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Draaman kaarella – opetusmenetelmällisiä 
jännitteitä historian opetukseen
Kleio oli yksi antiikin Kreikan Apollo-jumalan runottarista, muusista, jonka tehtävänä oli valvoa ja pi-
tää huolta historian kirjoittamisesta ja kerronnasta. Antiikin aikaan historian tehtävänä ei ollut kertoa 
totuutta, vaan tarina, joka oli sopiva kerrottavaksi yhteisön koossapitämisen tai vallan vahvistamisen 
näkökulmasta. Lukija voi tuumia, kuinka relevantti näkemys historiasta tämä on edelleen, mutta aina-
kin se, mitä kaikkea historia pitää sisällään ja mitä se tarkoittaa, on laajentunut sitten antiikin Kreikan. 
Tämä runsaus näkyy selkeästi myös suomalaisen kouluopetuksen historian tavoitteissa. Sen lisäksi, että 
koulussa edelleen opiskellaan Suomen ja maailman historian keskeisiä sisältöjä, korostuu historian op-
pimisessa sekä pyrkimys ymmärtää historiallista tietoa, kuten lähteiden tulkitsemista ja niihin liitettyjä 
merkityksiä, että pyrkimys tukea oppilaita aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisessa. 

Kiteytettynä historian opetuksen muutos tarkoittaa 
sitä, että yhden pergamenttikääröön sopivaksi kat-
sotun tarinan ylös merkitsemisestä on siirrytty pyrki-
mykseen tuoda opetukseen mahdollisimman paljon 
eri tarinoita, näkökulmia ja kokemuksia, jotta histo-
rian moninaisuus ja asioiden toisin näkeminen tulisi 
esiin. Nykyisin myös korostetaan mahdollisimman 
autenttista, historiassa eläneiden ihmisten ääntä, jol-
loin oppilaat tutkivat menneisyyden lähteiden avulla 
historiaa eli ihmisten elämää menneisyydessä. Tari-
noilla on siis edelleen kysyntää, vaikka näkökulma ny-
kyopetuksessa on toinen kuin antiikin Kreikassa. Tässä 
jutussa esittelemme, millaisia draamallisia, kokeelli-
sia tutkimusmatkoja olemme tehneet osana Suomen 
akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Kohti tie-
donalakohtaista ajattelua lukiossa. Historian tekstitai-
tojen hallinta, oppiminen ja arviointi (HisLit). Erityinen 
näkökulmamme on siten tekstitaitojen oppimisessa, 
joilla tiivistetysti tarkoitetaan kykyä analysoida ja tul-
kita historiallisia lähteitä.

Draaman ja historian opetuksen suhde
Kuten Kleion asema antiikin runottarien joukossa 
osoittaa, historialla on lähtökohtaisesti suhde fik-
tioon. Historian kerrontaperinne ei muodostunut 
aluksi kriittisen tutkimisen vaan valitun näkökulman 

kautta. Tämä jännite on edelleen olemassa, ja näkyy 
historiakulttuurissa siinä, että tietyillä historiallisil-
la fiktioilla on merkittävä asema historiakäsityksen 
muodostumisessa. Tällaisia ovat olleet muun muassa 
Väinö Linnan teokset Täällä pohjantähden alla sekä 
Tuntematon sotilas, joiden muodostama historiakuva 
on vahvasti vaikuttanut käsityksiin Suomen historias-
ta 1800-luvun lopulta jatkosotaan. 

Draamalla, ja eläytymisellä laajemmin, on eri-
tyinen asema historian opetuksessa. Historiallisella 
empatialla tarkoitetaan kykyä eläytyä menneisyydes-
sä eläneen ihmisen asemaan ja ymmärtää ihmistä ja 
hänen ympäristöään (kontekstia). Se perustuu ajatuk-
seen lapsen vahvuuden, kuvittelun, hyödyntämisestä 
oppimisprosessissa. Historiallisen tiedon konstruointi 
on vaikea kognitiivinen prosessi ja historiallisen empa-
tian pelkistetyn ajatuksen ”tätä ei tapahtunut, mutta 
olisi voinut” on havaittu edistävän historiallisen ajatte-
lun kehittymistä. Tyypillinen esimerkki historiallisesta 
empatiasta on draamallinen simulaatiotilanne, jossa 
pyritään ymmärtämään esimerkiksi eri osapuolten nä-
kökulmia jossakin historiallisessa tilanteessa. Konk-
reettisesti tällainen harjoitus voisi olla esimerkiksi eri 
taustoista tulevien ihmisten tapaaminen 20.1.1918 
Helsingin rautatieasemalla, junalaiturilla, jossa he 
odottavat samaa junaa. Joku henkilöistä aloittaa 
keskustelun. Oppilas saa roolin, johon hän perehtyy 
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aluksi, ja pohtii ensimmäistä keskustelunaihetta, joka 
voisi koskea suojeluskuntalaisten toimintaa järjestyk-
senvalvonnassa. Ensimmäisen keskustelun jälkeen 
prosessia voidaan jatkaa ohjaamalla sitä kysymysten 
avulla. Oppilaan tehtävänä on tutkia oman roolinsa 
kautta kyseistä historiallista tilannetta.  

Draamallisilla elementeillä pyritään myös immer-
siiviseen vaikutukseen, eli siihen, että oppija kokee 
imuvoimaa opiskeltavaa asiaa ja oppimistapaa koh-
taan. 

Kekkostelua
Mitä jännitteisempi ja arvoituksellisempi opiskeltava 
aihe on, sitä helpompi siihen on luoda draamallisia 
jännitteitä ja muunnelmia. Tällaiseksi ovat osoittautu-
neet Naantalin Kultarannassa juhannuksena 1957 am-
mutut laukaukset. Marja Linnakivi, Kekkosen miniä, 
kirjoitti vuonna 2010 ilmestyneissä muistelmissaan 
1950-luvun juhannuksesta Kultarannassa, jolloin ra-
kennusta kohti ammutut laukaukset herättivät aina-
kin Linnakivessä pelonsekaisia tunnelmia.

Pelkästään kultaisia muistoni presidentin kesä-
asunnolta eivät kuitenkaan ole. Ikävin muistoni 
liittyy juhannukseen ja siihen, että vartioudun 
kesälinnan päärakennusta kohti ammuttiin 
aseella kesken juhannusaaton viettoa. Se jär-
kytti minut perin pohjin. 

---

Ampujaa ei saatu selville, ja minä aloin pelätä 
teon toistuvan. Kerran turvamiehet pysäytti-
vätkin Kultarannassa aidan yli kiivenneen tun-
keilijan, jolla oli ase taskussaan. Sekin tapaus 
painettiin villaisella. Nähtävästi vastaavaa sat-
tui useamminkin. (Marja Linnakivi ja Terttu Le-
vonen (2010): Kekkosten miniänä, s. 155–156.)

Linnakiven muistelmat ovat ainoa paikalla olleen kirjal-
linen kuvaus tuosta tapahtumasta. Kirjallisesti välikoh-
tauksesta on maininta adjutanttien muistiossa, joskin 
epäsuorasti ilmaistuna. Sen sekä Urho Kekkosen ar-
kistosta löytyvän Kekkosen adjutanttien muis-
tion avulla tapahtuma on paikannettu vuoteen 1957. 

Ampujaa tai ampujia ei koskaan saatu kiinni, eikä am-
pumisen motiiveistakaan ole tietoa: oliko tarkoitus vain 
pelotella Kekkosta vai murhata hänet? Usealla ryhmällä 
tai yksityisellä henkilöllä oli ainakin periaatteellisesti 
syytä olla katkera tai vihamielinen Kekkosta kohtaan. 
Kekkosen presidenttikausi oli alkanut edellisenä vuon-
na, ja Kekkonen oli poliitikkona erittäin ristiriitainen 
henkilö. Osa piti häntä opportunistina, takinkääntäjänä 
ja suorastaan petturina. Myös Kekkosen yksityiselämä 
oli värikästä, eikä siitä puuttunut skandaalinomaisia 
piirteitä.

Historian tekstitaitojen näkökulmasta tapaus on 
monin tavoin herkullinen. Se on tapahtunut poliitti-
sesti korkeimmalla mahdollisella tasolla lähihistorias-
sa, mutta siitä on erittäin vähän lähteitä. Koska juttu 
on myös ratkaisematon, sen ympärille voidaan luoda 
erilaisia skenaarioita siitä, kuka tai ketkä olisivat voi-
neet olla välikohtauksen takana. Teimme kaikkiaan 
kolme erilaista opetuskokeilua tähän tapaukseen liit-
tyen. Yksi niistä toteutettiin viikon mittaisena tutki-
muskurssina (Veijola, Sulkunen & Rautiainen 2019) ja 
kaksi muuta, draamallista kokeilua toteutettiin yökou-
luna (Rautiainen & Veijola 2019; Veijola & Rautiainen 
2018) ja pop-up-pakohuoneena. 

Toteutimme yhdessä historian aineenopettaja-
opiskelijoiden kanssa kaikkiaan kahdeksan tunnin 
mittaisen yökoulun. Yökoulun ”pelissä” tehtävänä 
oli aluksi selvittää mahdollista uhkaa, joka liittyi 
Kekkoseen, ja Kultarannan ampumavälikohtauksen 
jälkeen selvittää, ketkä olivat iskun takana. Koulu oli 
rakennettu tätä varten pieneksi kaupungiksi, jossa oli 
muun muassa baari, tori, Kekkosen työhuone, polii-
sin kuulusteluhuone ja elokuvateatteri. Opiskelijat 
jaettiin pieniksi ryhmiksi, ja heille annettiin agentin 
roolit ja tehtäväksi selvittää Kekkosen vainoajat. 
Kaupunki sisälsi paljon niin sanottuja kylmiä pistei-
tä, joissa opiskelijat saivat itsenäisesti ryhmissä tut-
kia asiakirjoja, tavaroita ja muuta lähdeaineistoa. 
Tämän lisäksi kaupunkiin oli rakennettu myös niin 
sanottuja kuumia pisteitä, joilla opiskelijat seurasi-
vat tapahtumia, kuten epäiltyjen kuulusteluja, neu-
vostoliittolaisten tiedostustilaisuutta sekä Kekkosen 
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ja neuvostodiplomaattien tapaamista. Myös koulun 
keskusradiota hyödynnettiin esittämällä kuvitteelli-
sia radio-ohjelmia. Pelin edetessä kaupunki avattiin 
kokonaan opiskelijoiden vapaaseen käyttöön. Tällöin 
opiskelijat toimivat roolistaan käsin aktiivisemmin, 
sillä heillä oli mahdollisuus vuorovaikutukseen kau-
pungissa olevien ihmisten kanssa. Näitä ihmisiä esit-
tivät yökoulun järjestäneet opettajaopiskelijat. Opis-
kelijaryhmien tehtävänä pelissä oli laatia raportti, 
jossa heidän tuli perustella todennäköinen tai varma 
syyllinen (ks. liite 1). Peli loppui loppukeskusteluun, 
jossa ylemmät tiedustelu-upseerit (eli mukana olleet 
opettajat) haastattelivat ryhmää heidän laatimansa 
raportin pohjalta.

Olemme tehneet Kultarannan ampumavälikoh-
tauksesta myös pakohuone-kokeiluja ja niistä versioi-
dun pop-up-konseptin, jossa olemme yhdistäneet näi-
den kokeilujen elementit yhteen ilman, että rakenne-
taan kuva- ja viestintäyhteyttä lukittuun huoneeseen. 
Pop-up-versiossa kuunnellaan aluksi ääninauha, joka 
on kuvitteellinen keskustelu Kekkosen ja tuntematto-
man soittajan välillä vuodelta 1975. Puhelussa Kekko-
nen kertoo olevansa Orimattilassa. Puhelun aikana 
ilmenee, että hän on siellä tutkimassa ”yhtä vanhaa 
juttua”, joka selkeästi painaa hänen mieltään. Soitta-
ja utelee lisää, mutta hermostuva Kekkonen ilmaisee, 
ettei hän halua puhua asiasta ja lopettaa puhelun. 
Puhelun katkettua osallistuva ryhmä jaetaan kolmeen 
osaan ja heidät viedään kolmeen eri pisteeseen. Yh-
dellä pisteistä on salkku, toisella VR-lasit, joiden avulla 
pääsee Kekkosen Orimattilan työhuoneeseen 1970-lu-
vulla, ja kolmannella pisteellä on historiantutkijan 
työhuone 2010-luvulla. Orimattilassa sijaitsee UKK-ar-
kisto, joka perustettiin Kekkosen ollessa presidentti-
nä. Kekkosen tarkoitus oli presidenttikausien jälkeen 
kirjoittaa muistelmansa Orimattilassa. Siksi työhuone 
sijaitsee juuri Orimattilassa.

Pisteet ovat toisistaan fyysisesti erillään ja ryh-
mille näytetään kokoontumispiste, jonne kukin ryh-
mä voi kerrallaan lähettää yhden henkilön. Ryhmien 
tehtävänä on selvittää, mikä Kekkosen mieltä painaa, 
ja ratkaista nelinumeroinen koodi, jolla saa laatikon 

lukon auki. Aineisto on pitkälti sama kuin edellä ku-
vatussa yökoulussa, ja se on jaettu tasaisesti eri pis-
teille, mutta tehtävä on yksinkertaisempi. Vaikeut-
tavana elementtinä harjoituksessa on, että ratkaisu 
syntyy vain eri pisteiden tietoja yhdistelemällä. Tie-
don konstruoinnin lisäksi harjoituksessa painottuu 
myös tiedosta viestiminen pisteiden ja kokoontumis-
paikan välillä. 

Mysteerihuoneita 
Varsinaisten mysteerihuoneiden tai pakohuoneiden 
versioita olemme kokeilleet historian opetuksessa 
vuosia, ja niiden immersiivinen vaikutus on aina ollut 
suuri. Lukkojen ja koodien houkutus vie kuitenkin fo-
kuksen helposti pois itse tavoitteesta – historian opis-
kelusta. Mysteerihuoneen asetelma on kuin teatterin 
näyttämö ennen esiripun avaamista, sillä erolla, että 
mysteerihuoneen näyttämön täyttää joukko tutkivia 
oppijoita, jotka käsikirjoittavat toiminnallaan kehysta-
rinan valmiiksi.

Mysteerihuoneessa toiminta suuntautuu erittäin 
helposti tekniseen lukkojen ja koodien ratkaisuun. 
Tämä voidaan välttää sillä, että mysteerit kytketään 
painotetummin huoneesta löytyvien asioiden sisäl-
töihin ja niiden välisiin kytköksiin. Tällöin opiskelija-
ryhmien on keskityttävä myös aineistojen sisältöjen 
lukemiseen, katselemiseen ja tulkitsemiseen. Perin-
teisessä pakohuoneessa ratkaisuprosessia ohjataan 
antamalla vihjeitä tietokoneruudun välityksellä, mut-
ta olemme itse kokeneet, että oppimisen jännitettä 
mysteerihuoneessa auttavat erityisesti draamalliset 
tehokeinot.

Toteutimme yhdessä historian aineenopettaja-
opiskelijoiden kanssa vuoden 1918 sisällissotaan si-
joittuvat kaksi mysteerihuonetta, jotka nimesimme 
valkoiseksi ja punaiseksi huoneeksi niiden päähen-
kilöiden mukaan (ks. lisää Rautiainen, Tallavaara, 
Kupiainen & Veijola 2019). Molempien huoneiden 
tarina rakentui kahden oikeasti eläneen, Jyväskylän 
seminaarissa opiskelleen miehen ympärille. Miesten 
aatemaailma oli erilainen, ja he toimivat myös sisäl-
lissodan aikana eri puolilla. Punaisessa huoneessa 
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opiskelijat vietiin tilaan, jonne he saivat aluksi hä-
tääntyneen naisen puhelinsoiton. Nainen kertoi, että 
hänen miestään uhkaa kuolemantuomio, ja hän pyysi 
huoneessa olijoilta apua, jotta syytökset saataisiin ku-
mottua. Myöhemmin sama nainen soitti huoneeseen 
uudelleen ja pyysi kiirehtimään todisteiden esittämi-
sessä, jotta tuomio saataisiin kumottua. Valittu keino 
vahvensi näyttämö–esirippu-asetelmaa, sillä oppijat 
tempaistiin puhelinsoitolla mukaan ”näytelmään”. 
Toisessa huoneessa vastaavia tehokeinoja ei käytetty, 
mikä johti koulumaisempaan asian ratkomiseen kuin 
immersiiviseen, huoneessa tapahtuvaan roolissa toi-
mimiseen.

Lopuksi
Draama on pitkään ollut tavalla tai toisella osana his-
torian opiskelua, joskin historia-oppiaineen tradition 
mukaisesti enemmänkin sisältöjä kuvaavana ja konk-
retisoivana apukeinona kuin tapana tutkia historiaa 
tai käyttää sitä tutkimisen apuna. Meidän kokeiluis-
samme draama on ollut ennen muuta jälkimmäises-
sä roolissa, auttamassa historian tekstitaitojen opis-
kelussa, analysoinnissa, tulkinnassa, kontekstuali-
soinnissa sekä päättelyssä. Olemme kunkin kokeilun 
jälkeen keränneet kyselylomakkeella ja osassa myös 
haastattelemalla palautetta ja tutkimusaineistoa 
opiskelijoiden arvioista omasta historian oppimises-
ta sekä kokemuksista kokeiluissamme. Aineistojen 
mukaan opetusmenetelmälliset kokeilut ovat olleet 
luonteeltaan varsin immersiivisiä, mielekkäitä ta-
poja opiskella. Haasteena on koettu kuitenkin juuri 
kokemuksen suhde oppiaineen opiskeluun. Oppijat 
kokevat oppivansa ennen muuta geneerisiin taitoihin 
liittyviä asioita, eivät niinkään itse historian liittyviä 
spesifimpiä taitoja. Yllä kuvaamamme esimerkit ovat 
niitä, joissa opiskelijat ovat kokeneet opiskelevansa 
myös historiaa.

Siksi olemme otsikoineet kirjoitukseemme jännit-
teen, joka monimerkityksisenä käsitteenä kuvaa hyvin 
tutkimusmatkojamme draaman ja historian opetuk-
sen äärellä. Kun kaari jännittyy, jousi paiskautuu mat-

kaan kohti päätepistettä. Se kuvaa intensiteettiä ja 
siihen sisältyviä mahdollisuuksia. Opiskeltavan aiheen 
sisällön jännitteisyyttä ei juuri tarvitse avata. Ampu-
mavälikohtaus tapahtumana ja Kekkonen persoonana 
sisältävät 1950-luvun kontekstissa valtavasti erilaisia 
jännitteitä. Kolmantena, ja meidän työssämme ken-
ties keskeisimpänä jännitteenä on se, miten opetus-
kokonaisuuksiin on mahdollista luoda valittujen draa-
mallisten elementtien avulla jännitteitä, jotka tukevat 
tavoitteiden saavuttamista.

Näemme siis draaman osana opetusmenetelmien 
kehittämistä hyvin avoimena ja moninaisena opetuk-
sen tavoitteiden mahdollistajana. Tämän mukaises-
ti menetelmien tehtävä opetuksessa on mietittävä 
tarkkaan, mutta myös havaittava niissä oleva leikil-
linen, innostava ja jopa karnevalistinen piirre, jonka 
näkeminen etukäteen on usein mahdotonta. Edellä 
kuvattujen esimerkkien lisäksi yliopistollamme toi-
miva historian pedagogiikan kehittäjien ja tutkijoiden 
ryhmä on käynyt Koljonvirralla kokeilemassa avointa 
mysteeripeliä vuoden 1808 Koljonvirran taisteluun 
liittyen, kehitellyt mysteeripelejä museon näyttelyihin 
sekä rakentanut kuvitteellisen historian eri oppiai-
neiden välisenä yhteistyönä näkymättömän teatterin 
hengessä. Draama on taidemuoto, joka tutkii ihmistä, 
mikä puolestaan on historian opetuksen perimmäisin 
syy, sillä niin tekstitaitojen oppiminen kuin vaikkapa 
demokraattiseksi kansalaiseksi kasvukin ovat lopulta 
tälle alisteisia. 
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