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Saku: Tervetuloa takaisin Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin pariin. Tässä

podcast-sarjassa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus

Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista tutkimukseen liittyvistä teemoista. Mikäli haluat pysyä

ajan tasalla tutkimuskeskuksemme toiminnasta ja tutkimuksesta, voit seurata meitä Instagramissa

ja Twitterissä tilillämme trivium_tampere. Otamme myös mielellämme vastaan kommentteja,

kysymyksiä ja toiveita esimerkiksi podcastimme sisällöstä!

Minä olen Saku Pihko, historian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa ja tässä podcast-jaksossa

käsittelemme historian elävöittämistä. Kanssani keskustelemassa tästä aiheesta on kaksi historian

elävöittämiseen vihkiytynyttä henkilöä: filosofian tohtori Jenni Lares, Triviumin tutkija joka on

tutkinut muun muassa historian käyttöä peleissä (Jenni tervehtii kuuntelijoita); ja toisena

asiantuntijavieraana Hanna Kivelä, joka on myös Tampereen yliopiston historia-alumneja, Hanna on

tehnyt gradunsa ylellisyyssäädöksistä uuden ajan alussa. (Hanna tervehtii kuuntelijoita).

Tänään puhumme siis historian elävöittämisestä. Lähdetään liikkeelle tällaisista ihan perusasioista,

eli: kerrotko Jenni, mitä tämä historian elävöittäminen oikeastaan on?

Jenni: Historian elävöittäminen tulee englannin sanoista living history tai reenactment. Englanniksi

niillä on yleensä sellainen merkitysero, että reenactment tarkoittaa jonkun tietyn historiallisen

tapahtuman ennallistamista, esimerkiksi taistelun, kun taas sitten living history on nimensä mukaan

elämistä kuin jonain tiettynä historian aikakautena. Suomeksi historian elävöittäminen kattaa

yleensä nämä molemmat merkitykset. Tarkoitus on tehdä eläväksi jokin tiukemmin tai laajemmin

rajattu historiallinen hetki, että pukeudutaan niin kuin silloin pukeuduttiin, ollaan aikakauteen

sopivassa ympäristössä, tehdään aikakautisia askareita ja eletään ja toimitaan niin kuin silloinkin

oltiin. Tämä on ainakin sellainen laajempi tavoite: käytännössä nykyaika ja toiminnan resurssit

asettavat omat rajoitteensa historianelävöitykselle. Joskus tätä historianelävöitys-termiä näkee

käytettävän aika laajasti kaikesta sellaisesta toiminnasta, jossa pyritään ennallistamaan tai



tekemään eläväksi historiallisia ilmiöitä, vaikkapa museoissa. Tiukemmin määriteltynä ja Suomessa

yleensä historianelävöitys on tämmöinen vapaaehtoispohjalta toimiva harrastus, mutta muualla

maailmassa on tämmöisiä ammattimaisia elävöittäjiä, jotka työskentelevät erilaisissa museoissa ja

historiallisissa kohteissa, tai tämmösiä ammattilaiselävöittäjiä, jotka keskittyy johonkin tiettyyn

teemaan siinä omassa elävöityksessään ja myy sitten asiantuntijapalveluitaan tämmöisille

kulttuurikohteille ja vastaaville.

Hanna: Joo, tosi hyvä toi määritelmä noista päätermeistä. Ehkä haluaisin tähän vielä lisätä

tämmöisen kevytelävöittämisen tason: sen lisäksi että on tämmöisiä suuria, kentällinen

taistelunäytöksessä väkeä, tai ollaan museossa hyvin autenttisissa vaatteissa, niin tämä voi olla tosi

pienimuotoista. Mä kokisin, että historianelävöityksen rajalla kuljetaan myös silloin kun kyse on

jostain, esimerkiksi yksittäisen historiallisen käsityötekniikan opiskelusta, ja sen opettamisessa

eteenpäin, niin se voi olla tämmöistä historianelävöitystä, mikä liittyy siihen, eikä siinä sen

suurempaa sidosta välttämättä ole.

Yksi semmoinen sana, joka kulkee tässä rajalla, on historybounding, joka on yleistynyt tässä viime

vuosina. Kyseessä on enemmänkin tapa pukeutua. On ihmisiä, jotka ovat viehtyneitä jostain

menneisyyden ajan estetiikasta ja haluavat tuoda sitä omaan arkeensa, esimerkiksi pukeutumalla

historiallisiin vaatekappaleisiin, joko yksittäisiin vaatekappaleisiin, tai [se voi tarkoittaa] 1800-luvun

tyyliin tehtyä paitaa tai semmoista kokonaisuutta, joka pikkuisen näyttää menneen maailman

vaatekappaleelta, tai se voi olla hyvinkin tarkka kopio menneisyyden vaatteesta. Tähän saattaa

liittyä hyvin pitkällekin menevää menneisyyteen perehtymistä tai tutkimista, joten siinä mielessä

koen, että tämäkin taaplailee siellä historianelävöityksen rajoilla. Mutta tämä keskittyy pitkälti

nimenomaan vaatteisiin ja estetiikkaan, ja siihen, miten jokainen voi ihan arkielämässään tuoda

mennyttä näkyväksi.

Saku: Täähän kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Haluatteko kertoa vähän siitä, miten te ootte itse

päätyneet historianelävöityksen pariin?



Hanna: Itse aloitin tuossa, tarkan vuoden saatan jopa tietää, vuonna 2006 aloitin

historianopiskelijana Tampereella. Olen aina ollut hirveän kiinnostunut historiasta, ja siinä jo ekana

opiskeluvuonna, ei ollut harrastuksia tai muuta, törmäsin siinä sitten opiskelijakaveriin, joka

ymmärsi että olin kiinnostunut nimenomaan keskiajan historiasta, ja kertoi, että Tampereella

pääsee harrastamaan historiallisia tansseja. Minä menin tanssitunnille, ihastuin tansseihin, halusin

mukaan tanssiesitykseen, ja sinne piti tehdä vaatteet. Mä en halunnut lainavaatteita, tein vaatteet

itse, ja sen jälkeen se homma on levinnyt pahemmin käsiin. Tanssitoiminta pyöri paikallisen

keskiaikaseuran nimessä, Hämeen keskiaikaseuran, joka on osa Suomen keskiaikaseuraa, joka on

osa ihan maailmanlaajuista yhteisöä nimeltä Society fo Creative Anachronism eli SCA. SCA on

elävöityskentällä vähän sellainen oma otus, se on jotakin enemmän living history -puolelle menevää,

mutta tosi laajoilla rajoilla. Sen piirissä jokainen voi oman halutun tason mukaisesti elävöittää

tällaista 1600-lukua edeltävää hahmoa. SCA:n toiminta pyörii aika pitkälti harrastajien oman

toiminnan ja yhdessä toiminnan ympärillä, muttei ole sellainen julkisesti näkyvä harrastuslaji. Siellä

sitten tehdään kaikkea mahdollista hyvästä keskiaikaruoasta taistelutoimintaan ja käsitöistä tanssiin

ja musiikkiin. Erikoiseksi sen tekee tosiaan se, ettei sitä ole sidottu ihan tarkalleen mihinkään aikaan,

niin siellä samoissa pidoissa voi istua viikinki renessanssiruhtinaan kanssa.

Tän lisäksi on tullut kierreltyä elävöitysnäytöksiä Napuen taistelusta Kajaanin linnan räjäytykseen ja

Suomen itsenäisyyspäivän illallisiin 1900-luvun alkuun, on tullut opetettua ja luennoitua, vähän

kaikkia aikakausia käyty läpi. Joskus kerroin, että vaatekaapista löytyy vaatteet jokaiselle

vuosisadalle välillä 1000–1900. Lähinnä sydäntä taitaa olla 1500-luku ja pohjoismainen-saksalainen

kulttuuri.

Jenni: Mähän olen paljon kokeneempi elävöittäjä kun mä aloitin ainakin vuotta aikaisemmin

(nauraa) ennen kuin muutin kans vuonna 2006 Tampereelle. Mä oon aloittanut joskus 2004 tai 2005

keskiajan elävöityksellä. Siinä samalla oon harrastanut historiallisia liveroolipelejä eli larppeja, joita

siihen aikaan yleensä järjestettiin viikinkiajan tai myöhäisrautakauden Suomeen, niin niitä kautta

olen aloittanut myös historian elävöityksen. Tässä melkein parinkymmenen vuoden aikana olen

mäkin loikkinut vähän aikakaudelta toiselle, oon ollut myös uudemmilla aikakausilla, siellä 1700-

luvulla, ja 2015 kun mä aloin tehdä väitöskirjaa, Suomessa perustettiin 1600-luvun ja 30-vuotisen

sodan elävöitysryhmä GARS, Gustavus Adolfus Rex Sveciae, eli Kustaa Adolfin, Ruotsin kuninkaan,

armeija, niin oon tässä porukassa edelleen aktiivisesti mukana, eli vähän aikakaudesta ja tilanteesta



toiseen. Monesti paljon aikakautta tärkeämpää ovat ne ihmiset, keitä siellä on, ja tapahtuman

luonne, että ollaanko hienossa hoviympäristössä vai jossain savupirtissä tai telttaleirissä, se vähän

vaihtelee. Tällä hetkellä mä aktiivisesti elävöitän sydän- ja myöhäiskeskiaikaa, ja tätä 1600-luvun

alkupuolta, mutta välillä loikin 1700-luvulle ja rautakauteen myös. Mullakin on aika lailla tämmöinen

suomalainen tai ainakin pohjoismaalais-saksalainen painotus, että vähän yritetään kuvitella myös

sitä, millaista täällä Suomen alueella on näinä eri aikakausina ollut.

Saku: Teillä näyttää olevan aika kattava kokemuspohja tästä touhusta. Kiinnostaisi kuulla lisää siitä,

että millaista tää toiminta täällä Suomessa nykyään on? Millaisia historianelävöitystapahtumia

täällä järjestetään?

Jenni: Ehkä vähän niin kuin tästä kokemuksesta käy ilmi, niin hyvin monipuolisia ja erilaisia

tapahtumia. Ehkä kaikista näkyvintä on monien keskiaikamarkkinoiden ja vastaavien historiallisten

markkinoiden yhteydessä oleva leiri, jossa elävöittäjät esittelevät toimintaa yleisölle. Joskus nämä

leirit ovat sellaisia, että niissä saatetaan ihan asua markkinoiden ajan, ja ovat siinä mielessä ihan

toimivia leirejä ja tämmöisiä esittelypisteitä. Viime vuosina vastaava toiminta on yleistynyt myös

linnoissa ja muissa museokohteissa, joihin elävöittäjät luovat paikkaan ja aikakauteen sopivaa

toimintaa.  Tää on ehkä mun mielestä yksi puoli suomalaista historianelävöitysharrastusta, että

toinen on tämmöinen julkinen puoli, niin sanottu yleisöelävöitys, jossa elävöittäjä on

asiakaspalvelija tai tämmöinen opas tai esittelijä, joka esittelee sitä aikakautta ja sen toimintaa,

monesti myös edustamaansa yhdistystä. Tämmöistä toimintaa tehdään joko palkkiota tai

näkyvyyttä vastaan. Sitten se toinen puoli historianelävöitystä on tämmöinen toisenlainen

tapahtuma, missä keskitytään vaan siihen elävöitykseen. Eli ei ole yleisöä, ei sitä toista osapuolta,

jolle esitetään tai esitellään mitään, ja elävöitystä tehdään vain omaksi iloksi ja tunnelman

luomiseksi. Nämä voivat olla esimerkiksi viikonlopputapahtumia jossain leirikeskuksessa tai

partiokämpässä, tai sitten oman porukan telttaleirejä, metsäretkiä, vaelluksia, tai sitten tämmöisiä

juhlatilaisuuksia. Näissä oman porukan tapahtumissa myös vaihtelee, että onko niihin avoin

ilmoittautuminen, että kuka tahansa voi sinne tulla, tai vain yhdistyksen jäsenille, tai

kutsutapahtumia, tai ihan oman porukan tapahtumia, se vaihtelee tosi paljon näissä. Mutta se, mikä

näissä suljetuissa tapahtumissa on yhteistä, on se, että kaikki osallistuu siihen elävöitykseen, että



kaikilla on ne historialliset vaatteet ja astiat ja välineet, ja ei oo ketään kelle sitä esitetään, vaan sitä

tehdään ihan itselle ja omaksi iloksi.

Suomessa historianelävöitysharrastus on tosi orgaanista ja dynaamista siinä mielessä, että ryhmiä

syntyy ja hiipuu ihan jatkuvasti jonkun tietyn teeman ympärille, jonkun tietyn aikakauden tai

paikallishistorian ympärille. Kun aktiiveilta tulee muu elämä vastaan, tai muuttavat pois, niin

toiminta saattaa sitten hiipua, eli tämä on aika perinteistä yhdistystoimintaa. Aktiivien kiinnostuksen

kohteet määrittävät toiminnan tarkoituksen ja aktiivisuuden. Suomessa on tosi paljon

paikallishistoriaa elävöittäviä ryhmiä ja kerhoja, ja sitten muutamia laajempia, valtakunnallisia

yhdistyksiä, esimerkiksi tämä Hannan mainitsema Suomen keskiaikaseura eli SCA, jonka toiminnassa

me molemmat ollaan mukana. Se ei ole ainoastaan valtakunnallista vaan tosiaan kansainvälistä

toimintaa, eli näitä ryhmiä on ihan muutaman hengen pienistä yhdistyksistä sitten näihin

kansainvälisiin ja valtakunnallisiin rakenteisiin, eli tosi monipuolista.

Hanna: Justiinsa hyvin laidasta laitaan. Korostaisin tässä Suomen kohdalla sitä, että tämä on tosiaan

vapaaehtoistoimintaan suurimmaksi osaksi perustuvaa. Harrastajat tekee joko toisilleen tai

yleisölle. Joissain tapauksissa siellä palkkioitakin saadaan, mutta hyvin pitkälti tämmöistä

vapaaehtoisuuteen perustuvaa, talkoohengessä tehtävää toimintaa. Itse olen ollut tosi paljon

tämmöisenä keikkaa tekevänä elävöittäjänä, mukana tosi eri kokoisissa kokoonpanoissa. Oon

esimerkiksi ollut tämmöisissä isommissa, esimerkiksi Hämeen linnassa on järjestetty tämmöisiä

”Keskiajan käsityöläiset Hämeen linnassa”-tapahtumapäiviä, joissa on parisenkymmentä keskiaikaa

elävöittävää käsityömestaria linnassa, perehtyneenä siihen omaan juttuunsa tosi tarkasti. Ihan

huikea tunnelma on ollut niissä tapahtumissa. Oon ollut keikalla myös tosi pienissä tilaisuuksissa,

esiintymässä esimerkiksi hääjuhlissa tai syntymäpäivillä, joissa on teemaksi valittu esimerkiksi

keskiaika, oon ollut siellä joko tanssia vetämässä tai muuten ohjelmanumerona, tai auttanut ihan

niiden teemajuhlien järjestämisessä. Tämänkin laista toimintaa Suomessa on ja siihen on ihan ollut

kiinnostusta, säännöllisin väliajoin tulee yhteydenottoja. Joissain Triviuminkin juhlissa on tullut

oltua, taisin sinne järjestää jonkinlaista ruokapainotteista ohjelmaa, kerroin keskiajan

ruokakulttuurista ja toin maistiaisia syötäväksi. Tähän laajemminkin sitten liittyy käsityöopetusta ja

muuta, kansalaisopistoja myöten sitä on Suomessa tarjolla, esimerkiksi nyt on paljon ollut pinnalla

muinaispuvut ja niihin liittyvät kansalaisopistojen kurssit ja muut.



Saku: Sä Jenni viittasit tossa aiemmin siihen, että historianelävöityksellä on erilaisia joko nykyajasta

tai harrastajien resursseista johtuvia rajoituksia. Mitä tää käytännössä tarkoittaa?

Jenni: Se on aika lailla sama, mikä historiantutkimuksessakin: menneisyys on aina tietysti mennyttä,

eikä sitä voi koskaan täysin tavoittaa. Et vaikka on hieno ajatus siitä, että saadaan joku

menneisyyden aikakausi ennallistettua, niin sehän on sellainen tavoite mitä ei koskaan voida

saavuttaa. Historianelävöityksessä puhutaan paljon autenttisuudesta, siitä kuinka autenttinen joku

esine tai tapa on jollekin tietylle ajalle ja paikalle, mutta autenttisuus on aina parhaimmillaankin

valistunut arvaus tai kompromissi. Täyttä varmuutta voidaan harvoin saada, mutta jonkinlainen

menneisyydestä kertova tai sen ilmiöitä selittävä esitys on kuitenkin ihan mahdollista, niin kuin tässä

on jo toivottavasti tässä vaiheessa käynyt ilmi.

Kuten tossa aiemminkin puhuttiin, kun tämä on vapaaehtoistoiminnalla pyörivä harrastus, niin

toinen rajoite on tietysti raha ja aika: molempia saa historianelävöitykseen kulumaan niin paljon

kuin on valmis antamaan, eikä sekään välttämättä tunnu riittävän. Aina voi tehdä paremmin ja

huolellisemmin. Harvalla on varaa esimerkiksi käsinkudottuihin kankaisiin, tai mahdollisuus kutoa

niitä itse, ja silkki ja villa ovat nykyäänkin tosi arvokkaita materiaaleja, mikä rajoittaa näiden asujen

valmistusta. Moni käyttää kierrätysmateriaaleja ja kirppislöytöjä ja muuta, sen sijaan että tilaisi

esimerkiksi käsintehtyjä replikoita ammattikäsityöläisiltä. Materiaalien lisäksi myös aika on tietysti

rajallista. Lähteisiin ja tutkimuksiin perehtymiseen käytettävä aika vaihtelee tosi paljon. Toisaalta

historianelävöityksen piiristä löytyy myös ihmisiä, jotka ovat ihan uskomattoman perehtyneitä

johonkin tiettyyn aiheeseen tai aikakauteen, ja tietävät esimerkiksi tyylisuunnista ja esinelöydöistä

ihan ammattimaisella tasolla. Omassa elävöityksessään voi aina kehittyä paremmaksi ja

tarkemmaksi, jos niin haluaa tehdä. Elävöityksen tavoitteet vaihtelevat tosi laajasti eri elävöittäjien

ja seurojen kesken, että mihin tähdätään ja pyritäänkö jatkuvasti kehittymään, vai ollaanko

tyytyväisiä siinä tasolla millä ollaan.

Kolmas rajoite onkin se, että monelle tämä on harrastus, ja harrastuksen on oltava kivaa ja

mielekästä. Se tietysti vaihtelee paljon, minkä kukin kokee mielekkääksi, esimerkiksi marssiminen ja

leirielämä on toisille kivaa ja toisille se on ihan hirveää. Mielekkyyden, mukavuuden ja turvallisuuden

takia elävöityksestä jätetään monesti tietoisesti pois joitain historiallisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi



sairauksien elävöitystä ja joitain epähygienisiä käytäntöjä. Monesti jätetään pois myös uskonnollisia

konflikteja, sortoa ja epätasa-arvoisuutta. Viime vuosina joissain elävöitysseuroissa on ihan

tietoisesti mietitty, kuinka elävöityksestä voidaan tehdä mahdollisimman turvallista ja inklusiivista,

mutta tämä työ on vielä monessa paikassa kesken. Ja tietysti se, että jätetään tämmöisiä kiistatta

historiallisia ilmiöitä, sortoa ja uskonnollista konfliktia pois, on tietyssä määrin epäautenttista, mutta

toisaalta se mahdollistaa useamman osallistumisen sekä sen, että voi keskittyä harrastuksessa itseä

kiinnostaviin asioihin vaikkapa sukupuolesta riippumatta. Ja koska tämä menneisyydestä luotu kuva

on joka tapauksessa kompromissi, niin sitä voidaan ihan tietoisesti muokata ja keskittyä vain

johonkin tiettyihin osiin ja nostaa vain näitä tiettyjä osia sieltä esiin. Tarkoitus on kuitenkin tehdä

semmoinen esitys.

Hanna: Tosiaan, menneisyyden mukaviin piirteisiin ja ikäviin piirteisiin liittyen haluaisin korostaa,

että kyse ei ole siitä, että ikäviä asioita lakaistaisiin maton alle tai pyrittäisiin oikeasti muuttamaan

historiaa, vaan enemmän se kompromissi, mitä Jenni sanoi. Tehdään kompromissi siitä, mitä

tiedetään, millaista se menneisyys oli, mutta koska harrastus, ja koska sen olisi hyvä olla myös kivaa,

niin elävöitetään siitä sitten niitä kivempia puolia. Se ei tosiaan tarkoita sitä, että yritettäisiin

muuttaa sitä menneisyyttä kivaksi.

Tästä on erilaisia suhtautumisia eri ihmisillä, että miten siihen elävöitykseen pitäisi suhtautua

tämäntyyppisten asioiden osalta, ja samalla lailla meillä on hirveästi erilaisia mielipiteitä siitä, mikä

on autenttisuuden tavoittelun tarkoitus ja taso. Mun oma henkilökohtainen näkemys on, että

suhteessa näihin historian ikäviin ilmiöihin ja siihen autenttisuuden tavoitteluun on, että tiedetään,

miten asia oli oikeasti, etsitään sitä tietoa ja pyritään lähelle sitä historiallista todellisuutta, ja sitten

tietoisesti tehdään ne kompromissit. Mua itseäni on oman elävöittäjäuran aikana kaikista eniten

häirinneet sellaiset tilanteet, joissa mä olen tehnyt esimerkiksi vääriä asustusratkaisuja, koska mä

en ole tiennyt jotakin asiaa, miten ne olisi kuulunut tehdä. Ne vaivaa mua jälkikäteen paljon

enemmän kuin se, että mä olen tietoisesti tehnyt toisella tavalla asioita. Silloin mulla on se

historiatieto siitä, miten tänhetkisen tutkimuksen valossa asian katsotaan olleen, ja silti mä teen

tietoisesti toisella tavalla. Koen, että kompromissi on tässä se avainsana, ja tosiaan se tiedon

läsnäolo, nimenomaan sen historiallisen tiedon. Jos historianelävöityksestä poistaa sen historian,

niin ei se ole enää historianelävöitystä, se on elävöitystä, eli kyllä siinä täytyy olla jonkinlainen

tavoitteellisuus sitä historiaa kohti.



Miten tämä taas sitten liittyy resursseihin, olen kyllä ihan täysin samaa mieltä kaikesta. Et raha ja

aika: kyllä, se on harrastus, siihen menee kaikki raha ja aika, mitä sille on antaa. Monien mielestä

tää on jopa ihan elämäntapa, eli tää on monilta osin ihan sisäänrakennettu omaan arkeen, ja siitä

tehdään sitten kompromisseja jokaisen oman elämän rajoissa. Kyllä ne tulee välillä itelläkin vastaan,

erityisesti aikavaje omalla kohdalla. Ei vaan ole perheellisenä ihmisenä aikaa käyttää vaikkapa

käsinompeluun, et sitten mennään saumurilla ja ostetaan vähän halvempia kankaita.

Saku: Miten kun teillä on molemmilla historia-alan tutkinto ja Jenni on vieläpä ihan tohtoritason

ammattitutkija, niin miten te näätte akateemisen historiantutkimuksen ja sit tän

historianelävöityksen välisen suhteen?

Hanna: Tää on vähän vaikea. Ensisijaisesti tulee tässä mieleen, että miten akateeminen maailma

suhtautuu historianelävöitykseen. Mä olen itse ollut pikkaisen akateemisen maailman reunakulkija

tässä jokusen vuoden, niin en tiedä, mikä tilanne on tällä hetkellä, mutta mun kokemus on ollut,

että akateeminen maailma on aikaisemmin suhtautunut elävöittäjiin hieman silleen just

harrastelijoina, ja se suhtautuminen on parantunut tässä viime aikoina, sanotaan vaikka kymmenen

vudoen aikana, siihen suuntaan, että tämmöinen elävöittäjien ja akateemisen maailman yhteistyö

voi tuottaa hedelmällisiä tuloksia. Henkilökohtaisella tasolla koen, että tää akateeminen tausta on

auttanut tosi paljon tätä historianelävöityspuolta. Se, että on opiskellut historia-alan tutkinnon,

antaa itselle hirveästi työkaluja siihen, että tunnistaa esimerkiksi lähdemateriaalia, tietää mitä on

olemassa, osaa hyödyntää sitä lähdemateriaalia, ja tuottaa siitä sitten materiaalia toisille. Siinä

mielessä tämä akateeminen todellisuus ja historianelävöitystodellisuus on mulle enemmän

semmoinen henkilökohtaisen tason asia.

Jenni: Mä oon ihan samaa mieltä Hannan kanssa siitä, että akateemisen maailman suhtautuminen

elävöitykseen on tässä viime vuosina kovasti parantunut ja ollaan otettu huomioon se, että mitä

kaikkea hyötyä siitä voisi olla ja millaista yhteistyötä voidaan tehdä. Olen myös samaa mieltä siitä,

että historian koulutus tietysti antaa ihan hirveän määrän työkaluja siihen elävöitykseen, että tietää

lähteistä ja tietokannoista, on kielitaitoa, ja löytää sieltä kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita ja

inspiraatiota. Mutta jos tätä asiaa ajattelee toiseen suuntaan, niin elävöitys ei ole varsinaisesti



tutkimusmenetelmä historiatieteessä, tai historian puolella, mutta muilla menneisyyttä tutkivilla

aloilla kylläkin. Esimerkiksi arkeologiassa on kehitetty erilaisia kokeellisen arkeologian menetelmiä,

jossa ennallistamalla pyritään tutkimaan menneisyyden esineitä ja työtapoja. Samaten taiteiden

tutkimuksen puolella, kuten musiikissa ja tanssissa, itse tekeminen ja kokeminen, musisointi ja

tanssiminen, voi olla osa tutkimuksen metodologiaa. Mutta yksi periaatteellinen ero on tietysti se,

että nykyihmisen kokemus ei ole välttämättä yleistettävissä menneisyyteen: se, miltä meistä tuntuu

tai miltä nykyihmisestä tuntuu joku asia. Jos se tuntuu epäluontevalta, vaikealta tai vastenmieliseltä,

niin sehän ei tarkoita, että menneisyyden ihminen olisi kokenut sitä asiaa välttämättä samalla

tavalla. Eli se oma kokemus ei ole välttämättä yleistettävissä sinne menneisyyteen.

Mutta sitten taas historiantutkimuksen, tai [historian] tutkimusmenetelmän sijaan, elävöittämisellä

on kyllä monia muita hyötyjä. Elävöittäessä pääsee kokemaan, vaikkei sitä kokemusta voi täysin

ehkä tavoittaa, mutta joissain määrin kyllä, millaista olisi mahdollisesti ollut olla joku toinen jossain

toisessa ajassa. Se taas lisää historiallista empatiaa tai ainakin ymmärrystä siitä, kuinka paljon

esimerkiksi tavallisen arjen pyörittäminen ja vaatteiden valmistaminen vie aikaa ja energiaa.

Millaista on kantaa vettä, valmistaa ruoka avotulella, kehrätä villaa ja niin edelleen. Menneisyyden

elinolosuhteet tulevat eri tavalla konkreettisiksi. Ja toisaalta myös semmoiset kokemukset, mitkä

ehkä yhdistävät ihmisiä aikakaudesta toiseen, ja historiassa on muuttumatonta. Et samalla tavalla

on läsnä yhdessäolo, yhdessä tekeminen, ja, vaikka näin alkoholihistorian tutkijana, yhdessä

syöminen ja juominen. Ne on semmoisia kokemuksia, mitkä tuntuu hyvin ajattomilta, että samat

asiat, yhdessäolo, yhdessä tekeminen, juhliminen, syöminen ja juominen, tuovat ihmisiä yhteen

nykyäänkin hyvin samalla tavalla kuin miten ovat menneisyydessä tuoneet.

Saku: Tosi mielenkiintoista, ja ootte molemmat varmasti oikeassa siinä, että historiantutkijalla vois

olla paljonkin opittavaa tämmöisestä elävöittämisestä. Miten sitten, sulla on Jenni ollut hiljattain

ihan tällainen varsinainen tutkimushanke historiapeleistä. Kertoisitko sä siitä vähän lisää?

Jenni: Joo! Tässä hankkeessa, jonka rahoitus päättyi tässä kesällä, mutta työtä on vielä vähän jäljellä,

tutkin historian käyttöä ja kokemista liveroolipeleissä eli larpeissa. Se on vähän eri asia kuin tämä

historianelävöitysharrastus, mistä tässä on nyt puhuttu, mutta periaatteessa historiallisissa

larpeissa pyritään samalla tavalla ennallistamaan tiettyä historiallista hetkeä tai tilannetta. Koska



kyse on pelistä, niin näitä tilanteita on monesti yksinkertaistettu, pelillistetty ja draamallistettu

samaan tapaan kuin muissakin menneisyyden esityksissä, audiovisuaalisissa tai peleissä tai muissa.

Tämmöisiä historiallisia larppeja on Suomessa järjestetty ja järjestetään monenlaisia, ja niiden

historiallinen tarkkuus vaihtelee samaan tapaan kuin elävöitysharrastuksessa muutenkin. Skaalan

toisessa päässä on pelejä, joissa historiallisuus on tämmöinen löysä kehys, mutta toisessa päässä

tätä skaalaa nähdään ihan hirveästi aikaa ja vaivaa historiallisen kontekstin luomiseen ja tämän pelin

pelaajienkin odotetaan perehtyvän aikakauteen sekä valmistavan siihen aikakauteen ja hahmon

sosiaaliluokkaan sopivia elävöitysvaatteita. Larppaamisessa pelataan aina tiettyä hahmoa, eli se

siinä mielessä poikkeaa vähän elävöityksestä.

Osana tätä mun tutkimushanketta me järjestettiin 1600-luvun suomalaisen maalaiskylän käräjille

sijoittuva larppi, jonka juonet perustuivat mun väitöskirjassa käyttämiin ja muiden tutkijoiden, myös

triviumlaisten, esiinnostamiin 1600-luvun oikeustapauksiin ja käytäntöihin. Totta kai sitä peliä

varten oltiin valittu kaikista monimutkaisimmat ja montaa henkilöä koskettavat epäselvemmät

tapaukset, ja jokainen hahmo oli sidoksissa useampaan juttuun kuin mitä oikeasti oikeassa elämässä

tämmöisessä maalaiskylässä olisi, joten historiaa oli tiivistetty ja yksinkertaistettu, jotta se saadaan

pelattavaan muotoon.

Tän hankkeen tulosten julkaisu on vielä vähän vaiheessa, mutta näyttäisi siltä, että erityisen

hedelmällistä larppaamisen käyttö on menneisyyden valtarakenteiden sekä kulttuurin ja

hengellisyyden elävöittämisessä. Tässä elävöitysharrastuksessa, mistä mä ja Hanna ollaan tässä

aiemmin puhuttu, ihmiset ovat pääosin omina itsenään menneisyydessä, ja sen takia monesti

uskonnon ja valtarakenteiden elävöittämiseen suhtaudutaan vähän varoen, ihan syystäkin. Siellä on

kaikenlaisia asioita mitkä täytyy ottaa huomioon tällaisten rakenteiden pelaamisessa. Mutta

larppaamisessa pelataan tiettyä hahmoa, jolla on suhteita muihin hahmoihin, joku sosiaalinen

asema siinä pelin kontekstissa, mikä antaa mahdollisuuden pelata sellaisia asioita mitkä ei

välttämättä kuulu omaan elämään tai mitä ei omassa elämässään halua kokea. Tän hahmon kautta

pääsee tämmösiin sosiaalisiin valtapeleihin ja myös henkiseen elämään paljon enemmän käsiksi.

Hahmon kautta pääsee vahvemmin kiinni vaikkapa uskonnollisiin kokemuksiin riippumatta siitä,

mihin mä itse pelaajana uskon. Siinä säilyy se ero minun ja hahmon tekemisten välillä.

Vaikka larppaaminen monesti yhdistetään fantasiaan, se on ehkä se tunnetuin genre, niin näissä

historiallisissa larpeissa nämä hengelliset tai henkiset kokemukset voivat perustua, ja historiallisissa

larpeissa monesti perustuvatkin, menneisyydessä läsnä olleisiin kokemuksiin. Historiallisissa



larpeissa on esimerkiksi koettu pyhimysten ihmetekoja, käyty kauppaa pirun kanssa ja pyydetty

apua metsänhengiltä. Eli yhdistämällä larppaamista historianelävöitykseen, menneisyydestä

voidaan nostaa tällaisiakin teemoja ja kokemuksia esiin, ja ehkä verrattuna siihen, mitä mä

aikaisemmin sanoin siitä, että tämä kokemus ei välttämättä ole sama kuin niillä menneisyyden

ihmisillä, niin meidän ei ole tarkoitus tutkia sitä menneisyyden kokemusta, vaan larppaajat yleensä

pyrkii kokemaan sitä, miten se nousee menneisyydestä nykypäivään, ei toiseen suuntaan. Et ehkä

nämä pirunkaupat ja metsänhenget ja pyhimykset, ja mitä uskonnolliset kokemukset onkaan, niin

nämä on sellaisia mistä me tiedetään, että menneisyyden ihmiset ovat tällä tavalla järjestäneet ja

jäsentäneet omaa kokemusmaailmaansa, niin tavallaan elävöitetään sitä sen pelin kautta.

Saku: Hienoa, me jäämme odottelemaan ton projektin hedelmiä suurella mielenkiinnolla. Siitä

varmasti kuullaan vielä lisää! Entäpä sä Hanna, kun sä oot toiminu historian opettajana, niin ootko

sä millä tavalla käyttänyt tätä historianelävöitystä apuna sun opetustyössä?

Hanna: Mä oon tosiaan opintojen jälkeen toiminut ihan historian ja yhteiskuntaopin opettajana

yläkoulussa. Toki sillä tavalla hankala yhdistelmä, että yläkoulun historia keskittyy aika isolta osin

1900-lukuun, ja 1900-luvun elävöitykseen itsessään liittyy näitä hankalampia puolia, mistä Jennikin

tuossa mainitsi. Siellä on kovasti vaikeita teemoja, ja niiden tuominen tunnille on vähän

haastavampaa. Siinä oli osahaasteena myös se, että se 1900-luku ei ole itselle elävöittäjänä kaikista

läheisin aika. Mutta kyllä siellä onnistui kaikenlaista tekemään, vaikkapa kun menneisyyden

käsityömenetelmät ovat tuttuja, niin esimerkiksi teollistumisen alun oppitunnille pystyin tuomaan

hyvinkin konkreettisella tasolla oppilaille selville, että minkälaista se vaatteidenvalmistusprosessi oli

ennen koneiden mukaantuloa. Tuotiin tunnille karstat, pellavakuitua eri vaiheissa, värttinä ja villaa,

kaikkine pässinpökkimine nuttuineen siinä, ja niitä päästiin ihan konkreettisesti kokeilemaan ja

käsittelemään, ja siinä sitten oman kokemuksen kautta pystyi kertomaan, millaista nyt oikeasti on

valmistaa joku historiallinen vaatekappale, että miten kauan siihen yhden pellavapaidan tekemiseen

oikeasti on kestänyt, että miten iso ja merkittävä ero se on ollut, kun ne koneet ovat tulleet siihen

kuvioon mukaan. Just tämä, että pystyy tuomaan sitä menneen maailman arkielämää, jokapäiväistä

elämää, että millaista se on ollut, niin sitä pystyy, kun on itse jollain tavalla kokenut sitä, niin sitä

pystyy myös kertomaan eteenpäin ihan toisella tasolla, millaista se on ollut.



Oon ollut myös yhdellä oppitunnilla vierailevana opettajana, jossa opetettiin oppilaille keskiaikaisia

lautapelejä, ja toisessa, missä meitä oli isompi elävöittäjäjoukko, että sitten kun on tosiaan näitä

elävöittäjäsuhteita, niin pystyy pyytämään kaverit mukaan. Oltiin sellaisella oppitunnilla, jossa

käsiteltiin löytöretkien aikaa. Meitä oli siellä viisi elävöittäjää ja kaikilla teemaansopivat historialliset

vaatteet päällä, ja meillä oli mukana aikakauden aseita ja kerrottiin niistä. Siinä vaiheessa, kun

teräsmiekan vetäisee esiin, niin alakoululaisten kasvot on aika näkemisen arvoiset. Sitten meillä oli

eväskoreja, missä oli kaikenlaisia kasviksia ja muita, mitä on meidän ruokapöytään tullut Amerikan

mantereelta. Niitä siinä sitten pystyttiin ihmettelemään ja pohtimaan, millaista se ruokakulttuuri oli

ennen sitä. Et kyllä näitä tämmöisinä pienempinä hetkinä on mahdollista tuoda mukaan.

Oon myös ollut vierailevana opettajana sellaisella keikalla, missä koulussa tämmöisenä

ilmiöoppimisen osana oltiin rakentamassa tällaista larppia, ja siellä sitten olin kertomassa

nimenomaan historianelävöittäjän näkökulmasta siitä, että miten siihen menneisyyteen voi pyrkiä

samaistumaan ja hakemaan sitä kokemusta ja millaisia asioita otetaan huomioon. Käytännön tasolla

tällä vierailulla päädyttiin myös puhumaan tähtituhoajan konehuoneessa toimimisesta, mikä ei enää

liittynyt historiaan millään tavalla. Mutta kuten todettua, aika monenlaisessa ympyröissä pääsee

liikkumaan.

Itse koen, että nimenomaan opetustyössä sieltä elävöityspuolelta on tullut se kosketuspinta siihen

arkeen, että minkälaista se menneisyyden arkitodellisuus on ollut ja pystyy välittämään sitä

eteenpäin. Toisaalta taas sitten historianopettajana toimiminen on auttanut mua sitten

elävöityspuolella, sillä se opettajakokemus auttaa sitten sitä, että mä voin opettaa elävöityspiireissä

myöskin paljon kaikenlaista, ja olenkin aika usein sitten äänessä näissä elävöitystapahtumissa.

Saku: Miten sitten jos ajatellaan ihan yleisesti tätä historianelävöitystä, niin mitä te sanotte, miksi

ihmisten ylipäätään kannattaa ruveta harrastamaan tällaista?

Jenni: Mä tuossa aikaisemmin jo mainitsin historiallisen empatian ja ymmärryksen menneisyyden

elinolosuhteista, ja Hannakin niitä tuossa sivusi. Jos tämmöiset asiat kiinnostaa, niin

historianelävöitys on ihan valtavan hyvä keino päästä lähemmäs sitä menneisyyden arkea ja elämää,

että jos historia kiinnostaa, niin kyllä sitä kannattaa kokeilla. Ja vähän sama kans tutkijoiden puolesta

ja akateemisissa piireissä, että jos on semmoinen tunne siitä, kun niitä lähteitään lukee ja tutkimusta



tekee, et miltäköhän tämä on tuntunut, ja millaistakohan tämä on ollut, ja millaista silloin ennen

vanhaan on ollut, niin kannattaa kyllä kokeilla, että siitä voi saada ihan uusia näkökulmia ja uusia

ajatuksia siihen että millaista on ollut. Nyt paljon akateemisessakin maailmassa on puhuttu

esimerkiksi naisten työstä, pätkätyöstä, ja näkymättömästä työstä, niin sitä kyllä just tän villan

kehräämisen ja nuotiolla kokkaamisen ja muun kautta tulee hyvin paljon esille. Ja toisaalta, meillä

täällä Triviumin piirissä on ollut kans välillä, just niin kuin Hannakin mainitsi, että on tullut

kokkaamaan yhteen meidän tapahtumaan, ja ollaan pukeuduttu historiallisiin vaatteisiin, ja on ollut

tämmöisiä laulutilaisuuksia myöskin, että historiantutkijoita tuntuu tämmöiset asiat kiinnostavan

myös, ihan itse kokeilun kautta. Riippuen vähän tutkimusaiheesta ja näkökulmasta, niin siinä voi olla

kyllä paljon mielenkiintoa, ja ehdottomasti kannattaa tulla kokeilemaan, jos vähänkin kiinnostaa.

Ehkä se on kuitenkin hyvä muistaa, että tutkijat ja elävöittäjät on vähän eri lähtökohdista ja

näkökulmista lähestymässä sitä menneisyyttä, mutta voivat tähdätä samaan tarkoitukseen:

menneisyyden ymmärtämistä kohti.

Hanna: Tosi hyviä kohtia, oon kyllä samaa mieltä noista kaikista. Lisäisin vielä sen, että minkä takia

kannattaa alkaa elävöittäminen, et siellä on mukana todella hyviä tyyppejä. Yhteisöllisyys ja toisilta

oppiminen, toisten kanssa tekeminen, on kyllä elävöittäjäyhteisössä semmoinen mikä on itselle ihan

tärkeimpiä ydinsyitä olla toiminnassa mukana. Yhdessä sitten kohti uusia… aina löytyy uutta, että

vaikka itsekin on yli kymmenen vuotta tätä tässä tehnyt, niin edelleen opin uusia asioita, ihan koko

ajan. Se ei kyllä lopu.

Saku: Kieltämättä tää konkretia puhuttelee tässä itseänikin. Entäpä henkilö, jolle nyt kenties tätä

kuunnellessa heräs kiinnostus tähän touhuun, niin mitä neuvoja antaisitte, miten tässä

harrastuksessa pääsis parhaiten alkuun?

Hanna: Tuossa taisi Jenni aikaisemmin sitä sivutakin, että näitä harrastajayhteisöjä on tosin erilaisia,

jotkut porukoista on vähän suljetumpia, toimii oikeastaan kutsuperiaatteella, ja sitten on sellaisia

avoimia, joihin kaikki on tervetulleita. Riippumatta siitä, kummanlaiseen porukkaan sitten ikinä

törmääkään, niin paras tapa on mennä kysymään. Tässä nyt ehkä kynnys on se, että saa oman suun

auki, ottaa yhteyttä näihin elävöittäjiin, niin sitä kautta pääsee yleensä liikkeelle ja saa apua, ja



neuvoja siihen alkuun. Hirveän hyvä tapa on näissä julkisemmissa tapahtumissa, markkinoilla ja

muilla, lähestyä elävöittäjiä. Elävöittäjät on siellä monesti henkisesti varautuneina siihen, että heitä

lähestytään ja heiltä kysytään, ja heiltä voi kysyä vaikka sitä, miten sitä hommaa pääsee itsekin

tekemään.

Jenni: Juurikin näin, että kannattaa itse olla aktiivinen ja olla yhteydessä sellaisiin porukoihin, mitkä

vaikuttaa kiinnostavilta, tai ylipäänsä kysellä ja olla aktiivinen. Ja hyväksyä se, että se tietysti, niin

kuin minkä tahansa uuden asian tekeminen, niin se alkuun vähän jännittää. Ensimmäiseen

tapahtumaan mennessään voi olla vähän kauhuissaan ja peloissaankin, että mitäköhän tästä tulee.

Se on yleensä ihan normaalia jännitystä uuden edessä.

Mutta voi myös, jos käyttää Facebookia, niin siellä on tämmöinen historianelävöittäjien ryhmä,

Historianelävöittäjät-nimellä, niin sinne voi tulla katsomaan, siellä on paljon tapahtumien ja ryhmien

mainoksia ja kuvia tapahtumista ja muuta, että sieltä voi vähän katsoa, mikä kiinnostaa.

Oletettavasti Triviumin podcastin kuuntelijoita kiinnostaa nämä varhaisemmat aikakaudet, ja

keskiaika on sellainen mitä Suomessa kaikista eniten tehdään. Juuri tämä Suomen keskiaikaseura on

hyvä lähtökohta päästä tutustumaan toimintaan. Mutta monia muitakin yhdistyksiä on, ja eri

aikakausille tietysti omansa, aina antiikista toiseen maailmansotaan löytyy Suomessa

elävöitystoimintaa.

Saku: Okei, kiitos näistä neuvoista. Mä oon ihan varma, et joku tuolla toisessa päässä internettiä

innostu nyt tästä historianelävöittämisestä! Kiitos muutenkin teille tästä keskustelusta, Jenni ja

Hanna.

Jenni: Kiitos paljon Saku, että pyysit meidät tähän podcastiin mukaan. Ja tosiaan, jos jotakuta

kiinnostaa, niin mä ihan mieluusti näistä asioista juttelen työnkin puolesta, että voidaan palata

siitten myöhemmin.



Hanna: kiitos paljon munkin puolesta, myös Jennille, että kutsuit mut mukaan. Hirveän kiva aina

puhua rakkaasta harrastuksesta kaikille. Mielelläni toki vastailen kans jos joku tavoittelee ja haluaa

vaikka sitten kysyä minulta suoraan että miten tähän hommaan pääsee mukaan. Vastaan kyllä.

Saku: Tässä oli tämänkertainen Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin jakso. Kiitos

kaikille kuuntelijoille mielenkiinnosta. Lisää podcast-jaksoja on tiedossa – pysykää kuulolla!


