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1970-luvun Joensuun korkeakoulu 
pähkinäkuoressa

• Toiminta käynnistyy syksyllä 1969

• Itä-Suomen seminaarin toiminta jatkui korkeakoulun rinnalla syksyyn 
1970, jolloin sen tilat ja virat siirtyvät korkeakoululle

• Opetus oli alussa lähinnä kansakoulunopettajien täydennyskoulutusta

• Opiskelijoita ensimmäisenä vuonna 145

• Syksyllä 1970 käynnistyvät uudenmuotoinen peruskoulun 
luokanopettajakoulutus sekä historian, suomen kielen, biologian, 
maantieteen ja fysiikan arvosanaopetus

• Vt. Rehtorina aloitti professori Veli Nurmi



• Kasvatustiede ja opettajankoulutus painopisteinä 

• Karjalan tutkimuslaitos perustettiin syksyllä 1971

• Yleisen historian professori Heikki Kirkinen korkeakoulun vakinaiseksi 
rehtoriksi syksyllä 1971

• Annika Takala käytännöllisen kasvatustieteen professoriksi syksyllä 1971

• Opettajankoulutusuudistus 1973: Joensuun ja Savonlinnan 
opettajankoulutuslaitokset

• Osastojako vakiintuu

• Opiskelijamäärä kasvaa nopeasti

1972-1973: 654

1974-1975: 1711

1977-1978: 2287

• Henkilökunnan lukumäärä 1977-1978: 276

Joensuun ylioppilaslehti 7/1977



Nostoja politisoitumiskeskustelusta

KORKEAKOULUN AVAJAISET 1969

- Vt. Rehtori Veli Nurmi ilmaisi puheessaan olevansa valmis kokeilemaan mies 

ja ääni -periaatetta korkeakoulun hallinnossa

- Lehdistö ei kiinnittänyt huomiota lausunnon poikkeuksellisuuteen ja tehnyt 

siitä poliittista kysymystä

Karjalainen 18.9.1969

Pohjois-Karjala 18.9.1969



Seminaarikritiikki

Pohjois-Karjala 24.9.1970



Karjalainen 5.10.1970 JKK-palsta



Punainen Anni ja teatterisota

Karjalainen 23.2.1972



Hallinnonuudistuskamppailu kiihtyy

JOSO:n arkisto, Kansan Arkisto



Ylioppilaslehti



Simo Sepon luennot kohdistavat huomion korkeakoulun 

opetukseen

Karjalainen 3.3.1974



ULO-koulutus 

keskipisteessä

Karjalainen 26.2.1975

Välituntivalvoja, Karjalainen 17.3.1975

”Ihmeteltävän ovelasti ovat uudenmallisen koulutuksen 

suunnittelijat lähteneet liikkeelle. He ovat löytäneet juuri 

sen oikean keihäänkärjen, sen kohdan koulutuksesta, jossa 

muokkaus onnistuu helpommin ja varmimmin. Kodin 

vaikutus näet mitätöityy hyvin nopeasti, kun 

lastentarhoissa annetaan päivästä toiseen tehokasta 

’koulutusta’.”



Karjalainen 12.6.1975, pääkirjoitus

”Joensuun korkeakoulu on perin huolestunut tulevaisuudestaan. 
Helsingissä vetää punakynä raskaalla kädellä määrärahojen yli 
rakennettaessa ensi vuoden budjettia. Kehitys uhkaa pysähtyä –
kääntyä kenties laskuunkin. Korkeakoulu on saanut hädän hetkellä 
taakseen jälleen koko Pohjois-Karjalan tuen. Kenties ei ole liikaa 
pyydetty, jos myös itse korkeakoulu opetus ja tutkimustoiminnassaan 
siirtyy samalle suomalaiselle pohjalle, mille maakuntaa on vuosisadat 
rakennettu.”



Karjalaisen paneelikeskustelu korkeakoululla 16.1.1976

Keskustelijoina prof. Veli Merikoski, rehtori Heikki Kirkinen, 

apulaisprofessori Seikko Eskola, dosentti Jaakko Paavolainen ja va. 

Apulaisprofessori Kari Rantalaiho



Marjatta Väänäsen vierailu Joensuussa 1977

Pohjois-Karjala 22.7.1977

”Opetusministeri Väänänen 

totesi, että Joensuun 

Korkeakoulun maine 

vasemmistoradikalismin 

pesäpaikkana heikensi koulun 

mainetta. Hän sanoi olevansa 

iloinen siitä, että 

toimenpiteiden avulla ollaan 

tästä pääsemässä.”



• Keisarillinen Aleksanterin yliopisto: Elias Lönnroth, J.W. Snellman, 
Zacharias Topelius

• Suomalaisen puolueen johtaja historioitsija J.R. Danielson Kalmari

• Oikeustieteen prof. Leo Mechelin perustuslaillisten keulakuva I 
sortokauden aikana

• Itsenäistymisvaiheessa: E.N. Setälä, Lauri Ingman, K.J. Ståhlberg

• Vuonna 1906 joka neljäs Helsingin yliopiston professori istui valtiopäivillä

• Ensimmäisen maailman sotaa ja toisen maailmansodan aikana puolet 
pääministereistä (7) professoreita, ministereitä yht. 17

• Toisen maailmansodan jälkeen vuoteen 2007 professoriministereitä 18: V. J 
Sukselainen, Esa Kaitila, Jan-Magnus Jansson

Yliopistolaiset valtakunnan politiikassa ennen 

1970-lukua



Yliopistolaiset valtakunnanpolitiikassa 1970-luvun 

jälkeen

• Vuoden 1987 jälkeen ei enää professoriministereitä

• Nykyisessä eduskunnassa vain yksi 

professorikansanedustaja keskustan Pekka Puska

• Nykyisistä kansanedustajista yliopistotaustaisia ainakin: 

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Johanna Karimäki (vihr.), 

Jyrki Kasvi (vihr.), Anna Kontula (vas.), Pilvi Torsti (SDP), 

Harri Jaskari )kok.), Sanna Lauslahti (kok.), Jussi Niinistö 

(sin., puolustusministeri)

• Politiikan ammatillistuminen ja täysipäiväistyminen, 

akateemisen työn ja pätevöitymisen luonteen muutos



1970-luku yliopistojen poliittisuuden 

murroskautena
• 1950-luvulle asti yliopiston porvarillinen identiteetti oli hyvin 

yhtenäinen. Professorit edustivat eliittiä, jolla oli kulttuurinen ja 

poliittinen hegemonia Suomessa. 

• Yliopistojen ja yhteiskunnan suhteen muutos 1960- ja 1970-

luvulla: yliopistojen riippuvaisuus valtiosta, yliopistolaisten 

kriittisyys valtiota kohtaan

• Korkeakouluverkoston alueellinen laajeneminen

• Keskustan räväkkä korkeakoulupoliittinen ote: mm. Vanhan 

Suomen Akatemian lakkauttaminen ja uuden perustaminen

• Tutkijan ammattikunnan muotoutuminen 

• Propoliittinen käänne ja puoluepoliittisten 

vastakkainasetteluiden kärjistyminen



”[…] niitä ihmisiä vaan tuli sinne. Ja ne oli mun sukupolveeni. Suurella osalla 

oli ihan samanlainen tausta kuin mulla. Mä olin opiskelija-aktiivi, ollut 

opiskelijaliikkeessä. Nuoret ihmiset, joilla ei ollut mitään erityistä Joensuussa 

olevaa taustaa, niin äkkiä löysi toisensa. Se ei tarkoita sitä, että se olis ollut ihan 

spontaania. Kyllä siinä oli niin, että kaikki vähän, mutta omilla tavoillaan, pyrki 

sinne saamaan omia kavereitaan, mutta yhtäkkiä siel oli iso joukko tämmösiä

ihmisiä, jotka tulla pöllähti sinne ja joitakin ihmisiä, esimerkiksi Y-P Häyrynen, 

joka toi sinne ison määrän ympärillään olevia tutkijoita. […] Se korkeakoulu 

kehittyi, se loi tämmösiä mahdollisuusrakenteita ja ne mahdollisuusrakenteet oli 

sellaisia, jotka mahdollisti sitten, että sitä uutta porukkaa tulee. Ja ne jotka oli 

siellä, ne oli avainasemassa. […] Jos oli omia tutkimusprojekteja, mitä nyt 

siihen aikaa nuorillakin tutkijoilla saatto olla, niin tietenkin he valitsi itse 

tutkijansa, mutta enimmäkseen oli kysymys siitä, että se yliopisto tai 

korkeakoulu siinä vaiheessa kasvo nopeesti ja loi mahdollisuuden.” 

HM14. 



Yhteenvetona…

POLITISOITUMISKESKUSTELUN 

VASTAKKAINASETTELUITA

• Odotukset-pettymys

• Ammatillisuus-tieteellisyys

• Tieteen ideaali riippumattomuus vs. sitoutuneisuus

NYKYPÄIVÄN NÄKÖKULMIA 1970-LUVUN 

POLITISOITUMISEEN

• Tieteen ja politiikan ristiriitainen suhde

• Avointa vai kätkettyä politiikkaa?

• Hyvä-paha politiikka


