eikä luonnontieteiden ulkopuolel
le juuri kurkisteta. No, tieteen his
toria on mitä on: kovin miehistä.
Toisaalta laajentamalla tieteenalo
jen edustusta naisiakin olisi voinut
löytyä mukaan useampi.
Kun pääsen kirjassa ”mykolo
gian tuntemattomaan suuruuteen”
Anatolij D. Mbdrinoviin asti, hä
lytyskelloni alkavat soida. Goog
laan. Internet kertoo minulle, että
Mbdrinov on kuvataiteilija Viggo
Wallensköldin keksimä hahmo,
josta Wallensköld on kirjoittanut
kaksikin teosta, Anatolij D. Mbd
rinov aikalaistensa silmin (2016) ja
Anatolij D. Mbdrinov, sienitieteili
jä (2005).
Hotakainen kyllä ilmoittaa sivu
lauseessa, että ”itse asiassa Mbd
rinovin olemassaolostakaan ei ole
täyttä varmuutta”. Ehkä olisin silti
valinnut mukaan mieluummin jon
kun todellisen hahmon, heitähän
riittää. Tieteessä ei ole pulaa mer
killisistä ja koskettavista henkilö
historioista.
Enemmän kuin hullusta nerou
desta, Hotakaisen kirja on kerto
mus ihmiskohtaloiden moninai
suudesta tieteenteon ympärillä.
Kun ihminen antautuu kutsumuk
selleen, tiede lävistää lopulta koko
elämän. Se määrittää asuinpaikan,
puolison, mahdollisuuden per
heen perustamiseen, terveyden ja
Hotakaisen esittelemillä henkilöil
lä kovin monesti kuolemankin.
Tiede vaikuttaa jopa siihen,
millaisena ihminen on esitetty
kuolemansa jälkeen: Lamarckille
naurettiin vielä viisi vuotta hänen
kuolemansa jälkeen, kun maalliset
jäännökset kaivettiin siirtoa var
ten ylös Montparnassen hautaus
maalta.
Neroja ja mielipuolia saa luki
jassa aikaan varsinaisen tunteiden
kirjon. Paracelsus-alkemisti nau
rattaa, mutta Lamarckin kohtalo
saa häpeämään. Curieta ajattelee
ihaillen, mutta jotenkin haikeana:
Voi, Marie, kunpa olisit tiennyt hie
man enemmän!
Werner Heisenbergin moni
mutkainen rooli kolmannen valta
kunnan yrityksessä rakentaa ato
mipommi – ja toisaalta noiden
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samojen aikeiden kaatamises
sa – muistuttaa siitä, kuinka ”hul
lu tiedemies” ei ole pelkkä arjen
ulkopuolinen kuriositeetti, vaan
toisinaan hahmo, jonka tekojen
merkitys maailmanhistoriassa on
valtava.
Moni tarina saa aikaan ha
lun lukea lisää ja ottaa henkilöstä
enemmänkin selvää. Täytyypä kai
vaa jostakin myös se Wallensköl
din kirja.
Tieteestä puhutaan julkisuu
dessa liian paljon pelkkien tutki
muslöytöjen kautta. Se saa tieteen
näyttämään pikaisesti tehdyltä ja
sisäisesti kovin ristiriitaiselta. Uu
tisotsikoiden perusteella tutki
jat pistävät käsityksen evoluutios
ta uusiksi vähintäänkin muutaman
vuoden välein.
Oikeasti tiede on paljon muu
ta kuin yksittäisten tutkimusten tu
loksia. Se on sinnikästä, hidasta
puurtamista, joka useimmiten epä
onnistuu. Suurin osa tiedettä teke
vistä ihmisistä ei ole huippututki
joita, vaan vaikkapa opiskelijoita,
laborantteja ja teknikoita.
Olen pitkään ajatellut, että tie
teestä pitäisikin kertoa jotenkin
muuten kuin yksittäisten ”vavah
duttavien” tulosten tai nimek
käiden tutkijoiden kautta. Pitäisi
kertoa erehdyksistä ja epäonnistu
misista, ja Nobel-voittajien sijaan
vaikkapa väitöskirjantekijästä, jon
ka kymmenen vuoden työ menee
hukkaan, kun paljastuu, että tutki
muksen kohteena ollutta geeniä ei
koskaan ollutkaan olemassa.
Tähän toiveeseen Hotakai
sen kirja vastaa. Tiede on yritystä,
erehdystä ja ihmiselämää.
TIINA RAEVAARA
Kirjoittaja on filosofian tohtori, kirjailija ja
työelämäprofessori.

Kansallinen instituutio
politiikan ristipaineessa
Aleksi Mainio: Erkon kylmä
sota. Helsingin Sanomat Moskovan varjossa. Siltala 2018.
Kansalliseksi instituutioksi muo
dostunut, Päivälehtenä vuonna
1889 aloittanut Helsingin Sanomat
on osoittautunut ehtymättömäksi
tutkimuskohteeksi. Vuosina 1940–
49 ilmestyi Alli Rytkösen ajan
kohtaan nähden suurimittainen ja
monessa suhteessa ansiokas kol
miosainen Päivälehden historia.
Vuonna 1989 ilmestyi Helsingin
Sanomien poliittista linja itsenäis
tymisestä talvisotaan tarkasteleva
Keijo K. Kulhan teos. Markku Kuis
man johtaman Helsingin Sanomien historiaprojektin tuloksena
ilmestyi vuonna 2014 Antti Blåfiel
din sujuvasti kirjoitettu Loistavat
Erkot, vuonna 2017 Niklas JensenEriksenin ja Elina Kuorelahden
Helsingin Sanomien taloushistoria
ja uusimpana vuonna 2018 Aleksi
Mainion teos Erkon kylmä sota.
Kuvaa Helsingin Sanomien
vaiheista täydentävät Erkon su
vun jäsenistä tehdyt elämäkerrat,
joista mittavimpia ovat Seppo Zet
terbergin Eero Erkko (2001) sekä
Ohto Mannisen ja Raimo Salokan
kaan Eljas Erkko (2009). Lisäk
si on useita Helsingin Sanomissa
toimineiden henkilöiden muistel
mateoksia.
Aleksi Mainion teos kartoit
taa Helsingin Sanomien historiaa
puolen vuosisadan ajan, 1944–94.
Tehtävänmäärittelynsä mukaan
kyseessä on esitys lehden poliitti
sesta linjasta noina vuosina. Mai
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nio ei lähemmin määrittele, mistä
lehden poliittinen linja muodos
tuu. Hänen otteensa on sikäli
pragmaattinen, että hän luettelee
useita poliittiseen linjaan liittyviä
kysymyksiä ja aihepiirejä, kuten
mahdolliset vaihtelut linjassa, kyl
män sodan ideologinen kamppai
lu, ulkopuolisten voimien vaikutus,
suhteet Neuvostoliittoon ja Yhdys
valtoihin, noottikriisi ja Urho Kek
kosen pitkä valtakausi. Vastauk
sia näihin kysymyksiin etsitään
sinänsä monenlaisista lehden kir
joituksista ja lehden ulkopuolisista
lähteistä. Kun kohteeksi on mää
ritelty lehden poliittinen linja, on
esimerkiksi lehden kulttuuripuoli
jäänyt vähäisempään osaan, jos
kin se on huomioitu siltä osin kuin
siinä esiintyi politiikkaa sivuavaa
ainesta.
Itä ja länsi
Mainio on pääasiallisesti keskit
tynyt Helsingin Sanomien tapaan
suhtautua toisaalta Neuvostoliit
toon ja Yhdysvaltoihin sekä Suo
men asemaan suhteessa niihin,
mihin myös kirjan otsikko (Erkon
kylmä sota) ja alaotsikko (Helsingin Sanomat Moskovan varjossa)
viittaavat. Neuvostoliiton väliintu
lo Unkarissa, Tšekkoslovakiassa ja
Afganistanissa sekä Yhdysvallat
Vietnamin sodassa ovat luonnol
lisesti esillä. Kuitenkin kun tehtä
väksi on määritelty lehden poliitti
nen linja, joutuu kysymään, miksi
eräät muut maailmanpoliittiset ta
pahtumat, joista lehdessä rapor
toitiin, ovat jääneet pois tai vain
vähälle huomiolle. Niitä ovat esi
merkiksi Suezin kriisi, Algerian
tapahtumat (Algeria mainitaan
ohimennen parissa kohtaan) ja so
tilasjuntan vallankaappaus Krei
kassa. Myöskään ei käsitellä juuta
laisten ja arabien konflikteja eikä
Palestiinan aina ajankohtaista ti
lannetta. Chilen sotilasjuntan val
lankaappauksen käsittely on mel
keinpä poikkeus. Erikoista on, että
päätoimittaja Yrjö Niiniluodon so
danjälkeisiä reportaasisarjoja ei
ole huomioitu. Niiniluoto kirjoitti
moniosaisia sarjoja Neuvostoliiton
ja Yhdysvaltojen ohella Kreikasta,

82

TIET E E S S Ä TA PA H T U U 6 2 0 1 8

Tanskasta ja Algeriasta. Sodan jäl
keen hän kirjoitti myös arvosteluja
poliittista ja sotahistoriaa käsittele
vistä teoksista.
Suhteet presidentteihin ja
sananvapaus
Korostetusti Erkon kylmässä sodassa ovat esillä lehden, Eljas ja
Aatos Erkon sekä päätoimittajien
ja eräiden keskeisten toimittajien
suhteet presidentteihin Juho Kus
ti Paasikiveen, Kekkoseen ja Mau
no Koivistoon, mutta myös presi
denttien suhde lehteen. Tunnettua
on, miten Paasikivi otti hanakas
ti yhteyttä lehden päätoimittajiin,
milloin teksti ei häntä miellyttänyt;
Helsingin Sanomissa hänen luot
tomiehenään toimi toimittaja Las
si Hiekkala. Kekkosen ja päätoi
mittaja Niiniluodon välirikko on
myös esillä. Presidenttien ja hei
dän edustajiensa pitämät puhutte
lut on aiheellisesti noteerattu.
Mainion kuvaus lehden Kek
kosta koskevasta kirjoittelusta ja
kirjoittamatta jättämisestä tämän
viimeisinä presidenttivuosina on
suomalaisen sananvapauden kan
nalta murheellista, mutta samalla
surkuhupaista luettavaa.
Kun kolmen naisen, Heleena
Savelan, Vuokko Rajalan ja Han
nele Rantalan ryhmä oli saanut
Kekkoselta lausunnon vastauk
sena kysymykseen, oliko halli
tuskriisi uhkaamassa, he eivät
saaneetkaan kiitosta palattuaan
toimitukseen, jonne kansliapääl
likkö Juhani Perttunen oli ehtinyt
soittaa raivoissaan siitä, että oli
esitetty kysymys, josta ei ollut so
vittu etukäteen. Mainio jatkaa:
... uutispäätoimittaja Simopekka Nortamo oli vastassa vihaisena. Hän sätti naisia kysymyksestä ja totesi lauseen, joka
on painunut Savelan mieleen: ”Helsingin
Sanomat kirjoittaa vain sen, minkä presidentti tai hänen edustamansa instituutio
haluaa, että lehdessä kirjoitetaan.”

Kekkosen osalta Mainion kir
jasta hahmottuu selkeästi lehden
linja, joka aluksi on kriittinen ja
päätyy sovinnon kautta Kekkosen
melko häpeämättömään mainos
tamiseen vuoden 1978 presiden

tinvaalin yhteydessä.
Jälkikäteen katsottuna ei ko
vin kauniilta vaikuta sekään Maini
on esiin nostama seikka, että leh
ti kannatti avoimesti toimittajansa
Lassi Hiekkalan, nimimerkki Ee
ron, valitsemista Edistyspuolueen
kansanedustajaksi. Päätoimitta
ja Niiniluoto koki tilanteen kiusal
lisena. Eljas Erkolle luottomiehen
mainostaminen ei kuitenkaan ollut
mikään ongelma: ”HS:n julkaise
missa vaalimainoksissa kehotettiin
äänestämään ’meidän Eeroa’, ei
puoluemiehenä vaan valtalehden
ja sen laajan lukijakunnan omana
edustajana”, toteaa Mainio. Hiek
kala tulikin valituksi. Kansanedus
tajuudestaan huolimatta hän jatkoi
lehden pääkirjoitustoimittajana ja
pakinoitsijana.
Mainio ei käsittele kovinkaan
seikkaperäisesti lehden suhdet
ta Carl Gustaf Mannerheimiin eikä
sitä, miten lehdessä suhtaudut
tiin Mannerheimin toiminnan arvi
ointiin. Etenkin päätoimittaja Nii
niluoto tarkasteli Mannerheimia
useassa kirjoituksessaan ja arvos
telussaan (postuumisti häneltä il
mestyikin kirja marsalkasta).
Osuva kuvaus lehden suhtau
tumisesta Koivistoon sekä tapaa
misista presidentin kanssa ja tä
män reaktioiden tarkkailusta saa
puolestaan ajattelemaan, oliko
maan suurimman lehden tarpeen
olla niin herkkähermoinen. Koivis
ton osalta Mainio menee myös tut
kimansa aikakauden ulkopuolelle
kertoen omituisen episodin vuo
delta 2007. Koivisto oli suunnitel
lut, että hänen salaista aineistoaan
arkistoitaisiin Helsingin Sanomiin.
Päätoimittaja Janne Virkkusen
päätöksellä arkistoa ei kuitenkaan
otettu vastaan, koska se olisi ollut
tuhoisaa lehden maineelle sitoutu
mattomana julkaisuna.
Toimittajien historiaa
Mainion esitys kattaa kahden Er
kon, Eljaksen ja Aatoksen, sekä
usean vastaavan päätoimittajan
ajan: Niiniluoto (aloittanut pää
toimittajana jo vuonna 1938), Teo
Mertanen, Heikki Tikkanen ja Jan
ne Virkkunen. Muita päätoimittajia
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kyseisenä aikana olivat Keijo Kylä
vaara, Simopekka Nortamo, Sep
po Kievari, Keijo K. Kulha ja Reetta
Meriläinen. Päätoimittajien ohella
luonnehditaan useiden keskeisten
toimittajien toimintaa: jo ennen so
taa nimimerkillä Eero tunnetuksi
tullut Hiekkala, hänen työtään ni
mimerkillä Penninen jatkanut Esko
Saarinen, Lauri Karén, joka sai
Kekkosen puhumaan likasanko
journalismista, vakoiluun ja Viron
asemaan perehtynyt Jukka Rislak
ki sekä Moskovasta raportoineet
Karolus Kinnunen ja Erkki Penna
nen. Samoin voidaan mainita sit
temmin Uuden Suomen päätoi
mittajaksi tullut Eero Petäjäniemi.
Esillä on myös Moskovan-agentik
si paljastunut Leo Schulgin, jonka
tapaus hoidettiin lehdessä kaikes
sa hiljaisuudessa.
Erikoislaatuinen kuva hahmot
tuu Simopekka Nortamosta: hän oli
”tekstitaituri ja klassisten lehtimies
hyveiden puolestapuhuja”, mutta
samalla narsistinen ja ristiriitainen
persoonallisuus. Moisio tarjoilee
myös Nortamosta erikoislaatuisen
episodin. Nimimerkki Piin eli Pirkko
Kolben kirjoitettua Ruotsin kunin
gashuonetta kriittisesti käsittelevän
pakinan Nortamo lähetti Ruotsin lä
hettiläälle pahoittelukirjeen, jossa
haukkui Kolben ja toimitussihtee
rin. Lähettiläs puolestaan totesi, et
tei juttu ollut herättänyt lähetystös
sä suurempaa intohimoa. ”Ei ollut
aivan jokapäiväistä, että rikollinen
teloitti itse itsensä, vaikkei tuomio
istuin ollut edes kokoontunut”, to
teaa Moisio sattuvan ironisesti.
Erikoislaatuinen ja teräväsa
nainen musiikkitoimittaja Seppo
Heikinheimo on esillä ruotsin kiel
tä koskevien mielipiteittensä ta
kia, jotka eivät olleet linjassa leh
den Ruotsi-myönteisyyden kanssa
ja jotka saivat Aatos Erkon raivos
tumaan. Myös Heikinheimon Vi
roa koskeva kirjoittelu oli lehden
johtoportaan kannalta vähem
män suotavaa. Kari Suomalainen
voimakkaasti kantaa ottavine pi
lapiirroksineen on luonnollisesti
mukana. Esimerkiksi Karin piirros
Porkkalan palauttamisen kymmen
vuotisjuhlan yhteydessä johti Teh
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taankadun vihastuneeseen reak
tioon ja ulkoministeri Karjalaisen
päätoimittaja Mertaselle pitämään
puhutteluun.
Kiinnostavimpia toimittajahah
moja Mainion kirjassa on Maija-Lii
sa Heini, jota luonnehditaan Eljas
Erkon vastavoimaksi Ludvigin
kadulla: ”Hän ehti moneen paik
kaan ja tiesi arvonsa. Heinin ja
Erkon riidat olivat kovaäänisiä ja
erouhkauksilla ryyditettyjä, mutta
päättyivät aina jonkinlaiseen so
vintoon”, kirjoittaa Mainio. Sylvi
Kekkosen sydänystävänä Heini oli
myös eräänlaisena lehden yhdys
henkilönä presidentti Kekkoseen
päin. Sylvi Kekkosen kuoltua Heini
piti yhteyttä Urho Kekkoseen.
Aineiston monipuolisuus
Erkon kylmässä sodassa on mu
kana myös sellaista ainesta, joka
ei välittömästi liity poliittiseen lin
jaan, mutta tarjoaa havainnollista
ajankuvaa ja lehden suhdetta eri
laisiin ajankohtaisiin ilmiöihin. Esi
merkiksi 1960-luvun uusissa vir
tauksissa, kulttuuriradikalismissa
ja nuorissa toimittajissa oli ”van
haerkkolaisilla” (Mainion termi)
hämmästelemistä ja sulattelemis
ta. Näihin vanhaerkkolaisiin kuului
tunnettu paikoitsija Arijoutsi (Heik
ki Marttila). Erkon kylmä sota si
sältää myös kiinnostavia kuvauk
sia elämästä lehden toimituksessa
Ludviginkadulla, Luddalla. Tekstiä
elävöittävät viittaukset ja vertailut
eräisiin muihin lehtiin ja julkaisui
hin, kuten Uuteen Suomeen ja Vapaaseen Sanaan.
Kirjan monipuolisesta kuvituk
sesta, joka myös hyvin heijastelee
lehden länsimyönteistä linjaa, voi
daan mainita kaksi valokuvaa: toi
sessa Eljas Erkko poseeraa koto
naan tuolloin Suomessa vierailulla
olleen varapresidentti Lyndon B.
Johnsonin kanssa, toisessa Aatos
Erkko seisoo presidentti Ronald
Reaganin vieressä Washingto
nissa. Mainio on muistanut ker
toa myös Max Jakobsonin erittäin
kriittisestä Johnsonin Suomen-vie
railua koskevasta kuvauksesta.
Mainion teos on kirjoitettu su
juvasti ja dokumentoitu huolelli

sesti. Antiikinharrastaja ei voi olla
mainitsematta eräästä detaljista.
Eljas Erkon sisällissodan aikainen
merkintä ”Ihana on kuolla maansa
edestä” vaikuttaa kyllä runeber
giläisen pateettiselta, kuten Mai
nio toteaa, mutta on itse asiassa
suomennos Horatiuksen oodin sa
noista ”Dulce et decorum est pro
patria mori”. Nimihakemistossa
tekstinkäsittelyohjelma on tehnyt
tepposet, kun Mannerheimin koh
dalla mainituista sivunumeroista
yksi tarkoittaakin Mannerheimin
tietä ja toinen Manner-Eurooppaa.
Nimihakemistossa myös nimimer
kit olisivat olleet paikallaan.
H. K. RIIKONEN
Kirjoittaja on yleisen kirjallisuustieteen
professori (emeritus).

Lahden keskuksesta
Palmeniaksi
Markku Heikkilä ja Antti Karisto:
Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämiskeskus yhteiskunnallisen vaikuttamisen asialla. Päi
jät-Hämeen tutkimusseura 2017.
Helsingin yliopiston emerituspro
fessoreiden Markku Heikkilän ja
Antti Kariston kirja Lahden koulu
tuskeskus Palmeniasta kuvaa kap
paleen suomalaista yliopistohisto
riaa. Teos on uudistettu laitos pari
vuotta sitten julkaistusta kirjasta,
joka erinäisten julkaisemiseen ja
tekijänoikeuksiin liittyneiden vai
keuksien jälkeen on nyt PäijätHämeen tutkimusseuran kustan
tamana kokenut uudistuneessa
painoasussaan värikkään kasvo
jen kohotuksen.
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