
Globaalin ja paikallisen risteykset: uutta tietoa tuottamassa 1800-luvulla 
 
Sessiossa tarkastellaan 1800-luvun tiedonmuodostuksen prosesseja globaalin ja paikallisen tason 
välisenä vuorovaikutuksena. Huomio kiinnitetään ilmiöihin, jotka olivat luonteeltaan ja 
pyrkimyksiltään rajat ylittäviä, kansainvälisiä tai jopa globaaleja, mutta jotka samalla kiinnittyivät 
lukuisin tavoin paikallisiin konteksteihin, kehityskulkuihin ja tulkintoihin. Näitä olivat esimerkiksi eri 
tavoin materialisoituneiden tiedon, käytäntöjen ja ideoiden liike. 
 
Esitelmät käsittelevät tiedonmuodostuksen prosessin eri vaiheita, toimijoita ja alueita ja valaisevat 
ilmiön paikka- ja aikasidonnaisuutta. Tarkastelemme, miten eri puolilta maailmaa kulkeutunut tieto 
ja toimintatavat muuntuivat ja mukautuivat siirtyessään toisiin paikkoihin ja pohdimme syitä näihin 
muutoksiin. Session tavoitteena on empiiristen esimerkkien kautta edistää globaalihistorian sekä 
tiedon ja tieteen historian kentillä käytävää keskustelua siitä, miten paikallisen ja globaalin tason 
risteymiä voidaan tutkia. 
 
Johanna Skurnik (FT, yleinen historia, Turun yliopisto, jeskur@utu.fi) 
Karttojen globaalihistoriaa? Australiaa koskevan kartografisen tiedon muodostuksen ja liikkeen 
globaali perusta 1800-luvulla 
Esitelmässä tarkastellaan, kuinka Australian siirtokuntien rajoja koskeva alueellinen tieto 
materialisoitui Britanniassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa valmistetuissa kartoissa 1850–1870-
luvulla. Lähtökohtana on kysymys siitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen millaista tietoa eri paikoissa 
valmistetuissa kartoissa esitettiin ja miksi. Teoreettisesti esitelmä pohjautuu ajatukseen tiedon 
liikkumisesta transformatiivisena ja pohtii tiedon kopioimisen käytäntöjen ja tiedon muuntuvuuden 
välistä suhdetta laajempien tietorakenteiden tuottamisessa. 
 
Leila Koivunen (professori, yleinen historia, Turun yliopisto, leikoi@utu.fi) 
Kannibaali koivumetsässä: etnografisten ihmisnäyttelyiden historiaa Suomessa 
Esitelmässä tarkastellaan, miten Euroopassa ja Yhdysvalloissa vakiintunut etnografisten 
ihmisnäyttelyiden konsepti tuotiin Suomeen 1880-luvulla ja miten näyttelyt sopeutettiin paikallisiin 
olosuhteisiin ja suomalaisyleisölle ymmärrettäviksi. Sekä imperialismiin kytkeytyvä näyttelykonsepti 
että näyttelyiden kohteet – kaukaa maailmalta tuodut alkuperäiskansojen edustajat – olivat 
Suomessa vieraita. Esityksessä tarkastellaan, miten uusi tieto pyrittiin mukauttamaan 
suomalaisyleisölle ja miten kävijät tulkitsivat näkemäänsä omista kiinnepisteistään lähtien. 
 
Janne Tunturi (FT, yleinen historia, Turun yliopisto, jantun@utu.fi) 
Antiikin Kreikka ja 1800-luvun Suomi  
Esitelmä analysoi suomalaisia 1800-luvun antiikin Kreikkaa koskeneita tulkintoja. Näkökulmaa 
määritti Kreikan näkeminen rajana itää ja Persian suurvaltaa vastaan. Kreikka symboloi alueellisesti 
pientä mutta kulttuuriltaan suurta valtiota, joka pystyi yhtenäistymään vieraiden valtojen uhatessa. 
Kokonaiskuva on kuitenkin vivahteikkaampi: kreikkalaisessa kulttuurissa nähtiin myös itäisiä piirteitä. 
Siksi sen jakautunut identiteetti oli erityisen kiinnostava Suomessa. 
 


