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1800-luvun tutkimuksen verkoston 11. vuosiseminaarin teema on tiedon kierto. “Tieto” ei tässä 
viittaa vain tieteelliseen tietoon tai oppeihin, vaan myös suulliseen, hiljaiseen, kansanomaiseen ja 
maallikkotietoon sekä erilaiseen käytännön osaamiseen, valmiuksiin ja taitoihin. Verkoston ja 
konferenssi ovat luonteeltaan poikkitieteellisiä: ne tuovat yhteen tutkijoita historian, kielitieteen, 
perinteen tutkimuksen sekä taiteen, musiikin ja kirjallisuuden tutkimuksen aloilta. Kutsumme 
tutkijoita näiltä ja lähialoilta tutkimaan tiedon monia muotoja, rooleja ja tehtäviä Ranskan 
vallankumouksen ja ensimmäisen maailmansodan välisenä aikana. Esitelmäehdotukset voivat 
käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:  
 

• Miten tietoa tuotettiin ja miten tieto puolestaan muokkasi yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntia;  
• miten tietoa siirrettiin paikasta toiseen, ryhmältä ja yksilöltä toiselle, ja miten se muuttui 

tässä prosessissa;   
• millaisia muotoja teoreettisen tiedon ja käytännön taitojen väliset suhteet saivat;  
• millaista roolia koulutus ja käytännön harjaannuttaminen näyttelivät tiedon ja taitojen (esim. 

teknisten, musiikillisten, taiteellisten ja käsityötaitojen) siirtämisessä;  
• ketkä toimivat välittäjinä tiedon siirron prosesseissa;  



	

• miten tietoa ja taitoja käsitteellistettiin ja miten ne muokkasivat materiaalista ympäristöä 
(esim. esineitä ja rakennuksia); 

• miten tietoa kaupallistettiin ja myytiin, miten sen kulkua rajoitettiin ja säädeltiin; miten 
tietoa salattiin; 

• miten sukupuoli, luokka ja etninen tausta vaikuttivat yksilöiden ja ryhmien mahdollisuuksiin 
tuottaa, siirtää ja omistaa tietoa; 

• millainen oli tiedon ja vallan suhde; 
• millainen on erilaisten lähestymistapojen (esim. digitaaliset menetelmät, biografinen 

menetelmä, sukupuolen tutkimus) ja käsitteellisten välineiden panos tiedon liikkeiden 
tutkimukselle? 

 
Sekä empiiriset että metodologiset ehdotukset ovat tervetulleita. Konferenssikielet ovat englanti, 
ruotsi ja suomi. 
 
Konferenssin kutsutut puhujat ovat professori (emerita) Carolyn Steedman (Warwickin yliopisto), 
professori Brita Brenna (Oslon yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Markku Hokkanen (Oulun 
yliopisto). Professori Steedman on johtava 1700- ja 1800-luvun Britannian tutkija. Hän on 
teoksissaan tarkastellut muun muassa lapsuutta, palvelusväkeä, työväenluokan arkielämää, 
lakitietoa, elämäkertakirjoittamista ja 1800-luvun historiankirjoituksen perintöä. Professori Brennan 
tutkimus painottuu tiedon tuottamisen, representaatiotekniikoiden ja esityskäytäntöjen suhteen 
tutkimukseen. Hän myös opettaa museologiaa ja museotutkimusta. Dosentti Hokkasen 
tutkimusaloja ovat modernin ajan siirtomaavallan, Brittiläisen imperiumin, Afrikan ja lääketieteen 
historia.  
 
Lähetä yhteystietosi ja 250-300 sanan mittainen esitelmä- tai sessioehdotus 15.9.2018 mennessä 
Tiina Kinnuselle (tiina.s.kinnunen@oulu.fi) tai Heini Hakosalolle (heini.hakosalo@oulu.fi). 
Sessioehdotuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus session teemasta, osallistujien (& mahdollisen 
puheenjohtajan ja kommentaattorin) nimet ja affiliaatiot sekä esitelmien otsikot. Ehdotukset 
arvioidaan ja päätökset ilmoitetaan 15.10.2018 mennessä. Ohjelma julkaistaan marraskuussa 2018 
1800-luvun tutkimuksen verkoston kotisivuilla osoitteessa 
https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimusverkostot/1800-luvun-tutkimuksen-
verkosto#.Wt8dGmcUkmY, missä myös konferenssi-ilmoittautuminen tapahtuu.  
 
Konferenssin järjestää Oulun yliopiston Humanistinen tiedekunta yhdessä 1800-luvun tutkimuksen 
verkoston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.  
 
Tiedustelut:  
heini.hakosalo@oulu.fi 


