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TIETEESS˜ TAPAHTUU � ���� ��KIRJALLISUUS

kansainvälinen kaupunki. Se oli 
����-luvulla avantgarden ja kir-
jailijoiden kaupunki. Sitten se oli 
muusta maailmasta eristetty kan-
sallissosialistinen kaupunki, jota 
sota tuhosi. Myöhemmin se oli 
jaettu kaupunki, jossa on ����-lu-
vulla tapahtuneen yhdistymisen 
jälkeen pohdittu, mitä traditiota 
noudattaen sitä olisi kehitettävä. 

Keisarikunnan aikana Berliinis-
sä kehitettiin yliopistoja sekä hu-
manistista ja luonnontieteiden 
tukimusta. Erityisesti lääketiede ke-
hittyi. Monet suomalaiset tiedemie-
het hakivat uusia tutkimustapoja 
Saksasta. Arvo Ylppö esimerkiksi 
toi Suomeen lastentautien hoitotie-
toa ja neuvoloiden idean. 

Aulikki Litzen kertoo Roomas-
ta Suomen tiedeinstituutin Villa 
Lanten näkökulmasta ja avaa Roo-
man turismia ja sitä koskevaa kir-
jallisuutta yleisesti. Villa Lante oli 
suomalaisen kansainvälisesti kor-
keatasoisen antiikin tutkimuksen 
keskus. Sinne tultiin karismaattis-
ten opettajien, kuten Jaakko Suo-
lahden, Päivi Setä län, Veikko Lit-
zenin tai Henrik Liliuksen imussa.

Litzenin haastattelemat Villa 
Lanten-kävijät muistavat Roomaa 
yllättävän kielteisesti. Alun kuher-
ruskausi ikuisessa kaupungissa 
vaihtui arjen ankeuteen. Asuinolot 
olivat alkeelliset Suomen verrattu-
na, posti ei kulkenut, varkaita piti 
varoa ja kaupunki oli vähän väliä 
sekaisin mielenosoitusten takia. 
Myös roskat, huumeet ja ruuhkat 
vaivasivat. Ennen internetin aikaa 
yhteydet Suomeen olivat hankalia, 
kun ����-luvulla vielä kaukopuhe-
lutkin piti tilata keskuksen kautta. 

Toisaalta ikuinen kaupunki oli 
monille ensimmäinen kosketus 
kansainvälisyyteen turvallisesti 
suomalaisessa seurassa. Monille 
tutustuminen italialaiseen kult-
tuuriin jäi pinnalliseksi, kun ener-
gia suunnattiin opiskeluun ja tut-
kimukseen sekä yhdessäoloon 
muiden villalantelaisten kanssa. 

Mirja Mäntylä kertoo Tampe-
reella vuonna ���� pidetyn geolo-
gikongressin merkityksestä Suo-
melle ja Tampereelle. Se on ehkä 
yllät täen vaikeimmin tutkittava aihe 

tässä teoksessa, koska kongressis-
ta on vain vähän lähteitä. Artikke-
li laajenee kuitenkin sen arvioimi-
seksi, miten tieteellisten kongressit 
olivat alku kansainväliselle tie-
deyhteisölle. Tampereen kongres-
sin mate riaalista voidaan kuitenkin 
nähdä, mitä ulkomaisille tutkijoille 
haluttiin näyttää. Matkakertomuk-
sissaan geologivieraat kuvailivat 
yltäkylläisiä kartanoillallisia sekä 
ekskursiolla nähtyä kaunista järvi-
maisemaa ja luontoa, mutta eivät 
sanoneet sanaakaan Tampereesta! 

Mervi Kaarninen kuvaa Helsin-
kiä opiskelijoiden kaupunkina ja 
opiskelijoiden roolia kaupungissa. 
Vaikka he nykyään muodostavat 
yli �� prosenttia asukkaista, heidän 
viisi prosenttiansa ����-luvun kau-
punkilaisista näkyivät eniten. Artik-
keli pohjautuu osin muistelmiin ja 
kaunokirjallisuuteen. Helsingin va-
lot tekivät ����-luvulla vaikutuksen 
tulijoihin, kuten Zachris Topeliuk-
seen ja Juhani Ahoon. Heidän li-
säkseen muun muassa Hella Wuo-
lijoen, Alma Söderhjelmin, Tyyni 
Tuulion ja Mika Waltarin ääni tu-
lee esiin.  Muisteluissa on nostalgi-
nen sävy, mutta kadonneet raken-
nukset ja käytännöt nousevat esiin 
ja elävät.

Opiskelijat vaikuttivat Helsingin 
ravintolaelämän kehittymiseen ja 
asunto-oloihin. Yliopisto taas tar-
vitsi rakennuksia, jotka elävät en-
tisten opiskelijoiden muistoissa. 
Muualta tulleille opiskelijoille on 
jäänyt mieleen saapuminen rau-
tatieasemalle jännittävän elämän-
vaiheen alkaessa. Yliopiston pää-
rakennus ja sieltä avautuva näky 
Senaatintorille oli monille mieltä 
ylentävä näky. Opiskelu kauniis-
sa yliopiston kirjastossa oli mo-
nelle mieluista. Radikaalit nuo-
ret ����-luvulla puolestaan pitivät 
rakennuksia vanhanaikaisina ja 
tunkkaisina. 

Ravintoloista opiskelijaelämään 
liittyvät eniten Kaisaniemi ja Van-
ha ylioppilastalo. Vappu on pysy-
nyt ylioppilaiden juhlana ja Manta 
on lakitettu vuodesta ���� lähtien. 
Kaarninen on ottanut myös naisyli-
oppilaat ja heidän erityiset ongel-
mansa huomioon. Aluksi heille ei 

ollut edes naistenhuonetta, vaan 
tytöt kävivät lähikahviloissa. Nais-
ten ei sopinut olla ravintoloissa il-
man herraseuraa ja herrat taas pi-
tivät liikaa alkoholista.

Kaarnisen mukaan muiste-
lot ovat pääsoin samansuuntai-
sia ����-luvulta aina ����-luvul-
le asti. Yliopiston päärakennus ja 
sen läheiset korttelit ovat niiden 
muistojen keskiössä.

Artikkelien erilaiset teoreetti-
set viitekehykset on kerrottu yleis-
tajuisesti mitätöimättä tutkimusten 
tieteellistä arvoa. Kaupungin kah-
det kasvot on paljon hauskempi, 
monipuolisempi ja mielenkiintoi-
sempi kuin sen tylsä ulkoasu an-
taa olettaa. Kansikuvasta lähtien 
kuvavalintaa on vaikea ymmärtää 
ja painojälki on kelvoton. Melkein-
pä ainoita ilonaiheita ovat histo-
riaperformanssin ohjaaja Viveca 
Band ler moottoripyörän sivuvau-
nussa ja nuori Päivi Setälä otta-
massa aurinkoa Villa Lanten te-
rassilla.  
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