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sen mielikuvituksen laajentamis-
ta. Ihmisten erottaminen toisistaan 
edistää kuvittelun kaventumista, 
kohtaaminen kun mahdollistaa yk-
silöiden näkemisen samaan ai-
kaan erityislaatuisina ja osana uni-
versaalia ”meitä”. 

Emcken teos on kipeän ajan-
kohtainen tämän päivän Euroo-
passa, missä ihmisten välille on 
tuotettu vihamielisiä kuiluja. Mo-
net vähemmistöt joutuvat elämään 
hirviömäisen ja näkymättömän vä-
litilassa, joka tarjoaa rehevän kas-
vualustan vihalle. 

JOHANNA VUORELMA 
Kirjoittaja on yliopistonlehtori Helsingin 
yliopiston Eurooppa-tutkimuksen kes-
kuksessa. Vuorelma toimii Politiikasta.fi-
verkkolehden päätoimittajana. 

  

Suomenhevonen tutulla 
uralla

Sari Savikko: Suomenhevonen. 
Isänmaata rakentamassa ja 
puolustamassa. Amanita 2017.

Topelius ylisti Maamme kirjassaan 
suomalaista hevosta. Hän piti sitä 
sinnikkäänä, luotettavana ja työ-
teliäänä kumppanina arjen töissä. 
Se tyytyi vähään ja sen ominaisuu-
det muistuttivat suomalaista ko-
timaata ja kansaa. Hyvin hoidet-
tu hevonen oli ”verrattoman kallis 
liittolainen”, mutta kiusattuna se 
kykeni itsepäiseen vastarintaan 
siinä missä isäntänsäkin. Vertaus-
kuvillaan Topelius puki sanoik-
si hevosen identiteettipoliittisen 
merkityksen Suomen kansallises-
sa historiassa.

Yksi topeliaanisen ajatte-
lun tuotoksista oli suomenhevo-
sen kantakirja, jonka autonomi-
nen senaatti avasi vuonna 1907. 
Määräyk sellä perustettiin suoma-

laisille oma hevosrotu, suomen-
hevonen, jonka puhdasrotuisuutta 
jalostettiin ja valvottiin tämän re-
kisterin avulla. Määräyksen ajoitus 
ja sanamuodot kertovat kansallis-
mielisistä motiiveista, joilla koros-
tettiin kansakunnan erityisyyttä 
ja puhdistettiin suomalaista verta 
vieraista vaikutteista.

Itsenäisen Suomen alkuvuosi-
kymmeninä hevonen oli välttämä-
tön työjuhta ja liikenneväline. Pel-
toa raivattiin, maata muokattiin ja 
metsiä hakattiin kasvavan väes-
tön ruokkimiseksi ja teollisuustuo-
tannon tarpeisiin. Huomattava osa 
liikenteestä ja tavarankuljetuksis-
ta hoidettiin lihasvoimin köyhässä 
sodan runtelemassa maassa, jon-
ka koneellistuminen ja motorisoi-
tuminen vasta käynnistyivät. He-
vonen kuljetti tavaraa, postia ja 
ihmisiä teillä, joista monet oli ra-
kennettu kavioliikennettä varten.

Hyvä hevonen antoi elannon ja 
korotti isäntänsä sosiaalista ase-
maa. Työn ohella hevosilla ajet-
tiin kilpaa, ja voittajia arvostettiin. 
Toiminta institutionalisoitui, kun 
ensimmäiset totoravit saatiin jär-
jestettyä Pohjoissataman jäällä 
Helsingissä vuonna 1928, pian he-
vosvedonlyönnin laillistamisen jäl-
keen. Parhaat juoksijat jättivät jäl-
kensä hevoskantaan siitoksessa 
ja taiteeseen muun muassa Anton 
Ravander-Rauaksen veistoksissa. 
Varsinkin pientiloilla hevonen oli 
perheenjäsen, joka teki pitkää päi-
vää pellolla ja metsässä rinta rin-
nan muun talonväen kanssa.

Köyhän valtion puolustusky-
ky oli 1930-luvulla hevosen varas-
sa. Konfliktin uhatessa maan hevo-
set laskettiin ja aikuiset työkykyiset 
ruunat ja tammat määrättiin pal-
velukseen sodan syttyessä. Hevo-
senotto järjestettiin alueittain, ja 
saman seudun miehet ja hevoset 
palvelivat yhdessä mahdollisuuksi-
en mukaan. Sodassa hevosella oli 
kriittinen asema niin kaluston kul-
jetuksessa, joukkojen huollossa, 
tiedustelussa ja sissioperaatioissa 
kuin väestön evakuoinnissakin.

Kengittäjät, eläinlääkärit ja he-
vossairaaloiden ”konilotat” vaali-
vat hevosten terveyttä ja hoitivat 

niiden sairauksia ja vammoja ka-
ruissa oloissa. Sodan arjessa he-
vosen toimintakyvyn ratkaisi kui-
tenkin tavallinen hevosmies, jonka 
taidot ja kiinnostus näkyivät hevo-
sen kunnossa. Taitavat, empaat-
tiset ajurit säästivät ja huolsivat 
hevosiaan aina tilaisuuden tul-
len ja kirjoittivat niiden kuulumi-
sista kotirintamalle. Sota kuitenkin 
vei tuhansien hevosten hengen ja 
traumatisoi monet hengissä sel-
vinneistä.

Sotien jälkeen maan hevos-
kanta saavutti huippunsa, miltei 
409 000 yksilöä. Lähes kaikki oli-
vat suomenhevosia. 1950-luvun 
edetessä maan tuotantoraken-
ne kuitenkin muuttui, tuotanto ja 
liikenne koneellistuivat ja kansa 
kaupungistui. Työhevosesta tuli 
vanhanaikainen, tarpeeton ja kus-
tannustehoton. Teuraaksi joutui 
jopa pikkuvarsoja, ja muutamassa 
vuosikymmenessä suomenhevos-
ten määrä romahti. Pohjalukema 
saavutettiin vuonna 1987, jolloin 
jäljellä oli 14 100 suomenhevosta.

Suomenhevonen on monipuo-
lisena yleisrotuna kuitenkin löy-
tänyt uusia tehtäviä. Valtaosa 
nykypäivän vajaasta 20 000 suo-
menhevosesta on raviurheilijoita, 
ja suomenratsuharrastus laajenee. 
Uutta työtä on löytynyt myös te-
rapian, elämysten tuotteistamisen 
ja jonkin verran matkailun piiris-
tä. Rotua on alettu arvostaa uudel-
la tavalla myös biodiversiteetin ja 
kansallisen omaleimaisuuden nä-
kökulmista.

Uusin kehitys jää tietokirjaili-
ja Sari Savikon kirjassa vähäisel-
le käsittelylle. Sujuvassa tekstis-
sä päähuomio on suomenhevosen 
sota- sekä maa- ja metsätalous-
historiassa, vaikka kirjalla kunni-
oitetaan kansallisroduksi nimetyn 
hevosen koko 110-vuotiasta tai-
valta kantakirjan perustamises-
ta itsenäistymisen juhlavuoteen. 
Painotus havainnollistaa suomen-
hevoseen nykyäänkin liittyvää 
kansallisromantiikkaa ja sitä, mistä 
aiheista on saatavilla eniten tutki-
muksia ja muuta aineistoa.

Joitakin avauksia lukuun otta-
matta suomenhevosen uusi talous 
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ja työ yhteiskunnassa tunnetaan 
yhä huonosti. Sotahistorian sin-
nikkään kertaamisen ja agraariyh-
teiskunnan töissä perinnevaljais-
sa esiintyvien liinaharjojen valossa 
monikäyttöinen suomenhevonen 
näyttäytyy jopa historiansa vanki-
na. Yksin tässä riittäisi tutkittavaa, 
kun ihmisen ja eläimen suhde on 
yhä monipuolisemman kiinnostuk-
sen kohteena yhteiskunta- ja hu-
manistisissa tieteissä myös Suo-
messa.

Menneiden saavutusten ko-
rostaminen aiheuttaa imagolli-
sia rasitteita asetelmassa, jossa 
Suomen hevoskanta on kansain-
välistynyt. Suomenhevosia on va-
jaat 20 000, mutta se edustaa 
enää neljännestä koko hevoskan-
nasta. Tutkittavaa riittäisikin vaik-
kapa ”vanhanaikaisuuden” ja 
”kansallisuuden” mielikuvien suh-
teesta Suomen rajojen avautumi-
seen. Samalla hitaasti kehittyvä 
ja pitkäikäinen kylmäverirotu he-
rättää uudenlaista kiinnostusta 
kohtuullistamisen, elämänrytmin 
hidastamisen ja paikallisuuden ko-
rostamisen ruumiillistumana muun 
muassa kaupunkilaisten ratsuhar-
rastajanaisten keskuudessa.

Sotahistoriaa ja maa- ja metsä-
taloustyötä korostava runsas kuvi-
tus houkuttelee kirjan pariin. Mus-
tavalkovalokuvien lisäksi mukana 
on kansakoulujen opetustauluja, 
akvarelleja, puupiirroksia ja he-
vosnäyttelyiden kunniakirjoja. Va-
lokuvat hevosen työtehtävistä ja 
sotataipaleelta on koottu museoi-
den ja kuvapalveluiden arkistoista. 
Osa kuvista on katseltavissa myös 
netissä SA-kuvan maksuttomassa 
kuvapalvelussa ja aiemmissa suo-
menhevosen sotataipaleesta ker-
tovissa kirjoissa.

PAULIINA RAENTO
Kirjoittaja on aluetieteen professori ja 
rahapelitutkimuksen dosentti Tampe-
reen yliopistossa.

Tieteen huumorista ja 
kummallisuuksista

Glen Wright: Academia Obscura 
– The hidden silly side of higher 
education. Unbound 2018.

Miten Star Wars -elokuvia voidaan 
lähestyä tieteellisen tutkimuk-
sen näkökulmasta? Miten toden-
näköistä on, että seisovat lehmät 
käyvät pian makuulleen? Nämä ja 
useat muut vähemmän vakavat ai-
hepiirit saavat huomiota esikois-
tietokirjailija Glen Wrightin Aca-
demia Obscura -teoksessa. Kirja 
on läpileikkaus tieteen ja korkean 
koulutuksen norsunluutorniin huu-
morin ja kummallisuuksien näkö-
kulmista. Teoksen kirjoittaja, Glen 
Wright, on tohtoriopiskelija, joka 
viivytteli väitöskirjansa työstämi-
sessä, koska halusi käyttää aikaa 
tutustuakseen tieteen ”pimeään 
puoleen” ja sen lukemattomiin ku-
riositeetteihin. 

Kirjan syntytarina on mielen-
kiintoinen ja harvinainen. Se on 
täysin lukijoidensa rahoittama. Kir-
jan julkaisija esittelee verkkosivuil-
laan kirjailijoiden ideoita, joita he 
haluaisivat toteuttaa yhdessä luki-
joiden kanssa. Kiinnostuneet voi-
vat sitten rahoittaa haluamiaan 
projekteja. Kirjailijat saavat samal-
la teoksistaan myös normaalia rei-
lumman korvauksen, sillä kirjan 
tuotosta puolet menee sen kirjoit-
tajalle. Tämä teos on Wrightin pyr-
kimys tuoda valoa yksinäiseen ja 
ilottomaan tieteen tekemiseen.

Huumorin kaksijakoisuus
Wrightin mielestä huumorilla on 
tiedemaailmassa kaksijakoinen 

suhde. Hän jakaa tuon suhteen 
karkeasti kahteen koulukuntaan. 
Toinen koulukunta ei salli tietees-
sä minkäänlaista huumoria, kun 
taas toisen koulukunnan mielestä 
kaikki voisivat vähän löysätä ja ot-
taa rennommin. 

Rahoituskampanjan aikaan 
Wright sai eräältä huolestuneel-
ta tutkijalta sähköpostia, jossa il-
maistiin, että aikomus vitsailla 
tärkeillä asioilla saattaa vaaran-
taa hänen elämäntyönsä. Tieteen 
maailmasta löytyy silti paljon huu-
moria ja sille on tilauksensa. Yksi 
tunnetuimmista esimerkeistä, jois-
ta Wright kirjassaan kertoo, on 
niin kutsuttu Huumori-Nobel-pal-
kinto, jotka jaetaan vuosittain tut-
kimuksille, jotka saavat ihmiset 
nauramaan ja miettimään. Tä-
män palkinnon saajiksi ehdote-
taan vuosittain jo yli 9 000 saajaa 
ja tutkimusta.

Kirjailija on jakanut kirjan kym-
meneen eri osioon. Niiden kan-
taviksi teemoiksi on valikoitunut 
viime vuosina tiedemaailmaa pal-
jon puhuttaneet ilmiöt. Puolet kir-
jan sisällöstä on pyhitetty kolmelle 
teemalle: julkaisemiselle, aka-
teemiselle julkaisemiselle sekä 
kirjoittamiselle. Opettamiseen, 
impaktilukuihin ja tutkimuksen vai-
kuttavuuteen liittyvää huumoria 
esitellään runsaasti. Kirjan loppu-
puoli keskittyy tutkimuksen po-
pularisoimisen hauskuuksiin ja 
varjopuoliin Twitterissä ja kong-
resseissa. Ihan kirjan lopussa on 
vielä katsaus eläinten roolista tie-
teessä, johtopäätökset sekä kirjan 
vertaisarvioinnin kaksi lausuntoa.

Julkaise tai unohdu
Jatkuva julkaisujen tuottaminen 
on kirjailijan mukaan akateemi-
sen maailman mantra, kirous sekä 
pääasiallinen syy sen olemassa 
ololle. Akateemisissa julkaisuis-
sa käytetään paljon vaikeita ja kli-
seisiä ilmaisuja lukijoiden houkut-
telemiseksi. Erityisesti artikkelien 
nimissä käytetään paljon elokuva-
viittauksia ja niitä Wright listaakin 
laajasti. Hän on kaivanut esiin tut-
kimuksia, jotka ovat muun muassa 
selvittäneet kliseisten ilmaisujen 


