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Otsikko: 
 
Jäkälät Suomen kohtalonhetkissä 
 
Jäkälät ovat säännönmukaisesti tallautuneet paljon äänekkäämpien historian toimijoiden 
jalkoihin. Näillä sienen ja levän yhdistelmillä on kuitenkin ollut omat roolinsa niin 
suomalaisten 1800-luvun nälkävuosien ravintona kuin vuonna 1917, jolloin niistä jälleen 
toivottiin leivän jatketta. Erityisen painokkaasti asiaa ryhdyttiin ajamaan lokakuussa 1917 
Tampereella. Siellä Tampereen teknillinen seura, joka oli (ja on) paikallisten vaikuttajien ja 
insinöörien vuonna 1893 perustama yhteenliittymä, asetti jäkäläkomitean tulevaisuuden 
turvaksi. Se onnistui keräämään jauhoaineita talvella uhkaavaa nälkää varten, mutta vuoden 
1918 sota sekoitti suunnitelmat. Oliko jäkälillä osansa konfliktissa ja jos oli, niin millainen? 
 
Esitelmän tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia tutkia jäkälien historiallista roolia eri 
lähdeaineistojen kautta. Yhden lähderyhmän muodostavat Tampereen teknillisen seuran 
jäkäläkomitean arkistoaineisto. Toinen keskeinen aineisto on 1800-luvun ja 1900-luvun alun 
digitoidut sanomalehdet, joita on voitu käydä läpi myös osana Computational History and the 
Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910 (COMHIS) -konsortion 
tuottamasta tietokannasta. Siinä on etsitty lehtiaineiston toistuvia merkkijonoja. Nämä 
jäkälämaininnat kertovat osaltaan jäkäliä koskevien tietojen leviämisestä ja niihin otetuista 
kannoista. 
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Katoavat kansanperinteet ja antroposeeni 
 
 
Ne moninaiset yhteiskunnalliset, teknologiset ja kulttuuriset prosessit, jotka johtivat 1800-luvun 
eliittien katoavina hahmottamien perinteiden muuntumiseen ja käytöstä jäämiseen, olivat monin 
osin samoja, jotka liittyvät ihmiskunnan väestönkasvuun, vaurauden lisääntymiseen ja 1900-luvun 
loppupuoliskolla hitaasti tajuttuun moniulotteiseen ympäristökriisiin. Minkälaisin tavoin 1800-
luvun perinteen tallennusprojekti jäsentyy, kun sitä ei katso ainoastaan yhä edistyvän ja paremmaksi 
muuttuvan moderniteetin, vaan myös seinään törmäävän kehitysoptimismin näkökulmasta? 
 
Yhä kiihtyvän inhimillisen toiminnan on katsottu 1900-luvun puolivälistä lähtien johtaneen 
sellaisiin maapallon laajuisiin muutoksiin, joiden pohjalta on mahdollista nimetä nykyaika jopa 
uudeksi geologiseksi aikakaudeksi. Antroposeenin eli ihmisen aikakauden käsite on monin tavoin 
kiistanalainen, mutta se on yksi tapa nimetä ihmiskunnan kasvava, pysyvä ja ongelmallinen 
vaikutus ympäristöönsä. Käsitteen ympärillä käytyihin keskusteluihin sisältyy monenlaisia 
edistyksen ja modernisaation kritiikin ja kyseenalaistamisen juonteita. (Eronen et al. 2016.) 
 
1800-luvun suullisen perinteen tallentajat tunnistivat ajassaan tapahtuvia muutoksia ja reagoivat 
niihin. Heidän päämääränään ei ollut pitää vanhoja suullisia perinteitä ja uskomuksia käytössä, vaan 
tallentaa ja siirtää niitä sopivin osin kirjallisen kulttuurin piiriin, rakentaa käytöstä jääneiden tai 
uudelleen kehystettyjen perinteiden pohjalta modernia tulevaisuutta (Anttonen 2005). Loitsut, 
tarinat ja myytit olivat toisaalta arvokasta tietoa muinaisuudesta, toisaalta valistuksella karsittavissa 
olevaa taikauskoa ja takapajuisuutta. Etäännytettyinä – arkistomuistiinpanoina tai taiteeksi 
sovitettuina – ne olivat toimivia kansallisten identiteettien rakennusaineita. 
 
Samalla tuolloin tallennettu suullinen perinne on kerroksellisuudessaan ja laajuudessaan 
ainutlaatuinen ja samalla haastava paikallisista, antroposeenia edeltävistä ajattelemisen ja 
kokemisen jatkumoista kertova aineisto. Monet 1800-luvun tallentajien muinaisimmiksi arvioimat 
perinteet eeppisine runoineen ja loitsuineen, uskomustarinoineen ja rituaaleineen liittyivät 
paikallisten metsästys-, kalastus- ja maanviljely-yhteisöjen sosiaalisten, psykologisten ja 
käytännöllistenkin elämänehtojen ylläpitoon. Syrjäisinkään metsäpirtti ei 1800-luvulla toki sijainnut 
irrallaan kirjallistumisesta, kristinuskosta, teollistumisesta tai kansainvälisestä kaupasta. ”Kansa” 
lauloi rautateistä ja Amerikkaan lähdöstä, ”runolaulajat” kävivät kirkossa ja lukivat sanomalehtiä. 
Silti monilla 1800-luvun perinteisiin sisältyvillä ilmiöillä on pitkät juuret, jotka ovat paikoin 
todennettavissa ensimmäisiin 1500-luvun suomenkielisiin kirjallisiin lähteisiin asti (Kallio et al. 
2017).  
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Suomalainen uskonnollinen fundamentalismi autonomian kautena 

Uskonnollinen fundamentalismi, olipa kyse mistä uskonnosta tahansa, on yhteiskunnallisena ilmiönä 
modernisaation tuote, sen vastareaktio. Fundamentalismi syntyy vastustamaan uudenaikaistumiseksi 
kutsuttua kehityskulkua, jossa historiallisesti keskeisiä ovat olleet länsimaisen kulttuuripiirin tuottamat 
individualisaatio, sekularisaatio, teollistuminen ja kulloinkin uusi teknologia, länsimainen tiede ja 
valistusperäiset näkemykset ihmisarvosta. Uskonnollinen fundamentalismi ei suinkaan ole 1900-luvun 
ilmiö, vaan se on ja on ollut eriaikainen eri puolilla maailmaa, koska modernisaatio on käynnistynyt ja 
toteutunut eri puolilla maailmaa eri aikoina, jopa eri vuosisatoina 

Fundamentalismin viholliskuvan muodostavat uudenaikastumisprosessien tuottamat yhteiskunnalliset 
ilmiöt, asiantilat ja toimintamallit, jotka kyseenalaistavat esi-modernin uskonnollisuuden hegemonian ja 
privilegiot. Tämän näemme selkeästi esimerkiksi aikamme fundamentalistisista islamistiliikkeistä tai 
amerikkalaisten uskonryhmien rationaaliseen tieteenharjoitukseen kohdistamasta vastutuksesta. 

Uskonnollisen fundamentalismin liike, beckiläisyydeksi kutsuttu raamattuteologia, syntyi Suomessa 1800-
luvun lopulla. Kyse oli siis kristillisessä kontekstissa tapahtuneesta uudenaikaistumisen uskonnollisesta 
vastustamisesta, osasta kotimaista historiaa, jota ei yleisesti tunneta. Käsittelen esitelmässäni uskonnollisen 
fundamentalismin synnyn Suomessa, sen keskeiset edustajat ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Lopuksi esitän, 
suomalaisen fundamentalismin historiallisen esimerkin pohjalta, eräitä kommentteja oman aikamme 
uskonnollisesta fundamentalismista. 

 

 


