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Moniperspektiivisyys 
historianopetuksessa1 

Moniperspektiivisyydellä viitataan siihen, että ker-
tomuksessa tai esityksessä esitetään useampi kuin 
yksi näkökulma. Moniperspektiivisyyttä on määri-
telty prosessiksi, jossa otamme oman näkökul-
mamme ohella huomioon muiden näkökulmat 
(Fritzsche 2001). Historian oppimisessa moniper-
spektiivisyyttä on kuvattu yksilön kyvyksi katsoa 
historiaa erilaisista positioista ja ottaa huomioon 
vastakkaiset kansalliset tai kulttuuriset näkökul-
mat (Nygren ym. 2017).  

Kyse ei ole pelkästään erilaisten näkökulmien va-
linnasta vaan myös suhtautumisesta historiatie-
toon – siitä, välitämmekö historianopetuksessa 
”parasta kertomusta”, jonka tarkoitus on vahvis-
taa kollektiivista muistia vai johdatammeko oppi-
laat ymmärtämään historiatiedon tulkinnalli-
suutta. Moniperspektiivisessä historianopetuk-
sessa historiaa ei vastaanoteta annettuna, vaan 
tulkinnat ovat lähtökohtaisesti kiisteltyjä ja kes-
kusteluun kannustavia. Oppilaat johdatetaan ym-
märtämään historiallisten narratiivien rakentu-
mista ja sitä, millainen rooli historiallisella evidens-
sillä on siinä. 

Aiheesta historianopettajille oppaan tehneen Ro-
bert Stradlingin (2003) mukaan moniperspektiivi-
syys nousi esille historianopetusta kehittävien tut-
kijoiden ja opettajien keskuudessa 1990-luvulla. 
Moniperspektiivisyyden läpilyönti liittyi uudenlai-
sen historianopetusorientaation esiinmarssiin Bri-
tanniassa. Taustalla oli siirtyminen kansallisten 
suurkertomusten opettamisesta historian tie-
donalataitojen harjoitteluun. Moniperspektiivisen 
historianopetuksen tarvetta perusteli myös yh-
teiskuntien moninaistuminen ja tarve nostaa 
aiemmin historianopetuksen marginaalissa olleet 
ryhmät opetukseen. 

Mitä hyötyä on moniperspektiivisestä opetuk-
sesta? 

Moniperspektiivisessä historianopetuksessa ta-
pahtumaa tai ilmiötä tarkastellaan eri toimijoiden 
näkökulmista. Joidenkin tutkimusten mukaan  

 
1 Teksti on alun perin julkaistu Kleiossa 3/2021. 

 

 

 

tällainen opetus herkistää oppilaita erilaisuuden 
ymmärtämiseen. Israelilainen Tsafrir Goldberg 
(2014) kokosi lukioissa opiskelevia juutalaisia ja 
arabeja opiskelemaan maansa vuoden 1948 ta-
pahtumia ja Palestiinan pakolaisongelman syntyä. 
Osa osallistujista opiskeli ryhmälleen vallitsevan 
narratiivin mukaisesti. Toiset puolestaan paneu-
tuivat itselleen erilaisiin narratiiveihin. Ensin mai-
nitun ryhmän opiskelijoiden avoimuus nähdä asiat 
toisen näkökulmasta väheni, kun taas erilaisiin 
narratiiveihin paneutuvien kiinnostus toisen näkö-
kulman ymmärtämiseen lisääntyi. Goldberg nos-
taa esille yhden menneisyyskertomuksen ylläpi-
don haitallisia vaikutuksia erityisesti yhteiskun-
nissa, joissa esiintyy väestön eri ryhmien välillä ris-
tiriitoja. Vastaavia tuloksia saivat Keith Barton ja 
Alan McCully (2010, 2012) tutkiessaan Pohjois-Ir-
lannissa protestantteja ja katolisia nuoria, jotka 
perehtyivät historianopetuksessa eri osapuolten 
narratiiveihin.  

Moniperspektiivisen historianopetuksen tarkoitus 
onkin johdattaa oppilaat paitsi ymmärtämään eri 
osapuolten kantoja historiallisessa kontekstissa 
myös reflektoimaan sitä, miten menneisyyden ta-
pahtumia käsitellään tässä päivässä. 

Mikä estää hyödyntämästä moniperspektiivi-
syyttä historianopetuksessa? 

Moniperspektiivisen historianopetuksen haasteet 
ovat samat, jotka liittyvät taitoja painottavaan 
opetukseen: ajan ja valmiin oppimateriaalin 
puute. Syvällinen paneutuminen eri näkökulmiin 
yhden ilmiön kohdalla on pois historian muiden ta-
pahtumien opiskelusta. Moniperspektiivistä histo-
rianopetusta harjoittava opettaja joutuu teke-
mään karsintaa tärkeistä aiheista, ja se on osoit-
tautunut monille opettajille ylitsepääsemättö-
mäksi tehtäväksi. Sen seurauksena moniperspek-
tiivinen käsittely on näennäistä tai kokonaan 
poissa olevaa. Sama karsimisen vaikeus näkyy 
myös oppimateriaaleissa. Kustantajat ja oppikirjai-
lijat arkailevat sisältötiedon vähentämistä 



 

 5 

oppikirjoista, joten erilaisten näkökulmien sisällyt-
täminen oppikirjoihin on jäänyt vähälle. 

Maailmalla on kuitenkin esimerkkejä moniper-
spektiivisyyden sisällyttämisestä historian oppikir-
joihin. Saksalaisen ja puolalaisen kustantamon yh-
dessä tuottama oppikirjasarja Europa, Unsere Ge-
schichte – Europa, nasza historia pyrkii avaamaan 
näkökulmien moninaisuutta, joskin Euroopan his-
toriaa kuvataan kirjasarjassa lähinnä näiden kah-
den maan perspektiivistä. Oppikirja pyrkii näkökul-
man vaihdoksilla kiinnittämään lukijan huomion 
siihen, miten eri tavoin ihmiset ovat kokeneet his-
torialliset tapahtumat. Georg Eckert Instituutti 
palkitsi teoksen vuoden 2021 parhaana saksalai-
sena oppikirjana. 

Mainitussa kirjasarjassa moniperspektiivisyyden 
sanotaan toteutuvan erityisesti tavassa valottaa 
lähteiden avulla historiaa eri näkökulmista. Jos 
lähteet ovat suhteellisen lyhyitä eikä niitä käytetä 
järjestelmällisesti, moniperspektiivisyys ei kun-
nolla toteudu – ainakaan käsitteen varsinaisessa 
merkityksessä. Pitäisi päästä pureutumaan osa-
puolten erilaisiin tapoihin nähdä menneisyyden 
tapahtumat ja toisaalta myös siihen, miten osa-
puolet tuottavat niistä erilaisia narratiiveja. Mak-
rotasolla asian hankaluus ilmenee siinä, että kun-
kin maan historianopetus tukeutuu vallitsevaan 
kollektiiviseen muistiin. Esimerkiksi One Europe -
ajatushautomon toisen maailmansodan opetta-
mista koskevasta selvityksestä käy ilmi, että eri 
maissa välitetään kussakin omanlaistaan narratii-
via. Britit kuvaavat itseään voittajina ja saksalaiset 
katujakansana; venäläisille sota esitetään sankari-
historiana ja puolalaisille uhrihistoriana, ja niin 
edelleen. Toisten näkökulmien ymmärtäminen 
vaatisi hyppäämistä välillä toisten saappaisiin, 
mutta se ei onnistu, jos ei pysty astumaan pois 
omista saappaistaan. 

Joissain tapauksissa kansallista narratiivia raviste-
levien kertomusten tuominen opetukseen on jopa 
estetty, kuten kävi Israelissa kymmenisen vuotta 
sitten. Tuolloin markkinoille tuotiin oppikirja, joka 
kuvasi vuoden 1948 tapahtumia israelilaisen ver-
sion lisäksi palestiinalaisten näkökulmasta. Polii-
tikkojen ja opetusviranomaisten painostuksesta 
kustantajan oli vedettävä kirja markkinoilta. (Na-
veh 2019.) Tutkimuksissa on myös havaittu, ettei-
vät kaikki oppilaat kykene katsomaan asioita toi-
sesta näkökulmasta varsinkaan, jos he kokevat 
oman ryhmän  

version historiasta faktana ja muiden versiot pro-
pagandana (esim. Bilali & Mahmoud 2017). Tämä 
koskee kuitenkin vain osaa oppilaista ja lähinnä 
vain Israelin kaltaisissa kahtiajakautuneissa yhteis-
kunnissa. Jotkut katsovat kuitenkin moniperspek-
tiivisyyden ja vaikeiden asioiden käsittelyn kuulu-
van vasta varttuneemmille opiskelijoille. Heidän 
näkemyksensä perustuu ajatukselle, jonka mu-
kaan nuoret eivät ole valmiita historialliseen ajat-
teluun (esim. Naveh 2019).  

Mikä edistäisi moniperspektiivisyyttä historian-
opetuksessa? 

Epäilevistä näkemyksistä huolimatta moniper-
spektiivinen historianopetus on osoittautunut tu-
lokselliseksi suhteellisen pienilläkin opetusratkai-
suilla. Ruotsalais-englantilaisessa hankkeessa ylä-
kouluikäiset nuoret saivat luettavakseen eri mai-
den historioitsijoiden popularisoituja tulkintoja 
ensimmäisen maailmansodan syistä (Nygren ym. 
2017). Oppilaat jaettiin ryhmiin, ja kukin ryhmä 
perehtyi syvällisemmin yhteen tulkintaan. Seuraa-
vaksi ryhmät koostettiin uudelleen ja jokaisen op-
pilaan tehtävänä oli vakuuttaa muut ryhmäläiset 
edustamansa näkökulman oikeellisuudesta. Tutki-
joiden mukaan harjoitus sai monet oppilaat ym-
märtämään näkökulmien moninaisuuden ja se li-
säsi heidän kriittistä asennoitumistaan siihen, mitä 
ja miten erilaisista historiallisista kuvauksista voi 
oppia. Käsillä oleva harjoitus ”Bostonin verilöyly 
vai King Streetin välikohtaus?” on toteutettu sa-
malla periaatteella kuin ruotsalais-englantilaisen 
tutkimuksen aineistonkeruussa käytetty tehtävä.  

”Bostonin verilöyly vai King Streetin välikohtaus?” 
-harjoituksessa opiskelijat jaetaan kolmeen ryh-
mään, ja opettaja jakaa kullekin ryhmälle erilaisen 
kuvauksen siitä, mitä Bostonissa tapahtui 
5.3.1770. Ryhmien tehtävä on omaksua saamansa 
kuvaus ja kertoa se harjoituksen seuraavassa vai-
heessa muiden ryhmien jäsenille. Opiskelijoiden 
tehtävä on pyrkiä vakuuttamaan toisten ryhmien 
jäsenet oman kuvauksensa näkemyksestä, kuka tai 
ketkä oli(vat) suurin syypää bostonilaisten ja brit-
tisotilaiden väliseen yhteenottoon. Käsitellessään 
samasta tapahtumasta esitettyjä erilaisia kuvauk-
sia opiskelijat perehtyvät historian narratiiviseen 
luonteeseen. Harjoituksessa he myös huomaavat, 
miten tapahtuman tulkinta muuttuu tarkaste-
lunäkökulman vaihtuessa.   
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Ohjeet harjoituksen toteuttamiseen  
(75 minuutin oppitunnilla) 
 

Vaihe 1 (n. 10 min.) 

§ Jaa opiskelijat kolmeen ryhmään (KUVIO 1). 
§ Lue tai kerro opiskelijoille seuraavalla sivulla olevat taustatiedot. 

 
Vaihe 2 (n. 20 min.) 

 
§ Jaa aineistot ryhmille seuraavasti: yhdelle ryhmälle King Streetin väli-

kohtaus (RYHMÄ 1), yhdelle Bostonin teurastus (RYHMÄ 2) ja yhdelle 
Bostonin verilöyly (RYHMÄ 3).  

§ Kehota opiskelijoita perehtymään saamaansa aineistoon ja selvittä-
mään, kuka tai ketkä sen perusteella oli(vat) suurin syypää yhteenot-
toon. 

 

 
 

KUVIO 1. Esimerkki tehtävän toteut-
tamisesta 18 opiskelijalla. 

Vaihe 3 (n. 25 min.) 

§ Jaa opiskelijat uudelleen sekaryhmiin siten, että jokaiseen ryhmään tu-
lee yhtä monta edustajaa King Streetin välikohtaus, Bostonin teuras-
tus ja Bostonin verilöyly -aineistoon perehtyneistä (KUVIO 2).  

§ Ohjeista opiskelijoita kertomaan saamansa kuvaus muille. Bostonin 
teurastus -aineistoon perehtyneet aloittavat. Sen jälkeen King Streetin 
välikohtaukseen ja Bostonin verilöylyyn perehtyneet kertovat omat 
versionsa yhteenotosta. He voivat nostaa muiden selostuksista esille 
omaa kuvaustaan vahvistavia tai sen kanssa ristiriidassa olevia yksityis-
kohtia. 

§ Kuultuaan kaikki kertomukset opiskelijat keskustelevat niistä. Kunkin 
uudelleen muodostetuista ryhmistä pitää päätyä yhteiseen näkemyk-
seen siitä, kuka tai ketkä oli(vat) suurin syypää tapahtuneeseen. 

 

 

               KUVIO 2.  

Vaihe 4 (n. 10 min.) 

§ Jaa opiskelijoille Liite 4 (Tehtävät). Opiskelijat vastaavat kysymyksiin ja laativat kirjoitelman, josta käy 
ilmi heidän oma näkemyksensä Bostonin välikohtauksesta. Opiskelijat voivat käyttää kaikkia kolmea 
aineistoa kuvauksensa laatimiseen.  

 
Vaihe 5 (n. 10 min.) 

§ Lue opiskelijoille seuraavalla sivulla oleva yhdysvaltalaisen oppikirjailijan Joy Hakimin versio yhteen-
otosta. 

§ Keskustelkaa, miten sen antama kuva poikkeaa tehtävän aineistoista (ryhmien 1–3 materiaaleista). 
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OPETTAJALLE 

Taustatiedot 

Osa nykyisen Yhdysvaltojen alueesta kuului 1770-
luvulla Isolle-Britannialle. Iso-Britannia oli käynyt 
siellä kalliita sotia, ja britit halusivat amerikkalais-
ten osallistuvan niiden maksamiseen. Ison-Britan-
nian parlamentti määräsi tästä syystä veroja ame-
rikkalaisille. Amerikkalaisia ei kuultu päätöksente-
ossa, minkä vuoksi he kokivat verot epäoikeuden-
mukaisina. 

Amerikkalaisia ärsytti myös Ison-Britannian parla-
mentin säätämä laki, joka velvoitti heidät majoit-
tamaan brittisotilaita kotiinsa. Bostonin asukkaat 
eivät siihen suostuneet, jolloin brittijoukot perus-
tivat telttamajoituksen kaupungin keskustaan. He 
soittivat kovaäänisesti rumpuja ja torvia taivutel-
lakseen kaupunkilaiset noudattamaan lakia. Tämä 
lisäsi bostonilaisten kitkeryyttä brittisotilaisiin. 

Suurin osa brittisotilaista ei kuitenkaan halunnut 
olla Amerikassa. Heille maksettiin huonoa palkkaa 

ja he potivat koti-ikävää. Monet karkasivat jou-
kosta, vaikka kiinni jääneitä uhkasi kuolemantuo-
mio.  

Maaliskuun 5. päivänä vuonna 1770 bostonilaisten 
mitta täyttyi. He lähtivät osoittamaan mieltään 
brittihallintoa vastaan. Tilanne johti bostonilaisten 
ja brittisotilaiden väliseen käsirysyyn, jolloin britti-
sotilaat ampuivat mielenosoittajia. 

Tutustu sinulle annettavaan aineistoon, joka ker-
too tapahtuneesta. Selvitä, kuka oli syyllinen bos-
tonilaisten ja brittisotilaiden yhteenottoon. Kun 
olet perehtynyt aineistoon, keskustele ryhmäsi 
muiden jäsenten kanssa siinä olevasta kuvauk-
sesta ja sen yksityiskohdista. Tutkikaa myös aineis-
tossanne olevaa kuvaa. Valmistaudu kertomaan 
muiden ryhmien jäsenille, mitä Bostonissa tapah-
tui kyseisenä päivänä.

 

*  *  *  * 

 

Bostonin verilöyly Joy Hakimin kuvaamana1

Eräänä maaliskuun päivänä vuonna 1770 yksi brit-
tisotilaista oli etsimässä töitä saadakseen lisäansi-
oita. Joku Bostonin asukkaista alkoi pilkata häntä 
ja kehotti häntä hakemaan töitä käymälöiden puh-
distajana. Yksi asia johti toiseen ja pian oli tappelu 
käynnissä. 

Brittisotilaille loukkauksia huuteleva joukko ha-
keutui Bostonin tullihuoneen edustalle. Siellä he 
alkoivat töniä sotilasta ja heitellä tätä kivillä ja jää-
kokkareilla. Sotilas kaatui iskusta maahan ja huusi 
apua. Tuolloin kapteeni Thomas Preston saapui 
apuun kahdeksan sotilaan kanssa. 

Seuraavista tapahtumista vallitsee erilaisia näke-
myksiä. Roskajoukon on sanottu haastaneen riitaa 
brittisotilaiden kanssa ja kehottaneen näitä 

ampumaan. Kapteeni Prestonin on sanottu huuta-
neet sotilailleen käskyn olla ampumatta. Samaan 
aikaan kuitenkin erästä sotilasta lyötiin nuijalla 
päähän. Jälkeenpäin kyseinen sotilas väitti kuul-
leensa käskyn ampua. Niinpä hän ampui väkijouk-
koon. Hurjistunut väkijoukko ryntäsi tällöin soti-
laita kohti. Nämä menivät paniikkiin ja ampuivat 
päälle syöksyviä ihmisiä.  

Viisi amerikkalaista sai surmansa ja seitsemän haa-
voittui. Kukaan heistä ei ollut sankari. Uhrit olivat 
riidanhaastajia, jotka saivat maksaa teostaan ko-
vemman hinnan kuin olisivat ansainneet. Sotilaat 
puolestaan olivat ammattilaisia, joiden ei olisi pi-
tänyt joutua paniikkiin. Koko asiaa ei olisi pitänyt 
päästää tapahtumaan. 

 
1 Joy Hakim (1993), From Colonies to Country – A History of US (Jukka Rantalan lyhentämä ja vapaasti suomentama) 
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RYHMÄ 1 

 

King Streetin välikohtaus 
 

1. Perehdy alla oleviin teksteihin, jotka kertovat vuonna 1770 tapahtuneesta välikohtauksesta Bos-
tonin King Streetillä. Tutki myös aineistossa olevaa kuvaa, jonka yhdysvaltalainen taiteilija Alonzo 
Chappel julkaisi vuonna 1878.  

2. Keskustele ryhmäsi muiden jäsenten kanssa, mitä Bostonissa tapahtui ja kuka oli syypää King 
Streetin välikohtaukseen.  

3. Valmistaudu kertomaan toisten ryhmien jäsenille, mikä johti yhteenottoon, mitä välikohtauk-
sessa tapahtui ja kuka oli syypää tapahtuneeseen. Tarkoituksesi on saada heidät vakuuttumaan 
kertomuksesi paremmuudesta verrattuna heidän versioihinsa.  
 

Tehtävässä on tarkoitus käyttää saamaasi materiaalia. Vältä lisätiedon hankkimista muualta.  
 
Kertoessasi brittien ja amerikkalaisten välisestä yhteenotosta osoita Chappelin kuvasta kertomustasi 
tukevia yksityiskohtia (esim. miten eri osapuolet kuvataan ja mitkä asiat kuvassa tukevat kertomus-
tasi). 
 

Kuvan käyttöön ohjaavia kysymyksiä 
 
Yhdysvaltalainen taiteilija Alonzo Chappel julkaisi oheisen kuvan vuonna 1878, yli sata vuotta King 
Streetin välikohtauksen jälkeen. Kuva tukee monilta osin kapteeni Prestonin kertomusta. Kiinnitä 
huomiota seuraaviin asioihin kertoessasi muiden pöytäryhmien jäsenille näkemystäsi King Streetin 
välikohtauksesta: 

 
1. Miten uhkaavana brittisotilaat saattoivat kokea tilanteen, jossa suuri joukko bostonilaisia ympä-

röi heidät ja huusi heille uhkauksia? 
2. Mitkä tekijät osoittavat bostonilaisten aggressiivisuutta (ilmeet, eleet, aseet jne.)? 
3. Miten kapteeni Preston (kuvassa selkä katsojaan päin, miekka vasemmassa kädessä) toimii tilan-

teessa? 
 
Voit myös pohtia, mitä tapauksesta kertoo se, että yhdysvaltalainen taiteilija esitti yli sata vuotta 
tapahtuneen jälkeen kapteeni Prestonin kertomusta tukevan tulkinnan. 
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Wikipedian kuvaus 
 

[…] King Streetin välikohtaus (brittien käyttämä nimitys, engl. Incident on King Street) oli Bos-
tonissa 5. maaliskuuta 1770 sattunut välikohtaus Britannian armeijan ja bostonilaisen väestön 
välillä. Välikohtaus sai alkunsa bostonilaisten uhkailtua brittisotilaita sanallisesti ja heiteltyä 
näitä kohti lumipalloja ja muita esineitä. Lopulta brittisotilaat ampuivat ilman esimiestensä käs-
kyä kohti väkijoukkoa tappaen viisi ja haavoittaen kuutta ihmistä. Väkijoukkoa kohti ampuneet 
sotilaat joutuivat myöhemmin oikeuden eteen […]. Bostonin verilöylyä on myöhemmin pidetty 
yhtenä ratkaisevista tapahtumista, jotka käänsivät yhdysvaltalaiset emämaa Isoa-Britanniaa 
vastaan.  

(fi.wikipedia.org, luettu 22.11.2021) 
 

Brittijoukkoja komentaneen kapteeni Thomas Prestonin kertomus  

Kahdeksan aikaan illalla kahden sotilaani kimp-
puun hyökättiin ja heidät hakattiin. Tuntia myö-
hemmin kuulin, että kaupungin asukkaat ko-
koontuivat hyökätäkseen kimppuumme. Rien-
täessäni vartiopaikalle huomasin bostonilaisten 
uhkailevan sotilaitani. Noin sata ihmistä eteni 
tullihuoneelle ja alkoi nuijilla ja muilla aseilla 
uhata siellä vartiossa ollutta sotilasta. Pelkäsin 
väkijoukon yrittävän ryöstää kuninkaalle kerätyt 
verorahat. Siksi lähetin sotilaita suojelemaan 
vartijaa ja tullihuonetta, ja seurasin heitä pian it-
sekin. Tarkoitukseni oli lopettaa rähinöinti, jot-
teivat sotilaat olisi mellakoitsijoiden ärsyttä-
minä toimineet harkitsemattomasti. 

Sotilaat asettuivat pistimineen puoliympyrään 
pitääkseen väkijoukon loitolla. Väkijoukko kas-
voi ja solvasi meitä entistä törkeämmin. He hak-
kasivat yhteen nuijiaan ja huusivat: ”Ampukaa, 
jos uskallatte; me tiedämme, ettette uskalla!” 
Olin sotilaitteni ja väkijoukon välissä yrittäen 
suostutella mielenosoittajia poistumaan rauhal-
lisesti, mutta turhaan. Väkijoukko lähestyi soti-
laita ja yritti työntää näiden pistimiä sivuun. 

Jotkut mielenosoittajista kysyivät, olivatko soti-
laiden aseet ladattuja ja aioinko komentaa mie-
hiäni ampumaan. Sanoin, ettei se ollut tarkoi-
tukseni, sillä olinhan itsekin aseiden edessä. 
Näin puhuessani yhtä sotilaistani lyötiin nuijalla, 
jolloin hän laukaisi aseensa. Kun käännyin kysy-
mään, miksi hän ampui ilman käskyä, sain nuijan 
iskun käsivarteeni. Samalla meitä kohti ryntäsi 
miesjoukko nuijat aseinaan. Meitä myös heitel-
tiin lumipalloilla. Väkijoukosta kuului huuto: 
”Piru teidät periköön, miksette ammu?” Silloin 
sotilaani ampuivat väkijoukkoon.  

Väki pakeni paikalta, paitsi ne, jotka jäivät kuol-
leina tai haavoittuneina makaamaan. Kun kysyin 
sotilailta, miksi he ampuivat ilman käskyä, he sa-
noivat kuulleensa käskyn ampua ja luulivat sen 
tulleen minulta. Sotilaiden oli mahdotonta tie-
tää, kuka oli käskenyt ampua.  

Julkaistu lontoolaisessa Public Advertiser -leh-
dessä 28.4.1770 (Jukka Rantalan lyhentämä ja 
vapaasti suomentama) 
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Lähde: Wikimedia Commons 
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RYHMÄ 2 
 

Bostonin teurastus 
1. Perehdy alla oleviin teksteihin, jotka kertovat vuonna 1770 tapahtuneesta yhteenotosta. Tutki 

myös aineistossa olevaa Paul Reveren julkaisemaa kuvaa ”Mielivaltaisen hallinnon tulos, veri-
löyly”, joka perustuu Henry Pelhamin piirrokseen.  

2. Keskustele ryhmäsi muiden jäsenten kanssa, mitä Bostonissa tapahtui ja kuka oli syypää tapahtu-
neeseen.  

3. Valmistaudu kertomaan toisten ryhmien jäsenille, mikä johti yhteenottoon, mitä välikohtauk-
sessa tapahtui ja kuka oli syypää tapahtuneeseen. Tarkoituksesi on saada heidät vakuuttumaan 
kertomuksesi paremmuudesta verrattuna heidän versioihinsa.  

 
Tehtävässä on tarkoitus käyttää saamaasi materiaalia. Vältä lisätiedon hankkimista muualta.  
 
Kertoessasi brittien ja amerikkalaisten välisestä yhteenotosta osoita Reveren julkaisemasta piirrok-
sesta kertomustasi tukevia yksityiskohtia (esim. miten eri osapuolet kuvataan ja mitkä asiat kuvassa 
tukevat kertomustasi). 
 

Kuvan käyttöön ohjaavia kysymyksiä 
 
Yhdysvaltalainen Paul Revere julkaisi oheisen Henry Pelhamin piirrokseen perustuvan kuvan vain 
kolme viikkoa välikohtauksen jälkeen. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin kertoessasi muiden pöy-
täryhmien jäsenille näkemystäsi King Streetin välikohtauksesta: 

1. Kumpi osapuoli, brittisotilaat vai bostonilaiset, kuvataan toimivan aggressiivisemmin? 
2. Miten organisoituneesti brittisotilaat toimivat? 
3. Mitä kapteeni Preston (kuvan oikeassa reunassa miekka koholla) tekee? 
4. Mitä yhtäältä brittisotilaiden ja toisaalta bostonilaisten ilmeet kertovat? 
5. Millaisen uhan bostonilaiset muodostavat tai ovat muodostamatta brittisotilaille?  
 
Lisätietoja kuvasta 

Todennäköisesti Paul Revere itse laati kuvan alla olevan runon, jossa kuvataan tapausta. 

Unhappy Boston! see thy Sons deplore, 

Thy hallow’d Walks besmear’d with guiltless Gore. 

While faithless P_n and his savage Bands. 

With murd’rous Rancour stretch their bloody Hands. 

Like fierce Barbarians grinning o’er their Prey, 

Approve the Carnage and enjoy the Day. 

If scalding drops from Rage, from Anguish Wrung, 

If speechless Sorrow, lab’ring for a Tongue. 

Or if a weeping World can ought appease 

The plaintive Ghosts of Victims such as these 

The Patriot’s copious Tears for each are shed, 

A glorious Tribute which embalms the Dead. […] 

 
Reverte kirjasi kuolunuhrien nimet kuvansa alaosaan:  
Sam Gray, Sam Maverick, James Caldwell, Crispus Attucks ja Pat Carr. 
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Wikipedian kuvaus 
 
[…] Bostonissa 5. maaliskuuta 1770 sattunut välikohtaus Britannian armeijan ja bostonilaisen 
väestön välillä. Välikohtaus sai alkunsa bostonilaisten uhkailtua brittisotilaita sanallisesti ja hei-
teltyä näitä kohti lumipalloja ja muita esineitä. Lopulta brittisotilaat ampuivat […] kohti väkijouk-
koa tappaen viisi ja haavoittaen kuutta ihmistä. Väkijoukkoa kohti ampuneet sotilaat joutuivat 
myöhemmin oikeuden eteen […]. Bostonin verilöylyä on myöhemmin pidetty yhtenä ratkaise-
vista tapahtumista, jotka käänsivät yhdysvaltalaiset emämaa Isoa-Britanniaa vastaan.  
 

(fi.wikipedia.org, luettu 22.11.2021) 
 
 

Bostonin asukas Samuel Drownen todistuslausunto 16.3.17701

Samuel Drowne kertoi nähneensä kotinsa 
ovelta miekoin ja pistimin aseistautuneita soti-
laita, jotka kävivät kaupunkilaisten kimppuun. 
He solvasivat ja pahoinpitelivät näitä. Useim-
milla kaupunkilaisilla ei ollut käsissään edes kep-
piä, jolla he olisivat voineet suojella itseään. 

Sotilaat etenivät King Streetille, jonne Drowne 
seurasi heitä. Hän näki, kuinka vartiorakennuk-
sesta tuli ulos kiväärein aseistautuneita soti-
laita. Drownen mukaan paikalla oli kaksisataa 
kaupunkilaista, mutta suurin osa heistä poistui 
sotilaiden rynnättyä sinne. Drowne näki 

sotilaiden tappelevan paikalle jääneiden kau-
punkilaisten kanssa. 

Drowne tunnisti kapteeni Prestonin tullihuo-
neen luona. Siellä oli enintään kaksi- tai kolme-
kymmentä kaupunkilaista. Drownen mukaan 
suurin osa heistä oli huonosti pukeutuneita me-
rimiehiä, jotka usuttivat sotilaita ampumaan. 
Drowne kuuli kapteeni Prestonin sanovan soti-
lailleen: ”Hitto vieköön, miksette ammu?” Kun 
sotilaat eivät reagoineet, Preston komensi soti-
laita ampumaan.

 

  

 
1 Lähde: https://www.loc.gov/resource/llscd.00060469763/?st=gallery s. 90–91. (Jukka Rantalan ly-
hentämä ja vapaasti suomentama 
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Lähde: Wikimedia Commons 
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RYHMÄ 3 
 

Bostonin verilöyly 
 

1. Perehdy alla oleviin teksteihin, jotka kertovat vuonna 1770 tapahtuneesta Bostonin verilöylystä. 
Tutki myös aineistossa olevaa William L. Champeyn noin vuonna 1856 tekemää kuvaa. 

2. Keskustele ryhmäsi muiden jäsenten kanssa, mitä Bostonissa tapahtui ja kuka oli syypää tapahtu-
neeseen. Pohtikaa myös, miksi Champey nosti Crispus Attucksin kuvansa keskeiseksi hahmoksi ja 
miksi tänä päivänä kuvaa käytetään yleisesti amerikkalaisissa historian oppikirjoissa. 

3. Valmistaudu kertomaan toisten ryhmien jäsenille, mikä johti yhteenottoon, mitä välikohtauk-
sessa tapahtui ja kuka oli syypää tapahtuneeseen. Tarkoituksesi on saada heidät vakuuttumaan 
kertomuksesi paremmuudesta verrattuna heidän versioihinsa.  

 
Tehtävässä on tarkoitus käyttää saamaasi materiaalia. Vältä lisätiedon hankkimista muualta.  
 
Kertoessasi brittien ja amerikkalaisten välisestä yhteenotosta osoita Champeyn julkaisemasta piirrok-
sesta kertomustasi tukevia yksityiskohtia (esim. miten eri osapuolet kuvataan ja mitkä asiat kuvassa 
tukevat kertomustasi). 
 

Kuvan käyttöön ohjaavia kysymyksiä 
 
1. Kuinka suurena uhkana aseistautuneet brittisotilaat saattoivat pitää bostonilaisia? 
2. Kumpi osapuoli, brittisotilaat vai bostonilaiset, kuvataan toimivan aggressiivisemmin? 
3. Miten järjestäytyneesti brittisotilaat kuvan perusteella toimivat? 

 
Voit myös pohtia, miksi William L. Champey kuvasi Afrikan amerikkalaisen Chrispus Attucksin kuvassa 
keskeiseen rooliin. 
 

Lisätietoja kuvasta 
 
William L. Champey kuva pohjautuu Paul Reveren vuonna 1770 julkaisemaan kuvaan Bostonin veri-
löylystä. Champeyn kuva julkaistiin vuonna 1856, joitain vuosia ennen Yhdysvaltain sisällissotaa, 
jonka yhtenä syynä oli Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välinen kiista orjuudesta. Champeyn kuva korosti 
Afrikan amerikkalaisen Chrispus Attuckin roolia Bostonin verilöylyssä, jota pidetään Yhdysvaltain va-
paussodan alkusoittona. 
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Wikipedian kuvaus 

Bostonin verilöyly (yhdysvaltalaisten käyttämä nimitys, engl. Boston Massacre) […] oli Bostonissa 5. 
maaliskuuta 1770 sattunut välikohtaus Britannian armeijan ja bostonilaisen väestön välillä. Välikohtaus 
sai alkunsa bostonilaisten uhkailtua brittisotilaita sanallisesti ja heiteltyä näitä kohti lumipalloja ja muita 
esineitä. Lopulta brittisotilaat ampuivat […] kohti väkijoukkoa tappaen viisi ja haavoittaen kuutta ihmistä. 
Väkijoukkoa kohti ampuneet sotilaat joutuivat myöhemmin oikeuden eteen […]. Bostonin verilöylyä on 
myöhemmin pidetty yhtenä ratkaisevista tapahtumista, jotka käänsivät yhdysvaltalaiset emämaa Isoa-
Britanniaa vastaan.  

(fi.wikipedia.org, luettu 22.11.2021) 
 
History.com-sivuston kuvaus Bostonin verilöylystä 
 
Kylmän ja lumisen päivän iltana joukko amerik-
kalaisia kokoontui Bostonin tullihuoneen luo 
pilkkaamaan sitä vartioivia brittisotilaita. Mie-
lenosoittajat, joka kutsuivat itseään patrioo-
teiksi, protestoivat sitä, että brittijoukot olivat 
miehittäneet Bostonin. Kahden vuoden ajan so-
tilaat olivat olleet varmistamassa, että amerik-
kalaiset maksoivat Ison-Britannian parlamentin 
amerikkalaisille määräämät verot. Amerikkalai-
set pitivät veroja epäoikeudenmukaisina, koska 
heidän edustajiaan ei ollut kuultu päätöksente-
ossa. 

Brittisotilaita komentava kapteeni Thomas Pres-
ton määräsi miehiään kiinnittämään pistimet 
aseisiinsa ja liittymään tullihuonetta vartioivien 
sotilaiden joukkoon. Mielenosoittajat vastasivat 
tähän heittelemällä sotilaita lumipalloilla ja 

erilaisilla esineillä. Brittisotilas Hugh Montgo-
mery sai osuman, jonka seurauksena hän lau-
kaisi kiväärinsä kohti väkijoukkoa. Pian muutkin 
sotilaat ampuivat väkijoukkoon. Kun ruutisavu 
hälveni, viisi amerikkalaista makasi kuolleena tai 
kuoleman kielissä: Crispus Attucks, Patrick Carr, 
Samuel Gray, Samuel Maverick ja James Cald-
well. Lisäksi kolme muuta oli haavoittunut. 

Kuolleiden joukossa oli keski-ikäinen merimies, 
Afrikan amerikkalainen Crispus Attucks. Häntä 
pidetään yhtenä Yhdysvaltain vapaussodan en-
simmäisistä uhreista mutta myös symbolina Af-
rikan amerikkalaisten kamppailulle vapauden ja 
tasa-arvon puolesta.  

Lähde: History.com (Luettu 30.9.2021) (Jukka 
Rantalan vapaa käännös)

Lisätietoja Crispus Attucksista 
 
Crispus Attucks syntyi Framinghamissa Massachusettsissa vuonna 1723. Hänen isänsä oli musta orja ja 
äiti natic- tai nantucket-heimon intiaani. 16-vuotiaana Attucks myytiin uudelle orjaisännälle nimeltä 
Deacon William Brown. Attucks haaveili vapaudesta ja laivojen parissa työskentelystä. Vuonna 1750 
hän päättikin karata orjaisännältään. […] [Attucks] pääsi töihin laivoille Bostonissa toimien esimerkiksi 
valaanpyyntialuksien miehistössä, sekä köydentekijänä. […] Attucks tuli tunnetuksi ”ensimmäisenä it-
senäisyyden puolesta kaatuneista”. Hänet haudattiin Park Streetiin hautausmaalle Bostonissa. Afro-
amerikkalaiset orjuuden vastustajat alkoivat vuonna 1858 viettää Crispus Attucksin päivää. Bostonin 
kaupunki pystytti hänelle pronssi- ja graniittipatsaan vuonna 1888. 

(fi.wikipedia.org, luettu 22.11.2021)  



 

 17 

 
 

Lähde: Wikimedia Commons 
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Tehtävät 
 
1. Ryhmäkeskustelumme perusteella suurin syypää yhteenottoon oli (valitse yksi) 

(   ) Brittisotilaat 
(   ) Kapteeni Preston 
(   ) Bostonilaiset 
(   ) joku muu/jotkut muut. Kuka/ketkä:      
 
2. Mitä nimitystä sinun mielestäsi pitäisi käyttää tehtävässä käsitellystä tapauksesta? (valitse 
yksi tai useampi) 

(   ) King Streetin välikohtaus 
(   ) Bostonin teurastus 
(   ) Bostonin verilöyly 
(   ) jokin muu, mikä:       
 
3. Laadi kuvaus, jossa kerrot, mitä Bostonissa tapahtui 5.3.1770 ja kuka oli syypää tapahtunee-
seen. Tekstin laadinnassa voit käyttää kaikkien kolmen ryhmän aineistoja. Älä kuitenkaan hae 
lisätietoa muualta. 
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        


