiksi viime vuosien menestyksekkäimpiin kuuluva, Netflix-

suoratoistopalvelun sarja The Crown, joka seuraa kuningatar Elisabet II:sta sekä hänen 

perheensä vaiheita läpi kuningattaren hallintoajan. Sarjan tapahtumat perustuvat 

todellisuuteen, mutta niiden kuvauksessa on käytetty runsaasti värikynää ja todelliseen 

elämään kuuluvat irralliset tapahtumat on kiedottu faktapohjaansa yhtenäisemmäksi 

kokonaisuudeksi. Sarjan käsikirjoittaja Peter Morgan kietoo faktaa ja fiktiota yhteen 

kuvitteellisilla takaumilla Elisabetin henkilökohtaisiin tilanteisiin, jotka myöhemmin 

säteilevät todelliseksi tunnustettuihin historiallisiin tapahtumiin.39 

 

Historia on suosittu aihe myös muussa fiktiossa. Niin kirjoissa kuin videopeleissäkin 

historia on joko suosittu tausta tarinalle tai kuuluisa historiallinen tapahtuma annetaan 

lukijan/pelaajan läpikäytäväksi. Erityisesti videopeleissä pelaaja pääsee tutustumaan 

historialliseen aikakauteen tai tapahtumaan pelihahmoa ohjaamalla, osallistumalla itse. 

Esimerkkinä tästä toimivat Ubisoft-pelistudion Assassin’s Creed -videopelit, joissa 

pelaaja kokee historiallisia tapahtumia – esimerkiksi kaveeraa Leonardo da Vincin kanssa 

– videopelin kautta. Hän on vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman ja kontekstin 

muodostavan historiallisen tapahtuman kanssa aktiivisena toimijana, häneltä saatetaan 

kysyä neuvoa johonkin asiaan tai hän saattaa olla itse jonkin myöhemmin historiallisesti 

merkittävän toimen käyntiin paneva voima. 

 

Historia-aiheiset aikakauslehdet kuitenkin kilpailevat samasta yleisöstä muun historiaan 

perustuvan viihteen kanssa. On oletettavaa, että henkilö, joka on kiinnostunut seuraamaan 

historiallisiin tapahtumiin perustuvia televisiosarjoja, on myös kiinnostunut lukemaan 

 
38 Kysy historiasta: ”Mikä on Suomen vanhin kaupunki”. Tieteen Kuvalehti Historia 2/2017, 75. 
39 Lacey 2017, 261–262. 
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historiaan liittyviä viihteellisiä artikkeleja. Osasyyksi näiden viehätykselle voidaankin 

ajatella olevan juuri tämä aikakausien läpi kulkeva konkreettinen todiste meitä 

edeltäneistä ja halu päästä oppimaan lähietäisyydeltä, miten tarina on muka 

todellisuudessa tapahtunut. Ehkä lukija haluaa lukuelämyksessään kokea todistavansa 

tapahtuman eskaloitumisesta aitiopaikalta, aikalaisen näkökulmasta tai oppien 

tapahtumien etenemisestä hiljalleen. Samankaltainen viehätys on löydettävissä juuri 

edellisessä kappaleessa mainittujen videopelien kiehtovuusfaktoria miettiessä.  

 

Tieteen Kuvalehti Historia käsittelee lähtökohtaisesti myös laajasti erilaisia aiheita 

historiasta tarjoten kliseisesti ”jokaiselle jotain”. Muutamat aiheet toistuvat (paneudun 

tähän syvemmin pääluvussa 2. Suositut aiheet), mutta lähtökohtaisesti toisiaan seuraavien 

julkaisujen käsittelemät teemat eroavat toisistaan ja tarjoavat lehteä tilaavallekin 

kiinnostavan, vaihtelevan lukukokemuksen. Lähtökohtaisesti Tieteen Kuvalehti 

Historian kaltaisissa julkaisuissa historiasta kirjoitetaan tarinallisesti, rekonstruoidun 

reportaasin kautta. Kyseisessä lajityypissä kuvataan tapahtumia, jotka ovat olleet 

menneisyyttä jo kirjoittamisvaiheessa – lähteet ovat usein aikalaisten haastatteluja sekä 

dokumentteja.40 Yksi mahdollinen tulkinta sille, miksi näin on, on tarkasteltavan kohteen 

henkilöittäminen. Kaukanakin omasta kokemusmaailmasta, joko maantieteellisesti tai 

ajallisesti, tapahtuva historia muuttuu huomattavasti vähemmän abstraktiksi, kun sitä 

tarkastellaan toisen ihmisen kautta. Huolimatta kulttuurisista eroistamme, ihminen on 

aina ihminen. Hän tuntee inhimillisiä tunteita ja tunnistaa ne myös toisen kertomana. 

Suru, ilo ja pelko ovat universaaleja, ne näyttäytyvät samana riippumatta siitä missä 

olemme syntyneet ja mitä olemme kutsuneet kodiksemme.  

 

Miksi kuitenkin juuri historialliset aiheet jaksavat kiinnostaa kerta toisensa jälkeen? 

Vallitsevathan alan ympärillä kuitenkin mielikuvat pölyisistä kirjoista – ja 

historiantutkijoista – joiden tutkimusarvo on ainoastaan asioissa, jotka ovat jo tapahtuneet 

ja joita ei voida enää muuttaa. Elävä esimerkki oletuksesta onkin juhannuksena 2021 

helsinkiläisen ravintolan terassilla kohtaamani mies, joka liittyi minun ja seurueeni 

keskusteluun kutsumatta. Seurueeseemme kuului itseni lisäksi toinen historianopiskelija 

sekä yksi biologianopiskelija. Viimeiseksi mainittu kertoi juuri biologin mielipiteen 

ajankohtaiseen keskusteluaiheeseen (ThermaCell-hyttyskarkoittimien myrkyllisyys ja 

 
40 Lassila-Merisalo 2020, 21. 
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kyseisen väitteen todenpitävyys), kun naapuripöydässä istunut päihtynyt mies alkoi 

osallistumaan keskusteluun. Mies aloitti kertomalla pöydässämme istuvalle biologille, 

kuinka arvostaa tätä ja sitä, kuinka tämä opiskelee “oikeaa tiedettä” ja “tietää oikeasti 

asioista”. Kiinnostuimme toisen historianopiskelijan kanssa siitä, millaisena tämän 

totuudentorven silmissä historianopiskelu näyttäytyy. Kysyttyämme aiheesta saimme 

vastauksen “en pidä juuri minään, sillä kaikki mitä te tutkitte, on jo tapahtunut. Mitä 

hyötyä on miettiä jotain sellaista?”. Niinpä, kaikki mitä historia tarkastelee, on jo 

tapahtunut. Miksi se sitten kiinnostaa? Uskon, että osittain historiasta tekee kiinnostavaa 

sen sisältämät inhimilliset tarinat ja tiedostamaton usko siitä, että opittuamme jostain 

kamalasta historiassa tapahtuneesta, emme enää toistaisi sitä.  

 

Tieteen Kuvalehti Historian visuaalisessa ja sisällöllisessä suunnittelussa näkyy aikomus 

herättää ostajan mielenkiintoa silmäilyn perusteella. Artikkeleissa nostetaan visuaalisesti 

esiin numeroita ja knoppeja, joiden tarkoituksena on osua lehteä selailevan potentiaalisen 

ostajan silmään. Välillä nämä nostot ovat lainauksia, jotka kontekstistaan irrotettuna 

vaikuttavat täysin absurdeilta, mutta jotka selvenevät tarkemmalla tutustumisella 

artikkeliin. Visuaalisuus on tärkeä osa julkaisua muutoinkin – esimerkiksi kidutuksesta 

kertova artikkeli tuskin saisi sisältöään läpi lukijalle yhtä tehokkaasti, jos sen sivut eivät 

olisi värikkäästi ja jopa paikoittain groteskistikin koristeltu muun muassa veritahroilla tai 

kuvilla kidutusvälineistä tai -tilanteista.41 Historialla on tällaisten seikkojen kautta 

hallussaan kiinnostavuusaspekti eli tekijä, joka tekee aiheesta mielenkiintoisen alasta 

kovastikin vieraantuneille. Erityisesti historiaan liittyvät makabeeritkin kuriositeetit – 

kuten edellä mainittu kidutukseen liittyvä artikkeli – herättävät ihmisissä jonkinlaista 

alitajuista kiinnostusta. Historiasta on helppo kirjoittaa tällaisia ihmiskeskeisiä, 

narratiivisesti eteneviä juttuja42, joissa toisen ihmisen kipu konkretisoidaan jännittävillä 

sanankäänteillä ja visuaalisilla kuvituksilla tämän raajojen repimisestä irti. 

Visuaalisuuden ja viihteen kautta ihminen on kuitenkin mahdollista johdattaa 

konkreettisille tiedon lähteille ja saada tämä oppimaan uutta liki huomaamattaan. 

Visuaalisuus ei kuitenkaan ole pelkkiä vaikuttavuuden tunteita ja miellyttävää, artikkelia 

värittävää kuvastoa. Paikoittain Tieteen Kuvalehti Historian on pitänyt lisätä sivuilleen 

 
41 Esimerkiksi Kidutus: ”Kiduttajien kekseliäät keinot”. Tieteen Kuvalehti Historia 8/2017, 36–43 & 
Keskiaika: ”Ristiritarien verinen loppu”. Tieteen Kuvalehti Historia 18/2018, 56–61. 
42 Raevaara 2016, 106. 
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varoitus makaabereista kuvista tai teksteistä, jotka voivat järkyttää herkimpiä lukijoista.43 

Onkin kysyttävä, onko tekstin värittäminen kuvilla, jotka poissulkevat yhdenkään lukijan 

(vaikka ne olisivatkin realistisia kuvauksia ja pohjautuisivat tositapahtumiin), 

käyttäminen sen arvoista. Toisaalta toisille lukijoille juuri tämän todentuntuinen kuvaus 

uhrin yhä sykkivästä sydämestä lentäneestä verestä voi olla juuri se koukku, joka 

houkuttaa ostamaan lehden ja lukemaan aiheesta lisää. Veren ja suolenpätkien näkeminen 

kutkuttaa sitä osaa meistä, joka kiinnostuu kaikenlaisista tabuista ja ”kielletyistä” 

aiheista. 

 

Huomioitavaa on, että historiaa yleistajuistettaessa mielenkiinnon kohteena harvemmin 

on tutkimusprosessi, jonka avulla lopputulokseen on päästy. Huomiota herättävä löytö 

siitä, kuinka esimerkiksi viikinkien sosiaalinen elämä on toiminut, ei ole tullut itsestään. 

Taustalla on lukemattomia tunteja tutkijan työtä lähteiden parissa, mutta tämä harvemmin 

näkyy historia-alan populaarijulkaisun lukijalle. Tässä tulee kuitenkin ymmärtää, että 

suurta yleisöä harvemmin kiinnostaa se, miten tällainen prosessi toimii – suurempaa 

mielenkiintoa herättää se, mitä lopputulemaksi saadulla tiedolla voi tehdä.44 

Huomionarvoista on myös akateemisen ja journalistisen historiasta kirjoittamisen 

erilainen suhtautuminen lähdeaineistoonsa: siinä missä akateemisessa 

historiantutkimuksessa kirjoittajan odotetaankin kritisoivan ja kehittävän 

lähdeaineistoaan tai lähdeaineistostaan tehtyjä tulkintoja, journalistisen kirjoitustyylin 

tulee pysyä suhteellisen neutraalina (pois lukien yleisesti hyväksytyt tulkinnat ja 

käsitykset polarisoivista teemoista, kuten Tieteen Kuvalehti Historian esimerkissä natsit 

ja näiden pahuus).45 

 

Muuttaako uusi tieto jotain aiemmin varmaksi todettua tai kumoaako se jonkin aiemman 

teorian? Yleistajuinen tieto on poikkeuksetta toisen käden tietoa.46 Populaareissa 

historiajulkaisuissa ei yritetäkään myydä historiaa sellaisenaan, lukijoiden oman 

yhteiskunnan rakennuspalikkana, vaan pikemminkin lukijoille tarjoillaan mahdollisuus 

seurata jännittävää, paikoittain tahallisen ylidramaattistakin esitystä.47 Nämä esitykset 

kiinnostavat nimenomaan viihteellisistä lähtökohdista, eikä niitä voisi käyttää 

 
43 Esimerkiksi Kidutus: ”Kiduttajien kekseliäät keinot”. Tieteen Kuvalehti Historia 8/2017, 36–43. 
44 Raevaara 2016, 83. 
45 Crivellari 2015, 86. 
46 Rahtu 2013, 102. 
47 Popp 2015, 64. 
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esimerkiksi lukion historiantuntien oppimateriaalien pohjana. Historiaa on kuitenkin 

haasteellista esittää ”kevyenä” viihteenä sen vakavan, tosiasioihin perustuvan luonteen 

vuoksi.48 Kulkunsa aikana historia on vaikuttanut todellisiin, oikeasti eläneisiin ihmisiin 

ja vaikka nämä olisivat jo olleet kauan poissa, heidän jälkeläisensä ja edustamansa 

kulttuuri voi hyvin olla vielä nykyisinkin käsin kosketeltavissa.  

 
Lehden rakenteesta  
 
Vaihtuvien artikkelien lisäksi lehdessä kuitenkin on myös jokaisessa numerossa samana 

tai ainakin samankaltaisina pysyvät osiot ja palstat. Numerot alkavat aukeaman 

kokoisella ”Tervetuloa” -palstalla, johon sisältyy päätoimittajan tervehdys, lukijoilta 

saadut palautteet aiempien numeroiden artikkelista toimituksen vastauksilla varustettuina 

sekä satunnainen fakta kädessä olevan numeron jostain artikkelista tai poimintoja 

useammasta artikkelista. Tästä edetään tarkastelemaan ”Sisältö”-sivua, joka koostuu 

useimmiten yhdestä nostosta lehdessä olevasta artikkelista sekä kahdesta 

sivunumerollisesta sisällysluettelosta. joista toinen käsittelee kyseisen numeron vaihtuvia 

artikkeleja ja toinen jokaisessa numerossa toistuvia asioita. ”Uutisia”-osiossa esitellään 

pieniä (kooltaan 1/3, puoli tai yksi sivu) uutisia erityisesti arkeologisista löydöistä ja 

esihistorian uusista ”käänteistä”. Jälkimmäisenä mainitut otsikoidaan usein varsin 

huomiota herättävästi tyylillä, jonka tarkoituksena on saada lukija epäilemään jo 

olemassa olevaa tietoaan uutisoitavasta aiheesta; tästä esimerkkinä Israelista tehdyt 

luulöydöt, jotka ”mullistavat ihmisen kehityshistorian”49 tai kuinka ”Norjan jäätiköt 

kätkevät arkeologisia aarteita”50.  ”Uutisia”-osiossa näkyy myös selkeitten 

paikallistuminen: suomalaisille lukijoille tarjotaan kulttuurivinkkejä Suomen kaupunkien 

museoiden uusimmista näyttelyistä tai suomeksi julkaistusta, historia-aiheisesta 

kirjallisuudesta.  

 

Numerosta 1/2017 numeroon 6/2018 yksittäisiin historiallisiin hahmoihin perehdytään 

”Historian pikakurssi” -osiossa. Kyseessä olevan henkilön elämästä esitellään lyhyt 

tiivistys ja hänen tarinaansa tarkastellaan elämän käännekohtien, tärkeiden ajatusten ja 

”moni ei tiedä, että” -tyyppisten nippelitietojen viljelyn kautta. Numerosta 6/2018 alkaen 

alkuaukeamille tulee mukaan osio nimeltä ”Historian erikoisuuksia”, joka korvaa 

 
48 Popp 2015, 58. 
49 Uutisia: ”Luulöydöt mullistavat ihmisen kehityshistorian”. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2018, 9. 
50 Uutisia: ”Norjan jäätiköt kätkevät arkeologisia aarteita”. Tieteen Kuvalehti Historia 8/2018, 9. 
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”Historian pikakurssi” -osion. Kyseinen uusi osio on täynnä tiiviitä nippelitietoja 

historian varrelta, ja pyrkii kiinnittämään lukijan huomion visuaalisuudella, kiinnostavilla 

lainauksilla ja epätavallisilla sanavalinnoilla – eli samoilla keinoilla, jolla lehti pyrkii 

herättämään ostomielenkiintoa koko julkaisun poikki. Historian pikakurssien jälkeen 

sukelletaan pääosan lehden sivumäärästä valtaaviin pääartikkeleihin, joihin myös pohjaan 

pitkälti tutkimukseni pääluvun 2.  

 

Niin ikään kausiluontoiseksi jäävä, numerosta 1/201751 numeroon 16/2018 ”Hallitsijat”-

aukeama on kronologisesti jokaisessa numerossa etenevä, Suomen alueelle paikallistettu 

juttusarja, jossa esitellään Suomen alueen hallitsijat alkaen (tarkasteluajanjakson 

rajauksesta johtuen) kuningatar Kristiinasta (1626–1689)52 ja päättyen Mauno Koivistoon 

(1923–2017)53. Kiinnostavaa on, että vaikka sivun yläreunassa kulkevalla janalla 

näyttäisi siltä, että Koiviston jälkeen esittelyvuorossa olisi vielä Martti Ahtisaaren 

presidenttikausi, seuraavassa numerossa 16/2018 Ahtisaarta ei esitellä ja Koivisto jää 

sarjan viimeiseksi esitellyksi presidentiksi. Hallitsijat-sarja myös etenee varsin 

epäloogisesti – sarja on alkanut ruotsalaisten hallitsijoiden esittelyllä, mutta kun 

numerossa 10/2017 päästään vuoteen 1809, jolloin nykyisen Suomen alue siirtyi Ruotsilta 

Venäjälle Haminan rauhansopimuksen myötä, numero 11/2017 heittää kronologisen 

etenemisen roskakoriin. Numerossa esitellään Venäjän tsaari Pietari Suuri, ja palataan 

ajallisesti vuoteen 1721, jolloin Ruotsi luovutti Venäjälle ns. Vanhan Suomen alueen 

kaakkoisosastaan, johon kuuluivat Viipurin, Käkisalmen ja Sortavalan alueet.54  

 

Tarkasteluajankohdan sisällä, numerosta 1/2017 numeroon 6/2018 viimeisillä sivuilla 

päästään myös seuraamaan jotain historiallista tapahtumaa aikalaisen näkökulmasta 

”Historian silminnäkijä” -osiossa. Numerossa 7/2018 osio muuttuu historiallisten 

henkilöiden kirjeiksi toisilleen, ja sarjan aloittamisen kunnian saakin Gandhin kirje 

Hitlerille.55 Kuullaanpa sarjassa kaikuja menneisyydestä myös muun muassa vapautetun 

 
51 Kirjoittajan huomio: oma tutkimusrajaukseni alkoi tästä numerosta, mutta kyseinen ”Hallitsijat”-osio 
oli jo ennen tätä ehtinyt ilmestyä osana Tieteen Kuvalehti Historiaa jo usean numeron ajan vuoden 2016 
puolella. 
52 Hallitsijat: ”Kristiinan aika oli ’kreivin aikaa’”. Tieteen Kuvalehti Historia 1/2017, 74–75. 
53 Presidentit: ”Koivisto täytti suuret saappaat”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2018, 76–77. 
54 Hallitsijat: ”Vanha Suomi ja Pietari Suuri”. Tieteen Kuvalehti Historia 11/2017, 76–77. 
55 Gandhin kirje Hitlerille: ”Rauhan puolustaja vetosi Hitleriin”. Tieteen Kuvalehti Historia 7/2018, 80–
81.  
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entisen orjan isännälleen kirjoittaman kirjeen kautta vuoden 1848 Yhdysvalloista.56 

Kirjeiden kautta annetaan sanoja suuhun historian lehdiltä tutuille hahmoille ja tarjotaan 

lukijalle mahdollisuus päästä kuulemaan heidän omien sanojensa kautta kuvauksia 

merkittävistä historiallisista tapahtumista. Lukija saa jälleen kerran kokea olevansa 

aitiopaikalla todistamassa historian tapahtumia, kuulla sitä tehneiden kokemuksia ns. 

kulissien takaa. Muutoin lehden lopussa on tarjolla loppukevennys keveämpien 

aihepiirien muodossa. Jokaisessa numerossa toistuvat ”Kysy historiasta” -palsta, jossa 

toimitus vastaa satunnaisiin historia-aiheisiin kysymyksiin, joiden lähteitä ei kuitenkaan 

ole mainittu. Arkisten asioiden vertailua eri aikakausilla puolestaan harrastetaan ”Näin 

tehtiin x…” -palstalla, jossa esimerkiksi vertaillaan koulunkäyntiä antiikin Roomassa, 

keskiajan Euroopassa ja 1800-luvulla.57 Lukijalle tarjotaan tilaisuus oppia uutta myös 

”Historiavisa”-osiossa, jossa historiaa viihteellistetään knoppitietovisan kautta.  

 
Lehden kielenkäytöstä 
 
Historian yleistajuistamisesta puhuttaessa huomioitavaa on myös se, miten teemoja 

lähestytään kielellisesti.  Yleistajuistetussa julkaisussa oletettuna yleisönä toimivat 

useimmiten maallikot, ihmiset, joiden käsitys jostain tietystä asiantuntija-alasta rajoittuu 

lähinnä yleistietoon tihkuneisiin käsitteisiin ja konsepteihin. Tällaisen julkaisun 

tavoitteena ei ole akateemisen tutkimuksen objektiivisten tulosten raportointi ja neutraali 

ilmaisu, vaan lukijan valistaminen (ja ennen kaikkea lehden numeroiden myynti) 

viihdyttämisen ja yllättämisen kautta.58 Massamedioiden ansaintalogiikoiden kanssa 

toimiva historiauutisointi joutuu taipumaan samojen logiikoiden kielellisiin malleihin 

huomion herättämisestä, eikä se tästä syystä voikaan noudattaa historia-alalle ominaisia 

tapoja tuoda esiin uusia löytöjä.59 Populaarin median historian uutisoinnin kentällä 

tapahtumille haetaan julkaisussa uutisarvoa tekemällä niistä sensaatiomaisia ja 

huomionhakuisia. Sensaatiomaisuus julkaisussa ei ole ainoastaan mielenkiintoa 

herättävää ”klikkiotsikointia”, vaan myös sellaisten rakenteiden luomista, joiden mukaan 

jonkin historiallisen tapahtuman kautta maailmassa on ollut ”ennen ja jälkeen”; 

tapahtuma on aiheuttanut peruuttamattoman muutoksen, joka johti maailmaan sellaisena 

kuin sen tunnemme.  

 
56 Entinen orja kirjoitti alistajalleen: ”Olen ihminen, kuten tekin, en orjanne”. Tieteen Kuvalehti Historia 
8/2018, 80–81. 
57 ”Näin käytiin koulua…”. Tieteen Kuvalehti Historia 1/2017, 76. 
58 Rahtu 2013, 99.  
59 Crivellari 2015, 83. 
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Artikkeleissa käytetty kieli on todella yksinkertaista, ja yleistiedon ulkopuolelle 

kuulumattomat termit avataan selkeästi ja lukijalle tuttuja käsitteitä käyttäen. Kevyempää 

lähestymistapaa hyödynnetään erityisesti ”Uutisia”-osiossa, jossa muun muassa 

kerrotaan, että ”Camelotin linnan uskotaan (taas) löytyneen”.60 Otsikon sanallisella 

valinnalla vitsaillaan aiemmilla väitteillä tarunhohtoisen, kuningas Arthurin myyttiin 

liittyvän Camelotin linnan löytymisestä. Uutinen itsessään ei anna kovin varmaa uutta 

tietoa, ja se tuntuu itsekin epäilevän omaa sisältöään – uutisen kuvatekstissä Iso-

Britannian kartassakin kommentoidaan, kuinka ”Monet paikat haluavat omia Camelotin, 

ja nyt niitä tulee yksi lisää”.61 Kiinnostavaa kuitenkin on, että valinta sisällyttää kyseinen 

pikku-uutinen numeron alkuun muodostaa aasinsillan edellisen numeron välille, jossa 

Kuningas Arthurin myytti toimi useamman vaihtuvan artikkelin kantavana teemana.62 Se, 

onko tämä tarkoituksellista vai ei, ei tule jutussa selville. Vastaavaa kevythenkistä 

lähestymistapaa toteutetaan myös esimerkiksi nimittämällä kadonneita taideaarteita 

löytänyttä tutkijaa ”taiteen ’Indiana Jonesiksi’”.63 

 

Kielivalinnoissa esiintyvät myös selvänä teemana anakronismit: aikakaudelle 

kuulumattomien, mutta nykyihmiselle (eli tässä tapauksessa lukijalle) samaistuttavien ja 

tuttujen termien käyttö. Käyttämällä nykyaikaisia termejä kuvaamaan historiallisia 

hahmoja, asioita tai tapahtumia, lukija tunnistaa asioiden yhteydet ja osaa sijoittaa ne 

oman maailmankatsomuksensa kontekstiin.64 Esimerkkinä anakronismien käytöstä 

julkaisussa on numeron 12/2017 artikkeli, jossa tutustutaan antiikin Kreikkaan - 

tarkemmin määriteltynä 150-luvun aikaiseen siihen - matkaopastyylisesti. Jutun 

aloitusaukeamalla on kaksi piirrettyä kreikkalaishahmoa, mies ja nainen, joista 

miespuoliseen on vedetty puhekupla: ”Muista bikinit, kulta. Lähdemme Kreetalle!”.65 

Bikinit uimavaatetuksena tuskin olivat käytössä antiikin Kreikassa, mutta nykyään 

lomalle lähtevät naiset pakkaavat ne usein matkalaukkuunsa uintia ja auringonottoa 

varten. Puhekupla leikittelee myös Kreetan saaren nykyaikaisella statuksella suosittuna 

 
60 Uutisia: ”Camelotin linnan uskotaan (taas) löytyneen”. Tieteen Kuvalehti Historia 6/2017, 9. 
61 Ibidem. 
62 Myytin synty: ”Kuningas Arthur – Myytti yhdisti Britannian”. Tieteen Kuvalehti Historia 5/2017, 14–
21.; Pyöreä pöytä: ”Esikuva Euroopan yläluokalle”. Tieteen Kuvalehti Historia 5/2017, 22–23. Keskiajan 
roolipeli – ”’Apus Lancelot!’”. Tieteen Kuvalehti Historia 5/2017, 24–27. 
63 Uutisia: ”Taiteen ’Indiana Jones’ jäljitti arvokkaat reliefit”. Tieteen Kuvalehti Historia 7/2019, 10.  
64 Glaser 2015, 180. 
65 Antiikki: ”Matkakohteena antiikin Kreikka”. Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 44.  
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lämpimänä lomakohteena, jonne suomalaiset hakeutuvat erityisesti talvikuukausina 

pakoon kylmyyttä. Tämä kielellinen representaatio on todella kulttuurisidonnainen: 

kyseistä viittausta ei olisi olemassa, jos Suomesta tai laajemmin muista pohjoismaista ei 

matkustettaisi säännöllisesti syys- tai talviloman viettoon eteläisen pallonpuoliskon 

lämpimiin maihin. Myös jaetun menneisyyden tunnistettavat historialliset tapahtumat, 

jotka tunnetaan ympäri maailman, voivat olla käytössä anakronismeina. Esimerkiksi 

Antikytheran saaren edustalla noin 2000 vuotta sitten uponnutta antiikin aikaista laivaa 

kutsutaan julkaisun sivuilla ”Antiikin Titaniciksi”.66 

 

Käytetty kieli on paikoittain myös varsin sensaatiohakuista. Esimerkiksi tästä nousee 

jälleen kerran ”Uutisia”-osio numerossa 1/2018, jossa tarkastellaan Ruotsista Birkan 

viikinkikaupungista löytyneen luurangon taustaa. Dna-tutkimukset ovat todistaneet 

vainajan olleen nainen ja toimineen elämänsä aikana viikinkisoturina, ammatissa, jonka 

edustajat ovat perinteisesti olleet ainoastaan miehiä.67 Uutisen yhteydessä on haastateltu 

Uppsalan yliopiston arkeologi Charlotte Hedenstierna-Jonsonia. Tältä kysytyissä 

kysymyksissä on havaittavissa haastattelijan halua saada artikkeliin sensaatiomaista uutta 

tietoa: Hedenstierna-Jonsonilta on kysytty muun muassa siitä, yllättääkö dna-analyysin 

tulos tai muuttaako löytö tutkijoiden käsityksiä viikinkien sukupuolirooleista. Arkeologin 

vastaus molempiin kysymyksiin on kieltävä, ja uuden, mullistavan tiedon sijasta löytö on 

vain tarjonnut vahvistusta jo olemassa olleille oletuksille.68 Sensaatiomaisuudesta 

toiseksi esimerkiksi nousee niin ikään viikingit ja ”Uutisia”-osion yhdistävä juttu 

numerosta 2/2018, jossa viikinkien todetaan myyneen turskaa jo uskottua aiemmin. 

Uutisessa todetaan, kuinka 

  

 Norjan kaupankäynnin historia voidaan kirjoittaa uusiksi. Tähän asti on 

 uskottu, että norjalaiset alkoivat myydä turskaa Saksaan vasta 1100-

 luvulla, mutta nyt löydetyt luut ovat vähintään vuodelta 1066 – 

 mahdollisesti jopa 800-luvulta. – Tieteen Kuvalehti Historia 2/201869 

 

 
66 Arkeologia: ”Arvoituksen ratkaisu on lähellä: Antiikin Titanic”. Tieteen Kuvalehti Historia 1/2019, 16–
27. 
67 Uutisia: Ruotsi/Arkeologia – ”Dna-tutkimus vahvisti viikinkisoturin naiseksi”. Tieteen Kuvalehti 
Historia 1/2018, 9. 
68 Uutisia: Ruotsi/Arkeologia – ”Dna-tutkimus vahvisti viikinkisoturin naiseksi”. Tieteen Kuvalehti 
Historia 1/2018, 9. 
69 Uutisia: ”Viikinkien turskanmyynti aikaistui”. Tieteen Kuvalehti Historia 2/2018, 8. 
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Uutisen kautta on mitä todennäköisimmin haluttu tarjota lukijalle mahdollisuus kokea 

olevansa ensimmäisten joukossa, jotka pääsevät oppimaan, kuinka merkittävä tekijä – 

kaupankäynti - Norjan historiassa onkin todellisuudessa tapahtunut eri tavalla kuin tähän 

asti on uskottu. Todennäköistä on, että jälkimmäinen vuosilukuarvio, 800-luku, on 

annettu juuri sensaatiohakuisuuden aikaansaamiseksi – ”historian 

uudelleenkirjoittamisesta” on vaikeampi puhua, jos eroa aiempaan uskottuun ajankohtaan 

on vain 40 vuotta. 

 
1.3. Vertailun ja esimerkkien kautta 
 
Julkaisun ehdottomasti suosituimmaksi tavaksi havainnollistaa historiaa kronologisesti 

etenevänä kokonaisuutena on kuvata lukijalle jonkin tietyn (usein arkisen) toimen tai 

kokonaisuuden ilmeneminen osana ihmisten elämää halki historian. Toimintatapa 

esiintyy jokaisessa numerossa vähintään kerran luvussa 1.1.1. mainituissa, numeroiden 

loppuvaiheen ”Näin tehtiin x…” -osioissa, joissa vertaillaan arkisten asioiden 

toteuttamistapoja kolmena erilaisena aikakautena. Esimerkeiksi on nostettavissa 

huvittelu70, maksuvälineiden käyttö71 ja synnytys72. Yleistäen voidaan sanoa, että 

kyseisen osion kolme aikakautta sijoittuvat antiikkiin, keskiajalle sekä teollistumisen 

aikaan. Poikkeuksiakin toki on, jos tavassa tehdä asia on tullut radikaali muutos lyhyen 

aikavälin sisään. Tästä nousee esimerkiksi synnytyksestä kertova vertailu, jossa 

aikakaudet ovat keskiaika, 1600-luku sekä 1700-luku.73 Synnytystrendit muuttuivat 

muutaman sadan vuoden sisällä radikaalisti, ja muutoksia oli niin asennoissa, joissa uusi 

ihminen saatettiin maailmaan kuin myös ihmismäärässä, joka ihmettä oli todistamassa. 

Vertailua aikakausien välillä tehdään kuitenkin myös vaihtuvissa artikkeleissa. Näissä 

tapauksissa vertailtaviksi ilmiöiksi kuitenkin nousevat arjesta poikkeavat kokonaisuudet, 

kuten sään ennustaminen74 tai auringonpimennys ja aikalaisten reaktiot siihen.75 Esitellyt 

ilmiöt ovat vaikuttaneet ihmisten elämään ja tuntuneet kautta historian selittämisen 

arvoisilta. 

 

 
70 ”Näin huviteltiin…”, Tieteen Kuvalehti Historia 8/2017, 74. 
71 ”Näin maksettiin…”, Tieteen Kuvalehti Historia 19/2018, 74. 
72 ”Näin synnytettiin…”. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2017, 74. 
73 ”Näin synnytettiin…”. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2017, 74. 
74 Meteorologia: ”Sää puhutti kaikkia”. Tieteen Kuvalehti Historia, 26–29. 
75 Tähtitiede: ”Pimenevä aurinko enteili pahaa”. Tieteen Kuvalehti Historia, 66–69. 
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Kuva 1. Aikakausien kautta tapahtuvan vertailun kautta havainnollistavien artikkelien teemat 

Tieteen Kuvalehti Historian vuosikerroissa 2017–2019. 

 

Kiinnostavimmaksi vertailun aiheeksi vuosikerroissa Tieteen Kuvalehti Historian 

vuosikerroissa 2017–2019 nousevat erilaiset kuvaukset toisistaan poikenneista arjen 

toimintatavoista (kaksitoista kappaletta). Luin tässä yhteydessä tähän kategoriaan 

aktiviteetit, jotka kuuluvat irrottamattomasti ihmisten arkeen eikä niitä olisi järkevää 

sijoittaa minkään toisen teeman alle, kuten maksuvälineiden käyttö76 tai tervehtiminen77. 

Luonnollisesti kiinnostava vastapaino arjelle on juhlat (kahdeksan kappaletta). Onhan 

arjesta ja juhlasta vaikea puhua mainitsematta ihmisten välistä vuorovaikutusta (kuusi 

kappaletta). Tämän kanssa yhtä kiinnostavaa on terveyden tarkastelu eri aikakausina 

(kuusi kappaletta), eikä kauas jää ruoka- ja juomatottumusten muutosten vertailukaan 

(viisi kappaletta). Perinteiden ja tapojen vaihtelu aikakausien halki on niin ikään 

kiinnostanut (neljä kappaletta), samoin erilaiset kauneuteen liittyvät aiheet (neljä 

kappaletta). Muut-kategoria (kolme kappaletta). toimii tässä kaatoluokkana vertailluista 

aiheista niiltä osin, jotka eivät mene muihin luokittelemiini kategorioihin. Lapset ja 

nuoret sekä nuoruus ja lapsuus (kolme kappaletta) yleisesti on ollut läsnä aikakausien 

 
76 ”Näin maksettiin…” Tieteen Kuvalehti Historia 19/2018, 74.; Kaupankäynti: ”Juusto, etanat ja 
kivikiekot – kaikki kävi rahasta”. Tieteen Kuvalehti Historia 2/2019, 40–43. 
77 ”Näin tervehdittiin…” Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 74. 
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halki. Myös muuttunut suhtautuminen ympäröivään maailmaan on herättänyt 

kiinnostusta parin (kaksi kappaletta) artikkelin muodossa. 

 

Mihin perustuu ajatus siitä, että tällainen vertailu olisi lukijalle kiinnostavaa? 

Todennäköisesti perusteena on uteliaisuus ja halu verrata omia toimintatapojaan häntä 

edeltäneiden vastaaviin. Omat tavat tehdä asioita voivat vaikuttaa absurdeilta tai 

toisinpäin, kun niitä alkaa konkreettisesti vertailemaan menneisyyden vastaaviin. 

Tällaiset kuvaukset saattavat haastaa lukijan myös jonkinlaiseen ajatusleikkiin: ajattele, 

kuinka kummallista olisi, jos auringonpimennystä ajateltaisiin edelleen Jumalan 

rangaistuksena tietämättä sen todellisia astronomisia taustoja.78 Tällaisten listausten ja 

konkreettisten esimerkkien kautta ihmiselle hahmottuu se, kuinka hänenkin kulttuuriaan 

rakentaneen historian aikana ihmiset ovat suhtautuneet eri tavalla enemmän tai 

vähemmän triviaaleihin ilmiöihin tai toimintatapoihin. Hän voi pohtia mielessään sitä, 

missä tapahtui muutos ja miksi hän nykyään ajattelekaan toisin. Kaikki nykytiedon 

valossa ”humpuukiksi” todettukin tieto on joskus ollut oikeasti eläneille ihmisille totuus 

ja ainoa looginen selitys. Tämä tieto on todistettu vääräksi vasta myöhempien 

sukupolvien toimesta, alkuperäiseen tietoon uskoneiden ollessa jo kauan sitten 

edesmenneitä. 

 

Historian selkeyttämistä tapahtuu myös erilaisten listausten kautta. Listauksissa tuodaan 

esiin viidestä kuuteen syytä jollekin historialliselle ilmiölle – ikään kuin 

rakennuspalikoina ilmiön taustalla. Tällaisten listausten kautta selitetään muun muassa 

niin kutsuttua nuorison kapinaa, 1960-luvun nuorisohengen nousua ja nuorison 

muutokseen johtaneita syitä.79 Listojen kautta esitellään myös 1800-luvun 

keksintöbuumissa luotuja keksintöjä. Kyseisen jutun otsikossa esitetään typografisesti 

keksintöjen olevan todellisuudessa älyttömiä, mutta sana on viivattu yli ja korvattu 

sanalla ”nerokas”.80 Kyseessä olevat patentit vaikuttavat nykyihmisen silmään 

kieltämättä varsin koomisilta – on vaikea kuvitella, että automaattiset hatunnostimet tai 

toisen ihmisen työntöapuun perustuvat porrasavustimet löytäisivät paikkaansa Prisman 

hyllyiltä. Huumori on julkaisun sivuilla muutoinkin yleinen tehokeino: sitä tuodaan esille 

niin sanaleikkien kautta otsikkotasolla kuin myös puhekuplissa, joita liitetään kiinni 

 
78 Tähtitiede: ”Pimenevä aurinko enteili pahaa”. Tieteen Kuvalehti Historia 8/2017, 66–69. 
79 ”6 syytä nuorison kapinaan”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2017, 44–45. 
80 Keksinnöt: ”8 älytöntä/nerokasta keksintöä”. Tieteen Kuvalehti Historia 5/2018, 48–51. 
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historiallisista hahmoista tehtyihin piirroksiin ja maalauksiin. Erityisesti jälkimmäiset 

ovat usein huudahduksenomaisia anakronismeja, kuten ”jösses” tai ”huhhuh”.  

 

Konkretiaa tarjoillaan antamalla artikkelin ääni jollekin historialliselle hahmolle tai 

seuraamalla hänen matkaansa jonkin historiallisen kohteen halki. Lukija saatetaan myös 

itse samaistuttaa johonkin ajanjaksoon ja sen tapahtumiin sekä paikkoihin – tästä nousee 

esimerkiksi ”matkaopas” antiikin Kreikan suuriin kaupunkeihin. Vinkkejä Ateenaan, 

Kreetaan, Feneokseen, Olympiaan, Korinttiin, Spartaan, Plataiaihin ja Delfoihin antava 

opas käy läpi kaupungin matkailijan silmin.81 Jokaisen kohteen yhteydessä käydään läpi 

neljä kategoriaa: kokemuksen arvoinen, älä vaivaudu, majoitus ja ruoka. Listaus 

muistuttaa runsaasti suosittuja Berlitzin matkaoppaita ja pyrkii antamaan konkreettisia 

neuvoja kohteisiin – ainoa huomattava eroavaisuus onkin artikkelin lopusta puuttuva 

listaus paikallisen kielen sananparsista, joilla pärjätä lomatilanteissa esimerkiksi pizzaa 

tilatessa tai taksin hintaa tiedustellessa. Edellä esiteltyjen kategorioiden yhteyteen on 

ujutettu nippelitietoa matkakohteesta: esimerkiksi Kreetan kohdalla ”älä vaivaudu”-

kohdassa mainitaan, kuinka ”kreetalaiset ylpeilevät Lyttoksen akveduktilla. Älä suotta 

vaivaudu. Se on vain 22 km pitkä eli paljon lyhyempi kuin Rooman vastaavat”82. 

Spartasta puolestaan toimitus suosittelee majoituksen osalta huoneen vuokraamista, 

mutta ”älä karkaa isäntäsi vaimon kanssa kuten prinssi Paris. Kukaan ei kaipaa uutta 

Troijan sotaa!”83.  

 

Abstrakteja, suurista kokonaisuuksista muodostuvia tapahtumia kuvataan usein 

yksittäisen henkilön, aikalaisen, tapahtumaan osallistuneen tai sivullisen näkökulmasta. 

Syy tähän on puhtaan journalistinen. Massamediassa on helppo yksinkertaistaa haastavia 

kokonaisuuksia keskittämällä huomio yhden ihmisen mielenmaisemaan.84 Kaikkien 

tapahtumaan osaa ottaneiden ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta tämä yksilö, joka jossain 

tapauksessa voi olla jopa fiktiivinen, saattoi ajatella tällä tavoin. Henkilöittämällä 

tapahtuma saavutetaan helpommin haltuun otettava näkökulma. Henkilön tuntemien 

tunteiden kautta voidaan sanoittaa ajatuksia, joita paikalla olleilla voidaan ajatella olleen, 

mutta josta ei voi olla täyttä varmuutta. Fiktiivisen hahmon keksiminen antaa melko 

 
81 Antiikki: ”Matkakohteena antiikin Kreikka”. Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 44–47. 
82 Antiikki: ”Matkakohteena antiikin Kreikka”. Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 44.  
83 Antiikki: ”Matkakohteena antiikin Kreikka”. Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 46. 
84 Kinnebruck 2013, 151. 
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paljon taiteellisia vapauksia ja mahdollisuuksia tehdä hahmosta juuri sellainen kuin 

halutaan. Todellisen ihmisen tapauksessa - erityisesti lähihistorian - aiheiden kohdalla 

tämä on hieman haasteellisempaa, sillä tuolloin puhutaan sellaisen ihmisen äänellä, jolla 

voi olla edelleen elossa olevia sukulaisia. Ihmisen ajatuksia kukaan ei voi tietää, eikä 

voida sulkea mahdollisuutta siitä, olisiko tilanteen kokenut ihminen tosiaan ajatellut näin.  

 

Havainnollistamista tehdään myös konkretian kautta tarjoamalla mahdollisuuksia testata 

empiirisesti erilaisia artikkeleissa esiteltyjä arkisia asioita. Lukijalle tarjotaan reseptejä ja 

ohjeita, jotka toteuttamalla pääsee itsekin kokemaan samoja asioita kuin artikkeleissa 

esitellyt henkilöt aikanaan. Esimerkiksi tästä nousee viikinkiajan peseytymisrituaaleja 

kuvaavassa artikkelissa esitelty ohje kotitekoiselle saippualle85 sekä keskiaikaisen linnan 

keittiöön kurkistavassa jutussa esiin nostetut reseptit kaalilaatikolle sekä kuorettomille 

nakeille.86 Jälkimmäisestä mainittakoon, että reseptien ohessa mainitaan kaaliruuan 

olevan tavallisen kansan ruokaa, mutta jos lukija haluaa herkutella ja kokea itsensä 

entisajan kuninkaalliseksi, näille tarjottuja nakkeja syömällä tämä on mahdollista. 

Reseptejä on ripoteltu useiden ruoka-aiheisten artikkelien joukkoon, ja esimerkiksi 

paastosta kertovassa jutussa onkin mahdollista oppia pinaattikeiton resepti á keskiaika.87  

 

1.4. Visuaaliset elementit, typografia ja vaihtuvat fontit historiaelämyksiä 

rakentamassa 
 

Tiedettä yleistajuistavat julkaisut käyttävät kuvia, tilastoja ja muita datan 

visualisointikeinoja tiedon selkeyttämiseen kaikilla populaarin tieteestä viestimisen 

kentillä luonnontieteistä historiaan. Syy tähän on varsin ymmärrettävä: onhan 

akateeminen historiallinen tutkimuskin mielekkäämpää lukea, kun tekstiseinien välissä 

on uutta tietoa havainnollistava kuva tai graafi. Eroavaisuudet tutkimuksessa käytettyjen 

kuvien ja aikakauslehtiartikkelien sivuja koristavien sisartensa kanssa on kuitenkin 

merkittävä. Tutkimuksen ohessa kuva toimii useimmiten lähteenä, kun taas 

viihteellisemmässä artikkelissa sen rooli on useimmiten kuvitus.88 Historiallisissa 

julkaisuissa kuvien seurana on useimmiten myös erilaiset graafisen suunnittelun ratkaisut 

 
85 Viikinkiaika: ”Viikinkien kylpypäivä, lauantai”. Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 24–27. 
86 Arkielämä: ”Tervetuloa kuninkaan linnaan”. Tieteen Kuvalehti Historia 8/2017, 51. 
87 Keskiaika: ”Paasto oli tärkeä osa elämää”. Tieteen Kuvalehti Historia 14/2017, 38–41. 
88 Wobring 2015, 196.  
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sekä typografisen designin valinnat.89 Näillä pyritään rakentamaan yhtenäinen, 

esteettinen esitys. Sisältö ja se, miten se esitetään visuaalisesti kommunikoivat aina 

toistensa kanssa90, ja niitä voi olla paikoittain vaikeakin tulkita toisistaan erotettuina.  

 

Visuaalisuus rakentaa merkittävän osan Tieteen Kuvalehti Historian sivujen rakenteesta. 

Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla on havaittavissa pyrkimys ylläpitää ja vahvistaa 

tiettyjä visuaalisia ilmeitä tiettyjen aiheiden yhteydessä. Perusteena tälle on 

todennäköisesti tavoite yhtenäiseen visuaaliseen ilmaisuun ja tiettyjen mielikuvien 

herättäminen johonkin aiheeseen liittyen. Esimerkiksi toista maailmansotaa ja natseja 

käsittelevissä jutuissa kuvitus on täynnä erilaista sotakuvastoa, mukaan lukien savua, 

räjähteitä, arvomerkkejä ja sotilaspukuja. Myös aikalaisten mustavalkokuvat, 

henkilökuvina erityisesti Natsi-Saksan joukoissa taistelleista, esiintyvät artikkeleissa 

runsaasti. Juttujen taustat herättävät usein mielikuvia sotapäiväkirjoista kärsineiden 

sivujen ja nahkaisten kansien kautta. Värimaailma on usein harmaa- tai seepiasävyinen. 

Kiinnostavaa on, että samaan maailmanaikaan sijoittuvat jutut Neuvostoliitosta ovat 

usein visuaalisesti melko samankaltaisia. Merkittävimmäksi eroksi nousee värimaailman 

eroavaisuus – Neuvostoliitosta kertovissa artikkeleissa väritys on useimmiten 

punataitteinen. Punaisen värin käytöllä on tavoitteena johdatella lukijan ajatukset kohti 

kommunismia käyttämällä poliittisen aatteen tunnistettavinta väriä.  

 

Yleisesti ottaen kuvat, missä tahansa mediassa käytettynä, voivat olla poliittisten 

kannanottojen väline. Viattomastikin käytettyinä niihin liittyy aina tulkinta siitä, miten 

jokin tapahtuma eteni91 tai millaisia merkityksiä sillä on. Niillä voidaan rakentaa kuvan 

välittäjän mieleisiä mielikuvia ja suunnata ajatuksia tarkoituksellisesti suuntaan tai 

toiseen. Erityisesti kuvitus, joka ei ole valokuva, kiistaton todiste siitä, että tapahtuma 

tosiasiallisesti tapahtui kerrotussa paikassa kerrotulle henkilölle, on aina jonkun 

mielikuvituksen tuotos. Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla kuvat ja kuvitukset ovat 

erityisen merkittävässä roolissa: jopa niinkin paljon, että kirjallinen sisältö jää paikoittain 

varsin köykäiseksi.   

 

 
89 Wobring 2015, 196. 
90 Crivellari 2015, 106. 
91 Crivellari 2015, 110. 
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Jo vanha sanonta tietää, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvan roolia tiedon 

välittämisen välineenä ei ole kannattavaa vähätellä: se voi toimia tekstiä vahvistavana ja 

täydentävänä viestintäkeinona.92 Kuvan avulla voidaan viestiä esimerkiksi 

vuorovaikutustilanne, jonka sanoittaminen ja selittäminen vaatisi pitkän tekstin 

aikalaisten sukupuoli- ja yhteiskuntarooleista. Kuvia ja niiden antamia vaikutteita on 

kuitenkin tekstiä haastavampaa kontrolloida.93 Visuaalista viestintää rakentaessa 

huomionarvoista on myös erilaiset kulttuuriset kontekstit: mitä on soveliasta tai 

epäsoveliasta näyttää. Pohjoismaissa, samankaltaisissa kulttuureissa ilmestyvässä 

Historia-lehdessä kulttuuristen kontekstien kysymys ei nouse välttämättä yhtä 

merkittävään rooliin kuin esimerkiksi globaalia mainoskampanjaa suunnitellessa. 

Pohjoismaalainen kollektiivinen käsitys soveliaisuudesta eroaa voimakkaasti esimerkiksi 

yhdysvaltalaiseen verrokkiinsa suhteutettuna. Konkreettisena esimerkkinä tästä nousee 

alastomuuden normalisointi kulttuureissa, joissa mennään istumaan kuumaan huoneeseen 

ventovieraiden kanssa ongelmitta. Vastaava tilanne hoidettaisiin ns. rapakon takana 

kääriytymällä pyyhkeeseen tai muunkaltaisilla siveyttävillä toimilla. Esiintyypä paljas 

rinta jopa yhdessä Tieteen Kuvalehti Historian artikkelissa aikavälillä 2017–2019. Täysin 

perusteetta rintavarustusta ei kuitenkaan esitellä, vaan se toimii kuvituskuvana 

viikinkinaisen käytössä olleelle tavalle pelotella vihollista paljastamalla rintansa.94 

 

Lehden numeroiden kannet noudattavat melko samaa kaavaa. Useimmiten lehden 

kiiltäväpintainen kansi rakentuu seuraavasti: vasemmassa reunassa on noin ¼ kokoinen 

palsta, jossa on kolmesta neljään otsikkoa numerossa olleista aiheista. Suurimman pinta-

alan kannesta vie numeron “pääjutun” kuvitukseen perustuva kansikuva, joka täyttää 

lehden kannen kokonaisuudessaan, ja jatkuu myös vasemman reunan palstan takana. 

Oikeassa yläreunassa on maininta vielä yhdestä numeron käsittelemästä aiheesta sekä 

siihen liittyvä kuvitus. Kannen pysyvät elementit – lehden nimi kokonaisuudessaan, 

numero ja hinta sekä vähittäiskauppamyyntiä varten lisätty viivakoodi - löytyvät 

jokaisesta numerosta samasta paikkaa, mutta ne vuorovaikuttavat kannen kuvan kanssa 

ja ovat usein toisarvoisia kannen kuvitukselle.  Vuorovaikutusta tekstin ja kuvan kanssa 

esiintyy myös otsikko- ja kansikuvatasolla. Esimerkiksi numerossa 5/2018 kansikuvan 

 
92 Heikkilä 2020, 176. 
93 Wobring 2015, 199. 
94 Viikinkiaika: ”Viikingit nakkelivat pilkkakirveitä”. Tieteen Kuvalehti Historia 7/2018, 40–41. 
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piirretty karthagolainen laiva murskaa otsikon “keulapuskuri”-sanan viimeisen tavun 

säpäleiksi.  

 

 
Kuva 2. Esimerkki-kansilehti Tieteen Kuvalehti Historian numerosta 2/2018. 

 

Kannessa käytetty kieli on vielä lehden sisältöä sensaatiohakuisempaa juuri lukijan 

kiinnostuksen herättämisen vuoksi. Kuten esimerkkikannessa 2/2018 on nähtävissä, 

kannessa esitetään uteliaisuutta kutkuttavia retorisia kysymyksiä (“Miksi sormien 

ristiminen tuo onnea?”) sekä hyperbolisia ilmauksia selityksille historiallisten 

tapahtumien takana (“Stalinin suuri huijaus”). Tietynlainen tabujen tutkimuksen ja 

käsittelemisen kiinnostus - johon paneudun paremmin kappaleessa 2.1. Natsit & toinen 

maailmansota – on havaittavissa myös julkaisun ensivaikutelmaa rakentavassa 

kansikuvassa: esimerkkikannessakin “tyytyväisesti myhäilevän” Stalinin taustalla 
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liekehtii ajatukset Hitlerin valtakauteen ja kolmanteen valtakuntaan vievä hakaristi. 

Hakaristi on kuitenkin tulessa, tulella on tuhovoimaa, Neuvostoliitto (joka henkilöityy 

Staliniin) ja Natsi-Saksa olivat vihollisia: kuvassa ja siihen liittyvässä tekstissä 

rakennetaan voimakkaasti mielikuvia näiden kahden maan välisistä konflikteista 

mainitsematta kuitenkaan toista maailmansotaa sanallakaan. 

 

Mielikuvia ainutlaatuisista katsauksista menneisyyteen tarjoillaan myös melkein jokaisen 

numeron kannessa esiintyvistä tarkoista vuosiluvuista. Esimerkkikannessa vihjataan 

numeron esittelevän lukijalleen katsauksen vuosien 1768 ja 1307 merkittäviin, 

muistamisen arvoisiin tapahtumiin. Tarkkojen vuosilukujen maininta perustuu omien 

päätelmieni mukaan vuosilukujen “namedroppailuun”: historiasta tulee paljon 

konkreettisempaa, kun menneisyydessä tapahtunut voidaan yhdistää suoraan johonkin 

tiettyyn vuoteen. Usein tarkat vuosiluvut ovat tapahtuneet niin ikään suurten, helposti 

ajallisesti sijoitettavien aikakausien (antiikki, ensimmäinen tai toinen maailmansota, 

esihistoria) ulkopuolella.  

 

Kannen perusteella potentiaaliselle lukijalle esitellään monipuolisesti lehdessä 

käsiteltäviä aiheita, ja koska kyseessä ei ole yhteen aiheeseen keskittyvä teemanumero, 

kanteen nostetut aiheet vaihtelevat runsaasti. Esimerkkikannessa nostetaan esiin melko 

laaja kattaus erilaisia aiheita, mukaan lukien aina yhtä kiinnostava toinen maailmansota 

sekä hyppäys oletetun lukijan oman oletetun kulttuuripiirin ulkopuolelle, Kiinan muurin 

historiaan. Numeron aiheiden läpileikkauksella pyritään kiinnittämään mahdollisimman 

usean eri aihepiireistä kiinnostuneen lukijan huomio. Mitä suurempi määrä 

marginaalisestikin kiinnostavia aiheita, sitä parempi mahdollisuus herättää 

ostomielenkiinto jatkuvasti laajemmassa lukijakunnassa.95 Aiheiden kuvituksena 

esimerkkikannessa käytetyt kuvat eivät varsinaisesti liity toisiinsa millään tavoin, vaikka 

ne paikoittain vuorovaikuttavatkin toistensa kanssa. Sen sijaan ne kaikki pyrkivät 

viemään lehden kantta silmäilevän ajatukset otsikoimiinsa aiheisiin: sirkusmainen 

valotaulu sirkukseen, kuva ristityistä sormista sormien ristimisen käytäntöön, 

maastokuvio maanpuolustukseen (jota ensimmäinen maailmansota konkreettisesti oli), 

temppeliritarin asuun pukeutunut sotilas temppeliritareihin.  

 

 
95 Wobring 2015, 218. 
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Julkaisun sivuilla historiaa elävöitetään myös fonttivalintojen kautta. Aikakauslehdille 

tyypillistä on niihin tutustuminen varsinkin ensimmäisellä lukukerralla lähinnä silmäilyn 

tasolla. Tällöin peliin tulevat yksityiskohdat ja niiden kautta tehtävä huomion 

herättäminen.96 Vaikka julkaisun läpileikkaava fontti pysyy samana erityisesti 

leipätekstin osalta, otsikkotasolla fonttimuotoilulla ja typografialla leikitellään paljonkin. 

Typografia tarkoittaa ”kielen ulkopuolista, visuaalista kokoelmaa symbolisoivia 

merkkejä, jotka tuottavat tekstille lisämerkityksiä”.97 Typografian keinoin tuetaan 

historiamielikuvien syntyä. Viikinkiaikaa kuvaavissa artikkeleissa hyödynnetään 

riimukirjoituksen näköistä fonttia, keskiaikaa tarkastelevissa teksteissä fonteissa ja 

tehosteteksteissä toistuvat goottihenkiset fontit ja antiikin ajan tehosteina käytetään 

Rooman valtakuntaa henkivän tematiikan fontteja. Fonttivalinnoilla pyritään tuomaan 

historiakokemusta konkreettisemmaksi ja rakentaa yhtenäinen kokonaisuus kuvituksen ja 

tekstin välillä. Fonttikokovalinnoilla rakennetaan myös tekstin sisäistä hierarkiaa: 

suuremmalla fontilla kirjoitettu informaatio on todennäköisesti pienempää tärkeämpää ja 

oletettavasti lukijaa kiinnostavampaa.98  

 

Fonttivalinnat ovat konkreettinen tapa rakentaa historiamielikuvia lähestulkoon 

jokaisessa historian visuaalisessa kansantajuistetussa esityksessä niin elokuvista 

painotuotteisiin ja videopeleistä naamiaisasuihin. Fontit ja niiden kautta toteutetut 

typografiset valinnat luovat mielessämme voimakkaita assosiaatioita. Sinikeltainen 

värimaailma yhdistettynä suorilla linjoilla ja isoilla kirjaimilla kirjoitettuun tekstiin tuo 

mieleemme halvoilla hinnoilla myytävät huonekalut. Toinen esimerkki itselleen vahvan 

kulttuurisen aseman kehittäneestä fontista on erääseen scifi-elokuvasarjaan liittyvä fontti, 

jonka nähdessään ajatukset siirtyvät helposti mahtipontiseen vaskisoitin- ja 

rumpumusiikkiin, jota säestävät laserpyssyjen ja –miekkojen äänet. Jos fontit järjestelevät 

ajatuksia mielessämme niinkin voimakkaasti “pelkästään” modernista kulttuurista (joksi 

tässä yhteydessä luen asumisen ja elokuvat), eikö ole ainoastaan loogista käyttää 

tunnistettavia ja voimakkaita assosiaatioita herättäviä fonttivalintoja myös ihmiskunnan 

yhteistä menneisyyttä kuvatessa? 

 
 
  

 
96 Tschichold 2002, 33. 
97 Suora lainaus tutkimuskirjallisuudesta. Brusila 2002, 84. 
98 Crivellari 2015, 104. 
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2. Suositut aiheet 
 

Kuva 3. Tieteen Kuvalehti Historian artikkelien aiheet vuosikerroissa 2017, 2018 & 2019. 

 

Yllä olevassa kuvassa on löydettävissä sanapilven muodossa Tieteen Kuvalehti Historian 

suositut aiheet vuosikerroissa 2017–2019. Mitä suuremmalla fontilla sana ilmenee 

pilvessä, sitä suositumpi aihe se on ollut vuosikerroissa. Sanapilveä varten koostin 

listauksen vuosikerroissa olleista teemoista käyttäen lehden omaa artikkelien teemoitusta, 

joka on merkitty jokaisen artikkelin yläkulmaan. Rajaukseni sisälle osui yhteensä 403 tätä 

teemoitusta käyttänyttä artikkelia. Teemojen nimissä oli kuitenkin paikoittain 

ristiriitaisuuksia, ja samaa teemaa käsittelevät artikkelit saattoivat olla nimetty eri tavoin. 

Toisinaan kyse oli erilaisten sanamuotojen käytöstä: Pohjois-Amerikan historiaa käytiin 

läpi artikkeleissa, joiden nimi oli Yhdysvaltojen historia (yhdeksän kappaletta) ja 

Yhdysvaltain historia (kaksi kappaletta). Lääketieteen saavutuksia historian aikana 

kartoitettiin teemojen ”lääketiede” ja ”lääketieteen historia” alla. Kuten kuvasta on 

havaittavissa, suosituimmaksi artikkeliaiheeksi nousi toinen maailmansota (41 

kappaletta). Tätä suosiossa seuraavat arkielämä (27 artikkelia), keskiaika (21 artikkelia), 

viikinkiaika & viikingit (20 artikkelia) sekä Rooman valtakunta (15 artikkelia). Luvussa 

kaksi paneudun syvällisemmin näiden aiheiden esiintymiseen lehden sivuilla 

tarkastelemalla esimerkiksi sitä, millaisia artikkeleita näiden aiheiden alle on luokiteltu.  
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Lehden sivuilta on löydettävissä runsaasti teemoja, joita on käsitelty vain yhden tai 

kahden artikkelin verran. Huomionarvoista on myös se. että toisen teeman alle nimetty 

artikkeli on voinut käsitellä laajempaan kokonaisuuteen kuuluvan teeman aihetta. Tästä 

nostan esimerkiksi ”ilmasota”-teeman alle menneen artikkelin “Luftwaffe sai alkunsa 

Neuvostoliitossa”99, jossa kuitenkin käsiteltiin toisessa maailmansodassa merkittävässä 

roolissa ollutta ilmasodankäyntiä, jonka etenkin Saksa otti käyttöön osaksi omaa 

sodankäyntiään.  

 

Teemoitettujen artikkelien lisäksi julkaisu sisälsi luvussa 1.2 mainitun mukaisesti pikku-

uutisia ja jokaisessa numerossa toistuvia palstoja, joiden käsittelemiä tekstejä en 

kuitenkaan nostanut samaan asemaan pitkien, teemoihin menevien artikkelien kanssa. 

Artikkelit sopivat klassiseen määritelmään tutkivasta ja hitaasta journalismista, olivat 

vähintään kahden sivun mittaisia ja sisälsivät leipätekstin lisäksi knoppitietolaatikoita ja 

pohjustavia kainalotekstejä. Artikkelien samankaltainen rakenne toistensa kanssa 

mahdollisti myös vertailun ja samankaltaisten elementtien havaitsemisen eri tekstien 

välillä.  

 

Tiedettä yleistajuisemmin tarjoilevat lehdet joutuvat Suomen markkinoille mennessään 

käymään läpi tiukan seulan, jonka läpi pääseminen on varsin hankalaa pienten 

markkinoiden ja aiheista kiinnostuneiden ihmisten vähäisestä määrästä johtuen.100 

Tiedettä valmiiseen, helpommin ymmärrettävään muotoon pureskelleet lehdet joutuvat 

kilpailemaan huomiosta kevyempien julkaisujen kanssa, vaikka ne Tieteen Kuvalehti 

Historian lailla pyrkisivätkin tarjoamaan katsauksen aiheeseensa viihteellisestä 

näkökulmasta. Lähtökohtaisesti tieteellisiin aiheisiin perustuvat julkaisut kuitenkin 

vaativat yleisökseen aiheesta jo entuudestaan kiinnostuneet – vaikka nämä olisivatkin 

muutoin asiantuntijuuden, tässä tapauksessa historia-alan, ulkopuolisia. Tämä kilpailu 

kiinnostavuudesta kuitenkin selittää repäisevät, huomiota herättävät otsikot, joihin myös 

Tieteen Kuvalehti Historia nojaa huomion kiinnittämisessä. Aiheiksi puolestaan 

valikoituvat helposti teemat, jotka lukijakunnalla on hallussa jo koulusta tai muusta 

populaarista historiakulttuurista, ja erityisesti 1800-luku sekä 1900-luvun ensimmäinen 

puolisko on usein ylikorostuneesti esillä historia-alan populaarijulkaisuissa.101 Yhdeksi 

 
99 Ilmasota: ”Luftwaffe sai alkunsa Neuvostoliitossa”. Tieteen Kuvalehti Historia 3/2017, 40–49. 
100 Raevaara 2016, 17. 
101 Popp 2015, 62. 
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loogiseksi perusteeksi tälle nousee lehden eurosentrismi. Ihmiselle lähtökohtaisesti 

kiinnostavinta on lukea henkilöistä ja tapahtumista, jotka he voivat tuoda omaan 

kokemusmaailmaansa, lähelle itseään. Tämä lähentyminen voi tapahtua niin tutuilla 

maantieteellisillä ympäristöillä kuin myös tutulla, tiettyyn (omaan) kulttuuriin 

yhdistyvällä nimistöllä. Eurosentrismin keskittymispisteillä on selitettävissä myös syyt 

tiettyjen teemojen esiintymistiheyteen: kyse ei ole siitä, että esimerkiksi Lähi-idässä ei 

olisi tapahtunut paljoakaan maailmanhistorian aikana, vaan oletettujen lukijoiden 

kiinnostuksen kohteet ovat enemmänkin eurooppalaisissa tapahtumissa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että Euroopan ulkopuolella tapahtunut, eurooppalaisia ”koskematon” 

historia jäisi kokonaan selittämättä. Sitä vain tarkastellaan enemmänkin kulttuuristen 

kuriositeettien, kuten eurooppalaisesta kulttuurista irrallisten juhlien102 kautta tai 

vaihtoehtoisesti eurooppalaiselle lukijalle tuttujen tekijöiden, kuten maamerkkien103, 

kautta. 

 

Luvussa kaksi keskiöön nousevatkin nämä sanapilvessäkin erityisen suurina näkyvät 

aihekokonaisuudet ja niiden sisäiset jakautumiset pienempiin kokonaisuuksiin. Käsittelen 

sanapilven suurista aiheista toisen maailmansodan, antiikin ajan eri vaiheet, keskiajan 

sekä viikingit. Sanapilven ulkopuolisena, mutta graduni kannalta relevanttina aiheena 

käsittelen myös Suomen ja suomalaisuuden näkymisen julkaisun sivuilla. Tarkasteluni 

alla on kuitenkin suomeksi ilmestyvä julkaisu, vaikkakin käännetty sellainen. 

Popularisoimisen merkittävänä keinona on kuitenkin tekstin tuominen lähelle lukijaa ja 

tämän kokemusmaailmaa. Mielestäni tätä olisi ollut hankala tarkastella suomen kielellä 

ilmestyvän lehden osalta huomioimatta lainkaan kulttuuriympäristöä, jossa lehti 

ilmestyy.  

 

Huomioitavaa luvussa 2 on, että vaikka termi ”arkielämä” nousee sanapilvessä suureksi 

implikoiden aiheen laajaa levinneisyyttä julkaisun sivuille, ei kyseessä ole niinkään oma 

kokonaisuutensa ja aihepiirinsä. Kyseisesti teemoitellut artikkelit käsittelivät hyvin 

vaihdellen erilaisia aikakausia ja muodostavat sellaisenaan melko sirpaleisen 

kokonaisuuden. Käsittelin näiden aihepiirien alle meneviä artikkeleja luvussa 1.3, enkä 

tästä syystä koe mielekkääksi nostaa niitä enää toiseen päälukuun. Huomioitavaa on 

 
102 Perinteet: ”Kuolleiden päivä”. Tieteen Kuvalehti Historia 16/2017, 38–45. 
103 Esittelyssä Kiinan muuri: ”Pitkä muuri suojasi Kiinaa valloittajilta”. Tieteen Kuvalehti Historia 
2/2018, 34–35. 



 

 37 

myös, että arki on kiinnostava teema myös ”arkielämä”-teemaan nimettyjen artikkelien 

ulkopuolella: arkisia aiheita käsitellään paljon myös myöhemmin tässä luvussa 

esittelemieni teemojen sisällä.  

 

2.1 Natsit & toinen maailmansota: kaiken takana oli Hitler 
 

 
Kuva 4. Tieteen Kuvalehti Historian vuosikerroissa 2017–2019 esiintyneet natseja ja toista 

maailmansotaa käsitelleet artikkelit teemoittain.  

 
Otsikon mukaisesti kansallissosialistit (jatkossa kansankielisempi ilmaus natsit) ja toinen 

maailmansota nousevat yhdeksi suosituimmaksi aiheeksi Tieteen Kuvalehti Historian 

sivuilla (Kuva 3.). Syitä tälle on monia, mutta yhdeksi merkityksellisimmäksi haluan 

nostaa tutkimuskirjallisuudessakin esiin nousseen teorian, jonka mukaan kolmas 

valtakunta henkilöityy johtajaansa, valtakunnankansleri ja diktaattori Adolf Hitleriin 

(1889–1945). Teorian mukaan kielteisen moralistinen ja tuomitseva suhtautuminen 

toisen maailmansodan natsi-Saksaan selittyy tarkastellessa Hitlerin valtakauden 

lopputulosta sivilisaatiomme historiassa.104 Hitleriä pidetään yhteiskunnassamme aina 

ajankohtaisena, läsnä olevana pahuuden symbolina.105 Suomalainen versio Tieteen 

Kuvalehti Historiasta ei ole kentällään yksin tämän aiheen kanssa: myös tanskalaisissa, 

kaupallisissa historialehdissä Hitler on jatkuvasti läsnä oleva hahmo.106 Hänen 

valtakaudessaan korostuu merkittävästi kaikki se, mitä pidetään pahana ja 

moraalittomana länsimaisessa kulttuurissa. Ilmiö ei ole Suomessa ainut laatuaan – natsit 

 
104 Heikkinen 2019, 93–94.  
105 Heikkinen 2019, 87. 
106 Gorbahn 2015, 325. 
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ja toinen maailmansota saavat eniten palstatilaa ja näkyvyyttä myös tanskalaisissa, että 

ruotsalaisissa historialehdissä.107 Aihe on edelleen kivulias eurooppalaisessa 

historiankirjoituksessa ja erityisesti saksalaisessa historiakulttuurissa – Saksassa on 

edelleen mahdotonta tehdä periaatteellisesti merkittäviä poliittisia päätöksiä 

huomioimatta niiden mahdollisia kosketuspintoja holokaustiin ja sen 

problematiikkaan.108 

 

Toinen maailmansota on julkaisun sivuilla todella yleinen aihe. Numerot, joissa ei ole 

käsitelty vuosia 1939-1945, jäävät määrältään vuosikerroissa 2017-2019 todella 

vähäisiksi. Ainoat numerot, joissa ei ole omaa erillistä artikkeliaan toisesta 

maailmansodasta, siihen liittyneistä henkilöistä tai sen jälkipyykistä ovat numerot 

16/2017, 17/2018 sekä 5/2019. Alaluvun alussa oleva kaavio (Kuva 4.) demonstroi 

havaintojani vuosikertojen natseja ja toista maailmansotaa käsitelleiden artikkelien 

aiheista. Kuten kaaviosta on nähtävissä, useimmat artikkelit käsittelivät sotaa 

rintamatapahtumien ja niihin johtaneiden suunnitelmien näkökulmasta, yksittäisten 

taistelujen ja sotaoperaatioiden kautta. Listausta kerätessäni havaitsin, että toinen 

maailmansota ja erityisesti natsit toimivat sivutekijöinä useissa myös aihepiirin 

ulkopuolelta kirjoitetuissa jutuissa. Lehden numeroiden alussa ja lopussa olleet, 

knoppitietoja kartuttaneet pikku-uutiset ja kysymyspalstat sisälsivät myös runsaasti 

natseihin liittyvää tematiikkaa. En kuitenkaan sisällyttänyt näitä lyhyitä tekstinpätkiä 

arvioihini teemojen yleisyydestä, sillä kyseiset tekstit olivat usein varsin kompakteja ja 

jopa popularisoidulle julkaisulle liian ”mutkat suoriksi” vetäviä.  

 

Erityisen kiinnostavaksi nousevat kuvaukset yksittäisten taisteluiden kulusta (kymmenen 

kappaletta), mutta myös useamman taistelun sotaoperaatioista (kymmenen kappaletta). 

Kauas aiheiden suosiossa eivät jää myöskään henkilöjutut (yhdeksän kappaletta), jotka 

kuvaavat useimmiten Hitlerin lähipiiriä tai vaihtoehtoisesti häntä näkyvästi vastustaneita. 

Näistä erillisinä henkilöjuttuina nousevat usein myös Hitleristä itsestään tehdyt jutut (5 

kappaletta). Tekninen osa sotaa nousee uutisoinnin aiheeksi myös suhteellisen usein 

aseiden ja sotakoneiden ominaisuuksia läpikäyvissä artikkeleissa (kuusi kappaletta). 

Pelkästään holokaustia (leirien olosuhteita tai niiden tapahtumia) kuvataan yhtä usein 

kuin sodan jälkeisiä tapahtumia (kolme kappaletta). Siviilien selviäminen ja sodan 

 
107 Popp 2015, 62. 
108 Hentilä 2001, 47. 
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vaikutus arkeen rintaman ulkopuolella tuodaan artikkelien aiheeksi pariin otteeseen 

(kaksi kappaletta). 

 

Aiheiden skaala on moninainen. Siinä missä inhimillinen kärsimys on ”aina” 

kiinnostavaa, aiheiden riittäminen jokaiseen julkaisun numeroon vaatii muutaman 

vuoden mittaiselta ajanjaksolta historiassa luovia lähestymiskulmia. Ei olekaan siis ihme, 

että jokainen lehteen nostettu artikkeli ei käsittele henkilökohtaisesti Hitleriä tai 

Normandian maihinnousua. Edes maailmansodan yhdeksi kipeimmäksi muistoksi 

noussut holokausti ei ole jokaisen artikkelin osana. Artikkeleissa käsitellään runsaasti 

muun muassa kolmannen valtakunnan kulttuuria ja yhteiskuntaa rakentaneita 

taustatekijöistä. Esimerkiksi artikkelissa ”Natsien Raamattu tuli Roomasta”109  kuvataan 

roomalaisen kulttuurin vaikutteita natsi-Saksan ihanteiden rakennusaineena. 

Artikkeleissa ei ole myöskään epätavallista kuvata ”mitä jos” -tilanteita, jotka 

toteutuessaan olisivat voineet muuttaa historian kulkua ja tehdä toisen maailmansodan 

päätöksestä toisenlaisen kuin. se, millaisena sen nyt tunnemme. Yhdeksi tällaiseksi 

skenaarioksi nostetaan Saksan yritykset päästä kiinni neuvostoliittolaiseen ”Stalinin 

öljyyn”, jonka ”piti pelastaa Hitler. 110 Useiden näiden artikkelien yhteydessä, erityisesti 

otsikkotasolla, korostuukin ”piti”-verbin käyttö: suunnitelma skenaarion toteutumiseksi 

oli laadittu, ja onnistuessaan sodan kulku olisi muuttunut. Öljyn piti pelastaa, helikopterin 

piti olla vastaus nöyryyttäviin tappioihin rintamalla.111 Verbin käyttö rakentaa oletuksen 

siitä, että juuri kyseisen yrityksen epäonnistuminen johti epäedulliseen lopputulokseen ja 

valtakunnan romahtamiseen. 

 
Kolmanteen valtakuntaan liittyvät sanankäänteet ovat paikoittain melko kärjistettyjä, ja 

yrittävät tarkoituksenmukaisesti herättää keskustelua ja mielenkiintoa aihetta kohtaan. 

Tästä esimerkkinä toimii numeron 3/2017 ensimmäisten sivujen mainos Bonnier 

Publicationsin uudesta DVD-sarjasta Natsi-Saksa: Kansallissosialistien suuri sumutus. 

Natsit ovat siis niin kiinnostavia, että aihe leviää lehden sivuilta muihin liitännäisiin 

tuotteisiin journalistisen ristiansaintamallin (“journalistic cross-financing"; kirjoittajan 

vapaa oma käännös) kautta. 112 Vaikka huomioitavaa on, että kyseessä on mainos ja siihen 

pätevät mainoksen lainalaisuudet ja tavat herättää kiinnostus, mutkia vedetään melko 

 
109 Toinen maailmansota: ”Natsien Raamattu tuli Roomasta”. Tieteen Kuvalehti Historia 5/2017, 56–59. 
110 Toinen maailmansota: ”Stalinin öljyn piti pelastaa Hitler”. Tieteen Kuvalehti Historia 11/2017, 16–27. 
111 Natsi-Saksa: ”Helikopterin piti olla Hitlerin pelastus”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2019, 32–43. 
112 Crivellari 2015, 78. 
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suoraksi iskulauseella ”He valloittivat rauhanomaisia valtioita ja surmasivat viattomia 

ihmisiä!”.113 Mainoksen (ja oletettavasti myös sen mainostaman tuotteen) tarkoitusperänä 

on rakentaa ja ylläpitää Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla tutuksi tullutta absoluuttisen 

pahan henkilöitymistä natseissa. Tämä pahuus on niin irrallista ja kiinnostavaa, että sen 

voidaan olettaa olevan kiinnostuksen aiheena lukijoille myös muissa kuin painetuissa 

medioissa. Natseista muodostaan voimakas toiseuden kohde, joka tarjoaa samaistumisen 

kohteita, joilla rajanveto pahan ja moraalittoman ”toisen” sekä hyvän itsen välillä 

mahdollistetaan.114 ”Meidän” identiteettimme rakentamiseksi riittää määritelmä siitä, että 

emme ole noita toisia. Erityisesti laajan, mutta helposti yksilöitävän natsiarmeijan 

erottaminen vastapuolelle kaikkia muita vastaan muodostuu varsin helpoksi narratiiviksi, 

kun otetaan huomioon yleisesti moraalittomina pidetyt toimet toista maailmansotaa ennen 

ja sen aikana. Tämä hyvyys-pahuus-narratiivi säteilee myös julkaisun käyttämään 

kieleen: termi ”natsi” on 2010-luvun maailmankuvassa arvolatautunut negatiiviseen 

sävyyn, ja käyttämällä kyseistä termiä julkaisu paljastaa sanattomasti tuomitsevansa 

Saksan toisen maailmansodan aikaiset toimet. 

 

Numerossa 17/2018 tuodaan esille historian tuominen lähelle ihmistä natsien kautta. 

Sivuilla mainostetaan nettitestiä nimeltä ”Historian suuri persoonallisuustesti – Oletko 

60-, 70- vai 80-prosenttisesti kuin Hitler: kyyninen vallantavoittelija?”, jonka voi tehdä 

lehden internet-sivuilla.115 Testi leikittelee otsikkonsa mukaan idealla siitä, miksi kukaan 

haluaisi olla kuin Hitler – se pyrkii herättämään lukijassa mielenkiintoa testata, onko hän 

kuinka lähellä kolmannen valtakunnan pahamaineista diktaattoria. Representaatio natsien 

samaistuttavuuden vastenmielisyydestä on voimakkaasti läsnä ja tunnistettavissa. Natsit 

ottavat klassisen antagonistin roolin, johon lukijan on helppo heijastella omaa asemaansa 

ns. ”hyvien” puolella. Suurimmalle osalle lukijoista heidän itsensä samaistuttavissa 

olevat hahmot ovat uhreja syyllisten – natsien – pahuuksille. Väkivalta ja sitä ilman 

inhimillisinä pidettyjä rajoitetta (empatia, myötätunto) harjoittavat ovat kiinnostavia.116 

Julkaisu ei peittele omaa kantaansa tekojen julmuudesta tai perustele niitä millään tavalla 

oikeutetuiksi.  

 

 
113 Mainos: Natsi-Saksa – Kansallissosialistien suuri sumutus. Tieteen Kuvalehti Historia 3/2017, 4. 
114 Tilli 2016, 130. 
115 ”Historian suuri persoonallisuustesti: historiatesti.historianet.fi.” Tieteen Kuvalehti Historia 17/2018, 
49. 
116 Gorbahn 2015, 326. 



 

 41 

Toiseen maailmansotaan ja natsien valtakauteen sijoittuvien artikkelien suosioon 

pohjoiseurooppalaisessa historiajulkaisussa löytyy monta perustelua. Yksi 

merkittävimmistä on aiheen läheisyys: kolmas valtakunta ei sijainnut kaukana toisella 

puolen maailmaa, vaan Keski-Euroopassa, nykyisessä globaalissa kulttuurissa vain 

kahden tunnin lentomatkan päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Saksalaiset ovat 

eurooppalaisessa ihmiskäsityksessä ”yksi meistä”; heidän kulttuurinsa ja arvonsa olivat 

ennen holokaustia oletettavissa samankaltaisiksi kuin omamme. Johan Galtung ja Mari 

Holm-boe Ruge ovat tutkimuksissaan liittäneet termin etnosentrisyys kuvaamaan 

kiinnostusta tapahtumiin, joihin liittyy tapahtumaa tarkastelevien omia maanmiehiä. 

Erityisen kiinnostavaksi Galtung ja Holm-boe Ruge ovat todenneet tapahtumat, jossa 

nämä maanmiehet ovat kokeneet harmia tai jopa kuolleet. Tämä perustelee myös sen, 

miksi kuvaus sodasta on usein niin karu.117 Tilannekuvaus, joka poikkeaa omasta 

arjestamme juuri sen sisältämän väkivallan ja raakuuden vuoksi, on paljon 

mielenkiintoisempaa ja sykettä nostattavampaa luettavaa kuin hiljainen, tylsä päivä 

asemasodan aikaan.  

 

Miksi aihe kuitenkin toistuu niin useasti? Vuodesta 2005118 ilmestynyt Tieteen Kuvalehti 

Historia on kuitenkin saavuttamassa jo korkeaa ikää, ja viiden aktiivisen vuoden ajan 

kestäneestä sodasta on vaikea keksiä toistuvasti uusia tulokulmia. Yksinkertaisin peruste 

tälle on kaupankäynnin perusperiaate: se myy. Julkaisu on ottanut ääneen 

lausumattomaksi missiokseen palvella kuluttajia, joille historia on juuri tätä 

mediaseksikästä veristen taisteluiden ja massatuhoaseiden kuvausta. Tästä syystä natsien 

ja toisen maailmansodan sivuaminen jokaisessa numerossa vähintään pikku-uutisen 

verran on voiton tekemiseen tähtäävälle lehdelle järkevää; annetaan kuluttajille sitä, mitä 

he toivovat. Ensimmäinen ja toinen maailmansota kiinnostavat myös niiden laajan 

levittyneisyyden vuoksi. Maailmaa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla repineet sodat 

näyttelevät roolia useassa kansallisessa historianarratiivissa.119 

 

 

  

 
117 Kinnebrock 2013, 150–151.  
118 Bonnier: Lukijaprofiili.  
119 Popp 2015, 49. 
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2.2. Antiikki: käyskentelyä oliivilehdoissa Rooman valtakunnassa 
 

 
Kuva 5. Tieteen Kuvalehti Historian vuosikerroissa 2017–2019 esiintyneet antiikkia käsitelleet 
artikkelit teemoittain.  
 
 

Käytän tässä luvussa ja tutkimuksessani yleisestikin Pekka Vartiaisen määritelmää 

antiikista, jonka kuvataan olevan ”vanhaa kreikkalais-roomalaista kulttuuria”120. Sen 

alkuvaiheena voidaan pitää aikaa, jolloin arkeologisen aineiston lisäksi antiikin 

sivilisaatioista alkoi olla olemassa suoria ja epäsuoria kirjallisia lähteitä.121 Antiikin 

Kreikka ja Rooma nähdään länsimaisen sivistyksen kehtona, alkupisteenä, josta 

sivilisaatiomme kumpuaa. Sieltä lähtöisin on kulttuuriperinteemme ja kirjallisuutemme 

sen erilaisine lajeineen.122  Tämä ikiaikaiselta tuntuva käsitys on kuitenkin lähtöisin vasta 

1700-luvun ajattelijoilta: länsimaiselle sivilisaatiolle tarvittiin taustatarina ja yhtenäinen 

historia, jonka mukaan rakentaa kulttuurista kokonaisuutta123 - vaikka ei olekaan syytä 

kiistää antiikin vaikutusta nykyisissäkään länsimaisissa kirjallisuus- tai teatterigenreissä.  

 

Käsitys on kuitenkin nykyisessä muodossaan irrottamaton osa eurooppalaisen 

kulttuuriperinnön historiaa ja asettunut paikalleen länsimaisen historiakäsityksen 

narratiivissa. Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla erityisen kiinnostavaksi ja usein 

käsitellyksi tässä osassa historiaa nousevat liki koko manner-Euroopan (ja vähän 

muuallekin) alueelle levinneen Rooman imperiumin vaiheita käsittelevät aiheet 

 
120 Vartiainen 2010, 25. 
121 Castrén 2011, 14. 
122 Vartiainen 2010, 11. 
123 Pennanen & Jouhki 2016, 16.  
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(seitsemän kappaletta). Hieman pienemmiksi, mutta silti useammin kuin kerran 

käsitellyiksi kokonaisuuksiksi nousevat myös antiikin ajan katastrofit (kolme kappaletta) 

sekä tavat ja perinteet (kolme kappaletta). Myös Antiikin Kreikka esiintyy pariin 

otteeseen (kaksi kappaletta) omana kokonaisuutenaan.  

 

Kuten kaaviosta (kuva 3.) on tulkittavissa, myös ”tunnetut henkilöt” nousee yhdeksi 

suosituimmaksi artikkeliaiheeksi antiikkiin liittyen. Kyseisellä jaottelulla tarkoitan tässä 

yhteydessä antiikkiin yhdistettäviä noteeraamisen arvoisia ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan 

olleet Rooman keisareita. Tähän luokkaan sijoittuivat niin kuuluisista filosofeista 

Platonista ja Aristoteleksesta tehdyt henkilöjutut kuin myös Aleksanteri Suurta ja hänen 

valtakauttaan käsitellyt juttu. Kyseiset henkilöt ovat muovanneet henkistä tai 

maantieteellistä Antiikkia, ja heistä tehdyissä jutuissa yhtenäisenä punaisena lankana 

onkin, että lukijalla on edes jonkinlainen pohjatieto käsitellyistä hahmoista ja heidän 

roolistaan. Siinä missä historiaan unohtuneita ”yksityishenkilöitä” käsittelevät jutut 

rakentavat henkilökuvan usein nollasta, tunnettujen hahmojen osalta joitain tällaisia 

vaiheita voidaan sivuuttaa ja heidän elämäänsä voidaan kuvata niiltä osin, mistä 

jälkipolvet heidät muistavat. Unohtamatta kuitenkaan julkaisun tyyliin sopivasti johonkin 

väliin sujautettua ”tätä et tiennyt hahmosta x” -knoppitietoa.  

 

Antiikkia käsittelevien artikkelien osalta suosittua on myös jonkun historian hämäriin 

painuneen (tai vaihtoehtoisesti kokonaan fiktiivisen, useista aikalaislähteistä 

yhdistelemällä rakennetun) hahmon seuraaminen merkittävien antiikin ajan tapahtumien 

halki. Esimerkiksi tästä nostan artikkelin, jossa roomalainen viinikauppias saapuu 

Pompeijiin, viettää siellä pari varsin normaalia päivää (mitä nyt ihmettelee hieman 

kaupungin yllä kohoavan tulivuoren murinoita) ja poistuu juuri ennen kuin Vesuvius 

hautaa kaupungin asukkaineen laavaan ja tuhkaan.124 Artikkelin päähenkilö, 

viinikauppias Marcius Porcius, on Tieteen Kuvalehti Historian lähteiden mukaan 

todellinen hahmo, mutta hänen Pompeijissa vierailunsa, bordelli- ja 

viiniravintolavierailunsa siellä ja se, pakeniko hän juuri ns. kreivin aikaan on pitkälti 

artikkelin kirjoittaneen toimittajan mielikuvituksen tuotetta.  

 

 
124 Rooman valtakunta: ”Elämä jäi kesken Pompeijissa”. Tieteen Kuvalehti Historia 13/2017, 60–67. 
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Antiikissa erityisen suosituksi aiheeksi nousee Rooman valtakunta keisareineen. Rooma 

kuvataan ihmiskunnan tuolloisen sivistyksen ylimpänä kehtona, jota kuitenkin 

ravistelivat pinnan alla toistuvat raakuudet vaikuttaen esimerkiksi keisareiden lyhyeen 

elinajanodotteeseen. Valtakunnan rajojen ulkopuolella myös tapahtui: laajeneminen liki 

koko Euroopan kokoiseksi valtakunnaksi ei tapahtunut verettömästi, ja laajentuessaan 

aina uusille alueille ikuinen kaupunki toi mukanaan tuhoa ja kuolemaa. Toisen 

puunilaissodan myötä suurimmilleen laajentunut Rooma oli aikansa poliittinen, 

taloudellinen ja ideologinen suurvalta.125 Valtakunnan mukana ei vallattu ainoastaan 

maa-alueita, vaan myös nykyisen länsimaisen kulttuurin pohjaksi muodostunut 

roomalainen sivistys levisi ympäri Eurooppaa. Roomalaisesta mytologiasta ja numeroista 

tuli yleistietoa muuallakin kuin pienellä saappaanmuotoisella niemenkärjellä 

Välimerellä. Myös käsitys roomalaisuudesta ja roomalaisuuteen liittyvistä, ihailtavista 

piirteistä tuli ihanteista ympäri nykyistä länsi-Eurooppaa.126 Roomaan liittyvissä aiheissa 

kiinnostuksen kohteena on helppo pitää sen massivisuutta ja roolia globaalin 

nykyihmisenkin silmissä valtavana voimana. Aikalaisille ikiaikaiselta vaikuttaneeseen 

Roomaan keskittyvät artikkelit ovat oletettavasti kiinnostavia, sillä niiden kautta on 

mahdollista tarkastella läpileikkausta valtakunnan varsin monisyiseen tuhoon ja kaikkiin 

siihen vaikuttaneisiin pieniinkin tekijöihin. Olisiko valtakunta voinut jatkaa 

olemassaoloaan, jos x ei olisi tapahtunut ja sen sijaan olisikin tehty y?  

 

Visuaalisuus on antiikkiin sijoittuvissa artikkeleissa yhtenäisyyttä ja tiettyjä, varsin 

eteläeurooppalaisia mielikuvia edesauttavaa. Antiikin ihmiset kuvataan usein tooga 

päällä oliivinlehvien keskuudessa aikakaudelle tyypillisissä poliksissa käyskennellen. 

Kuvat antiikin sotureista ovat usein 3D-mallinnettuja, ja niillä selvästi tehdään ero 

”tavallisten” ihmisten elämästä kertovien juttujen yhteydessä oleviin perinteisiin 

piirroksiin ja arkisia toimintoja kuvaaviin maalauksiin. Oliivipuun lehdet ja hedelmät 

rakentavat kuvaa, joka vie helposti ajatukset mukanaan Välimeren rannoille. Onkin 

kiinnostavaa, kuinka voimakkaasti julkaisu ja yleinen länsimainen historiakuva vetääkin 

näitä visuaalisia yhteyksiä. Kuollut tai entisestään hiipunut kulttuuri jää usein jälkipolvien 

mieleen vain osin. Voiko antiikkiin liittyvien mielikuvien ruokkiminen välimerellisillä 

ruokaelementeillä liittyä jollain tapaa siihen, että juuri ruoka, sen raaka-aineet ja sen 

valmistustavat ovat merkittävimpiä Antiikista nykypäivään siirtyneitä tekijöitä? Kukaan 

 
125 Castrén 2011, 302.  
126 Castrén 2011, 312–313. 
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meistä ei ole nähnyt Rooman palavan, mutta lähestulkoon kaikki meistä ovat maistaneet 

oliiviöljyä tai fetaa. Samat elementit, jotka nykyään rakentavat pohjan ”välimerelliselle 

ruokavaliolle”, ovat kulkeneet Italian alueen ihmisten mukana ihmiskunnan sivistyksen 

varhaisista vaiheista saakka.  

 
2.3. Keskiaika: absurdit tavat ja käsittämätön maailmanjärjestys 
 

Kuva 6. Tieteen Kuvalehti Historian vuosikerroissa 2017–2019 esiintyneet keskiaikaa käsitelleet 

artikkelit teemoittain. 

 

Keskiaika nähdään Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla varsin kahtiajakoisesti. 

Useimmissa jutussa korostetaan aikakauden omalaatuisia tapoja, jotka vaikuttavat 

nykyihmisen silmään todella absurdeilta. Toisaalta julkaisussa tuodaan myös esiin 

näkökulmaa, jossa keskiajassa oli paljon enemmän hyvää kuin ”yleisesti” annetaan 

ymmärtää. Keskiajan ajalliseen määrittelyyn on useita näkemyseroja.127 Käytän itse 

ajanjakson rajaamiseen Tieteen Kuvalehti Historian omaa määritelmää, jonka mukaisesti 

keskiaika on Länsi-Rooman valtakunnan romahtamisesta Amerikan löytymiseen 

sijoittuva ajanjaksoa eli vuosia 476–1492.128 Syy tämän aikarajauksen valinnalle on 

”keskiaika”-kategoriaan kuuluvien artikkelien osuminen tähän väliin ja näin ollen 

yhtenäisyyden mahdollistaminen artikkeleita keskenään verratessa. Tiivistettynä 

 
127 Vartiainen 2010, 132. 
128 ”7 syytä siihen, että keskiaika ei ollutkaan pimeä”. Tieteen Kuvalehti Historia 10/2017, 16–17.  
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keskiajan historiallinen konteksti on kuitenkin siirtymävaihe antiikin ja modernin ajan 

välillä – antiikin ihailu leimasi renessanssiaikaa, ja uudelle ajalle siirryttäessä omaksuttiin 

monia rakenteita (kuten valtio, yliopistot, kaupungit) keskiajasta.129 

 

Tieteen Kuvalehti Historian antama kuva keskiajasta on todella eurosentrinen. Lehden 

alkuperä huomioiden tämä on ymmärrettävää – on oletettavaa, että (pohjois-

)eurooppalainen lukija haluaa lukea oman kulttuuripiirinsä menneisyydestä ja siihen 

liittyneistä tapahtumista. Kiinnostavaa kuitenkin on, että oman maailmankolkkamme 

keskiaikainen historia ei nouse artikkelien aiheeksi kovinkaan usein. Sen sijaan keskeisen 

ja läntisen Euroopan tapahtumat 1000-luvun molemmin puolin ovat todella yleisiä 

artikkelien aiheita. Tämä avaa mielenkiintoisen pohdinnan siitä, kuinka paljon 

käsityksemme keskiajasta on myöhempien tulkitsijoiden rakentama, jälkipolville siirretty 

käsitys – samankaltaisesti kuin luvussa 2.2 mainittu kuvaus antiikin ajasta ja sen 

käsityksen rakentumisesta länsimaisen sivilisaation juurisyyksi ja synnyinkehdoksi. 

 

Eurosentrisyys näkyy kuitenkin myös karkeasti yleistettävästi tulkintana siitä, että 

eurooppalainen historia on ainoastaan valkoisen miehen kokemaa. Naisten, lasten ja 

vähemmistöjen historian kuvaus jää varsin vähiin. Kuvaavaa on sekin, että keskiajan 

naiset (Ranskan ja Englannin kuningashovien ulkopuolella) muina kuin vaimoina, 

tyttärinä ja kauppatavarana nostetaan esille omassa jutussaan kerran lehden kolmen 

vuosikerran aikana. ”Keskiajan vahvat naiset” -artikkelissa130 esitellään tapoja ja 

tapahtumia, joiden kautta keskiajan naiset jättivät jälkensä historiankirjoihin sekä saivat 

aikaan muutosta omassa yhteiskunnassaan. Kyseisen jutun ”yllätyksellisyyttä” ja 

sensaatiomaisuutta rakentaa yleinen populaarin historian representaatio siitä, että 

keskiajan nainen oli joko vaimo, äiti tai tytär. Historiantutkija tietää, että näin ei ollut: 

historian saatossa naiset ovat olleet aktiivisia toimijoita ihmiskunnan koko olemassaolon 

ajan, vaikka erityisesti länsimainen historia mieskeskeistä onkin. Tieteen Kuvalehti 

Historia pyrkiikin jutullaan esittelemään juuri tästä populaarista käsityksestä poikkeavia 

naisia, jotka tekivät historiaa omilla ansioillaan. Lukija, joka ei aktiivisesti seuraa 

historiantutkimuksen kenttää, voi tässä helposti luulla oppineensa jotain uutta ja 

vallankumouksellista vahvoista naisista.  

 

 
129 Vartiainen 2010, 131–132. 
130 Keskiaika: ”Keskiajan vahvat naiset”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2019, 54–57. 
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Erityisen usein keskiaikaa käsittelevissä artikkeleissa esiin nousee keskiajan arjen 

läpileikkaukset (yhdeksän kappaletta). Näiden arjen kuvausten kautta todennäköisesti 

halutaan tuoda esille ”he olivat ihan niin kuin mekin” -samaistuttamistekijää, jossa 

keskiaikaisen ihmisen ja nykyihmisen samankaltaisuutta tuodaan esille rutiineilla ja 

ajatuksilla, jotka eivät lopulta eroa omistamme kovinkaan paljoa. Toinen syy näiden 

artikkeleiden yleisyydelle on kuitenkin myös aiemmin esittämäni ajatuksen toinen 

ääripää: nykyihmisen ja keskiaikaisen ihmisen eroavaisuuksien alleviivaus korostamalla 

näiden kummallisia tapoja ja käytännön toimia. Moderni ihminen näkee parturin 

paikkana, johon mennään leikkauttamaan hiukset ja siistimään parta – keskiaikainen 

parturi teki tämän kaiken ja puhkaisi vielä paiseenkin kaupanpäälliseksi.131 Tietääkseen, 

miten kauas ihminen on tullut, on loogista haluta olla tietoinen siitä, mitä matkalla on 

tapahtunut. Näiden tapahtumien eli keskiajan ihmisen jokapäiväisen arjen kuvausten 

läpikäyminen tuo historiaa hieman lähemmäs joko samaistuttamisen tai 

vieraannuttamisen keinoin. 

 

Yhtenä suosikkiaiheena esiin nousevat Ranskan ja Englannin hovit (kuusi kappaletta), ja 

jälkimmäisestä erityisesti Henrik VIII sekä hänen useat vaimonsa. ”Historiallinen 

ongelmanratkaisu” -kategorian alla julkaistussa artikkelissa tuodaan humoristisesti esille 

Henrik VIII:n tapa kohdata ongelmiaan mestaamalla ongelman aiheuttaja – useassa 

esimerkissä tämä pahantekijä oli vaimo, joka ei ole pystynyt tuottamaan Henrikille 

miespuolista jälkeläistä. 132 Paikkansa kyllä/ei -vastauksilla etenevälle kaaviolla löytävät 

myös Henrikille vaimoja järjestänyt ministeri sekä piispa, jota Henrik ei hyväksynyt 

kirkon uudeksi johtajaksi. Tapahtumaketjun absurdius – vaimojen tappaminen ja 

jättäminen, koska nämä eivät tuottaneet Henrikille toivottua poikalasta – on 

todennäköisesti pääsyy sille, miksi juuri kyseisen kuninkaallisen parisuhdedraama 

kiinnostaa vielä vuosisatojen jälkeenkin. Onko yhteiskunta tosiaan nähnyt poikapuolisen 

jälkeläisen niin merkittävänä? Miksi Henrik VIII on nähnyt ongelman juureksi ainoastaan 

tyttöjä synnyttäneet vaimot? Tiedostan, että Henrik VIII:n valitseminen menee hieman 

yli lehden omastakin rajauksesta Henrikin eliniän painottuessa 1500-luvun alkuvuosiin. 

Tämä kuitenkin todistaa mielestäni sen, kuinka Tieteen Kuvalehti Historialle 

merkittävämmäksi nousee kuviteltujen yleisöjen oletetut kiinnostuksenkohteet kuin 

 
131 Keskiaika: ”Parturi siisti tukan ja puhkaisi paiseet”. Tieteen Kuvalehti Historia 16/2018, 34–37. 
132 Historiallinen ongelmanratkaisu: ”Ongelmanratkaisua Henrik VIII:n tyyliin”. Tieteen Kuvalehti 
Historia 3/2017, 68–69. 
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uutisoitujen aiheiden tarkka faktuaalisuus. Monet Henrikiä ja hänen vaimo-ongelmiaan 

käsittelevät artikkelit kuitenkin on teemoitettu keskiajan alle ja niissä hyödynnetään 

keskiaikaa kuvaaville artikkeleille tyypillisiä graafisia valintoja.  

 

Keskiaikaan sijoittuvien artikkelien kuvituksessa esiintyy useimmiten klassisia, 

ajankohdalle tyypillisiä piirroksia kirjojen ja alttaritaulujen kuvituksista. 

Merkkihenkilöitä, kuten edellä mainittua Henrik VIII:n komppaniaa, kuvataan usein 

heistä tehtyjen maalausten perusteella. Erityisesti Henrik VIII:sta itsestään maalattu kuva, 

jossa hän seisoo jalat harallaan käsi lanteelle koukistettuna, tulee varsin tutuksi hänen 

aikakauttaan kuvaavissa artikkeleissa. Luvussa 1.2. mainittuja kielellisiä keinoja nousee 

esiin myös tämän teeman yhteydessä. Keskiaikaista toria verrataan ”aikansa 

ostoskeskukseksi”133, eli historiaa tuodaan lähemmäksi lukijaa käyttämällä tälle itselleen 

oletettavasti tuttuja termejä – hyödyntäen jälleen kerran luvussa 1.2. mainittuja 

anakronismeja.  

 

Aihepiirin artikkeleissa nousevat esiin ajalle tyypilliset yhteiskuntarakenteet sekä 

kirkollisen ja yhteiskunnallisen elämän yhteen kietoutuminen. (Katolinen) kirkko oli 

jatkuvasti läsnä elämässä, ja hengellisestä puolesta elämässä haluttiin ja koetettiin 

taivaspaikan toivossa huolehtia. Kirkko rakensi ylikansallisia yhteyksiä saman uskonnon 

dogmeja noudattavien välillä.134  Kirkon (ja sen korkeita hallintoasemia hallussa pitävien) 

puolesta jaettiin oikeutta niin maan päällä kuin myös taivaassa.135 Kirkko vaikutti 

laajoilla yhteiskunnan osa-alueilla, ja sillä oli paikoittain vetovastuuta sielunhoidon 

lisäksi myös koulutuksesta ja sairaanhoidosta. Keskiajalla kristinuskon läsnäolo 

kuitenkin rakensi myös käsitystä länsimaailmasta ja maailmanjärjestyksestä – oli 

olemassa kristillinen (länsi-)Eurooppa sekä idän ”vääräuskoiset”, muslimit.136 Toisin 

kuin nykyisessä, länsimaalaisessa tapakristityssä uskontokulttuurissa, kirkossa ei käyty 

vain jouluisin vaan sen opetukset sekä asema olivat tavallisen ihmisen arjessa 

voimakkaasti läsnä. Uskonto rakensi myös runsaasti keskiaikaista moraalikäsitystä. Ei 

voinut olla epäselvää, ketkä olivat hyviä ja huonoja ihmisiä, kun ihmisen 

 
133 Keskiaika: ”Keskiaikainen tori oli aikansa ostoskeskus”. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2018, 30–35. 
134 Vartiainen 2010, 135. 
135 Ibidem. 
136 Pennanen & Jouhki 2016, 22. 
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kuolemanjälkeinen loppusijoituspaikka oli tulkittavissa helposti yhdeksi kirjaksi 

koostetusta kokoelmasta ohjesääntöjä.  

 
2.4. Viikingit: pesemättömät, väkivaltaiset barbaarit ja heidän juhlansa 
 

 
 
Kuva 7. Tieteen Kuvalehti Historian vuosikerroissa 2017–2019 esiintyneet viikinkejä ja viikinkiaikaa 
käsitelleet artikkelit teemoittain.  
 

Viikingit olivat vuosien 800–1000/1100 jKr. aikana elänyt joukko skandinaavisia, 

vapaiden miesten muodostamia yhteisöjä, joiden aktiivisin toiminta ja laajimmat 

elinalueet sijoittuivat Itämeren ympäristöön. Tarkkana ”alkuvuonna” viikinkiajan alulle 

pidetään vuotta 793, jolloin viikingit hyökkäsivät todistetusti ensimmäistä kertaa vieraan 

rauhallisen yhteisön kimppuun. Viikinkiyhteisöjä johtivat paikalliset johtajat, ja niissä 

vallitsi paikoittain tasa-arvo – naisilla saattoi olla omaa omaisuutta, perintöä ja oikeus 

avioeroon.137  

 

Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla viikingit luokitellaan skandinaavien esivanhemmiksi 

ja näiden roolista on löydettävissä tätä heijastelevia sävyjä. Koska Tieteen Kuvalehti 

Historia on pohjoismainen lehti, ei ole yllättävää, kuinka paljon se herkuttelee 

viikingeillä ja näiden roolilla historiassa. Kiinnostavaksi artikkeliaiheeksi nousevat niin 

viikinkikylien arki ja (ja juhla) kuin myös päälliköiden mainetta kasvattaneet taistelut. 

 
137 Dosentti Sirpa Aallon haastattelu, 19.10.2021; tarkan vuoden osalta myös Anu Lahtinen 2006, 24. 
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Arjen kuvauksissa (seitsemän kappaletta) keskitytään käsittelemään erityisesti 

viikinkikylien jokapäiväistä elämää: sen vuoden kiertoa jokaiseen vuodenaikaan 

kuuluneine tehtävineen ja velvollisuuksineen138, sen asukkaiden peseytymisrutiineja139 

sekä juhlan aiheita ja niihin liittyviä käytäntöjä140. Samankaltainen, itsestämme irrallisen 

mutta silti läheisen kulttuurin ruohonjuuritason toimintatapojen kuvausten kiinnostavuus 

on löydettävissä määrästä artikkeleja, joissa kuvataan viikinkien tapoja ja perinteitä (viisi 

kappaletta). 

 

Kiinnostavaa on Tieteen Kuvalehti Historian maalaama kuva viikinkien uskonnon 

roolista yhteiskunnassa nykyiseen länsimaiseen kristinuskoon verrattavana. 

Todellisuudessa viikinkien uskonto ei muodostanut yhtenäistä uskontoa, jolla olisi ollut 

dogmi, yhteiset riitit tai uskontunnustus – paikalliset erot uskonnon harjoittamisessa 

saattoivat olla suuria, jälkipolvien uskonperinteiden yhteen niputuksesta huolimatta.141 

Mytologia, viikinkien uskonnon pohjan muodostavine jumalkäsityksineen on kiinnostava 

ja toistuva artikkelien aihe (kuusi kappaletta). Uskontoon liittyvien aiheiden suosio 

julkaisussa näkyy myös otsikkotasolla, jossa suosituksi puolestaan nousevat yleistietoon 

saakka päässeet viikinkimytologiaan kuuluneet jumalat.  

 

Yksi syy uskonnollisen nimistön tunnettavuuteen voi toki olla myös Marvel-sarjakuvista 

tehdyt elokuvat, joissa seikkailevat muun muassa ukkosenjumala Thor ja ja tämän 

kasvattiveli, kujeilijajumala (kirjoittajan oma käännös, englanniksi ”trickster god”) Loki. 

Nämä kaksi jumalaksi nimitettyä hahmoa nousevat suuriin rooleihin useassa Marvel-

elokuvassa. Näyttelijä Chris Hemsworthin esittämä Thor esiintyy päähenkilönä kolmessa 

omassa elokuvassaan: Thor (2011)142, Thor: The Dark World (2013)143 sekä Thor: 

Ragnarök (2017)144. Omien elokuviensa lisäksi Thorin hahmo on tuotu merkittävään 

rooliin Marvelin elokuvauniversumin supersankareita yhdistävissä elokuvissa The 

Avengers (2012)145, Avengers: Age of Ultron (2015)146, Avengers: Infinity War (2018)147 

 
138 Viikinkiaika: ”Vuosi viikinkitilalla”. Tieteen Kuvalehti Historia 11/2018, 54–61. 
139 Viikinkiaika: ”Viikinkien kylpypäivä”. Tieteen Kuvalehti Historia 12/2017, 24–27. 
140 Viikingit: ”Viikinkien juhlat”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2018, 52–57. 
141 Dosentti Sirpa Aallon haastattelu, 19.10.2021 
142 Internet Movie Database: Thor. 
143 Internet Movie Databe: Thor: The Dark World. 
144 Internet Movie Database: Thor: Ragnarök. 
145 Internet Movie Database: The Avengers. 
146 Internet Movie Database: Avengers: Age of Ultron. 
147 Internet Movie Database: Avengers: Infinity War.  
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sekä Avengers: Endgame (2019)148. Tom Hiddlestonin näyttelemä Loki esiintyy kaikissa 

edellä mainituissa elokuvissa vähintäänkin antagonistisena (paikoittain jopa nk. 

pääpahiksena) hahmona, jonka mytologinen veljessuhde Thoriin kuvataan paikoittaisena 

välien lämpenemisenä aina juonen sitä vaatiessa. Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla 

puolestaan kaksikko esiintyykin liki erottamattomana osana lähes jokaista 

viikinkimytologiaa käsittelevää artikkelia, ja heistä on myös kirjoitettu omat, hahmoon 

paremmin perehdyttävät ”henkilöjutut”149. Kyseisissä artikkeleissa perehdytään 

syvemmin Lokin ja Thorin hahmojen mytologiseen taustaan ja heidät linkitetään osaksi 

oman kulttuurinsa – viikinkiajan – narratiivia. Thorin hahmon asema on vastannut yhtä 

arkipäiväistä roolia kuin Jumala tai Jeesus kristillisessä, erityisesti 

katolisessa/protestanttisessa, uskossa ja kulttuurissa.  

 

Osasyy viikinkien kiinnostavuudelle ja heidän ajankohtaisuudelleen voikin olla juuri 

nämä populaariin (eikä edes historiallisaiheiseen) viihteeseen nostetut hahmot, jotka ovat 

voineet innostaa lukijoita tai katsojia perehtymään syvemmin viikinkimytologiaan. 

Populaarin viihteen kautta kuvatut hahmot jäävät kuitenkin melko yksiulotteisiksi, ja 

heidän olemassaoloonsa liitetään helposti anakronismeja. Esimerkiksi Thor seikkailee 

omissa elokuvissaan 2010/2020-luvun Maassa, ja innostuu suuresti kahvista sekä 

rakastuu tutkijana työskentelevään naiseen. Aikakausi, josta ainoat jälkeenjääneet, 

viikinkien itsensä näkökulmasta kirjoitetut aikalaislähteet ovat pitkälti nykyihmiselle 

vaikeasti tulkittavaa riimukirjoitusta, jää tietynlaisen mystisyyden verhon taakse. 

Riimujen lisäksi ainoat kirjalliset lähteet ovat lähinnä kuvauksia muutamissa kirjallisissa 

lähteissä ja joissakin yksittäisissä arabilähteissä.150 Viikinkien kesken vallanvaihtoon 

liittyi tarinoiden mukaan usein verenvuodatusta. Valta-aseman saavuttaminen saattoi 

tarkoittaakin vain uusien vastustajien ilmenemistä sekä jatkuvaa oman kompetenssin 

todistelua.  

 

Osittain tämä maine on kehittynyt kirkonmiesten liioitelluista kuvauksista viikingeistä ja 

heidän toiminnastaan, eikä eronnut merkittävästi muiden aikalaisten oikeuskäytännöistä 

ja -käsityksistä.151 Nykyihmiselle tämä tapa jakaa oikeutta ja johtajuutta voi herättää 

 
148 Internet Movie Database: Avengers: Endgame.  
149 Thorin osalta: Viikinkiaika: ”Thor, viikinkijumalista mahtavin”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2018, 
46–49.; Lokin osalta: Viikinkiaika: ”Lokin totuutta etsimässä”. Tieteen Kuvalehti Historia 1/2018, 44–47. 
150 Dosentti Sirpa Aallon haastattelu, 19.10.2021 
151 Ibidem.  
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kummastusta. Millaisia nämä ihmiset olivat, mitä he ajattelivat päivittäin, miten heidän 

yhteiskuntansa toimi näin brutaalien ihmisten johtaessa sitä? Julkiselle keskustelulle ja 

demokratialle rakentuneen maailmanjärjestyksen oletusarvoiseksi olettavilla nykyisille 

pohjoismaisille ihmisille tämä saattaa kuulostaa todella kummalliselta. Kuitenkin valta ja 

sen jakautuminen on aina kulttuurisidonnaista, ja usein ”ruohonjuuritasolla” elävät 

tavalliset kansalaiset eivät edes kyseenalaista yhteiskunnassaan vallitsevia rakenteita. 

Heille vallan siirtyminen veristen taistelujen kautta ei ollut outoa tai poikkeuksellista - 

varsinkaan, kun se ei merkittävästi eroa muiden vastaavana aikana eläneiden 

käytännöistä.  

 

Viikingit rakentavat merkittävässä osin yhteistä pohjoismaalaista historiapohjaa. Laajoja 

alueita hallinnut ja vielä laajempia alueita ryöstöretkeillyt viikinkikulttuuri kattoi suuren 

osan Skandinavian alueesta. Tieteen Kuvalehti Historia maalaa kuvan varsin selkeän 

hierarkian alla toimineista viikinkiheimoista, jotka elivät rauhassa itsekseen ja vähemmän 

rauhassa toisten heimojen kanssa. Viikingeistä annettu kuva ei ole kovin runollinen: 

julkaisussa korostetaan harvoin viikinkien kulttuuria tai sivistyneisyyttä, vaan 

kiinnostavampi aspekti onkin näiden ”oudot jumalat”152 tai kuinka kesä oli viikingeille 

oivaa aikaa suorittaa ryöstöretki Englantiin.153 Myöskään muinaiset pohjoisen soturit 

eivät välty julkaisulle ominaiselta sensaatiohakuisuudelta. Viikinkien monipuolinen 

perimätieto sivuutetaan verta ja suolenpätkiä vilisevien kuvausten tieltä. Voiko yksi syy 

tälle olla viikinkien itsensä jättämien kirjallisten todisteiden puute? Itämeren aluetta 

tuhatluvun taitteessa hallinneet soturit pitivät hallussaan kehittynyttä käsityökulttuuria ja 

heidän suullista perimätietoaan on siirtynyt muinaisnorjalaiseen kulttuuriin muun muassa 

runojen ja saagojen muodossa.154 Täysin tämäkään ei ole peruste viikinkien historian 

väkivaltaisten osien esiin nostolle - asiakirjalähteisiin nojautuminen ei ole merkittävän 

vahvaa muissakaan julkaisussa käsitellyissä teemoissa. 

 

2.5. Suomi: vaatimattomuudella sävytettyä mutuilua 
 
Kuten edellä olevissa kappaleissa olen maininnut, Tieteen Kuvalehti Historian rakentama 

historiakäsitys on yhteiseurooppalainen. Lehden kohdeyleisö on pohjoismaalainen, ja 

yleisesti länsimaiseen kulttuuriin kuuluvat tulkinnat kulttuurin historiasta ovat myös 

 
152 Mytologia: ”Viikinkien oudot jumalat”. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2017, 56–59. 
153 Viikinkiaika: ”Kesällä ryöstöretki Englantiin”. Tieteen Kuvalehti Historia 8/2018, 26–29.  
154 Dosentti Sirpa Aallon haastattelu, 19.10.2021. 
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meidän. Suomalaisten historiaa ei niinkään sellaisenaan nosteta esille julkaisun sivuilla. 

Maailmanhistoriaa pidetään myös meidän historianamme, ja suomalaisilla tunnetaan 

olevan oikeus omaksua myös viikinkinarratiivi jaetun skandinaavisen taustamme 

ansiosta. Tähän löytyy selityspohja tutkimuskirjallisuudesta. Identiteetti rakentuu aina 

suhteessa muihin, ja me-muut-jaottelu voidaan toteuttaa myös negatiivisen toiseuden 

kautta määrittelemälle se, mitä emme ole.155 Esille voidaan nostaa esimerkiksi 

suomalaisten rooli Neuvostoliiton vastapuolena talvi- ja jatkosodassa artikkelissa, jossa 

käsitellään Neuvostoliiton kannalta relevantteja tapahtumia.156 Suomessa myös 

viholliskuvan kautta on rakennettu kansallista identiteettiä – viholliskuva onkin toiseuden 

projektio, joka lähtee itseyden määrittelystä.157 Se mitä me koemme olevamme, rakentuu 

vahvasti siitä, mitä me emme ainakaan ole.  

 

Suomalainen vahva identiteetti näkyykin usein erottautumisena muusta maailmasta. 

Pienen, noin viiden ja puolen miljoonan asukkaan maan päästessä uutisotsikoihin muualla 

maailmassa, suomalaiset rummuttavat sosiaalisessa mediassa tuttua kutsua ”torille!”. 

Onhan kyseessä sentään, jos nyt ei ainutlaatuinen, niin ainakin harvinainen tapahtuma. 

Suomalaiseen mielenmaisemaan tiivistyy oletus siitä, että omat asiat kiinnostavat harvoin 

ketään muuta kuin itseä tai omaa viiteryhmää eli toisia suomalaisia. Tämä tiivistyykin 

oivasti suomalaiseen sanontaan ”ei mua varten tartte keittää” – ei nyt minua varten 

tarvitse nähdä vaivaa, jos teet itsellesi samalla niin toki minä seurana nyt sitten kuitenkin. 

Jos meidät huomioidaan jossain merkittävissä määrin, on pakko olla kyse siitä, että 

teimme jotain aivan poikkeuksellisen oikein.  

 

Samanlainen mentaliteetti itselle tuttujen asioiden mielenkiinnottomuudesta ja yleisestä 

pessimistisestä asenteesta elämää kohtaan voidaan pitää yhtenä taustasyynä sille, miksi 

suomalainen historia ei esiinny Tieteen Kuvalehti Historian sivuilla edes sen 

suomalaisessa versiossa. Lehden päätoimitus – eikä välttämättä edes sen suomenkielinen 

toimituskunta - ei sijaitse Suomessa, ja tunnustaa omaksi kohderyhmäkseen 

todennäköisemmin lähemmin samaan kulttuuripiiriin kuuluvat skandinaaviset maat. 

Lehden toimittajien asiantuntijuus ja kiinnostus myös mitä todennäköisemmin 

muodostuu norjalaisen (ja laajemmin maailmanhistoriallisen) historiantuntemuksen 

 
155 Tilli 2016, 115–116. 
156 Toinen maailmansota:”Leningrad aiottiin näännyttää”. Tieteen Kuvalehti Historia 2/2017, 60–69. 
157 Marja Vuorisen määritelmä. Aranne 2019, 61. 
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perusteella, ja suomalainen historia – sen mielenkiintoisiltakin osin – voi jäädä unholaan 

”vahingossa”.  

 

Suomessa historiakulttuuria on määrittänyt sisällissodan jälkeisenä aikana jako 

”vastakulttuuriin”, jossa muistelun arvoiseksi koettiin sodan voittaneen valkoisen 

osapuolen historian lisäksi myös punaisten historia suullisten muistojen, 

uskomustarinoiden ja salaisten muistopaikkojen kautta.158 Aiheen edelleen olemassa 

oleva tulenarkuus näkyy myös Tieteen Kuvalehti Historian sivuilta tehtävissä 

tulkinnoissa. Esimerkiksi tästä on helppoa nostaa numerossa 2/2018 esiintyvä uutinen 

Tampereen Työväenmuseo Werstaan suurnäyttelystä. Uutisessa kerrotaan, kuinka 

  

--keisarivallan alla kasvaneesta luokkayhteiskunnasta ei päästy irti 

kivuttomasti, vaan tasa-arvon ja hyvinvointivaltion saavuttaminen vaati 

joukkovoimaa ja poliittisia päätöksiä.  

Tieteen Kuvalehti Historia 2/2018159 

 

Tasa-arvo ja hyvinvointivaltio koetaan siis positiivisina, yleisesti ottaen hyvinä asioina, 

joiden eteen tehty taistelu oli tarpeellista. Itse työväenliike kuitenkin on varsin 

polarisoitunut asia, joka jakaa mielipiteitä. 1900-luvun Suomea väritti voimakkaasti 

ihmisten ja sukujen kuuluminen joko valkoisiin tai punaisiin. Sisällissota repi maan 

kahtia 1918, ja haavoja paikattiin pitkään. Vaikutukset olivat sukupolvia ylittäviä, ja vasta 

2000-luvun lähestyessä suurinta kaunaa kantaneet alkoivat löytyä vain niminä 

vierekkäisistä hautakivistä.  

 

Suomalaisten aiheiden määrä julkaisussa ei huimaa päätä. Suomessa tapahtuvaa tai 

tapahtunutta on löydettävissä lähestulkoon jokaisesta julkaisun numerosta, mutta nämä 

ovat usein pikku-uutisia kuvaamassa ajankohtaisia tapahtumia suomalaisen 

historiantutkimuksen kentällä (usein kirjajulkaisun merkeissä) tai suomalaisten 

museoiden uutuusnäyttelyn lyhyt esittely. Suomalainen historiakenttä saa harvoin lehden 

ensimmäisillä sivuilla yhtä palstaa suurempaa tilaa. Lehden kanssa on kuitenkin tehty 

selkeitä paikallistamisyrityksiä.  Konkreettinen esimerkki tästä on jo luvussa 1.2 

esittelemäni, lehden lopussa numerosta 1/2017 numeroon 15/2018 jatkuva 

 
158 Lehtisalo 2011, 193. 
159 Uutisia: ”Vapauden museo Tampereelle”. Tieteen Kuvalehti Historia 2/2018, 8. 
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Hallitsijat/Presidentit -aukeama, jossa esitellään Suomen aluetta johtaneita henkilöitä. 

Rajaukseni alkaa numerosta 1/2017 ja esittelee ”ensimmäisenä” hallitsijana kuningatar 

Kristiinan, mutta julkaisu on todennäköisesti luodannut jo kuningatarta edeltäneesti 

valtaistunta lämmittäneitä kruunupäitä. Kun hallitsijoiden kuvaus siirtyy Venäjälle 

kronologisen vuoden ohittaessa vuosiluvun 1809, jolloin Suomen alue siirtyi Venäjän 

alaisuuteen Ruotsilta Haminan rauhassa, sarjaan ilmestyy lievää epäloogisuutta. 

Vuosiluku hyppää tällöin vuoteen 1721, jolloin Ruotsi menetti Vanhan Suomen alueen 

eli alueita kaakkoisosastaan. Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala siirtyivät tällöin Venäjälle 

ja näitä seurasi myöhemmin, vuonna 1743 Etelä-Savosta alueita.160 Kiinnostavaa on 

myös, että tästä eteenpäin juttusarja käsittelee ainoastaan Suomea ja siihen liittyviä 

asioita. On kuin lehti vihjaisi, että tässä tapahtui jonkinasteinen murros: Suomi ei ollut 

enää Ruotsin itäinen osa, mutta se ei suostunut olemaan myöskään Venäjän läntinen osa. 

Näiden kahden roolin risteymäkohdassa syntyi oletus Suomesta omana alueenaan. 

 

Suomi esiintyy myös julkaisun usean numeron alussa aukeaman kokoisina valokuvina, 

jotka on nimetty osuvasti ”Täysosumiksi” tai ”Suomi kuvissa”. Näissä visualisoineissa 

esitellään kuvia Suomen historian varrelta niin poliisin huutokaupassa olevasta Helkaman 

Jopo-polkupyörästä vuonna 1972161 kuin myös kuvaa porosta ja sotilaasta järven jäällä 

Rovaniemellä lokakuussa 1941. Suomesta esitellään snapshot-maisia kuvauksia usean 

numeron alussa. Kaikille näille yhteistä on Suomen historian tuominen lähelle lukijaa. 

Osa kuvista on jälkikäsiteltyjä ja niihin on lisätty värejä – tosin mahtuupa mukaan myös 

yksi ensimmäisistä ikinä otetuista värikuvista, aiheenaan Saimaan kanava Lappeenrannan 

kohdalta ja kuvaajanaan valokuvauksen pioneeri Sergei Prokudin-Gorskin (1863–

1944).162 Suomalaisuutta tuodaan läsnä olevaksi julkaisuun visuaalisilla valinnoilla. Lehti 

paikallistetaan ja siitä tehdään tunnistettavasti suomalainen käyttämällä suomalaisia 

valokuvia. Työtä suomalaisia viehättävän julkaisun eteen siis tehdään, mutta lehdestä on 

havaittavissa, että käytettävissä oleva materiaali paikallistamisen suhteen on melko 

standardisoitua. Tilaa suomalaisten aiheiden uutisoinnille on Uutisia-palstalla, jossa 

voidaan antaa muun muassa kirjavinkkejä tuoreisiin historia-aiheisiin kirjoihin tai 

menovinkkejä museoiden uusiin näyttelyihin. Suomea koskeviin historiateemaisiin 

 
160 Hallitsijat: ”Puolen vuoden keisari Pietari III”. Tieteen Kuvalehti Historia 15/2017, 76–77. 
161 Suomi kuvissa: Jopo poliisin huutokaupassa. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2017, 14–15. 
162 Suomi väreissä: ”Saimaan kanavan kaunein paikka”. Tieteen Kuvalehti Historia 7/2017, 12–13. 
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kysymyksiin voidaan vastata viimeisten sivujen Kysy historiasta –palstalla. Kuitenkin 

Suomen historiaa kuvaavat artikkelit jäävät hieman vähiin.  

 

Aiempi analyysini saattaa antaa vaikutelman, että Suomi esiintyy Tieteen Kuvalehden 

Historian suomennetussakin versiossa vain sivuroolissa eikä maata ja sen historiallisia 

tapahtumia pidetä artikkelien kirjoittamisen arvoisena. Suomi kuitenkin esiintyy 

artikkeleissa sekä edellä mainitun mukaisesti omilla aukeamillaan ja palstoillaan – ja 

onpa maan historiasta kirjoitettu yksi ihan ”oikea” artikkelikin. Neuvostoliiton 

hyökkäyksestä Suomeen sekä “Simunan sodaksi” nimetyn hyökkäyksen sankari Simo 

Häyhästä 30.11.1939 on kirjoitettu oma, 11 sivun mittainen artikkelinsa.163 Tämäkin 

artikkeli on norjalaisen toimituksen laatima – ainakin päätellen artikkelin alussa 

annettujen kirjoittajien nimistä - mutta käännetty sittemmin suomeksi. Artikkelin 

kuvituksesta leijonanosan muodostavat suomalaisille tutun, Puolustusvoimien kuva-

arkisto SA-kuvan valokuvakokoelman aarteet. Suomalainen historia on täynnä 

mielenkiintoisia tapahtumia ja tarinoita, mutta rajaukseni sisällä ainoa kyseistä rajattua 

historian osa-aluetta käsittelevä juttu on jälleen kerran sodista.  

 

Tämän voi toki väittää olevan tietyiltä osin jopa perusteltua: Suomen itsenäisen historian 

aikana maata ja sen kansalaisia voimakkaammin muovanneet tekijät ovat olleet sotia. 

Heti vuonna 1917 tapahtuneen itsenäistymisen jälkeen maa syöksyi kahtia repineeseen 

sisällissotaan (1918), jonka jälkeen saatiin hädin tuskin kaksikymmentä rauhallista vuotta 

ennen talvi- (1939–40) ja sitä seurannutta jatkosotaa (1941–44).164 Aktiivisten 

sotatoimien hiljettyä ja Rovaniemenkin tuhkien viilennyttyä Suomi jäi kapitalismin ja 

kommunismin välistä kylmää sotaa sotineen Neuvostoliiton etulinjaan, jonka pelossa 

sinniteltiin 1990-luvulle saakka, Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Mielikuva Suomesta 

lännen etuvartiona eli pitkään aktiivisten sotavuosien päättymisen jälkeenkin. Suomen 

voidaan sanota nousseen muiden länsimaiden silmissä pienenä länsimaista kulttuuria 

valtavaa, ikiaikaista vihollista vastaan puolustaneen altavastaajana 1900-luvun alun 

sotien aikana.165 Suomalainen on muotoutunut sodissa, ja niiden roolia – ja sikäli myös 

kiinnostavuutta – suomalaiseen historiaan perehtyneelle on vaikeaa lähteä vähättelemään. 

Toisen maailmansodan kiinnostavuus on kuitenkin myös yleiseurooppalainen ilmiö, 

 
163 Talvisota: ”Simunan sota”. Tieteen Kuvalehti Historia 18/2017, 16–27. 
164 Vuosilukujen osalta Vahtola 2017. 
165 Sihvo 2001, 51–52. 
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kuten luvussa 2.1. totesin - kiinnostaahan se tästä syystä myös täällä meillä Pohjolan 

perukoilla. 

 

Suomi mainitaan usein erilaisissa listauksissa (joita tarkastelin kappaleessa 1.3 Vertailun 

ja esimerkkien kautta) omana erikoismainintanaan. Esimerkiksi tästä voin nostaa 

numeron 3/2017 artikkelin, joka käy läpi työskentelevän väestönosan eväitä eli 

pohjoismaalaisen arkiruuan historiaa166. Suomi nousee esille erityisesti artikkelin 

loppupuolella, kun Helsinkiin Keski-Euroopasta 1910-luvulla saapuneet 

automaattiravintolat herättivät ihmetystä ja mullistivat työpaikkaruokailun. Suomi 

nostetaan esille esimerkillisestä suorituksestaan myös kouluruokailun saralla: maalle 

myönnetään artikkelissa titteli ”edelläkävijyydestä” ensimmäisenä pohjoismaana, joka 

tarjosi koululaisilleen ilmaisen lounaan koulupäivän aikana. Toisena konkreettisena 

esimerkkinä nostan esille uskonpuhdistusta käsitelleen teemanumeron 9/2017 sivut. 

Reformaatiota Suomessa käydään läpi aukeaman verran, ja erityisesti sen syyt 

suomalaisen kulttuurin kehittymiseen nousevat mielenkiinnon kohteeksi. Reformaation 

kautta tuodaan esille suomenkielisten jumalanpalvelusten rooli Suomen kirkon 

itsenäisyydessä ja kansankielisen kirjallisuuden saamisen tärkeydestä kansanopetuksen 

ja täten lukutaidon kehittymiselle.167 Jutussa tuodaan esille myös juhlapäiviä ja perinteitä, 

joita Suomessa edelleen juhlitaan huolimatta niiden katolisesta alkuperästä. Näihin 

lukeutuvat muun muassa laskiainen ja Lucia-kulkue.168 

 

Suomalaisten lisäysten kohdalla artikkeleissa on havaittavissa runsas ”ehkä”-sanojen ja 

muun ”mutuilun” käyttö. Varmuutta on hyvin vähän, joten kuvauksiin on tarpeen liittää 

termi ”ilmeisesti” tai kuvata, kuinka jostain ei ole ”varmaa tietoa”. Epävarmuutta 

aiheuttavat muun muassa uskonpuhdistuksen myötä seuranneen hävitetyn katolisen 

esineistön määrä sekä ruton levinneisyydestä ja epidemian kestosta Suomessa. Suomi 

halutaan kuitenkin linkittää osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta. Tämä on 

todennäköisesti toimitukselta todella tietoinen valinta: suomalaisia lukijoita kiinnostaa 

joka tapauksessa se, miten jokin merkittävä historiallinen tapahtuma näkyi Suomessa vai 

näkyikö lainkaan. Edes pieni hypoteettinen maininta Suomen tapahtumista tuona aikana 

 
166 Arkielämä: ”Työväen eväät: pohjoismaalaisen arkiruuan historia viikinkiajasta 1900-luvulle”. Tieteen 
Kuvalehti Historia 3/2017, 30–35. 
167 Reformaatio: ”Suomestakin tuli luterilainen”. Tieteen Kuvalehti Historia 9/2017, 32–24. 
168 Ibidem. 



 

 58 

voi tyydyttää tiedonhalun ja vahvistaa lukijan käsitystä Tieteen Kuvalehti Historiasta 

(suomalaisenkin) historiatiedon auktoriteettina. 

 

  



 

 59 

3. Loppulause 
 

Popularisoinnin kautta tuodaan akateemisen tutkimuksen tuloksia ”tavallisen” 

kansalaisen saataville kielelle, jota hän osaa lukea. Popularisoidussa tekstissä selitetään 

auki käytetyt arkikielestä poikkeavat termit ja usein myös konteksti, johon artikkelin aihe 

liittyy. Popularisoitu, kansan kielelle käännetty teksti nojaa usein oletukseen lukijoilleen 

tutuista teemoista ja näille tutuista aiheista. Sen perusteena ovat usein hyvin tunnetut 

representaatiot, jopa stereotypiat. Sen kehystämisen on tehnyt usein vuosien mittainen 

kasvaminen yhteiskuntaan, johon popularisoitu teksti tuotetaan. Tämä yhteiskunta 

kuitenkin on Tieteen Kuvalehti Historiassa maiden rajoja ylittävän laaja: lehti ilmestyy 

kotimaansa Tanskan lisäksi käännösversiona Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kaikki 

edellä mainitut ovat kuitenkin länsimaisia yhteiskuntia (huolimatta sijainnistaan 

korkealla pohjoisella pallonpuoliskolla), ja niissä ilmestyviin journalistisiin tuotteisiin, 

myös Tieteen Kuvalehti Historiaan, vaikuttavat länsimaisen journalismin lainalaisuudet. 

 

Julkaisun läpileikkaavana teemana toimii lyhyesti ja ytimekkäästi eurosentrismi. 

Pohjoismaissa tehty ja julkaistu lehti sisältää runsaasti eurooppalaiseen kulttuuriin 

liittyviä aiheita. Menneisyyden ajanjaksoja kuvataan erityisesti eurooppalaisesta 

näkökulmasta: mitä Euroopassa tapahtui antiikin tai keskiajan aikana, miten 

eurooppalainen historia on rakentunut ja mitä historiamme kertoo meistä eurooppalaisina 

ihmisinä. Kuvaukset muiden kulttuurien tapahtumista jäävät vähemmistöön ja ovatkin 

pitkälti ”erikoisjuttuja”, joissa kuvataan jotain todella poikkeuksellista ja merkittävää. 

Vaihtoehtoisesti vieraat kulttuurit esiintyvät vertailukohteina tai viitekehyksinä 

eurooppalaisen kulttuurin kehittymiselle. Lehteä voisi syyttää jopa paikoittaisesta 

eksotisoinnista: vieraiden kulttuurien historiaan keskittyvät artikkelit nojaavat 

voimakkaasti stereotypioihin.  

 

Olemassa olevien mielikuvien hyödyntäminen ja representaatioiden käyttö ei kuitenkaan 

ole julkaisussa tavatonta edes sen nk. eurooppalaisin osin. Erilaisista kulttuureista 

kertovat artikkelit kuvitetaan usein kyseisen kulttuurin yleismaailmallisesti 

tunnistettavien piirteiden kautta, olivatpa ne sitten kuvia Välimeren alueen kulttuurien 

ruuista tai antiikin ajan kulttuurien kuvauksia ruukkujen kylkeen maalattujen kuvien 

kautta. Yleistajuisena julkaisuna Tieteen Kuvalehti Historialle ensisijaista on tarjota 

lukijalle tarttumapinta, josta hän voi tunnistaa erilaisia paikkoja ja kulttuureja, ja usein 



 

 60 

nämä tarttumapinnat löydetään juuri niistä kliseistä, jotka muista kulttuureista ovat 

omaammekin siirtyneet. Jos suomalainen haluaa yllättää perheensä ja tarjota näille 

italialaista ruokaa, lautaselta löytyy usein jokin pastaruoka sekä tiramisua – onkin siis 

loogista, että tätä samaa kuvastoa käytetään myös yhteyksissä, joissa suomalaisen lukijan 

ajatukset halutaan viedä kohti kyseistä kulttuuria. Oikea, todellisuutta vastaava 

representaatio jää usein helposti omaksuttavan ja sovellettavan jalkoihin kaupallisen 

julkaisun kamppailussa palstatilasta.  

 

Kielellisten keinojen osalta julkaisu hyödyntää sensaatiohakuista sanastoa sekä 

anakronismeja niin niiden huumoriarvon kuin myös havainnollistavisarvon vuoksi. 

Kielenkäytöllisesti hyödynnetään myös erilaisia hyperbolisia ilmauksia sekä 

yllätyksellisyyttä huumorin keinona. Julkaisu pyrkii olemaan lukijalleen tämän 

”ensimmäinen” lähde uusimpaan historialliseen tutkimukseen ja eturivin paikka historian 

saatosta paljastuviin tapahtumiin. Julkaisu ei kuitenkaan syyllisty lukijan aliarviointiin: 

faktat – ovat ne sitten totta tai väritettyjä historiallisia klikkiotsikoita – tarjoillaan 

sellaisenaan eikä niitä pyritä liikaakaan yksinkertaistamaan. Julkaisu popularisoikin 

enemmänkin ”mutkia suoristavaan” tapaan, kertoen tapahtumat todenmukaisina mutta 

silottaen niistä joitakin haasteita sekä ei-niin-suoraviivaista tarinankerrontaa. Artikkelien 

kuvaukset historiallisista hahmoista ovat tarinallisia. Heidän jokainen toimintonsa, jotka 

todellisuudessa saattoivat olla hyvin harkitsemattomia ja vain sattuman kautta toimia 

yhteen toistensa kanssa, onkin jälkikerronnassa muodostunut yhtenäiseksi loogiseksi 

kokonaisuudeksi, jossa jokainen yksittäinen toiminto oli todellisuudessa perusteellisesti 

pohdittu ja harkittu.  

 

Kiinnostavaksi nousevat tabut ja myytit. Molempia näitä ympäröivät samat perusteet 

kiinnostavuudelle: mystisyys. Ensimmäisen kohdalla mystisyys syntyy aiheesta 

puhumisen kielloista tai epäsopivuudesta, jälkimmäisessä puolestaan on kyse 

epävarmuudesta liittyen myytin faktuaalisiin taustoihin. Ihmisellä on luontainen 

ominaisuus olla kiinnostunut asioista, joiden hän tietää olevan kiellettyjä tai muulla 

tavoin salattuja. Tunnistamme jonkin tiedon olevan meille ”kuulumatonta”, ja tämä 

asema kiellettynä hedelmänä tekeekin niistä vielä kiintoisampia. Samat syyt voivat olla 

peruste sille, miksi juuri brutaalit ja makaaberit kuvaukset kidutuksesta tai 

viikinkiheimojen välisistä sodista viehättävät lukijoita. Nämä tekijät yhdistettynä 

rakentavat myös nykyistä true crime -podcastien ja -kirjallisuuden suosiota: nämä asiat 
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ovat kuuluneet aiemmin vaan rajatulle joukolle ihmisiä (tämän esimerkin yhteydessä 

poliisit), mutta nyt kuka tahansa saa oppia niistä ja ihmetellä, kuinka tällaista on voinut 

tapahtua. Jostain kuitenkin kumpuaa myös kuvotuksen ja kiinnostuksen välisen 

rajapinnan kutkuttelu – sekä lukijan että artikkelien laatijan näkökulmasta.  

 

Ei ole kummallista, että tabunkaltaiseen asemaan päässyt toisen maailmansodan aikaisen 

Saksan natsihallinto onkin suosittu aihe julkaisussa. Liittyyhän juuri kolmanteen 

valtakuntaan merkittäviä paneurooppalaisia kipukohtia ja edelleen elossa olevien 

kansojen laajoja kansanmurhia. Edellä mainituissa eurosentrismin ja tabujen käsitteissä 

yhdistyvätkin natsien ja toisen maailmansodan suosion yksi osasyistä. Huolimatta sen 

traumaattisesta vaikutuksesta eurooppalaiseen kulttuuriin, aihe on polarisoiva ja jakaa 

mielipiteitä. Ilmeneehän tämä jo oikeiston ja sen ääripään uusnatsien nousussa viime 

vuosien poliittisella kentällä myös nykyajan Euroopassa. Toinen syy aiheen suureen 

suosioon onkin juuri sen läheisyys: natsien toteuttamat kauheudet ja kolmannen 

valtakunnan läsnäolo muodostaa merkittävän vaiheen eurooppalaisessa historiassa. 

Aihetta on helppo tuoda lähelle itseä, kun hirveydet eivät ole tapahtuneet ”jossain tuolla 

kaukana” vaan Saksassa, maassa, johon pääsi (koronapandemiaa edeltäneenä aikana) 

matkustamaan halvalla ja helposti vaikkapa viikonlopun ajaksi. 

 

Muut julkaisussa selkeästi esiin nousevat teemat, joiksi tutkimuksessani luin antiikin, 

keskiajan ja viikinkiajan, nostavat artikkeleissaan esiin sekä teemojen tunnettuja, 

varmasti kiinnostavia aiheita (kuten antiikissa Rooman keisarit) että oletetulle lukijalle 

harvinaisempia aiheita, kuten viikinkikylien vuosikiertoa. Tässäkin on mitä 

todennäköisimmin tehty tietoisia valintoja toimituskunnassa: viikinkiaiheiset jutut 

kiinnostavat aina, joten ehkä lukijaa voisi kiinnostaa perehtyä viikinkien maailmaan myös 

muuta kautta kuin ainoastaan kuvauksilla heimojen välisistä verisistä yhteenotoista.   

 

Lehteä selailemalla yhteyksiä Suomeen ei tarvitse hakea suurennuslasin kanssa, mutta 

niiden määrä ei ole merkittävän suuri. Suomea tai suomalaisia aiheita käsitellään lähinnä 

pikku-uutisten muodossa. Yleensä nämä uutiset avaavatkin suomalaista tuoreen 

historiantutkimuksen kenttää raikkaalla tavalla. Kyseinen tehtävä jää usein akateemisten 

historiaverkostojen harteille ulosvälitettäväksi, mutta usein se jää oman verkkonsa sisälle. 

Kaupallistetut, kirjakauppoihin ja kirjastoihin kansien välissä päätyneet tutkimukset 

pääsevät otsikoihin, jos niiden aihe on riittävän mediaseksikäs ja liittyy vaikkapa 
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ajankohtaiseen tai vaihtokohtaisesti ajattomaan (esimerkiksi Suomen tunnetuimpiin 

kuuluva murhamysteeri uhrinaan Kyllikki Saari ja muut suomalaisen historian havinassa 

tapahtuneet mysteerit) aiheeseen. Pikku-uutisten varjopuolena on niiden vaikuttaminen 

mainokselta: museoiden uusien näyttelyjen esittelyn ohessa harvemmin mainitaan 

näyttelystä teeman lisäksi muuta kuin merkittävin esine, kirjojen esittelyn yhteydessä 

muistetaan mainita OVH (ohjevähittäishinta). 

 

Tutkimukseni ei ole millään kriteereillä ensimmäinen katsaus populaarin 

historiantutkimuksen maailmaan. Graduni aiempana tutkimuksena käyttämäni Juha 

Karjalaisen pro gradu on esimerkki omani kanssa vastaavan kaltaisesta läpileikkauksesta 

akateemisen historiantutkimuksen alan ulkopuoliselle suunnatusta, journalistisia keinoja 

hyödyntävästä historiasta viestimisestä. Aihetta, kansantajuisen historian välittämistä 

maallikoille, on tutkittu myös muista näkökulmista: jokainen oppikirja-aineistoihin 

perustuva opinnäytetyö tarkastelee samoja problematiikkoja. Jatkona omalle 

tutkimukselleni näkisin syvemmän sukelluksen Tieteen Kuvalehti Historian visuaaliseen 

puoleen sekä sen välittämiin viesteihin ja merkityksiin: koen itse vasta raapaisseeni tältä 

osin pintaa, jonka alla velloo laajoja mahdollisuuksia tulkintoihin niin viestintä- kuin 

taidehistoriankin tutkimuksen kentillä. Realistinen jatkotarkastelun kohde olisi myös 

Tieteen Kuvalehti Historian vertailu sisarjulkaisuisiinsa muissa pohjoismaissa sekä 

mahdollisten maakohtaisten erojen taustasyiden pohdinta.  
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