
TAMMI OPPIMATERIAALIT60

AINEISTO 21

Nykyisen Suomen maa-alaa
alettiin asuttaa jääkauden jälkeen n.
8300-luvulta eaa eteenpäin (Asko-
lan ja Suomusjärven kulttuurit).
Väestöä saapui hitaasti useilta
suunnilta, mm. Länsi-Norjasta,
idästä ja Itä-Baltiasta. Pronssikau-
delle tultaessa populaatio oli jo ja-
kaantunut heimoihin, joista yhtä ei
kuitenkaan ole historiankirjoituk-
sessa laskettu ”suomalaiseksi” vaan
päinvastoin, erityisesti 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä tutkittu ant-
ropologien toimesta ja anatomisilla
kallonmittauksilla, jotta saataisiin
sen epäsuomalaisuus todistetuksi.

 Tämän saamelaisina tunnetun
heimon kulttuuri edusti kuitenkin
monessa suhteessa alkuperäisem-
pää, aikoinaan kaikkialla maamme
alueella vaikuttanutta, siidajärjes-
telmään perustunutta nomadista
elämänmuotoa.

Nykyään olemme 85 prosentti-
sesti evankelis-luterilaisia kristitty-
jä (v. 1998). Varhaisempi suomalai-
nen uskonnollisuus perustui ani-
mistisiin ja myöhemmin shamanis-
tisiin perinteisiin. Kristinusko tuli
tänne sekä idän bysanttisesta suu-
riruhtinaskunnasta että Rooman
kirkkokunnasta Ruotsin valtakun-
nan kautta ristiretkien ja pakkokas-
tamisten voimalla. Katolilaisuus
vaihtui luterilaisuudeksi saksalaisen
kulttuuripiirin vaikutuksella, lisää
valtaa hamunneen Ruotsin kunin-
kaan Kustaa Vaasan kääntymyksel-
lä, piispa Martti Skytten ja Saksas-
sa Wittenbergissa opissa käyneen
MikaelAgricolan välityksellä.

Suomen kielestä ja sen ”oikeas-
ta” historiasta on käyty myös useita
tulkintakiistoja. Saamesta sen kat-
sotaan erkaantuneen 2000-luvulla
eaa, mutta murrevariaatiot ovat ol-
leet pitkään niin suuria, että oletus
yhdestä suomen kielestä tuottaa
hankaluuksia. Vaikutteita omak-

suttiin runsaasti niin idästä, Baltti-
asta kuin germaanisistakin lähteis-
tä. Kirjakieltä – joka on vain viiti-
sensataa vuotta vanha – tuotettiin
aluksi lounaisista murteista Agri-
colan aikana ja kansallisromantti-
sessa hengessä myöhemmin muo-
kattiin itäisten murteiden mukai-
seksi.

Jos perinteiseen tapaan ajatel-
laan ”kansan” oman kulttuurisen
yhtenäisyyden tärkeimmiksi raken-
nusaineiksi yhteinen etninen taus-
ta, kieli ja katsomusperinne, niin on
helppo havaita, miten jokaisessa
näistä ”suomalaisuuden” alkuperäi-
syys ja yhtenäisyys on monikerrok-
sisten, enemmän tai vähemmän
tarkoituksellisten tulkintojen ja
tuottamisten tulosta, eikä etnisestä
identiteetistä tai kulttuurisesta al-
kuperästä vallitse vieläkään mitään
yksimielisyyttä. Se, mikä tänään
koetaan ”suomalaiseksi”, näyttää-
kin tarkemmassa katsannossa ole-
van sekoitus aineksista, joissa ei al-
kuperäisesti voida nähdä mitään
”erityisesti suomalaiseksi” nimettä-
vää. Sanottu koskee myös moder-
nin yhteiskunnan juuria, taloutta,
politiikkaa, sivistyselämää ja kult-
tuuria.

Kaupunkikulttuuri tuli vähitel-
len Ruotsista, Keski-Euroopasta ja
Venäjältä. Oikeuskäytännöt asetet-
tiin luonnollisesti Ruotsin valta-
kunnan yleisen mallin mukaisesti,
byrokratia ja hallintokäytännöt
ovat osin vieläkin perintöä Venäjän
vallan ajalta. Teollisuuden ja kau-
pan perustan loivat muualta tulleet
pioneerit (etenkin ruotsalaiset ja
brittiläiset yrittäjät), joiden nimiä ei
nykysuomalainenkaan voi välttää
näkemästä: ruotsalaiset patruunat
loivat metalliteollisuuden perusta-
malla mm. Billnäsin, Fiskarsin ja
Högforsin ruukkialueet, muista

yrittäjistä nimeltä mainittakoon
esim. skotlantilaisen Finlaysonin
työnjatkaja, ruotsalaislähtöinen
pietarilaistunut Nottbäck (tekstiili-
teollisuus), saksalaissukuinen ruot-
salainen Kauffmann (tekstiiliteol-
lisuus, Tampella), englantilainen
Crichton (telakkateollisuus), norja-
laiset Hans Gutzeit (sahateolli-
suus) ja Daniel Nyblin (valoku-
vaus), saksalainen Hackmanien
suku (terästeollisuus), saksalainen
G. F. Stockmann, venäläinen
Nikolai Sinebrychoff, ranskalais-
venäläinen Karl Fazer, saksalainen
Gustav Paulig jne.

Aatelissuvuista oli esimerkiksi
1800-luvun alussa lähes puolet
Ruotsista 1700-luvulla tänne
muuttaneita. Suomalaisen kirjalli-
suuden ja kansallisen kulttuurin,
tieteen, taiteen ja sivistyselämän
perustan loivat ruotsalaisen sivisty-
neistön ja yliopistosukujen kanta-
joukon perilliset, jotka pitkään on-
nistuivat säilyttämään oman eri-
tyisasemansa Turun akatemian ym-
pärillä. Yhä 1800-luvulla Turun ro-
mantiikan edustajat, suomalaisuu-
den juhlitut pioneerit, Arwidsson,
Runeberg, Lönnrot, Snellman ja
kumppanit ovat kulttuuriselta
identiteetiltään suomalaisia vain jos
tuo sana ymmärretään nykyistä sisä-
suomalaista arkiymmärrystä laajem-
massa muodossa. Pietarissa opis-
kellut saksalainen Engel on histo-
riallisesti merkittävimpiä asema-
kaava- ja rakennusarkkitehtejam-
me. Maamme-laulun sävel saatiin
saksalaiselta Fredrik Paciukselta
jne.

(Ote artikkelista T. Tomperi
”Kasvu itsenäisyyteen maailman-
kulttuurissa”, teoksessa M. Lahti-
nen (toim.) Henkinen itsenäisyys.)
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