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Pro gradu -työni aiheena ovat 1920- ja 1930-luvuilla Lahden kansanopistossa opiskelleiden naisten kokemukset 

opistoajastaan ja sen vaikutuksista heidän myöhempään elämäänsä. Käyn läpi sitä, miten he sijoittuivat yhteiskuntaan 

työnsä, harrastustensa ja muun toimintansa kautta sekä sitä, miten he itse kokevat opintojen opistossa vaikuttaneen heihin. 

Suomessa perustettiin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa kansanopistoja maalaisnuorison kouluiksi. Opistoissa 

nuoret saivat monenlaista opetusta: sivistystä ja käytännön taitoja. Tällaisille oppilaitoksille nähtiin tuolloin suuri tarve.    

Pääasiallinen aineistoni ovat kyselyvastaukset ja niihin mahdollisesti liitetyt erilliset kirjeet. Entiset oppilaat vastasivat 

heitä opettaneen Edla Kojosen lähettämään kyselyyn, jossa heiltä kysyttiin heidän elämänkohtalostaan niin koulutuksen, 

työn kuin vapaa-ajankin osalta. Vastauksissaan he arvioivat opiston vaikuttavuutta sekä sitä, miten he itse näkivät opiston 

merkityksen. Yhteensä vastauksia on 251 kappaletta. Kyselyvastaukset on kerätty 1950-luvulla eli kaikkien entisten 

naisoppilaiden opistoajoista on kulunut jo aikaa. Aineiston analysoinnin metodina käytän muistitiedon menetelmiä. 

Ensimmäinen käsiteltävä aihe on opistoajan opetuksen vaikuttavuus, jota käyn läpi opetussisältöjen kautta. 

Elämänkohtaloa ja yhteiskuntaan sijoittumista käyn läpi toisena kuuden esiin nousevan teeman kautta: lottatyön, 

siirtolaisuuden, koulutuksen, maatalouden, perheen ja seura- ja yhdistystyön sekä luottamustehtävien kautta. Lahden 

kansanopistossa vietetyn ajan ja saadun opetuksen arvostuksen käsittely on kolmas käsiteltävä aihe. Oppilaat elivät 

nuoruuttaan opistovuotenaan, joten nuoruus ja itsenäistyminen ovat yksi esille nouseva teema. Käsittelen opetussisältöjen 

kautta sekä määrällisesti analysoimalla saatuja vastauksia. 

Aineistoani analysoimalla olen saavuttanut tutkimustuloksen, että oppilaiden kokemukset opetuskokonaisuuksien 

vaikutuksesta omaan elämäänsä vaihtelivat, mutta lopulta merkityksellisimmiksi koettiin opistossa opetetut käytännön 

aineet. Kaksi muuta opetuksen osa-aluetta olivat tietopuoliset aineet ja toverillisuus. Ajan yhteiskunnalliset nousevat esiin 

vastauksista,  moni esimerkiksi kirjoitti lottatyöstään ja sodasta. Sota tuli esiin siirtolaisuudessa evakkomatkalle 

joutumisena, mutta siirtolaisiksi lähdettiin maan rajojen ulkopuolelle muista syistä. Koulutuksessa korostui se, että siihen 

ei opiston jälkeen ollut mahdollisuutta, mutta useat vastaajat kertoivat käymänsä koulut tai kurssit. Maatalous ja emäntänä 

olo olivat monen työ, mutta myös esimerkiksi terveydenhoitoalalle päädyttiin. Aineistosta nousee esiin sotien jälkeinen 

aika suurine ikäluokkineen. Vastaajista suuri osa kertoi olevansa naimissa ja lapsista kirjoitti moni. Lahden 

kansanopistossa oppilaita kannustettiin ja opetettiin julkiseen toimintaan ja myöhemmin moni entinen naisoppilas 

jatkoikin esimerkiksi martoissa ja nuorisoseurassa. Kansanopiston vaikutusta omalle kehitykselleen pohtiessa Lahden 

kansanopistoa ylistetään niin maailmankatsomuksen avartumisesta kuin sen opettamista ihanteistakin. Lähdeaineistosta 

nousee esille se, kuinka entiset naisoppilaat kokevat saaneensa opistosta hyviä eväitä elämään itsenäistymisen 

kynnyksellä. 
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1 Johdanto 

1.1 Kansanliikkeet saavat alkunsa 

Suomen suuriruhtinaskunnassa otettiin ensiaskeleet joukkojärjestäytymiseen 1860-luvulla, kun 

yläluokka halusi edistää luokkien välistä toimintaa perustamalla sivistysseuroja ja vapaapalokuntia. 

Joukkojärjestäytymisen alkuvaiheessa fennomaanit eivät halunneet osallistua tasa-arvoon perustuviin 

järjestöihin, joissa yläluokka toimi yhdessä rahvaan kanssa. He uskoivat, että vanhassa vara parempi 

ja jatkoivat välitysorganisaatioiden kautta. Luotiin verkostoja, jotka levittivät ajettua asiaa eteenpäin. 

Näin sivistettiin kansaa ylhäältä alaspäin. Tällainen organisaatio oli vuonna 1874 perustettu 

Kansanvalistusseura.1 Muutaman vuoden päästä vuonna 1882 perustettiin ruotsinkielinen Svenska 

Folkskolans Vänner. Ne pyrkivät sivistämään kansaa muun muassa luennoilla ja kirjallisuudella, 

mutta myös antamalla tukeaan, jotta voitiin perustaa kirjastoja ja kansanopistoja.2 

Kansanvalistusseura oli aikansa suurin joukkojärjestö vuoteen 1886 asti.3 

 

Samaan aikaan syntyivät uudenlaiset työmarkkinat ammattikuntalaitoksen purkamisen seurauksena 

1860-luvulta alkaen. Samalla syntyi niin sanottu työväenkysymys, jossa pohdittiin työväestön 

mahdollisuuksia parantaa asemaansa suhteessa työnantajiin. Työväenkysymyksen nostivat esiin 

sivistyneistön edustajat, mutta 1880-luvulta lähtien myös työväestö alkoi järjestäytyä ja liittyä 

erilaisiin yhdistyksiin ja poliittiseen toimintaan.4  

 

Nämä uudet yhdistykset alkoivat vaatia toimenpiteitä, yhteiskunnan uudistamista, eivätkä ne 

pelänneet kertoa, ketkä olivat esteenä. Luku- ja kirjoitustaito olivat yleistyneet kansan keskuudessa 

ja suuriruhtinaskunnan infrastruktuuri kehittyi. Etenkin puhelinverkoston parantuminen loi 

järjestäytymiselle aiempaa paremmat edellytykset. Tähän uudenlaiseen järjestäytymiseen liittyi 

vahvasti ajatus vaikuttamisesta. Vaikuttaminen tapahtuisi yleistä mielipidettä muokkaamalla, ja siitä 

nämä järjestöt ottivat tehtävänsä. Uudenlainen järjestäytyminen oli saanut alkunsa. Tämän myötä 

myös fennomaanit joutuivat miettimään aihetta uudelleen ja fennomaani A. A. Granfeltin johdolla 

raittiusliike yhdentyi keskusjärjestöön. Taustalla oli järjestäytymisen yhdistäminen kansakuntaa 

lujittavana tekijänä. Tavoitteena oli saada kaikki saman keskusjärjestön alle. Yhdistyksiin haluttiin 

mukaan sekä tavallinen kansa että virkamiehet ja toiminnan tuli olla suorassa yhteydessä viralliseen 

                                         
1 Alapuro & Stenius 1989, 30, 34. 
2 Harju et al. 2019, 35–36. 
3 Stenius 1989, 50. 
4 Alapuro & Stenius 1989, 30-31. 



  

2 
 

päätöksentekoon. Sitä kautta pyrittiin vaikuttamaan lainsäädäntöön ja samalla sivistämään väestöä.5 

Kansanvalistusseuran jälkeen Raittiuden Ystävistä tuli suurin joukkojärjestö vuonna 1886.6 

 

Vuosisadan viimeisellä vuosikymmenellä nuorisoseuraliike nousi jatkamaan työtä, jossa pyrittiin 

välttämään järjestöjen hajautumista sekä tukemaan sivistystä, ja tässä olivat apuna kansanopistot. 

Samaan aikaan kuitenkin poliittinen tilanne pingottui, kun Venäjä suuntasi Suomeen tiukempia otteita 

ja työväenkysymys oli yhä suuresti pinnalla. Vuonna 1899 koettiin helmikuun manifesti ja 

työväenpuolueesta tuli Suomen ensimmäinen varsinainen poliittinen puolue. Samaan aikaan 

porvarillisissa piireissä hermoiltiin työväestön radikalisoitumista, mutta oltiin myös manifestin myötä 

venäläistämispelossa. Venäläistämistoimia vastaan kerättiin suuri adressi ja ryhdyttiin 

kutsuntalakkoihin. Tätä ei yläluokka voinut yksin tehdä, vaan mukaan tarvittiin laajasti kansaa. Tämä 

puolestaan tarkoitti sitä, että yläluokan oli tunnustettava alemmat kansanryhmät poliittisesti. 

Yläluokka ei suonut täysiä poliittisia oikeuksia, saati sitten äänioikeutta: alemmille kansanryhmille 

sopivat osuustoiminta ja kulttuurijärjestöt, niissä he voisivat ilmaista kansalaisuuttaan.7 Suomen 

Nuorison Liitto ohitti jäsenmäärältään Raittiuden Ystävät 1890-luvun toisella puoliskolla.8  

 

 

 

1.2 Sivistystä maaseudulle kansanopistoilla  

 
Suomessa oli luotu pohjaa ajatukselle kansansivistyksestä jo vuosisadan alussa, kun fennomaanit 

korostivat suomenkielisen kulttuurin lisäksi yhtenäistä kansaa. Järjestöllisen sivistystyön aika oli 

kuitenkin vasta 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Tarvittiin suomenkielinen sivistyneistö mutta myös 

kansaa oli sivistettävä. Näin kansankunta lujittuisi, kun maaseutujen asukkaat ja kaupunkien 

työväestö sivistyksen myötä tulisivat kansalaisiksi.9 Jokaisen olisi pyrittävä itse sivistämään itseään 

hankkimalla tietoa, jolloin hän kehittäisi itseään. Koko kansankunta hyötyisi tästä.10 Fennomaanit 

rakensivat aatteensa konservatiivisille ja isänmaallisille arvoille. Saila Poulter kirjoittaa 

väitöskirjassaan: ”Snellmanille kansalaisuus merkitsi ennen kaikkea valtiokansalaisuutta, sillä 

korkeamman siveellisyyden saattoi saavuttaa valtion jäsenenä.”11  Kansan sivistystyössä sivistyksen 

                                         
5 Alapuro & Stenius 1989, 35. 
6 Stenius 1989, 50. 
7 Alapuro & Stenius 1989, 36, 38-39. 
8 Stenius 1989, 50. 
9 Harju et al. 2019, 34. 
10 Lang 2011, 16–17. 
11 Poulter 2013, 138. 
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kohteena oli Suomen kansa, millä pyrittiin oikeuttamaan työ. Tavoitteena oli sivistää koko kansa. 

Kun tätä kansaa sivistettiin, heistä tulisi kansalaisia, jotka tavoittelisivat yhdestä hyvää. Jotta 

ihmisestä tulisi kansalainen, oli häntä sivistettävä. Sivistys oli etu sekä ihmiselle itselleen että 

kansakunnalle. Se lisäisi ihmisen itsensä hyvinvointia, mutta samalla toteutettiin nationalistista 

ideologiaa.12 Kansalaisuuteen kasvattamalla saataisiin aikaan kansalaiselämää ja toimivaa 

demokratiaa, mutta jotta tällainen voitaisiin saavuttaa, oli kasvatettava yhteiskunnallisesti 

valveutuneita kansalaisia. Demokratia liittyi suoraan siihen, että kansanvallan myötä sivistyksen tuli 

olla laajempaa ja yhtenäistä.13 

 

Sivistyksen avulla holhottiin kansaa. Oli sivistyneistön määriteltävissä, mikä oli riittävä sivistystaso, 

jotta olisi kansalainen. Kun kansan sivistys kasvoi, nosti sivistyneistö esiin lisää vajeita kansan 

sivistyksessä. Mutta vaikka kuinka kansa sivisti itseään, ei sen ollut mahdollista saavuttaa tasa-arvoa 

suhteessa sivistyneistöön. Erot tehtiin luokkaan ja sukupuoleen perustuen. Kansalaisuuteen liittyen 

puhuttiin myös kaksijakoisesta kansanlaisuudesta, jonka esitteli naisasialiike. Siinä mies- ja 

naiskansalaisuudet olivat olemassa erikseen. Näin naiset eivät kilpailisi miesten kanssa ja heille 

voitiin suunnata myös erilaista sivistystä, joka oli nimenomaan heitä varten. Sopivaa oli esimerkiksi 

kotiin ja sen hoitoon liittyvä sivistys. Tästä hyötyisi sekä perhe että koko koti. Martta-yhdistys koki 

tällaisen tehtävänään, mutta työläisnaisliitto nosti kotitalouden opetuksen sijaan esille 

yhteiskunnallisten ja valtiollisten olojen parantamisen naisten kannalta.14 Tämä kansalaisuuden 

jakautuminen tapahtuikin järjestöissä ja kansanliikkeissä. Naisten kohdalla äitiys oli määrittelevä 

tekijä niin kotona kuin yhteiskunnassakin.15 

 

Ajatus kansanopistoista on alun perin lähtöisin tanskalaiselta papilta Nikolai Frederik Severin 

Grundtvigiltä (1783–1872). Hänen näkemyksensä mukaan tarvittiin koulu, joka oli kansan nuorisoa 

varten. Kansanopistossa nuori kehittyisi, oppisi ottamaan vastaan opetusta ja hänen näkemyksensä 

avartuisivat. Maahan perustettiin ensimmäinen kansanopisto vuonna 1844.16 Grundtvigin näkemys 

oli, että kansanopistossa nuoret oppisivat kansalaisiksi ja saisivat elämää varten oppeja. Opetuksessa 

korostuisi kristillinen maailmankatsomus ja kansallinen kulttuuri.17 Tanskasta ajatus levisi Norjaan 

ja Ruotsiin, mutta Suomessa tultiin muista jäljessä. Suomessa herättiin kansanopiston tarpeeseen 

                                         
12 Lang 2011, 19–20. 
13 Päteri 2019, 224. 
14 Lang 2011, 19–21, 26. 
15 Nevala-Nurmi 2012, 45. 
16 Karttunen 1979, 9–10. 
17 Manninen et al. 2019, 201. 
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1860-luvulla, kun maaseudun asukkaiden varallisuustilanne koheni, mutta samaan aikaan myös 

valtiopäivät ja kunnalliselämä vaativat maaseudun talonpojilta yhä enemmän tietoja ja taitoja. 

Maaseutu tarvitsi oman koulun.18  

 

Kun tyttöjen ja naisten koulunkäynti ja muu kouluttautuminen vuosisadan vaihteessa kasvoi, samaan 

aikaan Suomeen perustettiin ensimmäiset kansanopistot.19 Oppilaitoksia ja kursseja perustettiin 

vanhemmille nuorille ja aikuisille, jotka voisivat niitä käymällä saada oppia, joka oli heiltä koulussa 

jäänyt saamatta.20 Erinäisten vaiheiden jälkeen opettaja Sofia Hagman perusti Suomen ensimmäisen 

kansanopiston Kangasalle vuonna 1889. Hänellä oli takanaan vuosien työ tutustuessaan 

kansanopistoajatukseen.21 Suomessa kansanopistoille otettiin mallia myös Ruotsista, jossa oli 

lähdetty eri linjalle kuin Grundtvigin ajatus oli. Siellä korostettiin enemmän sivistystä kuin 

grundtviglaisuuteen kuuluvaa nationalistisuutta. Ensimmäistä opistoa perustettaessa nähtiinkin 

enemmän tarvetta naisten sivistyksen lisäämiselle ja käsityötaitojen opettelulle kuin nationalistisille 

ja kristillisille ajatuksille. Suomessa nationalismiajatukset kuitenkin sopivat fennomaanien ajatuksiin 

kansasta ja sivistyksestä, joten näitä vaikutteita ei unohdettu.22  

 

Maaseudun maanviljelijäperheiden nuoret tarvitsivat koulun, jossa voisivat hankkia itselleen 

perustietämystä ja käytännöntaitoja. Tämä ei onnistunut vain käymällä lyhyt kansakoulu, ja muut 

oppilaitokset olivat maaseudulta katsoen vaikeasti saavutettavia: ne olivat kaukana ja kalliita. 

Kansanopistot loivat näille nuorille mahdollisuuden näihin tietoihin ja taitoihin ja he saattoivat 

hankkia itselleen laajempaa sivistystä.23 Nekin kansanopistot, jotka perustettiin kaupunkeihin ja 

kauppaloihin, olivat maaseudun koulutustarvetta varten.24 

 

Kansanopistojen määrä kasvoi nopeasti 1900-luvulle siirryttäessä. Lukuvuonna 1900–1901 

kansanopistoja oli jo 21, ja oman tutkimukseni ajanjakson alussa lukuvuonna 1920–1921 niitä oli 46 

kappaletta. Kymmenen vuoden päästä tästä opistoja oli Suomessa jo 53.25 Suomen itsenäistyttyä ja 

sisällissodan loputtua otti valtio asiakseen kehittää kansansivistystyötä. Sivistystyö tarvitsi valtion 

apua ja valtionapujärjestelmä saatiinkin käyttöön 1920-luvulla. Toimiin oli ollut pakko ryhtyä, koska 

                                         
18 Karttunen 1979, 10–12. 
19 Huhtala & Tähtinen 2014, 58. 
20 Ahonen 2011, 432. 
21 Karttunen 1979, 15–17. 
22 Manninen et al. 2019, 200. 
23 Larjanko 2019, 138. 
24 Huuhka 1955, 167. 
25 Harju et al. 2019, 41. 
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aiempi sivistystyö nähtiin nyt riittämättömänä: se ei ollut tarpeeksi syvällistä ja se oli liian 

valistusmaista. Tähän oli herättänyt sisällissota. Kansa oli tuottanut pettymyksen, mutta uudistuneella 

kansansivistystyöllä voitaisiin päästä yli sodasta ja eheyttää kansa. Valtio alkoi sekä rahoittaa että 

valvoa toimintaa, mutta opetuksen sisällön päättivät edelleen opistot itse. Tämä opistojen 

autonomisuus suhteessa valtioon perustui Zachris Castrenin linjauksiin vuodelta 1929, jolloin hän 

määritteli kansansivistystyön tehtävää sen työmuotojen, toimintatapojen ja päämäärien kautta. 

Castrenin linjauksiin vedoten opistoille sallittiin myös aatteellisuus. Se oli helpotus kristillisille 

opistoille, koska vuonna 1924 oli linjattu sisällissota muistaen, että kansanopistojen tuli olla 

puolueettomia sekä poliittisesti että uskonnollisesti.26 Toisaalta näiden uusien kristillisten 

kansanopistojen nähtiin myös syövän talonpoikaisen sivistysliikkeen yhtenäisyyttä. Paitsi että vapaa 

sivistystyö toimi autonomisesti suhteessa valtioon, joka ei puuttunut oppisisältöihin, korostettiin 

1920-luvulta alkaen sitä, että vapaa sivistystyö oli irrallaan koulujärjestelmästä sekä 

ammattikasvatuksesta. Talonpoikaisessa sivistysliikkeessä ei kuitenkaan vastustettu ammatillista 

koulusta, mutta osin siihen suhtauduttiin varoen esimerkiksi kaupan alalla: voisiko se olla sivistävää. 

Maaseudun elämänpiiriin sopi kuitenkin maatalouteen liittyvä oppi.27 

 

Jotkut kansanopistot saivat jo vuonna 1892 avustusta valtiolta opetuksen järjestämiseen. Valtiontuki 

koski kuitenkin tällöin vain käytännön aineiden opetusta; ei vielä yleissivistävää opetusta. Vuonna 

1906 tähän tuli muutos ja kansanopistot saivat tukea myös muuhun opetukseen. Työväenopistojen 

kohdalla avustukset eivät alkaneet samaan aikaan, vaan ensimmäisen kerran ne saivat avustusta 

vuonna 1913 ja sen jälkeen alkaen vuodesta 1919. Lopulta valtionapu opistoille kirjattiin lakiin: 

kansanopistojen osalta vuonna 1926 ja työväenopistojen kohdalla vuotta myöhemmin. 

 

Työväenopistot pyrkivät täyttämään tarpeen työväen sivistyksestä ja kansalaiskasvatuksesta. Tähän 

ne vastasivat tarjoamalla yhteiskunnallis-taloudellista opetusta, jonka kokivat täyttävän tavoitteen ja 

olevan siksi niiden tärkein tehtävä. Tehtävä olikin aiemmin mainitussa vuoden 1927 laissa. Oppilaat 

olivat kuitenkin viehättyneempiä muista aiheista, joita pitivät hyödyllisempinä ja virkistävimpinä. 

Kansanopistojen opetusohjelmaan sen sijaan käytännöllisyys kuului suoraan.28  

 

Vuosituhannen vaihteessa kansanopistojen ja työväenopistojen oppilasmäärä oli yhteensä yli tuhat 

oppilasta joka vuosi. Naiset olivat hyvin edustettuina niin kansanopistoissa kuin työväenopistoissakin 

                                         
26 Harju et al. 2019, 43, 66. 
27 Heikkinen 2019, 91, 94, 104. 
28 Ahonen 2011, 432, 441–443, 448. 
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heti niiden alusta alkaen. Työväenopistoissa naisia oli monena vuonna miehiä enemmän ennen 1920-

lukua ja kansanopistoissa jo muutama vuosikymmen aiemmin ja myös useampina vuosina. Kun 

päästiin 1920-luvulle, kansanopistojen opiskelijoista yli kaksi kolmasosaa oli naisia, ja 

työväenopistotkin ylsivät lähes samaan. Tätä ei jätetty huomiotta ja päädyttiinkin siihen, että syitä oli 

kaksi: tarjotut oppiaineet sekä se, että sukupuolien välillä oli eroja siinä, mitä mahdollisuuksissa oli 

jatkokoulutuksiin.29 Vapaa sivistystyö loikin tien jatko-opintoihin nimenomaan tytöille. Opetettavat 

aineet kiinnostivat nimenomaan tyttöjä. Oppilasmäärät, ja niiden kasvu, eivät ole olleet 

kansanopistoissa tasaisia. Oppilaista on ollut jopa pulaa, kuten tapahtui 1920-luvulla.30  

 

Pääasiassa tilallisten lapset maaseudulta täyttivät kansanopistot: 1920-luvulla 80 prosenttia niiden 

oppilaista oli heitä. Tämä jatkui pitkään ja aina 1950-luvulle asti viljelijäperheiden (tilallisia tai 

pienviljelijöitä) lapset täyttivät oppilaspaikoista 70 prosenttia.31 Valtionapulakia säädettäessä siihen 

oli sisällytetty ikäraja kansanopisto-opiskelijoille. Tyttöjen tuli olla 16-vuotiaita ja poikien 17-

vuotiaita. Aiemmin 1900-luvun alussa yksi viidesosa oppilaista ei ollut täyttänyt 18 vuotta.32 

 

Kansanopistoissa opiskeltiin Suomessa vuosi, ja niissä sai yhdistettynä sekä yleis- että 

ammattisivistystä. Ennen itsenäistymistä seurattiin tanskalaista mallia, grundtvigilaisuutta, mutta 

otettiin heti alusta alkaen käyttöön yhteisopistomalli, jossa sekä miehet että naiset opiskelivat 

yhdessä. Eroa oli myös siinä, että käytännön oppiaineet korostuivat ja uskonto oli mukana 

oppiainelistassa. Sisällissodan jälkeen perustettavista uusista opistoista moni oli kristillinen opisto ja 

työväestölle perustettiin oma kansanopistonsa Työväen Akatemia. Suomen kansanopistot seurasivat 

grundtvigilaisuutta, kun ne alkoivat laajentaa opetustaan tarjoamalla opetusta myös 

kansankorkeakouluina, jolloin opistossa oli mahdollista opiskella kaksi vuotta, joista toinen vuosi 

sisälsi syventävää opetusta.33 

 

Kansanopistoissa tukeuduttiin sisäoppilaitosmaiseen opetukseen, jossa oppilaat asuivat opistolla. 

Tämä koettiin tärkeäksi osaksi opetusta. Se loisi yhteisöllisyyttä, edesauttaisi oppimista ja soisi 

mahdollisuuksia muullekin tekemiselle. Tällaisen oppimisympäristön ja pedagogiikan yhteydessä 

puhutaan internaatista.34 Kansanopistoissa elettiin maaseudun elämänpiirissä. Niiden tehtävä olikin 

                                         
29 Ahonen 2011, 444, 446. 
30 Saloheimo et al. 2019, 162, 170–171. 
31 Ahonen 2011, 447; Saloheimo et al. 2019, 165. 
32 Saloheimo et al. 2019, 167. 
33 Harju et al. 2019, 36. 
34 Manninen et al. 2019, 206. 
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maaseudun nuorison kasvattaminen osaksi tätä. Tämä ajatus ja tehtävä säilyi pitkään, aina 1940-

luvulle asti. Oppisisältöjenkin muutos oli siis hidasta, mutta sitä tapahtui. Käytännön aineet saivat 

1920-luvulla opetuksessa lisää aikaa unohtamatta kuitenkaan kansalaiskasvatusta. Tähän liittyi 

maanpuolustushengen nostatus.  

 

Vaikka opistot virallisesti antoivat pääasiassa historiallis-yhteiskunnallista opetusta, lohkaisivat 

käytännön aineet opetuksesta suuren osan. Näitä aineita on nimitetty myös ammatillisluonteisiksi, 

vaikka ammattisivistyksestä alettiin puhua vasta myöhemmin. Kansanopistojen opintoja 

suunnitellessa oli huomioita kotien mielipide sekä tietysti nuorten itsensä toiveet. Lukuvuoden 

lopuksi nuorilla oli kotiin viemisinä erilaisia käsitöitään, jotka tulivat kodeissa tarpeeseen ja olisivat 

myös iloksi.35 

 

Yksi 1800-luvun lopun suomalaisista kansanopistoista oli Lahden kansanopisto, joka perustettiin 

vuonna 1893 valistustyötä varten Suomen yhdeksäntenä kansanopistona. Vaikka omaa 

opistorakennusta ei vielä tuolloin ollutkaan, koettiin tärkeäksi aloittaa tämä tehtävä jo ennen sitä. 

Kansa tarvitsi valistusta ja samaan aikaan jatkuneet venäläistämistoimet huolestuttivat, joten kansa 

oli saatava mukaan niiden vastaisiin toimiin. Sivistyksen kautta tämä olisi mahdollista. Opistossa 

oppilaiden itsenäisyys ja vapaus lisääntyisivät. Niinpä marraskuussa Lahden kansanopisto aloitti 

toimintansa johtajanaan Kaarlo Alfred Franssila.36 Perustamisestaan lähtien Lahden kansanopistossa 

opetukseen kuuluivat yleissivistävyyden lisäksi käytännön aineet. Erikseen oli isäntä- ja 

emäntäkoulu, joiden avulla opetus kansanopistossakin oli taloudellisesti mahdollista: ne kun saivat 

valtionapua.37 Kosti Huuhka on todennut opistojen jopa naamioituneen isäntä- ja emäntäkouluiksi, 

koska Venäjä ei tukenut kansanopistohankkeita.38 Vuonna 1902 johtaja vaihtui, kun Rope Kojosesta 

tuli Lahden kansanopiston uusi johtaja.39 Sitä hän oli kuolemaansa asti vuoteen 1931, jolloin 

tehtävässä jatkoi pitkäaikaisen johtajaparin toinen osapuoli Edla Kojonen.40 

 

 

 

                                         
35 Saloheimo et al. 2019, 148–149. 
36 Halme 2003, 22–23, 25.  
37 Halme 2003, 34–35. 
38 Huuhka 1955, 75. 
39 Halme 2014, 111. 
40 Halme 2014, 121–122. 
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1.3 Aiempi tutkimus ja tutkimustehtävä 

 
Tutkimukseni käsittelee Lahden kansanopiston historiaa sen oppilaiden näkökulmasta. 

Kansanopistojen historia liittyy sekä koulutuksen että kansanvalistuksen historiaan. Koulutuksen 

historiassa on tutkittu muun muassa kansanopetuksen ja kansakoulujen historiaa. Kansakoululla 

tarkoitettiin koulua, jonka aloittaessaan oppilas osasi jo alkeet lukutaidosta, jonka tulevat oppilaat 

hankkisivat kotona. Kansakouluasetus annettiin vuonna 1866. Maaseudun ja kaupunkien välille 

tehtiin ero: maalla koulu kestäisi neljä vuotta ja kaupungeissa vielä kaksi vuotta pidempään. Pirkko 

Leino-Kaukiainen ja Anja Heikkinen osoittavat artikkelissaan ”Yhteiskunta ja koulutus” (2011), että 

koulujen perustamistahti loi eron maaseudun ja kaupunkien lapsien välille. Maaseudulla koulujen 

perustaminen ei tapahtunut kovinkaan ripeästi, sillä kaksikymmentä vuotta asetuksen jälkeen sadasta 

kunnasta puuttui kansakoulu vielä kokonaan. Kaupunkeja oli sen sijaan määrätty perustamaan 

kansakouluja jo kymmenen vuotta asetuksen jälkeen. Vuosisadan lopussa tämä näkyi selvästi 

koulunkäynnissä: vuonna 1890 kaupungeissa asuvista lapsista yli kolme neljäsosaa oli 

kansakoulussa, kun taas maaseudulla näin teki vain alle joka viides. Jotain oli tehtävä ja niinpä vuonna 

1898 säädettiin piirijakoasetus, joka toi koulut lasten lähelle. Alle kymmenen vuoden päästä Suomen 

jokaisessa kunnassa oli kansakoulu.41  

 

Vuosi 1921 oli merkittävä vuosi koulutuksen kannalta Suomessa, sillä silloin astui voimaan 

oppivelvollisuuslaki.42 Laki määräsi, että oppivelvollisuus alkoi lapsen seitsemäntenä ikävuonna ja 

päättyi yleensä sinä vuonna, kun lapsi saavutti 13-vuoden iän. Poikkeuksena olivat oppilaat, joilla ei 

ollut siihen mennessä suoritettuna loppuun määrättyjä tietoja ja taitoja, ja heidän pitikin jatkaa vielä 

14-vuotiaiksi asti. Kun vapaaehtoisesta kansansivistyksestä siirryttiin lain myötä velvollisuuteen, 

tapahtui se vasta monen muun länsimaan jälkeen: Suomi olikin viimeisten länsimaiden joukossa.43 

Suomalaista koulutusta on kansakoulun näkökulmasta tutkinut Saara Tuomaala väitöskirjassaan 

”Työtä tekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi: suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja 

maalaislasten kohtaaminen 1921–1939” vuodelta 2004. Hän kirjoittaa paitsi opetussisällöistä ja 

niiden muotoutumisesta, myös perusteista kansakoulun taustalla sekä yleisemmin ajatuksista siitä, 

mitä suomalaisille haluttiin opettaa ja miksi.  

 

                                         
41 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 22–24. 
42 Kaarninen 1995, 22; Tuomaala 2004, 15; Tuomaala 2008, 148. 
43 Tuomaala 2011, 95. 
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Tuomaala on tutkimuksessaan todennut, että kansakouluasetuksen jälkeen vuosisadan vaihduttua 

läheskään kaikki lapset eivät olleet päässet opintielle: kaksi kolmasosaa lapsista ei käynyt koulua. 

Muutosta tapahtui kuitenkin nopeasti ja kun oppivelvollisuutta säädettiin, yhteensä koko maan 

lapsista kouluun oli päässyt neljä viidestä. Tämä kuitenkin oli koko maan luku, alueittain erot olivat 

suuria. Maaseudulla koulunkäynti oli myös hajanaista siten, että koulunkäynti jäi usein kesken.44 

Aiemmasta tutkimuksesta käy ilmi, että oppivelvollisuus tarkoittikin muutosta erityisesti 

maaseudulla, koska oli alueita, joilla edes suurin osa lapsista ei käynyt kansakoulua. Esimerkiksi 

Oulun läänissä kansakoulua kävi vain 31 prosenttia lapsista vuonna 1920. Samana vuonna 

kaupunkilaislapsista sen sijaan jopa 73 prosenttia lapsista kävi kansakoulua.45 Pääasiassa 

maaseutujenkin lapset olivat päässeet kansakouluun jo vuotta ennen oppivelvollisuuslakia: 68 

prosenttia heistä kävi koulua.46 Toisaalta oppivelvollisuuslakikaan ei tuonut koulupakkoa, vaan 

vastaavat tiedot ja taidot saattoi saada myös esimerkiksi kotona.47 Laki sisälsi muutoksen 

alkuopetuksen osalta, kun siitä tuli osa kansakoulua. Alakansakoulu oli kaksiluokkainen.48  

 

Mervi Kaarninen on tutkinut, että lain määräämästä oppivelvollisuudesta huolimatta koulunkäynnille 

oli esteitä. Tyttöjen koulunkäynnin rajoitteena oli 1920-luvulla raha, joka oli niukassa. Tämä näkyi 

siten, että työssäkäyvät lapset toivat perheeseen rahaa, kun lasten kouluttaminen puolestaan vei sitä. 

Jos perheessä vielä oli monta lasta, saatettiin päätyä kouluttamaan perheen pojat pidemmin kuin tytöt. 

Näin ollen varallisuus ei ollut ainoa este tyttöjen koulunkäynnille, vaan koulunkäynnin esteenä oli 

myös sukupuoli.49  

 

Kansakoulu kattoi kaksi vuotta alakansakoulua, neljä vuotta yläkansakoulua ja näiden lisäksi tuli 

jatkaa kaksi vuotta jatko-opetuksessa. Supistetussa versiossa kouluviikkoja oli sekä ala- että 

yläkansakoulun puolella vähemmän. Saara Tuomaala on todennut artikkelissaan ”Kamppailu 

yhteisestä koulusta ja oppivelvollisuudesta” (2011) tämän asettaneen sen käyneet oppilaat 

eriarvoiseen asemaan suhteessa täydellisen kansakoulun käyneisiin.50 Artikkelissaan hän kirjoittaa 

oppivelvollisuudesta, joka asettuu ajallisesti käsittelemäni ajan alkuun ja taustoittaa 

oppivelvollisuuden merkitystä. 

 

                                         
44 Tuomaala 2004, 15. 
45 Kaarninen 1995, 23. 
46 Tuomaala 2011, 96. 
47 Kaarninen 1995, 23–24. 
48 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 24. 
49 Kaarninen 1989, 88–89. 
50 Tuomaala 2011, 104–105. 
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Kasvatuksen ja koulutuksen historiassa on tutkittu verrattain paljon oppikouluja. Merkittävää oli, ettei 

tyttökoulumuotoisista oppikouluista valmistuttu ylioppilaiksi. Muutos tähän tuli, kun tyttökoulut 

saivat omat jatkoluokkansa ja lukionsa, kuten tutkijat Leino-Kaukiainen ja Heikkinen osoittavat. 

Suuri merkitys oli myös yhteiskouluilla 1890-luvulta eteenpäin. Näin tytötkin pääsivät yliopistoon. 

Yhteiskouluja oli ollut aiemminkin, ja lopulta niistä tuli Suomessa hallitseva oppikoulun muoto. 

 

Aina vuoteen 1919 asti ylioppilastutkinto toimi yliopiston pääsykokeena. Naiset, vaikka ylioppilaaksi 

pääsivätkin, joutuivat anomaan erivapauden sukupuolestaan opiskellakseen yliopistossa. Näin jatkui 

vuoteen 1901 saakka. 1800-luvulla Suomessa oli yksi yliopisto, joka toimi ensin Turussa, josta se 

siirrettiin vuonna 1828 Helsinkiin. Vuonna 1919 sen nimi vaihtui Keisarillisesta Aleksanterin-

Yliopistosta Suomessa nykyiseksi Helsingin yliopistoksi. Yliopisto-opiskelijoita oli 1910-luvun 

lopulla noin 3000. Määrä oli noussut 1930-luvulla 7400 opiskelijaan, ja heistä jo lähes 40 prosenttia 

oli naisia. Yliopiston lisäksi oli korkeakouluja ja itsenäistymisen jälkeen Turkuun perustettiin Åbo 

Akademi (1918) ja Turun Suomalainen Yliopisto (1920).51  

 

Oma lukunsa kasvatuksen ja koulutuksen historiassa on ammattikasvatuksen historia. Eri aloille oli 

jo 1800-luvun puolessavälissä omat koulunsa merikoulusta maanviljelyä opettaneeseen 

maanviljelysinstituuttiin52 ja kauppakouluun. Puolessavälissä 1800-lukua sekä miehet että naiset 

saivat omat kotiteollisuuskoulunsa ja Helsingin Diakonissalaitos alkoi kouluttaa hoitoalle hieman 

myöhemmin vuonna 1867. Ammattikasvatuksessa naisten aloja olivat kodinhoito, palvelustyö ja 

käsityö. Vuosisadan lopussa ja 1900-luvun alussa perustettiin paljon uusia ammattiin valmistavia 

kouluja. Tästä huolimatta työ opetti edelleen tekijäänsä: suurimpaan osaan ammateista päti se, että se 

opittiin työn kautta. Suomessa oli 1920-luvulla teollisuusammatteihin valmistavia kouluja, yleisiä 

ammattikouluja ja ammattioppilaskouluja. Koulut, jotka valmistivat ammattiin, vaativat 

pohjakoulutukseksi kansakoulun. Yleisiin ammattikouluihin ja ammattioppilaskouluihin vaadittiin 

kansakoulun lisäksi suoritetut jatkoluokat. Samaan aikaan oli myös muuta ammattikasvatusta. 

Yhteensä kaikissa ammatillisissa kouluissa oli vuosikymmenen alussa noin 18 000 opiskelijaa. Asia 

ei kuitenkaan ollut niin yksinkertainen, vaan suuri osa talollisista ja pientilalliset joutuivat 

kohtaamaan sen, ettei heille suunnattuja oppilaitoksia aina ollut. Ongelma jatkui aina 1960-luvulle 

                                         
51 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 26–29. 
52 Ensimmäinen Mustialaan vuonna 1836. Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 31. 
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asti.53 Marjo Nieminen on tutkinut ammattikoulutusta ja tuonut ilmi 1900-luvun alussa heränneen 

huolen siitä, että ilman ammattiin valmistavaa koulua nuoret ajautuisivat joutilaiksi.54 

 

Annukka Jauhiainen kirjoittaa artikkelissaan ”Työläis- ja maalaisnuorison pidentyvä koulutie” (2011) 

maalaisnuorisostaja heidän koulunkäynnistään. Hän avaa muun muassa koulunkäynnin jatkamista 

kansakoulun jälkeen. Jo 1800-luvun lopulla oli huomattu, ettei pelkkä kansakoulu opettanut oppilaille 

kaikkea sitä, mitä he elämässään tulisivat tarvitsemaan.55 Oppivelvollisuuslaki velvoittikin jatkamaan 

opintoja vielä kaksi vuotta kansakoulun jälkeen, ja tytötkin saattoivatkin mennä jatkokouluun 

kansakoulun jälkeen.56 Tämä tosin saattoi tapahtua joissain köyhissä työläisperheissä vasta sakkojen 

tai uhkavaatimusten seurauksena, mutta tällöin se kosketti poikiakin. Toisaalta jatkokoulusta saattoi 

saada vapautuksen, jos perheellä oli vaikeuksia tulla toimeen. Vapautukset koskivat kuitenkin 

enemmän 1930-lukua.57 Jatkokoulu kuitenkin toteutettiin eri lailla eri puolilla Suomea: oli eri 

näkemyksiä siitä, miten se pitäisi järjestää. Ammattiopetuksen lisäämiseksi oli suunnitelmia, kun taas 

osa vannotti yleissivistystä ja käytännöntaitoja.58 Kaupungeissa jatkokouluissa oli enemmän tyttöjä 

kuin poikia: 1920-luvulla tyttöjä oli oppilaista jopa kolme neljäsosaa. Täytyy muistaa, että osa saman 

ikäisistä kävi kansakoulun jälkeen oppikoulua, joten jatkokoulun sukupuolijakauman perusteella ei 

voi luoda kuvaa siitä, että tytöt olisivat opiskelleet pidempään kuin pojat.59 Eivät tytötkään 

oppikoulun ulkopuolelle kuitenkaan jääneet, päinvastoin. Tyttöjä oli oppikoulujen oppilaina 

enemmän kuin poikia. Tytöt olivat oivat enemmistönä keskikoulussa, mutta lukiossa poikia oli 

enemmän. Erityisesti työläisperheiden tytöt kuitenkin eivät usein käyneet keskikouluakaan 

loppuun.60  

 

Aihetta tutkineen Mervi Kaarnisen väitöskirja ”Nykyajan tytöt: Koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- 

ja 1930-luvun Suomessa” (1995) avaa koulutuksellista puolta nimenomaan tyttöjen kannalta. Hän on 

tutkinut, että ylipäätään suurin osa tytöistä ei 1920-luvun Suomessa jatkanut oppikouluun tai 

yliopistoon. He jäivät myös muiden oppilaitosten ulkopuolelle suorittaen usein vain kansakoulun ja 

sen jälkeen jatkokoulun. Näin ollen he päätyivät työskentelemään ilman ammatillista koulutusta 

esimerkiksi tehtaisiin. Tytöille kuitenkin oli ammattiopetusta ja 1920-luvulla kotitalousala sai lisää 

                                         
53 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 30–31. 
54 Nieminen 2003, 104. 
55 Jauhiainen 2011, 111. 
56 Kaarninen 1989, 90; Jauhiainen 2011, 114. 
57 Jauhiainen 2011, 114. 
58 Kaarninen 1995, 245. 
59 Jauhiainen 2011, 113. 
60 Kaarninen 1995, 246–247. 
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resursseja. Tämän myötä vuosikymmenen loppupuolella kotitalousopetus levisi. Tämä ei tarkoittanut, 

että valtio olisi tukenut tyttöjen ammattiopetusta käsityön ja teollisuuden aloilla. Kotitalousideologian 

mukaisesti valtio siis tuki kotitalousopetusta. Tyttöjen ja naisten muita mahdollisen kiinnostuksen 

kohteina olleita aloja ei tuettu panostamalla niiden opetukseen rahallisesti.61  

 

Toisaalta tilanne oli jo muuttunut aiemmasta: sekä oppikouluissa että yliopistoissa nähtiin yhä 

useammin naispuolisia opiskelijoita 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kasvaneet 

naisopiskelijamäärät johtuivat pääasiassa kahdesta ryhmästä tyttöjä ja naisia: kaupungeissa asuneista 

sekä keskiluokkaisista. Samaan aikaan maaseudulla koulutaipaletta jatkoivat niiden sijaan opistot ja 

erilaiset kurssit ja koulut maataloudesta ja taloudenhoidosta, kuten Huhtala ja Tähtinen ovat vuoden 

2014 artikkelissaan ”Eteläpohjalaisten nuorten naisten jatkokoulutukseen liittämiä haaveita, toteumaa 

ja merkityksiä 1920–1940-luvuilla” todenneet.62  

 

Vapaata sivistystyötä ja täten myös kansanopistoja on tutkinut Kirsi Ahonen artikkelissaan ”Aikuiset 

opintiellä: vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ammatilliset kurssit” vuodelta 2011. Hän käy läpi sitä, 

miksi maaseutu tarvitsi oppilaitoksia ja ketä niissä opiskeli. Oppilasrakennetta hän käy tarkasti läpi, 

joten tutkimus kertoo paljon siitä, mistä lähtökohdista opistoihin tultiin. Kosti Huuhka on tutkinut 

maaseudun nuorisoa ja kansanopistoja väitöskirjassaan ”Talonpoikaisnuorison koulutie” (1955). 

Kansanopiston vaikutuksesta sosiaaliseen asemaan hän kirjoittaa, että sitä on mahdollista tutkia vasta, 

kun he ovat asettuneet aloilleen. Hän onkin tutkinut aihetta käyttäen lähteenään oppilaiden toiveita ja 

hän keskittyy nimenomaan miesoppilaisiin.63 Kiinnostavaa onkin nimenomaan nämä naiset, joista 

Huuhka kirjoittaa kyselytutkimukseen perustuen ”-- ettei heidän aikeistaan ja toiveistaan voi saada 

selvää kuvaa”.64 Tutkin työssäni nimenomaan näitä opiston käyneitä naisia: sitä, miten he 

yhteiskuntaan sijoittuivat ja opiston vaikutuksen kokivat. Laajasti Suomen kansanopistoja käsittelevä 

M.O. Karttunen on analysoinut Huuhkan kanssa samaa aineistoa vuoden 1979 teoksessaan ”Suomen 

kansanopisto 1889–1979”, joten tässäkin kohtaa tytöt jäävät syrjään, kun poikien toiveista puhutaan 

selvästi tavoitteina ja tyttöjen toiveista epämääräisemmin.65  

 

Eero Pantzar kirjoittaa artikkelissaan ”Kansanopisto sosiaalisen nousun väylänä” (1989), kuinka 

kansanopistoissa opiskelleiden jatkoa koskevia tietoja ei ole. Hän on tutkinut asiaa sosiaalisen nousun 

                                         
61 Kaarninen 1995, 82–84, 246–247. 
62 Huhtala & Tähtinen 2014, 58. 
63 Huuhka 1955, 169–171. 
64 Huuhka 1955, 170. 
65 Karttunen 1979, 114. 
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kautta ja sanoo ettei kansanopiston käyneiden tulevaisuutta ja juuri mahdollista sosiaalista nousua ole 

mahdollista sitä kautta tutkia. Hän kirjoittaakin, ettei ole käyttänyt tutkimuksessaan entisten 

oppilaiden henkilöhistoriaa.66 Nyt kuitenkin on käytössäni entisten oppilaiden itse kirjoittamaa ja 

toimittamaa materiaalia siitä, miten he ovat yhteiskuntaan sijoittuneet. He kirjoittavat 

koulutuksestaan, tai siitä, ettei sitä ole opiston jälkeen ollut, ammatistaan ja uristaan.67 

 

Tutkin entisten Lahden kansanopistolaisten myöhempiä vaiheita heidän itsensä kertominaan tutkien 

heidän kokemuksiaan. Lahden kansanopistoa on kyllä tutkittu, erityisesti Anna Halme teoksessaan 

”Eteen eestä ihanteen. Kansanopistoelämää Lahdessa 1893–1939” (2003), jossa hän käy laajasti läpi 

Lahden kansanopiston vaiheita sen perustamisesta asti, mutta ylipäätään opistoissa opiskelleiden 

myöhempiä vaiheita on tutkittu varsin vähän.68  

 

Pro gradu -työssäni tutkin 1920- ja 1930-luvuilla Lahden kansanopistossa opiskelleiden naisten 

kokemuksia opiston vaikutuksesta heidän elämäänsä. Pääkysymykseni on, miten opiston entiset 

naisoppilaat kuvasivat Lahden kansanopiston merkitystä heiden myöhemmille elämänvaiheilleen. 

Tutkimukseni jakautuu kolmeen aiheeseen, joista jokainen on oma käsittelylukunsa. Ensimmäiseksi 

käsittelen entisten oppilaiden kokemusta siitä, miten opiston eri opetuspuolet vaikuttivat heihin 

itseensä. Toinen käsittelyluku tarkastelee entisten opistolaisten sijoittumista yhteiskuntaan: heidän 

opiskeluaan, työskentelyään, perhettään ja vapaa-aikaansa. Tämän jälkeen paneudun siihen, mitä he 

kokivat saaneensa elämäänsä opiston käymisellä, miten opisto heihin vaikutti. 

 

 

 

1.4 Lähdeaineisto ja metodi 

 
Kun Lahden kansanopiston vuoden 1953 60-vuotispäivät lähestyivät, kerättiin entisiltä opiston 

oppilailta vastauksia kyselyyn. Edla Kojonen lähetti ennen juhlavuotta kirjeen, jossa oli kysymyksiä 

opiskeluajasta, pyyntö mahdollisuudesta osallistua sodan runteleman opistotalon korjaukseen sekä 

kutsu itse juhliin. Toinen vaihtoehtoinen kirje ei sisältänyt mainintaa juhlavuodesta eikä kysymystä 

avustuksesta. Juhlien sijaan siinä pyydettiin poikkeamaan kahville, kun entinen opistolainen vierailisi 

Lahdessa. Moni vastaajista ei ole kirjoittanut vastaukseensa päivämäärää, mutta toinen kirjetyyppi 

                                         
66 Pantzar 1989, 87, 96. 
67 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
68 Pantzar 1989, 87. 
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vaikuttaa olevan juhlavuoden jälkeinen. Osaan on kirjattu päivämäärä tai vuosi, joiden perusteella 

voi näin päätellä. Yhteensä molempiin kirjeisiin on saatu suuri määrä vastauksia ja vastaajina on 

entisiä oppilaita eri vuosikymmeniltä. Pro gradu -työni pääaineistona käytän näitä Edla Kojosen 

lähettämään kyselyyn kerättyjä vastauksia ja mahdollisia oheen liitettyjä kirjeitä. 

 

Lahden kansanopiston omassa arkistossa oleva laaja kirjemateriaali antaa mahdollisuuden perehtyä 

opiston entisten oppilaiden tuleviin vaiheisiin. Materiaali on koottu yhteen, mikä tekee sen 

tarkastelusta mahdollista: materiaali ei ole hajallaan ja järjestämättömänä, vaan sukupuolen mukaan 

jaettuja ja opistoaikaisen sukunimen mukaan aakkostettuna.  

 

Juhlavuodesta kertovassa kirjeessä mainitaan kyselyn olevan historiikkia varten.69 Myöhemmässä 

kirjeessä puolestaan kerrotaan tietoja kerättävän, jotta saataisiin oppilasluetteloja täydennettyä mutta 

samalla tutkittiin kansanopistolaitoksen merkitystä. Historiikkia ei mainita, vaan kerrotaan kirjeet 

sidottavan kirjaksi ja säilytettävän arkistossa.70 Näin ollen kirjeisiin vastanneiden tiedossa on ollut, 

että kirjeet eivät ole vain Edla Kojosen luettavaksi. Tästä vastanneiden tiedossa olevasta säilytyksestä 

ja käytöstä huolimatta ei ole oleellista käsitellä vastauksia nimillä. Oleellista on vastaajan sukupuoli 

ja opistossa vietetyt vuodet, jotka vastaajalta on jo aivan kirjeen alussa kysytty.  

 

Käsittelen kirjeitä nimikirjaimilla, joiden avulla ne on mahdollista jäljittää Lahden kansanopiston 

arkistosta. Koska vastauksia on paljon, identifioimiseen on käytetty lisäksi lukuvuotta.71 

Tarkemmalle henkilötietojen kertomiselle ei ole tarvetta, koska en tutki yksittäisten henkilöiden 

elämänpolkuja vaan laajemmin aihetta eikä siihen toisi lisäarvoa koko nimien kertominen. Osa 

kirjeistä on varsin henkilökohtaisia. Kirjeistä on tarkkoja osoitetietoja sekä esimerkiksi tarkkojakin 

kuvauksia muun muassa lasten terveydestä.72 

 

Edellä käsitellyistä kirjeiden eroista huolimatta varsinaiset kysymykset olivat molemmissa kirjeissä 

samat. Niitä oli neljä ja ne olivat:  

 

 

                                         
69 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, esim. A.H., 1920–1921. 
70 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, esim. H.T., 1920–1921. 
71 Tarkastellessa samalta lukuvuodelta kahta henkilöä, joilla on samat nimikirjaimet, olen lisännyt heidät erottelevan 

tyttönimen alkukirjaimen lyhenteellä ”o.s.”. 
72 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.L., 1934–1935. 
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1) Elämänkohtalonne opistosta lähdettyänne: koulutus, nykyinen toimi, yhteisk. 

luottamustehtävät, harrastukset?  

2) Mitkä puolet opintotyössä (käytänn., tietopuolinen, toverillinen) erityisesti vaikuttivat 

Teihin?  

3) Mitkä esillä olleet asiat tai tapaukset jäivät erikoisesti mieleenne?  

4) Mitenkä arvostatte kansanopistokauden kehityksellenne?73  

 

Yhteensä käytettävissäni on 251 vastausta. Näihin kysymyksiin saatujen vastausten avulla pohdin 

Lahden kansanopiston vaikutusta sen käyneisiin naisiin. Analysoin saatuja vastauksia määrällisesti. 

Lukemalla vastauskirjeitä pyrin löytämään vastaukset siihen, mihin entiset oppilaat yhteiskunnassa 

sijoittuivat, miten he kokevat tässä mahdollisesti kansanopiston vaikuttaneen tähän ja miten he 

muutoin kokivat kansanopiston vaikutuksen itseensä ja elämäänsä. Avaan kyselyä ja siihen saatuja 

vastauksia tarkemmin luvussa kaksi, jossa perustelen aikarajausta ja vastausten jakautumista. 

 

Juhlavuonna 1953 entisiltä oppilailta, jotka olivat opiskelleet 1920-luvun alussa, oli kulunut 

opinnoista jo yli 30 vuotta. Tämä tarkoittaa, että osa vastaajista muistelee ajallisesti hyvinkin 

kaukaisia asioita vastatessaan kyselyyn. Aivan viimeiselläkin ajanjakson vuosikurssilla olleilla 

opinnoista on jo kulunut lähes 15 vuotta. Aivan tuoreesta asiasta ei siis ollut kyse yhdenkään vastaajan 

kohdalla. 

 

Pia Koivunen ja Kari Teräs kirjoittavat artikkelissaan ”Historiallinen muistitietohaastattelu” vuodelta 

2017, kuinka muistitietoa on pidetty epäluotettavana. Taustalla oli ajatus siitä, että faktoja haettaessa 

tapahtumista on kulunut aikaa eikä ihminen välttämättä muista kaikkea niin kuin todella tapahtui. 

Yleisesti myös kokemusta ja kerrontaa tutkitaan, ja keskityn itsekin juuri näihin.74 Muistitiedossa 

onkin kyse siitä, millaisia merkityksiä menneisyyden tapahtumille annetaan, miten ne on koettu, kuin 

mitä todella on tapahtunut. Ylipäätään muistitiedossa kerronta puolestaan korostuu siinä, kun 

puhutuissa aineistoissa tulee eri tavalla esille asioita, joita ei ole kirjallisista lähteistä samalla tapaa 

löydettävissä. Puheessa esille nousevat murteen ja yleiskielisyyden mahdollinen vaihtelu voi kertoa 

joko aiheesta eli puhutaanko julkisesta vai yksityisemmästä asiasta tai kertojasta eli millainen valta-

asema hänellä on kertomuksessaan. Suullisessa kerronnassa merkitystä on myös tauotuksella, puheen 

nopeudella ja äänensävyllä. Ne kertovat eri asioita, korostamista, häivyttämistä ja asenteesta 

                                         
73 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
74 Teräs & Koivunen 2017, 194–195. 



  

16 
 

aiheeseen.75 Itse käytän kirjoitettuja lähteitä, joissa ei vastaavaa ole. Niissä kuitenkin nousee esiin se, 

mitä kirjoittaja itse on pitänyt kertomisen arvoisena, mitä hän kertoo ja miten hän sen tekee.76 Kaisa 

Vehkalahti ja Leena Suurpää ovat erotelleet kirjoitetun ja puhutun muistelun eroa. Kirjoitettua on 

mahdollista muokata, sanomaansa harkita ja tehdä valintoja siitä, mitä kertoo ja miten.77  

 

Alessandro Portelli on artikkelissaan ”Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen?” (2006) 

kirjoittanut siitä, kuinka muistitietoa metodina on tyrmätty tutustumatta siihen tarkemmin ja oletetaan 

aineiston toimivan itsestään. Muistitiedon on pelätty jättävän alleen kirjalliset lähteet, vaikka kyse ei 

ole siitä. Muistitiedon mukaan ottaminen ei tarkoita sitä, etteikö muita lähdetyyppejä voisi käyttää.78 

Ajatus siitä, että lähteet toimisivat itsestään, ei ota huomioon, että niitä lukemalla, tutkimalla, 

analysoimalla tutkija tekee tulkintaa ja arvioi niitä.  

 

Epäluotettavuutta pohdittaessa on todettu, kuinka ihmisillä on ”oikeus kertoa ja muistaa niin kuin he 

itse haluavat”.79 Itse muistelijalle eli tässä tapauksessa entiselle oppilaalle tapahtumat ja kokemukset 

ovat totta, mutta pitää muistaa, että juuri siksi se on hyvin subjektiivista. Onkin aivan eri asia, 

tutkitaanko suoraan tapahtumia vai sitä, mitä merkityksiä ihmiset näille tapahtumille itse suovat.80 

Jorma Kalela kirjoittaa artikkelissaan ”Muistitiedon näkökulma historiaan” (2006), miten mistään 

lähteestä ei voi poistaa kaikkea mahdollista epäluotettavuutta. Sama koskee sitä, ettei ole mahdollista 

päästä kiinni niin sanottuun aitoon kokemukseen.81 

 

Kyselyjen lisäksi käytössä on Lahden kansanopiston vuosikertomukset käsitellyltä ajanjaksolta. 

Näistä käytän jatkossa lyhennettyä versioita ”vuosikirja”. Vuosikirjoihin on muuan muassa listattu 

lukuvuoden oppilaat ja opettajat, opetettavat aineet ja osiin myös muita tietoja oppilaista. Opettajien 

vastuualueita kuvaillaan ja oppiaineet käydään yksitellen läpi. Lähdeaineistona on lisäksi 

aikalaiskirjallisuutta: Edla Kojosen toimittama ”Lahden kansanopiston ja Rope Kojosen 

muistojulkaisu” vuodelta 1933.  

                                         
75 Portelli 2006, 51–55. 
76 Kalela 2006, 75. 
77 Vehkalahti & Suurpää 2014, 19. 
78 Portelli 2006, 49–50. 
79 Teräs & Koivunen 2017, 194. 
80 Ibid., 194–195 
81 Kalela 2006, 75–76. 
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2 Lahden kansanopiston entisille oppilaille lähetetty kysely 

 

2.1 Kyselyn vastaukset 

 
Käsittelemääni kyselyyn käytössäni on yhteensä 251 vastausta. Koko tarkastelun ja tutkimukseni 

ulkopuolelle on jätetty ne vastaajat, jotka ilmaiset opiskelleensa vain kansankorkeakoulussa, 

kesäkautena tai kotitalouskoulussa. Näin ollen niitä vastauksia, joissa lukuvuotta kysyttäessä on 

annettu vain yksi vuosiluku, on jätetty pois tulkiten ne kuuluviksi joko kesäopistoon tai 

kotitalouskouluun.  Sen sijaan ne, joilla on mainittuna useampi lukuvuosi, on otettu mukaan. Nämä 

ovat tarkoittaneet sitä, että kansanopistovuoden jälkeen vastaaja on opiskellut kansankorkeakoulussa. 

Osa vastaajista on merkinnyt käyneensä lisäksi esimerkiksi kesäopiston. Nämä vastaajat on laskettu 

kuuluviksi aina ensimmäisen käymänsä opistovuoden oppilaisiin.  

 

Aikarajaus on toteutettu niin, että vain kokonaan vuosikymmenten puolella olevat on laskettu, eli 

lukuvuosi 1919–1920 on jätetty pois, vaikka sekin on osaksi 1920-lukua. Samoin on toimittu 

lukuvuoden 1939–1940 kohdalla. Tähän on vaikuttanut aikarajauksen molemmin puolin olevat sodat: 

vuoden 1918 sisällissota sekä vuonna 1939 alkanut talvisota, jotka jätän tarkasteluni ulkopuolelle, 

koska tarkoitus on nimenomaan tutkia tavallisen opistoarjen jälkeistä aikaa ja sen vaikutuksia 

oppilaiden tulevaisuuteen. 

 

Aineistossa on tapauksia, joissa on epäselvyyksiä siitä, ovatko he opiskelleet varsinaisessa 

kansanopistossa. On henkilö, joka on opiskellut ensin kansanopistossa lukuvuonna 1922–1923 ja 

palannut opistoon kansankorkeakouluun lukuvuodeksi 1932–1933,82 sekä henkilö, joka on opiskellut 

ensin kansanopistossa lukuvuoden 1930–1931 ja palannut kansankorkeakouluun lukuvuodeksi 1937–

1938.83 Voi syystä pohtia, että kumman kokemuksen perusteella nämä henkilöt ovat kyselyyn 

vastanneet, mutta tässä tutkimuksessa ne on otettu mukaan tarkasteluun kuten muutkin eli 

ensimmäisen lukuvuoden mukaan. Epäselvät tapaukset on tarkastettu mahdollisuuksien mukaan 

vuosikirjoista. Tämä on kuitenkin vaatinut sen, että vastaaja on merkannut myös opintoaikaisen 

sukunimensä lomakkeeseen, jolloin hänet on mahdollista löytää joko kansanopiston tai 

kansankorkeakoulun oppilaslistoilta. 

 

                                         
82 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.H., 1922–1923. 
83 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.A., 1930–1931. 
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Osasta vastauksista tieto vain kansankorkeakoulussa opiskelusta löytyi vasta itse kysymysten 

vastauksesta, ei suoraan lukuvuotta kysyttäessä.  Tämä antaa viitettä siitä, että osa on voinut vain 

kokonaan jättää mainitsematta, ettei opiskellut varsinaisessa kansanopistossa. Ne, joiden vastauksesta 

asia kuitenkin käy jollain tavalla ilmi, on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Vastauksien joukossa on 

yksi vastaus, joka on opetusharjoittelijan lähettämä. Tämäkin on rajattu ulkopuolelle. Kyselyitä ei ole 

alun perin rajattu vain naisille ja näin ollen entisten miesoppilaidenkin vastauksia on kerätty. Olen 

kuitenkin kokonaan rajannut ne tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkin nimenomaan naisia, 

heidän kokemuksiaan ja opiston vaikutusta. 

 

Vastaukset jakautuvat 19 lukuvuodelle. Seuraavaan taulukkoon on listattu vastausten määrä 

lukuvuosittain. Vastausten määrän epätasaista jakautumista havainnollistaa pylväsdiagrammi. 

Vähiten vastauksia, 1 kappale, on lukuvuodelta 1932–1933 ja eniten lukuvuodelta 1937–1938, jolloin 

opiskelleilta on yhteensä 37 vastausta. Keskiarvo vastausten määrälle on 13,2 per lukuvuosi, mutta 

kuten taulukosta ja diagrammista näkyy, se ei kerro mitään siitä, kuinka paljon vastauksia lukuvuotta 

kohden on, koska vaihtelu on niin suurta. 
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Taulukko 1. Kansanopiston kyselyyn vastanneiden entisten oppilaiden määrä 

Lukuvuosi Vastausten lukumäärä 

1920–1921 7 

1921–1922 5 

1922–1923 4 

1923–1924 6 

1924–1925 7 

1925–1926 11 

1926–1927 9 

1927–1928 7 

1928–1929 6 

1929–1930 8 

1930–1931 10 

1931–1932 8 

1932–1933 1 

1933–1934 17 

1934–1935 28 

1935–1936 24 

1936–1937 26 

1937–1938 37 

1938–1939 30 

Kaikki  251 

 

Lähde: Lahden kansanopisto, entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; 

naisoppilaat A–R; naisoppilaat S–Å. 
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Kuvio 1. Kansanopiston kyselyyn vastanneiden entisten oppilaiden määrä 

 

Lähde: Lahden kansanopisto, entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; 

naisoppilaat A–R; naisoppilaat S–Å. 

 

  

Vastaajien määrä kasvaa huomattavasti 1920-luvulta 1930-luvulle siirryttäessä, vaikka vähäisin 

vastausmäärä onkin lukuvuodelta 1932–1933. Kaikista 251 vastaajasta 70 henkilöä opiskeli 1920-

luvulla ja 181 henkilöä 1930-luvulla. Prosentit jakautuvat siis seuraavasti: 28 prosenttia 1920-luvulla 

ja 72 prosenttia 1930-luvulla. Tässä on tehty valinta, että lukuvuosi 1929–1930 on laskettu 1920-

lukuun, vaikka se sijoittuukin molemmille käsiteltäville vuosikymmenille. Tämä on tehty, jotta 

vuosikymmeniä voi käsitellä erikseen. 

 

Mikä sitten selittää vastausten määrän kasvun? Kaikkia vastauksia ei ole päivätty, mutta Edla Kojosen 

lähettämistä kyselyistä toisesta käy suoraan ilmi päivämäärä: 29.10.1952.84 Aikaa siis ensimmäisen 

tarkasteltavan vuosikurssin oppilaiden opiskelun päättymisestä on kulunut jo yli 31 vuotta. Ero on 

suuri verrattuna vertailujakson toiseen ääripäähän, lukuvuoteen, joka päättyi vuonna 1939. Siitä on 

                                         
84 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
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kulunut 13 vuotta, mikä on pitkä aika sekin ja selittää sitä, miksi ylipäätään vastauksia on suhteessa 

kokonaisoppilasmäärään vähän. 

 

Ovatko kyselyt ylipäätään saavuttaneet kaikki entiset oppilaat? Todennäköisesti eivät. Tästä löytyy 

viitteitä joidenkin niiden kirjeistä, jotka ovat vastanneet. Nykyiset osoitetiedot kerätään kyselyssä. 

Lisäksi jotkut ovat maininneet, mistä heidän entisen opistotuttavansa tavoittaisi.85 Tästä voidaan 

jonkin verran päätellä sitä, että kaikkia kysely ei ole tavoittanut. Tämä saattaa näkyä vastausten 

määrän muutoksessa. Vuonna 1921 päättyneestä lukuvuodesta on kulunut huomattavasti enemmän 

aikaa kuin vuonna 1939 päättyneestä. Osa on muuttanut useampaan kertaan, tästä on lukuisia 

mainintoja. Myös sota on vaikuttanut ihmisten asumiseen, sillä kirjeistä löytyy tietoja siitä, kuinka 

on jouduttu evakkomatkoille.86 Toisaalta kirjeet ovat tavoittaneet entisiä oppilaita ulkomailta asti, 

esimerkiksi yksi 1920-luvun oppilas kertoi asuneensa Amerikassa vastatessaan kirjeeseen.87 

 

Vastausten määriä on mahdollista verrata Lahden kansanopiston vuosikertomusten oppilaslistoihin. 

Niissä on vuosittain listattu oppilaat. Lukuvuonna 1920–1921 oppilaita oli yhteensä kansanopistossa 

144. Heistä naisia oli 102 henkilöä.88 Koska kyselyyn vastasi kyseiseltä lukuvuodelta seitsemän 

entistä naisoppilasta, tarkoittaa se noin seitsemää prosenttia naisoppilaista. Lukuvuonna 1930–1931 

oppilaita kansanopistossa oli yhteensä 133, joista naisia oli 110 henkeä.89 Tämä tarkoittaa sitä, että 

10 vastaajaa on yhdeksän prosenttia entisistä naisoppilaista kyseiseltä lukuvuodelta. Kun 

tarkastellaan näin kymmenen vuoden välein, otetaan mukaan viimeinen lukuvuosi eli 1938–1939. 

Kansanopistossa oppilaita oli silloin 159 henkeä, joista naisia oli 125.90 Vastaus on siis saatu 24 

prosentilta naisoppilaista. 

 

Eniten vastauksia, 38 kappaletta, on lukuvuoden 1937–1938 entisiltä naisoppilailta. Oppilaita tuona 

lukuvuotena oli yhteensä 161, ja naisia heistä oli 130.91 Vastaus on siis saatu 29 prosentilta. Vertailun 

vuoksi: lukuvuoden 1932–1933 104 oppilaasta naisia oli 84, joista vain yhdeltä on vastaus.92 Tämä 

kertoo lukuina sen, että kyselyihin saadut vastaukset eivät kata läheskään kaikkia entisiä oppilaita, 

eikä näin ollen voi tehdä liian pitkälle meneviä yleistyksiä. Esimerkiksi aiemmin mainittu yksi 

                                         
85 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.V., 1938–1939. 
86 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H, 1934–1935. 
87 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, F.L., 1923–1924. 
88 Lahden kansanopiston vuosikirja (jatkossa vain vuosikirja) 1920–1921, 9–10. 
89 Vuosikirja 1930–1931, 19–21. 
90 Vuosikirja 1938–1939, 15–17. 
91 Vuosikirja 1937–1938, 11–13. 
92 Vuosikirja 1932–1933, 17–19. 
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vastaaja lukuvuodelta 1932–1933 ei anna yleiskuvaa siitä, miten he ovat opiston kokeneet ja mihin 

sen jälkeen päätyneet.  

 

Vastauksien määrää pohtiessa on otettava huomioon, että osa entisistä oppilaista on kuollut. Välissä 

on sodittu toinen maailmansota, mutta myös keuhkotautiin kuoltiin nuorenakin, kuten eräs entinen 

oppilas kirjoittaa hänen kanssaan samalta kylältä olleesta toisesta oppilaasta.93 

 

 

 

2.2 Kyselyn lähettäjän Edla Kojosen rooli Lahden kansanopistossa 

 
M. O. Karttunen kirjoittaa, kuinka 1910-luvulla opettajisto vaihtui opistoissa usein ja se oli haitaksi 

pitkäjänteiselle työlle. Muutos tuli kuitenkin 1920-luvulle siirryttäessä. Tutkimuksen kannalta 

olennaista on, että edeltävällä vuosikymmenellä vaihtuvan henkilöstön suhteet entisiin oppilaisiin 

olivat usein heikentyneet. Karttunen kuvaa, että yhä useampi opettaja ja johtaja otti kansanopistossa 

työskentelyn elämäntehtäväkseen. Opistossa opettajana tai johtajana olo nähtiin nyt myös ammattina 

kuten muillakin opetusaloilla. Johtajiston vakiintumisen lisääntyminen jatkui 1930-luvulla. Moni 

johtajista jäi pysyvästi opistoon.94  

 

Käsittelemäni ajanjakson ajan rehtorina toimi ensin Rope (Robert)95 Kojonen, sitten Edla Kojonen. 

Kuitenkin koko 1920-luvunkin aikana Edla Kojosella oli merkittävä rooli opiston arjessa, vaikka hän 

ei vielä varsinainen rehtori ollutkaan.96 Kyselyn lähetti juurikin kouluneuvos Edla Kojonen, joka oli 

merkittävä henkilö Lahden kansanopistossa. Mutta millainen hänen roolinsa siellä oli? Kuka oli Edla 

Kojonen? On ymmärrettävä hänen merkitystään opiston arjessa, jotta voimme ymmärtää, mikä sai 

entiset oppilaat vastaamaan kyselyyn ja kertomaan elämästään ja kokemuksistaan niin avoimesti. 

 

Edla Maria Kojonen, omaa sukua Tiitinen (1879–1955) oli kansakoulun ja tyttökoulun käynyt entinen 

kansakoulun opettaja. Hän tapasi Rope Kojosen jo ennen tämän kansanopistouraa, mutta heidän 

mennessään naimisiin vuonna 1903 Rope oli jo aloittanut työnsä Lahden kansanopistossa. Pian aloitti 

työn myös Edla. Edla Kojonen oli kuitenkin kiinnostunut kasvatuksesta ja politiikasta jo aiemmin. 

                                         
93 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.L., 1925–1926. 
94 Karttunen 1979, 115. 
95 Halme 2014, 110. 
96 Halme 2003, 209, 215–216. 
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Itseasiassa Rope Kojonenkin kiinnitti huomiota Edla Tiitiseen tämän naisasiaan paneutumisen ja 

näkemysten vuoksi. Edlan kiinnostus naisten sivistämiseen oli herännyt jo aiemmin hänen 

toimiessaan opettajana.97  

 

Lahden kansanopiston opettajana ja emäntänä hän aloitti vuonna 1904, ja vuonna 1906 hänestä tuli 

myös johtajatar. Johtajatar ei ole terminologialtaan naispuolista johtajaa vastaava vaan tarkoittaa sitä, 

mitä nykyään tarkoittaa vararehtori. Opettajana hänen vastuullaan olivat kirjallisuus ja luonnontieto.98 

Hän toimi johtajana Lahden kansanopistossa vuodesta 1931 vuoteen 1950.99 Näin ollen hän ei ole 

enää johtajana lähettäessään kyselykirjeet entisille oppilaille. Hänen työnsä koulutuksen ja vapaan 

sivistystyön parissa oli saanut huomattavaa julkista arvostusta, kun hänestä oli vuonna 1949 tullut 

kouluneuvos. Jo aiemmin hän oli saanut Suomen valkoisen ruusun ritarimerkin osoituksena 

tekemänsä työn arvosta kansanvalistuksen parissa.100 

 

Pelkästään nämä tiedot eivät kerro, kuinka merkittävä hahmo Edla Kojonen opistolla oli, vaikka 

Lahden kansanopistoa nimitettiinkin hänen miehensä Rope Kojosen mukaan myös Kojosen opistoksi. 

Rope Kojonen nousi eduskuntaan vuonna 1919 ja vaikka hän jatkoi johtajana, jäi hän etäisemmäksi 

opiskelijoille ollessaan poissa opiston arjesta. Tällöin Edla Kojosen rooli kasvoi, vaikka hän ei vielä 

virallisesti ollutkaan johtaja. Anna Halme kuvaakin, kuinka Edla Kojonen oli opiston todellinen 

johtaja ja hänen kuvataan olleen tottunut sijaistamaan miestään johtotehtävissä. Rope Kojosen muut 

tehtävät lisääntyivät yhä enemmän, kun hänestä tuli vt. kouluneuvos ja sosiaaliministeriön 

raittiusosaston vt. päällikkö.101 Rope Kojonen toimi kuolemaansa asti myös Suomen 

kansanopistoyhdistyksen sihteerinä.102 

 

Virallisesti Rope oli edelleen opiston johtaja, mutta näitä tehtäviä hän hoiti vain lomillaan ja 

viikonloppuisin. Silloinkin hänen aikansa veivät opiston raha-asiat. Täten Edla hoiti kaiken muun. 

Edla Kojonen siis paitsi hoiti lähes kaikki johtajan tehtävät, hän oli se johtohahmo, joka oli läsnä 

opiston arjessa ja näkyvissä oppilaille. Siinä missä Rope oli ”Opiston isä”, oli Edla ”Mamma”. 

Rehtori Edla Kojosesta tuli miehensä kuoleman jälkeen.103 Halme kirjoittaa, kuinka Lahden 

kansanopiston toimintakertomuksissa korostettiin läsnäolevaa isäntää eli Ropea. Rope Kojonen 

                                         
97 Halme 2014, 107–109. 
98 Halme 2003, 209. 
99 Karttunen 1979, 118. 
100 Halme 2014, 107. 
101 Halme 2003, 215. 
102 Karttunen 1979, 134–135. 
103 Halme 2003, 209, 215–216. 
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johtajana esimerkiksi teki päätökset opiston linjasta yhteiskunnallisiin asioihin. Kuitenkin, kuten 

todettua, Rope ei ehtinyt olla läsnä, joten toimintakertomuksen väitteeseen täytyy suhtautua 

kriittisesti.  Hän kuitenkin teki suuret näkyvät päätökset. Edla oli kuitenkin se, joka oli läsnä virallisen 

johtajan vain vieraillessa.104 Myös Rope Kojoselle oli tärkeää, että hänen vaimonsa Edla Kojonen oli 

kykenevä hoitamaan opiston asioita.105 Tällaisia opettajapariskuntien välisiä liittoja on tutkittu ja 

todettu niiden perustuneen kumppanuuteen ja tasavertaisuuteen.106 

 

Hoidettavaa Edla Kojosella riittikin. Hänen tehtäviinsä kuuluivat esimerkiksi opiston henkilökunnan 

palkkaaminen ja oppilaiden kutsuminen opistoon. Hänen vastuullaan oli kansanopistokurssin lisäksi 

opistolla toimineet kansankorkeakoulu, kesäkansanopisto ja kotitalouskoulu. Eikä sovi unohtaa, että 

perheessä oli seitsemän lasta. Oli myös pidettävä yhteydet opiston ulkopuolelle kunnossa 

paikkakunnalla. Halme kirjoittaakin artikkelissan ”Edla Kojonen – Kansanopisto työnä ja 

elämäntapana” (2014) Kojosen kokemasta riittämättömyyden tunteesta. Tämä ei ole mikään ihme, 

sillä kansanopiston ylläpitoon kuului jatkuva epävarmuus taloudellisesti ja yksityiselämä ja työ eivät 

olleet erotettavissa toisistaan opistolla asuessa. Kun hän sitten vuonna 1931 lähti muihin 

Pohjoismaihin tutustumaan maiden kansanopistoihin ja luomaan suhteita niihin, hän edusti samalla 

suomalaisia kansanopistoja. Matkallaan hän kummasteli muiden suhtautumista itseensä: häntä 

kuunneltiin ja arvostettiin.107  

 

Tarja Lang kirjoittaa väitöskirjassaan ”Myyttisestä sankarirehtorista opistoäidiksi ja manageriksi: 

Sukupuolen näkökulma kansalais- ja työväenopiston johtajuuteen” (2011), kuinka 

kansansivistyspiireissä oli suurta epäilystä sen suhteen, että nainen voisi olla kansalaisopiston tai 

työväenopiston johtaja.108 Hän kirjoittaa, kuinka miehet suosivat johtokunnissa toisia miehiä ja 

ylipäätään toimivat miesten kanssa.109 Kun Edla Kojosesta tuli virallinen johtaja vuonna 1931, ei hän 

aiemmasta työpanoksestaan huolimatta saanut varauksetonta tukea kaikilta. Opisto oli 

pohjoismaisestikin suuri ja johtokunnassa miehillä oli enemmistö. Voisiko naisella tosiaan olla 

voimia johtaa jotain niin suurta? Rope Kojonen oli kuitenkin eläessään luottanut tähän toivoessaan 

vaimostaan tulevan opiston seuraava johtaja. Edla Kojonen kuitenkin jatkoi ahkeraa työtään ja opisto 

                                         
104 Halme 2003, 214–215.  
105 Karttunen 1979, 134. 
106 Halme 2003, 208. 
107 Halme 2014, 118–121. 
108 Lang 2011, 49. 
109 Lang 2011, 53. 
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menestyi. Hän jatkoi myös itselleen tärkeiden asioiden ajamista yhä enemmän. Naisasia oli yhä 

laajemmin esillä opetuksessa. 

 

Jo johtajattarena ollessaan hänen rooliinsa kuului yhteydenpito sekä opiston entisiin että tuleviin 

oppilaisiin. Taustalla oli tarve saada opettajille tietoa oppilaiden maailmasta ja oman tutkimuksenikin 

kannalta hyvinkin relevantista tiedosta: opiston vaikuttavuudesta. Hän ohjasi oppilaita, kun nämä 

suunnittelivat ja toteuttivat opiston iltaohjelmia. Tämäkin liittyi naisten asemaan: myös heidän oli 

pystyä ilmaisemaan itseään muuallakin kuin vain kodin piirissä. Naisen tuli harjaantua ottamaan 

vastuuta taloudesta ja ympäristöstä, ja heillä tuli olla näkökulma kotitalouteen liittyviin asioihin. Se 

oli myös osattava ilmaista ääneen.110 

 

Nimenomaan Edla Kojonen korosti opistoa kotina ja perheenä. Halme kirjoittaa, kuinka hän uskoi 

sen auttavan oppilaita sopeutumaan. Todennäköisesti ajatuksen ottivat omakseen myös työntekijät. 

Ainakin oppilaiden vanhempia se vakuutti siitä, että lapsi on turvallisessa ympäristössä ollessaan 

Lahden kansanopistossa. Kyse ei Edlan kohdalla ollut vain sanoista, vaan hän piti Lahden 

kansanopistoa elämäntyönään.111 Lahden kansanopistonkin johtajana aiemmin toiminut 

kouluylihallituksen ylitirehtöörin apulainen tohtori K. A. Franssilakin oli linjannut jo vuonna 1915, 

kuinka lukuisten pätevyysvaatimusten, kuten maaseudun olojen tuntemisen ja kasvatus- ja 

opetusoppiin perehtymisen, lisäksi kansanopistojen johtajien tuli ehdottomasti ottaa työnsä 

elämäntehtävänään.112 

 

Edla Kojonen piti opistossa niin sanottuja tyttöjen tunteja, joiden tarkoitus oli korostaa naisten itsensä 

roolia yhteiskunnan jäseninä. Heidän tuli vastata sen vaatimuksiin, joita sitten käytiin näillä tunneilla 

läpi. Naisoppilaille opetettiin myös parempaa käytöstä näillä tunneilla. Lisäksi he saivat 

lisäharjoitusta itsensä ilmasuun. Edla Kojonen halusikin vaikuttaa suoraan naisten asemaan Suomessa 

ja lähestyi aihetta suoraan sivistämällä naisia. Hän johti opiston marttayhdistystä Kipinää, jossa 

toimivat yhdessä sekä oppilaat että opettajat. Siellä jaettiin tietoutta naisten oikeuksista ja opetettiin, 

kuinka naisten oli osattava pohtia yhteiskunnallisia asioita. Näkökulmana olivat naiset ja perhe.113 

 

                                         
110 Halme 2014, 113–114, 117–122. 
111 Halme 2003, 216–217. 
112 Karttunen 1979, 78–79. 
113 Halme 2014, 108–109, 112, 117. 
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Mitä tämä ”Mamma” sitten tarkoitti? Opistossa uskottiin ajatukseen, että perhe ja yhteisöllisyys ovat 

hyväksi siveydelle. Tätä haluttiin vahvistaa ja korostettiin opistoperheen olemassaoloa. Opistossa 

nojattiin toverillisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Arkeen kuuluivat esimerkiksi illanvietot, jotka 

rinnastuivat jutusteluun kotona väentuvassa. Halme kirjoittaakin isällisestä huolenpidosta. Oli 

tärkeää, että oppilailla oli roolimalleinaan sekä isä- että äitihahmo myös opistossa. Se auttaisi heitä 

tulevaisuudessa omaa kotia luodessa: heihin olisi tarttunut vaikutteita molempien sukupuolten 

elämänpiiristä. Lahden kansanopistossa korostettiin sekä isyyden arvoa että Anna Halmeen sanoin 

”äitikulttia”.114 Äitikultti viittaa yhteiskunnalliseen äitiyteen ja kotitalousideologiaan. Sitä, että äidin 

rooli kasvattajana oli korostunut, hän vastasi lapsistaan ja kodistaan.115 Kotitalousideologian sisältöä 

ja merkitystä avaan enemmän käsittelyluvussa kaksi, jossa käsittelen opintojen sisältöjä ja niiden 

merkitystä entisille oppilaille. 

 

Edla Kojonen ohjaisin naisopiskelijoita esimerkilläänkin olemalla opistossa äitihahmo. Samalla hän 

ohjasti yhteiskunnallisissa asioissa, naisen rooli ei ollut jäädä vain kodin seinien sisäpuolelle. Naisen 

vastuulla oli myös siveys.116 Lahden kansanopistossa johtajapari siis opetti esimerkillään 

yhteiskunnassa vallinneita rooleja, vaikka sekä miesten että naisten elämänpiiriä opetettiin yhdessä.  

Vaikka Edla Kojonen opetti myös naisopiskelijoita erikseen, toivat juurikin illanvietot ja esimerkiksi 

kävelyretket yhteistä aikaa ja toimintaa oppilaille. Pidettiin ihanteellisena, että opistoissa oli nainen, 

joka hoiti sitä aivan kuin kodeissakin. 1920-luvulla avattiin keskustelua naisjohtajien 

mahdollisuudesta opistoissa, olihan naisten määrä opiskelijoissa noussut. Edla Kojosen kohdalla 

virallinen johtajuus koitti vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Hän ei suinkaan ollut ainoa opiston 

johtohahmo, jota on pidetty äitihahmona, ”Mammana”. Esimerkiksi Elli Laurila johti Forssan 

työväen opistoa vuodesta 1925 vuoteen 1951 asti ja häntä pidettiin opiston äitinä, ”Laurilan äitinä” 

ja myös koko opistoa nimitettiin hänen mukaansa Laurilan mamman kouluksi.117  

 

                                         
114 Halme 2003, 210–211, 213. 
115 Kaarninen 1995, 247 
116 Halme 2003, 211. 
117 Lang 2011, 48–49, 52–55. 
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3 Opiskelun osa-alueet ja niiden vaikutus entisiin opiskelijoihin 

 

Lahden kansanopistossa opetus ja kasvatus jakautui kolmeen osa-alueeseen.118 Ne olivat 

tietopuolinen, käytännöllinen ja toverillinen. Toverillisuus tarkoitti yhteisöllistä osaa. Usein ja 

monessa tapauksessa nämä kolme toimivat yhdessä. Kaiken opetuksen tavoite oli yhteinen: 

kansalainen, joka ajatteli toimissaan rakasta isänmaataan sekä sen ja kansan etua. Oppilaista tulisi 

ihanteen mukaan ahkeria ja työteliäitä, ja he ottaisivat osaa yhdistys- ja järjestötoimintaan. Eri osa-

alueet täydensivät toisiaan, olihan sivistys laajaa. Teoriasta oli hyötyä käytännön töissä ja jokaisessa 

opetetussa aineessa tähdättiin osin siihen, että niitä saattoi tulevaisuudessa käytännössä soveltaa.119  

 

Tarkasteltavien vuosikymmenien aikana Suomi oli selvästi agraarinen yhteiskunta, jossa pyrittiin 

eheyttämään kansaa sisällissodan jäljiltä. Tukeuduttiin talonpoikiin ja maalaisväestön moraaliin, 

jonka uskottiin olevan kaupunkilaisväestöä korkeampi.120 Maaseudulla oli sukupuolittuneet tehtävät 

naisille ja miehille. Naisten vastuulla olivat karja, ruokatalous, siisteys ja vaatehuolto. Miehet 

puolestaan hoitivat metsän ja pellot, kalastuksen ja teurastuksen. Maatalouteen kuitenkin kuului se, 

että tehtäviä hoidettiin myös yhdessä.121 

 

Seija-Leena Nevala-Nurmi on kirjoittanut modernista kansalaisuudesta, johon liittyi oleellisena osana 

sukupuoli. Hän kirjoittaa: ”Modernia kansalaisuutta rakennettiin sukupuolittain ja 

yhteiskuntaluokittain eriytettynä poliittisena järjestelmänä, jonka toteutuminen perustui 

kansanvalistukselle, kasvatukselle ja opetukselle.”122 

 

Lahden kansanopiston opetusohjelmaan123 kuului ”- - sekä humanistisia että yhteiskunnallisia ja 

luonnontieteellisiä aineita, ollen näistä humanistinen aineryhmä vallitsevana: sitä paitsi annetaan 

harjoitusta kansalaiselämässä tarpeellisissa käytännöllisissä taidoissa”.124 Kyselyssä nämä jaotellaan 

käytännöllisiin ja tietopuolisiin opintoihin. Toverillisuutta edustivat esimerkiksi eri yhdistykset.125  

                                         
118 Opisto itse puhui opintopuolista ja käyttää termiä myös kyselyissä. Näitä käytän myöhemmissä taulukoissa. Entisten 

oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
119 Halme 2003, 247–248, 250–251. 
120 Tuomaala 2004, 92. 
121 Tuomaala 2004, 90. 
122 Nevala-Nurmi 2012, 45. 
123 Ohjesääntö vahvistettu kouluhallituksessa 18.02.1931. Kojonen, E. 1933, 107. 
124 Kojonen, E. 1933, 107. 
125 Halme 2003, 236–237 
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3.1 Opintotarjonta Lahden kansanopistossa 

 

3.1.1 Käytännön opetus 
 

Kansanopistoissa tärkeän ja suuren osan opinnoista muodostivat käytännön aineet,126 joihin Edla 

Kojonen viittaa sanalla ”käytännöllinen”. Täten Suomessa oli lähdetty eri linjalle kuin Tanskassa.127 

Opetettavia aineita olivat erotellut naisten ja miesten käsityöt sekä kotitalous ja maatalousaineet. 

Suuren määrän käytännön opintoja selitti useampikin syy. Kun oppilaat asuivat opistoilla, jäi heille 

sitä kautta paljon huolehdittavaa, ja he hoitivat nämä yhdessä opettajiensa kanssa. Toisaalta ei  haluttu 

jättää oppilaille liikaa vapaa-aikaa. Joutilaisuutta tuli ehkäistä.128 Toimettomuuteen oli herätty 

Suomen suuriruhtinaskunnassa jo 1800-luvun lopussa. Varsinkin kaupungeissa oltiin huolissaan 

toimettomana aikaansa viettävistä nuorista, jotka leimattiin jopa epävakaiksi.129 Ei ollut varaa 

toimettomuuteen, oli tehtävä lujasti töitä. Sen saneli paitsi köyhyyden luoma niukkuus, myös 

ihanne.130 Koulussa oppilas oppisi työnteon ja sen merkityksen.131 

 

Erityisesti tyttöjen kohdalla oli tärkeää saada kitkettyä pois velttous ja huvittelunhalu sekä 

pinnallisuus. Käytännön työstä löytyisi tähän ratkaisu kotitalousopetuksen muodossa. Eihän tulevan 

emännän sopinut olla laiska tai epäkäytännöllinen.132 Jo kansakoulussa tyttöihin oli alettu iskostaa 

ajatusta naiskansalaisuudesta. Tyttöjä tuli opettaa heille sopiville aloille yhteiskunnassa. Nämä olivat 

opetus- ja kasvatustoiminta, terveydenhoito sekä huoltotyö.133 

 

Kansanopistossa ajateltiin, että käsitöitä tekemällä oppilaiden sisäinen ryhti kasvaisi. Käsityöt olisivat 

nuorille hyvä vapaa-ajan harrastus, jolloin kodin ulkopuolella vapaa-ajanvietto jäisi pois. Tämä 

edistäisi kodin henkeä, kun perheenjäsenet puuhailisivat yhdessä. Käsityötaidot toivat osaajilleen 

sosiaalista arvostusta. Niiden mukana tuli mahdollisuus tulevaisuudessa taloudellisesti paremmin 

pärjäämisestä.134 Annukka Jauhiainen kirjoittaa: ”Rakkaus kotiin merkitsi myös rakkautta 

isänmaahan”.135 Tässä Jauhiainen vetää yhteen sitä, että kotitalouden hoitoa opettamalla ja siten 

                                         
126 Mäkeläinen 1989, 117. 
127 Ibid. 
128 Mäkeläinen 1989, 117–118.  
129 Jauhiainen 2011, 112–113. 
130 Tuomaala 2004, 158–159. 
131 Tähtinen 2011, 190. 
132 Halme 2003, 172–173. 
133 Tuomaala 2004, 97. 
134 Halme 2003, 179, 189, 193. 
135 Jauhiainen 2011, 116. 
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kotikulttuurin tasokkuutta kasvattamalla, saatiin aikaan vaikutuksia aina koko kansantalouteen asti. 

Nainen oli kansanlaisyhteiskunnan jäsen, jonka tehtävänä oli koti. Sitä hän kytkeytyi maahansa 

kansalaisena.136 

 

Mistä sitten oli lähtöisin ajatus siitä, että varsinkin tyttöjen tulisi oppia hoitamaan kotia ja perhettä? 

Miksi kotitalousopetus oli niin tärkeää? Suomessa seurattiin 1800-luvulla muiden maiden keskustelua 

työväestöstä. Ilmiö oli lähtöisin Englannista, jossa kiinnostuttiin työläisperheiden kotioloista ja siten 

samalla perheiden äideistä. Mielenkiinto suuntautui heidän kodinhoitotaitoihinsa. Aihe levisi myös 

Suomeen, jossa kiinnostuttiin työläisperheiden pärjäämisestä muuttuvassa yhteiskunnassa. Suomen 

sääty-yhteiskunta oli murenemassa, mikä tarkoitti työläisperheille merkittävää osaa uudessa 

yhteiskuntajärjestyksessä. Työväestöä tuli patistaa itsekontrolliin, joka sisälsi ajatuksen muun muassa 

omatoimisuudesta. Perheissä isän tehtävä oli perheensä elättäminen ja äidin vastuulla oli moraali.137 

 

Tyttöjen ja poikien kasvatus oli 1800-luvulla erosi toisistaan. Tyttöjä valmisteltiin sekä 

ammattityöhön että perheenäideiksi. Julkisessa keskustelussa käsityönopetusta käsiteltäessä moni oli 

sitä mieltä, että tyttöjen oli opittava perinteisiä naisten taitoja. Nostettiinkin esiin se, että 

kansakoulussa tyttöjen olisi saatava enemmän harjoitusta käytännön taidoista.138 Varsinainen 

kotitalousideologia rantautui Suomeen 1920-luvulla. Se toi yhteen naisen elämänpiirin eri osa-alueet: 

kodin, ammatin mutta myös yhteiskunnan. Käydyllä sisällissodalla oli vaikutuksensa. Äitien 

tehtävänä oli kasvattaa lapset ja nyt se oli epäonnistunut johtaen sotaan. Ajatus perustui kotiolojen 

näkemisenä osasyyllisenä sotaan. Sodan jälkeinen aika näkyi elintarvikepulana, mikä tarkoitti, että 

kodinhoitoa oli katsottava myös kansantalouden näkökulmasta. Oli oltava tehokas, kekseliäs ja 

taitava.139 

 

Kotitalousideologia oli merkki kansan holhouksesta ja kontrolloinnista. Valtio vetosi kansakuntaan, 

kun se seurasi koteja. Samalla katse kääntyi lastenkasvatukseen, ja koska nimenomaan naiset hoitivat 

sen, tähän vedoten pyrittiinkin saamaan myös naisia kouluihin. Jotta kykenisi kasvattamaan lasta, 

olisi osattava lukea ja kirjoittaa. Toisaalta vielä 1930-luvulla, kun naisten sivistys oli kohonnut, 

keskusteltiin siitä, tarvitsivatko he kuinka paljon koulutusta ja sivistystä verrattuna miehiin. 

Nainenhan oli vaimo, äiti ja perheenemäntä. Yksi uhka olivat sisällissodan jälkeen mahdolliset uudet 

                                         
136 Jauhiainen 2011, 116. 
137 Markkola 1994, 23–24, 37. 
138 Oittinen 1989, 77–78. 
139 Kaarninen 1995, 44–45, 247. 
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sukupolvet, jotka saattaisivat lähteä samalle tielle. Ratkaisuna nähtiin tyttöjen ja naisten 

kasvattaminen niin, että tällaista ei pääsisi tapahtumaan. Ensisijaisen tärkeää oli myös naisten 

siveellisyys: oli oltava kurinalainen.140 

 

Kotitalousideologia näkyikin käytännössä kouluissakin selvästi. Se oli osa lähes kaikkien tyttöjen 

koulunkäyntiä 1910-luvulta lähtien. Vain ne tytöt, jotka kävivät ensin yhteiskoulua ja suorittivat sen 

jälkeen ylioppilastutkinnon ja jatkoivat opiskelua yliopistossa, jäivät kotitalousopetuksen 

ulkopuolelle. Vaikutus ei jäänyt vain koulunkäyntiin, sillä kotitalousopetus oli muutakin kuin itse 

taloudenhoitoa. Sille oli merkitys myös sukupuolten välisiin suhteisiin. Tämä ei ollut poikkeus 

muuhun opetukseen, sillä kansakouluissa luotiin jo ensimmäisellä luokalla kuvaa sukupuolten eri 

tehtävistä.141  

 

Mitä käytännön opetus Lahden kansanopistossa sisälsi? Maanviljelysopissa perehdyttiin paitsi 

laajasti maanviljelyyn, luettiin myös fysiikkaa ja kemiaa, joiden hallinta näissä töissä auttaisi. 

Tarkasti käytiin läpi myös kasvioppia. Ylipäätään kaikkea maanviljelyyn liittyvää havainnollistettiin 

tarkkaan: läpikäytiin esimerkiksi lannoittamista, viljelykasveja ja maanmuokkausta. 

Maanviljelysoppi on selvästi ollut poikien oppiaine, koska oppiaineen yhteydessä luetelluista 

oppilaista kaikki miespuolisia.142 Leena Koski onkin todennut, että kansanopistoissa naisille oli 

kotitalousopetusta ja miehille maatalousopetusta.143 

 

Kotitalousoppi oppiaineena sisälsi aiheen laajasti: aloitettiin siitä, kuinka suuri merkitys 

maataloudella on Suomelle. Kun tämä tausta oli hallussa, siirryttiin käymään läpi teoriaa 

maatalouseläinten roduista ja hoidosta. Tässä käytettiin paljon apuvälineitä, kuten pienoismalleja ja 

varjokuvia. Metsänhoitoa, sikojen hoitoa ja kanojen hoitoa opetettiin myös erillisillä luentosarjoilla. 

Oma oppiaineensa oli maatalouskirjanpito, jossa pääsi käytännössä harjoittelemaan kirjanpitoa. 

Kotitalousopin tietämystään saattoi lisätä maatalouskerhossa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia 

kysymyksiä aiheeseen liittyen. Kansantalous- ja osuustoimintatunneilla kartutettiin tietoja 

yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Osuustoimintaan tutustuttiin. Tunteja käytettiin myös 

vierailemalla useilla eri alojen tehtailla. 

 

                                         
140 Lang 2011, 20, 33–35. 
141 Kaarninen 1995, 35, 42, 247. 
142 Esim. vuosikirja 1931–1932, 14–17; 1934–1935, 32–33. 
143 Koski 2011, 162. 
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Keittiötaitoja opeteltiin taloustaidon oppiaineessa. Opetus alkoi teorialla, jossa opettaja ohjeisti 

tulevaan tuntiin. Sitten oppilaat, jotka olivat naisia, tekivät ruokaa, leipoivat, kattoivat ja tarjoilivat. 

Opetukseen sisältyi sekä arkisempia ruokia että juhlatarjottavia, mutta osa ajasta käytettiin puhtauden 

opettelemiseen.144 Lukuvuonna 1933–1934 oli opistolle saatu sähkökeittiö, jolloin taloustaitoja on 

voinut opetella siellä suuren keittiön sijaan.145 Oppilasmäärä oli kasvanut ja koettiin tarve erottaa 

opetuskeittiö ja opiston suuri ruokatalous. Kun tämä pienempi opetuskeittiökin koettiin ahtaaksi, 

tehtiin lisähuoneella lisää tilaa Vuosikirjojen lisäksi Edla Kojonen itse kirjoittaa sähkökeittiöstä ja 

siitä, kuinka se ja opetuksen erottaminen omiin tiloihin kevensi naisoppilaiden työtaakkaa: 

sähkökeittiö paikkasi puutteita ja oppilaista nauttivat jälleen keittiötöistä.146 Siitä, että tämä 

sähkökeittiö paikkasi puutteita ja kevensi taakkaa, on pääteltävissä, että se on ollut varustettu 

jonkinlaisilla sähköisillä koneilla. Lisäharjoitusta keittiötaidoista saattoi hankkia osallistumalla 

kotitalouskerhoon.147 

 

Käsityöt on nähty tärkeänä osana sivistystä ja tätä on voitu jakaa kouluissa käsityöoppitunneilla. 

Niissä opetus jakautui aina 1970-luvulle asti sukupuolen mukaan. Näkyvänä erona ovat olleet 

materiaalit, ja koska naisten tehtävänä oli huolehtia kodista ja lapsista, oli luontevaa, että he työstivät 

pehmeitä materiaaleja. Tämä onnistui jopa lastenhoidon lomassa. Lisäksi käsityöopetus on liitetty 

Suomen itsenäisyyden alussa valtiollisiin pyrkimyksiin. Perheenemännän tuli olla kykenevä 

tekemään ruumiillista työtä. 

 

Vuonna 1912 koulukäsityötä uudistettiin. Kansakoulun tyttöoppilaiden haluttiin kasvavan osaaviksi 

ja ahkeriksi, joiden into työtä kohtaan herätettiin käsitöiden kautta. Käsitöiden kautta nainen sai 

käytännön sivistystä. Uudistuksen myötä haluttiin opettaa käsityötaitoja monipuolisesti ja tämä kävi 

kätevästi valmistamalla ihmisten vaatteiden sijaan nukkejen vaatteita, jolloin saman asian oppiminen 

vei vähemmän aikaa.148 Nukkejen kulta-aikaa oli 1920-luku, seuraavalla vuosikymmenellä siirryttiin 

taas ihmisten isoihin vaatteisiin.149 Neuletöitä opeteltiin hitaudesta huolimatta, koska ne olivat 

hyödyllisiä tulevassa perhe-elämässä. Erilaisia käsitöitä harjoiteltiin monipuolisesti, jotta tytöt 

oppivat myöhemmin tarvittavia taitoja laajasti. Vuoden 1912 uudistuksesta aina sotien päättymiseen 

asti kouluissa toteutettiin tätä linjaa.150 Saara Tuomaala on kirjoittanut käsityön opetuksen tausta-

                                         
144 Esim. vuosikirja 1932–1933, 23–29; 1933–1934, 22–27. 
145 Vuosikirja 1933–1934, 26–27. 
146 Kojonen, E., 1933, 96–97. 
147 Esim. vuosikirja 1934–1935, 33. 
148 Marjanen 2014, 55, 59–61. 
149 Tuomaala 2004, 229. 
150 Marjanen 2014, 61. 
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ajatuksesta: ”Käsi oli ’jaloin työväline’, ja sen kehittyminen edellytti ruumiin monipuolista, 

sopusuhtaista kehittämistä. Ruumiillinen toiminta edisti ajattelua ja henkistä toimintaa”.151 Tästä 

lähtökohdasta ajatellen käsitöitäkin oli opeteltava monipuolisesti. Oli pidettävä mielessä se, että 

tyttöjä tulisi innostaa jatkamaan käsityöharrastusta myös koulukäynnin jälkeen.152 

 

Kouluissa opetettiin käsitöitä sukupuolen mukaan, koska käsityöt liitettiin kiinteästi 

sukupuolittuneeseen kansalaisuuteen. Naisilla ja miehillä oli eri tehtävät yhteiskunnassa. Samalla kun 

oppilas oppisi käyttämään käsiään monipuolisesti, hän ymmärtäisi tämän. Käsityötaidoilla halutiin 

korostaa fyysisen työn tärkeyttä ja suoda sille sen ansaitsemaa arvostusta.153 

 

Lahden kansanopistossakin käsityöopetus oli eriytetty sukupuolen mukaan: oli erikseen tyttöjen ja 

poikien käsityöt. Tyttöjen käsitöissä naiset saivat oppia, jonka tavoitteena oli, että jokainen 

kansanopiston käynyt nainen osaisi valmistaa sekä liinavaatteita että yksinkertaisia pukuja. Jonkin 

verran opeteltiin koristetöitä. Liinavaatteet käsittivät kaikki kotitaloudessa tarvittavat tuotteet ja puvut 

sekä aikuisten että lasten vaatteita. Käsityöt olivat oma oppituntinsa erillään tyttöjen käsitöistä, ja 

niillä harjoiteltiin kaavojen tekoja ja yksityiskohtia, mutta myös vaatteiden paikkausta. Käsitöillekin 

oli oma kerhonsa, jossa saattoi paneutua lisää yksityiskohtiin, kuten koristeompeleisiin.  

 

Erikseen olivat vielä kankaankudonta ja kutomaoppitunnit. Näistä ensiksi mainituilla kudottiin 

kankaita kangaspuilla. Huomiota kiinnitettiin paljon siihen, että oppilaat ymmärtäisivät suomalaisen 

kankaankudonnan merkityksen: värit ja monipuolisuuden. Kutomaoppitunnit käsittelivät kankaiden 

rakenteita ja suunnittelua. Tässä tarvittiin laskutaitoa, jotta saattoi saada aikaan kuviollisia kankaita. 

Halukkaat saattoivat käydä kutomaoppikerhossa, jossa paitsi harjoiteltiin käytännössä 

kankaankudontaa, paneuduttiin myös aiheeseen esimerkiksi esitelmillä ja opintoretkillä.154  

 

Kansakoulussa pojat tekivät käsitöissä pääasiassa puutöitä, mutta perehtyivät myös metalli- ja 

rautatöihin sekä maalaukseen. Opetus seurasi mallisarjaa.155 Opistossakin miehille oli omat 

käsityötuntinsa, joilla he valmistivat esimerkiksi kangaspuita ja kaappeja. Vaikeampiin ja suurempiin 

tuotteisiin siirryttiin taitojen karttuessa, kun oli ensin harjoiteltu pienemmillä esineillä. Teoreettista 

                                         
151 Tuomaala 2004, 160. 
152 Tuomaala 2004, 223. 
153 Tuomaala 2004, 222–224. 
154 Esim. vuosikirja 1930–1931, 30–32; 1931–1932, 20–22. 
155 Tuomaala 2004, 223. 
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puolta edustivat materiaalien opettelu ja perusteellinen paneutuminen työkaluihin.156 Opistossa 

kuitenkin lukuvuosien alussa kävi selväksi, että moni poika ei ollut tottunut tekemään käsitöitä. Piti 

aloittaa opetus alkeista. Tämä siitäkin huolimatta, että perinteisesti maaseudulla mieheltä odotettiin 

kädentaitoja. Ne erottivat pojan miehestä.157 

 

Naispuolisille oppilaille suunnatut käsityöt kulkivat nimellä naisten käsityöt aina lukuvuoteen 1928–

1929 asti.158 Naisten kohdalla puhutaan 1930-luvun alussa tyttöjen käsitöistä, mutta miesten kohdalla 

heidän käsityöoppiaineensa esitellään nimenomaan miesten käsityönä, ei poikien.159 Muutos tapahtuu 

lukuvuoden 1933–1934 kohdalla, jonka jälkeen puhutaan tytöistä ja pojista käsitöiden kohdalla.160 

Jos tarkastellaan ikäjakaumaa, esimerkiksi lukuvuonna 1936–1937 naisoppilaista 20 prosenttia oli 

täyttänyt 21 vuotta opistokauden alkaessa, kun vastaava luku miesoppilaiden kohdalla oli vain 

seitsemän prosenttia.161 Tämän perusteella naisoppilaat eivät olleet miehiä nuorempia, päinvastoin. 

Lakikin rajasi kansanopiston oppilaiden ikää. Vuodesta 1925 alkaen naisten täytyi olla vähintään 16-

vuotiaita, miesten vähintään 17-vuotiaita.162 Täten nimitysten eroja ei selitä erilainen ikäjakauma. 

 

Lukuvuoden 1936–1937 vuosikirjassa sukupuolen mukaan eriytetyistä oppitunneista tunnutaan 

puhuvan varsin sekavasti: tytöille ja pojille on omat Raamattupiirit, maatalouskerhot, voimistelut ja 

nyt lisäksi käsityöt. Sen sijaan on tyttöjen tunteja ja miesten tunteja. Tytöille on vain 

voimistelutunteja, pojille vastaava oppiaine on voimistelu ja urheilu.163 Naisten tunneista puhuttiin 

1920-luvulla, mutta viimeisen kerran niistä puhutaan naisten tunteina lukuvuonna 1928–1929.164 

Tämä lukuvuosi vaikuttaa ainakin vuosikirjoissa olevan jonkinlainen eron tekijä, sitä seuraavan 

lukuvuoden vuosikirjasta puuttuu kokonaan maininta näistä naispuolisten oppilaiden tunneista. 

Naisten käsitöistä puhuttaessa ei tuoda oppiainetta esiteltäessä otsikossa poikkeuksellisesti lainkaan 

ilmi sen olevan suunnattu tytöille tai naisille. Tämä selviää vasta tekstistä, jossa puhutaan tytöistä.165 

Mikä aiheuttaa muutokset? Vuosikymmenen vaihdoksen yhteydessä tehty päätös vaiko sittenkin se, 

että vuosikirjat painetaan aina lukuvuoden loppumista seuraavana vuonna ja vuonna 1931 Edla 

Kojonen aloitti rehtorina Rope Kojosen kuoltua? 

                                         
156 Esim. vuosikirja 1933–1934, 30. 
157 Halme 2003, 193–194. 
158 Esim. vuosikirja 1924–1925, 16; 1928–1929, 39. 
159 Esim. vuosikirja 1933–1934, 27–30; 1932–1933, 29–31. 
160 Esim. vuosikirja 1933–1934, 27, 30; 1937–1938, 35, 37. 
161 Vuosikirja 1936–1937, 16.  
162 Ahonen 2011, 446. 
163 Vuosikirja 1936–1937, 18–31. 
164 Esim. vuosikirja 1924–1925, 12; 1928–1929, 29. 
165 Vuosikirja 1929–1930, 33. 
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Käytännön opetus tähtäsi siihen, että Lahden kansanopiston oppilaista tulisi työtä kunnioittavia, ja he 

kasvaisivat työtä tekemään. Heillä olisi sisäistä voimaa pärjätä työssään. Ajatus kunnioitukseen 

kasvattamisesta oli peräisin siitä, että arveltiin, että maataloustöitä jopa hävettiin. Arveltiin uuden 

nuoren sukupolven haikailevan kaupunkielämään. Suurin osa oppilaista oli kuitenkin maaseudun 

viljelijäperheistä. Asenteita oli muutettava: työ ei ollut rasite, vaan osa toi elämään sisältöä. Työn 

kautta löytyisi elämään onni ja työ mahdollistaisi itsenäisyyden. Ajateltiin, että tiedollinen ja 

käytännöllinen sivistys täydentäisivät toisiaan. Tietopuolisen ei sopinut viedä arvostusta 

ruumiilliselta työltä. Anna Halme kirjoittaa, kuinka työ työn kautta ihminen saavutti 

kansalaiskelpoisuuden.166 

 

Oppilaat myös pitivät käytännön aineista.167 Vuosina 1937 ja 1939 kansanopistokomitea teki kyselyn 

opistojen oppilaille. Yksi kartoitettu aihe olivat pidetyt ja tärkeät oppiaineet. Näitä olivat kyselyn 

perusteella erityisesti käsityöt, maatalous ja kotitalous, kristillisissä opistoissa myös uskonto nousi 

esiin. Siinä missä nämä olivat oppilaista sekä miellyttäviä että tärkeitä, tärkeissä nousee esille 

laskento, josta ei silti pidetty. Käytännöllisten aineiden ulkopuolisista aineista historiasta sekä 

pidettiin että arvostettiin sitä tärkeänä.168 

 

Kodeissa oltiin tyytyväisiä, kun oppilaiden kasvatusta tuettiin näin. Opeista oli hyötyä opistoelämän 

jälkeen, kun jatkettiin elämää useimmiten jääden maaseudulle.169 Ahkeralla käytännön aineiden 

opiskelulla ja opiston kotitöiden hoitoon osallistumisella välitettiin oppilaiden koteihin kuva siitä, 

että nuoret eivät olleet vain laiskottelemassa. Oppilaita kun olisi tarvittu kotitiloillaankin.170 Koteja 

pyrittiin saamaan myötämielisiksi opisto-opiskelulle käytännön aineilla, annettiinhan maaseudulla 

paljon arvoa ahkeruudelle.171 Oppilaiden perheissä arvostettiinkin sitä, että nuoret oppivat opistossa 

kodin piiriin kuuluneita käsitöitä ja kotitaloutta. Perheissä ei kuitenkaan kuviteltu, että vain näitä 

taitoja varten olisi kansanopisto, vaan historiallis-yhteiskunnallinen valistus ymmärrettiin olevan 

opistojen tähtäimenä. Käsittelemälläni ajanjaksona 1920- ja 1930-luvuilla kuitenkin korostui 

erityisesti tämä kodin askareiden opettamisen arvostus.172  

                                         
166 Halme 2003, 37, 83, 153–154, 161. 
167 Mäkeläinen 1989, 117–118 
168 Karttunen 1979, 114–115. 
169 Mäkeläinen 1989, 118. 
170 Halme 2003, 161–162. 
171 Ahonen 2011, 448. 
172 Halme 2003, 180. 
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Vaikka tällaisia tulevaisuudessa hyödyllisiä aineita opetettiin, ei varsinainen ammattiopetus ollut 

kyseessä. Haluttiin pitää varsinainen ammattiopetus erillään kansansivistyksestä. Vapaata 

sivistystyötä ei liitetty pätevöittämiseen tiettyyn tehtävään.173 Eivätkä nuoret olleet tulleet ammattia 

etsimäänkään, vaan opistoista palattiin kotiin. Tämän takana oli maaseudun elinkeinorakenne, joka 

ei juuri muuttunut. Opintojen jatkaminen oli enemmän mielessä kansankorkeakoulua käyvillä 

oppilailla. Edellä mainitussa kyselyssä kartoitettiin lisäksi kansanopistoissa opiskelleiden nuorten 

toiveita tulevasta ammatista. Koska kyselyitä tehtiin kaksi, on prosentteja kaksi. Pojista 62 prosenttia 

ja 67 prosenttia vastasi tulevaisuudessa pyrkivänsä maatalousammattiin. Tytöillä samaan 

maatalouden ammattien yhteyteen laskettiin myös kotitalouden piiri ja prosentit olivat 48 ja 58. 

Karttunen käyttää poikien kohdalla samaa ”pyrkiä” ja maataloudesta puhuttaessa sanaa 

”maatalousammatti”. Tyttöjen kohdalla tarkka lausemuoto on ”-- suunnitteli kotitalouden piiriin tai 

maatalouteen jäämistä”.174 Poikien kohdalla esille tuodaan, että johonkin pyritään, mennään 

eteenpäin, on tavoitteita ja kohteena on ammatti. Tyttöjen kohdalla maatalouden rinnalle nostetaan 

kotitalous ja puhutaan jäämisestä, ei pyrkimisestä. Tämä jääminen ei yhdisty siihen, että se tarkoittaisi 

ammattia maatalouden parissa.  

 

Käytännön opetukseen sisältyi teoriaakin. Käytännön työtä edisti se, että oli tietoja. Tällaista 

tietopuolista opetusta oli esimerkiksi materiaalien tuntemuksen opettelu, joka kytkeytyy vahvasti 

siihen, että tuntemalla materiaalit ja tavat käsitellä niitä, sujuu käytännön työ paremmin. Taitoihin 

yhdistettiin kansalaistietoja esimerkiksi taiteilijoita opettelemalla.175 Tietopuolisella ja 

käytännöllisellä opetuksella oli yhteinen tavoite, johon molempia tarvittiin. Se oli tehdä oppilaista 

kansalaisia, joilla oli henkistä luonnetta ja voimaa. Tavoitteena oli opettaa oppilaat yhteisöllisiksi ja 

vastuullisiksi. Työn tekeminen oli juurikin vastuunkantamista.176  

 

 

 

3.1.2 Tietopuolinen opetus 

 

Lahden kansanopistossa haluttiin ohjata oppilaat itsenäiseen ajatteluun, mikä tarkoitti sitä, että oli 

osattava itse etsiä tietoa kirjoista ja sanomalehdistä. Lukeminen oli väylä parempaan kansalaisuuteen, 

                                         
173 Mäkeläinen 1989, 118, 123, 133. 
174 Karttunen 1979, 114–115. 
175 Halme 2003, 178. 
176 Halme 2003, 36–37. 
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ja jokainen saattoi kehittää itseään lukemalla. Olihan jopa fennomaani J. V. Snellman sitä mieltä, että 

lukeminen on kansalaisen tunnusmerkki. Jotta tällainen voitaisiin saavuttaa, oli opistossa keskimäärin 

yhdeksän viikkotuntia äidinkieltä. Tämä oli tarpeen, koska kun oppilaat aloittivat opistossa, oli heillä 

juuri ajatustensa välittämisessä vaikeuksia. Tätä tuli vahvistaa sekä suullisesti että kirjallisesti, jotta 

myös muut opinnot voisivat sujua. Näitä harjoiteltiin pitämällä suullisisia esitelmiä ja puheita sekä 

kirjoittamalla aineita.177 Oppilaat jaettiin suomen kielessä ryhmiin ja ainakin lukuvuonna 1923–1924 

yhden ryhmän muodostivat luku- ja kirjoitustaidottomat oppilaat.178 Ehdottoman tärkeää oli osata 

kirjoittaa ja hallita käsiala, siten saattoi olla kunnon sivistynyt kansalainen. Kirjoitustaidon ohella 

tärkeimpiä kansalaisen taitoja olivat lukutaito ja laskutaito.179 Kun oli ensin talvi harjoiteltu, keväällä 

jo laadittiin opettelun vuoksi muutamia virallisia asiakirjoja, että tulevaisuudessa oppilaat osaisivat 

tehdä ne itse. Jotta heistä tulisi vakavasti otettavia kansalaisia ja yhteiskunnan jäseniä, heillä oli oltava 

taidot itsensä ilmaisuun.180 

 

Vuosikirjoissa opetettujen aineiden kohdalla kaunoluku ja lausunto mainitaan ensimmäisen kerran 

lukuvuoden 1923–1924 kohdalla. Oppiaineessa harjoiteltiin ääntämystä ja esiintymistä erilaisten 

harjoitusten avulla.181 Lausuntaa on voinut harrastaa ja saada silloin yksityisopetusta.182 Kotimainen 

kirjallisuus ja kansanrunous olivat tärkeässä asemassa Lahden kansanopistossa, koska oli tärkeää 

ymmärtää omaa kansaa.183 Halme kirjoittaakin: ”Näin kansanopiston pedagogiikka kytkeytyi 

romanttisnationalistiseen filosofiaan.”184 Itse Gruntvig oli jo ilmaissut, kuinka ihannekulttuuriin 

kuului kristinuskon ja oman kansan kulttuurin yhdistäminen. Niitä tuli vaalia, jotta ne säilyisivät.185 

Kuten todettua, kristillisyys olikin mukana kaikessa annetussa opetuksessa. Isänmaallinen henki 

näkyi myös muussa opetuksessa. Kirjallisuutta käytettiin paljon opistossa vietetyissä juhlissa, joita 

vietettiin esimerkiksi suomalaisten kirjailijoiden syntymäpäivinä.186  

 

Kirjallisuuden oppitunneilla käsiteltiin suomalaisen kirjallisuuden historiaa. Oma tärkeä paikkansa 

opetuksessa oli kansanrunoudella, erityisesti Kalevalalla. Kirjallisuusoppiaineella oli toinenkin 

tehtävä: se valmisteli itseopiskeluun ja sillä pyrittiin löytämään ratkaisuja nuorten elämää 

                                         
177 Halme 2003, 56–57, 60–62, 67. 
178 Vuosikirja 1923–1924, 35.  
179 Tuomaala 2004, 192, 194. 
180 Halme 2003, 68. 
181 Vuosikirja 1923–1924, 34. 
182 Esim. vuosikirja 1925–1926, 10–11; 1927–1928, 16.  
183 Halme 2003, 68. 
184 Ibid. 
185 Ibid., 69. 
186 Halme 2003, 73. 



  

37 
 

tulevaisuudessa koskettaviin pulmiin. Oppiainetta tuki kirjallisuusrengas, jossa käsiteltiin Minna 

Canthia. Opiskelijoilla oli käytössään opiston laaja kirjasto.187 Lukuvuonna 1922–1923 

kirjallisuusopetuksen mainitaan sisältäneen myös oppia suomenkielisten asemasta historiassa. 

Lukurenkaankin lukemistoksi tulivat T. I. Itkosen ”Suomen sukuiset kansat” sekä muutamia muita 

teoksia Canthin sijaan.188 Lukurenkaiden avulla oppilaat samalla tutustuivat toisiinsa.189 Raamatulle 

oli oma lukupiirinsä.190 

 

Halme kirjoittaa, kuinka opiston opetuksessa korostuivat perinteiset ja kansalliset arvot 1920- ja 

1930-luvuilla. Hän nostaa esille suomen kielen aseman ja laajemmin heimopolitiikan.191 Opetuksessa 

on korostettu niin kotimaata, isänmaata kuin suomen kieltäkin. Esimerkiksi T. I. Itkosen ”Suomen 

sukuiset kansat” -teoksen luetuttaminen tukee myös laajempaa ajatusta heimopolitiikasta. Halme 

kirjoittaa, kuinka taustalla vaikutti käyty sisällissota192, jonka jälkeen oli otettu tavoitteeksi luoda 

”korkea suomalainen kulttuuri”.193 Opistossa huomioitiin sisällissota, johon suhtautuminen näkyy jo 

käytetyssä nimityksessä punakapina.194 Opiston johtajana toiminut Rope Kojonen on kirjoittanut 

teoksen ”Kansanopisto ja vapaustaistelu” (1920), johon hän on kirjoittanut artikkelin ”Lahden 

kansanopistosta kapinavuonna 1918”. Jo sanavalinnat kertovat suhtautumisesta käytyyn sotaan.195 

Tällainen opetus ei ollut lainkaan vain kansaopistojen asia, vaan kansakouluissa opeteltiin maailmasta 

suhteessa Suomeen ja opetukseen kuuluivat muun muassa suomensukuiset heimot.196 

 

Historian kuitenkin ajateltiin olevan opistojen tärkein oppiaine. Sen arvolle oli sopivaa, että sitä opetti 

usein opiston johtaja, jolloin sen tärkeys ilmeni oppilaille heidän nähdessään itse johtajan paneutuvan 

aiheeseen heitä opettaakseen.197 Laajemmin historia opetti siveellisyyteen uskonnon rinnalla ja 

jokainen voisi kasvattaa omaa moraaliaan pohtimalla läpi käytäviä aiheita.198 Historian opetukseen 

kuului ihmiskunnan ja isänmaan historia, joita käytiin lävitse aatteiden kautta. Tämä yhdistyi eri 

aikakausien henkilöihin. Inhimillinen kehitys kuului historian opetukseen ja sitä tarkasteltiin syy-

                                         
187 Esim. vuosikirja 1922–1923, 1923, 11–12; 1923–1924, 34.  
188 Vuosikirja 1922–1923, 10–11. 
189 Kojonen, E. 1933, 123. 
190 Vuosikirja 1927–1928, 15. 
191 Halme 2003, 73. 
192 Halme käyttää termiä kansalaissota. 
193 Halme 2003, 73. 
194 Vuosikirja 1918–1919, 9. 
195 Kojonen, R. 1920. 
196 Tuomaala 2004, 195. 
197 Halme 2003, 67. 
198 Tuomaala 2004, 203. 
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seuraus-suhteen kautta.199 Historian opetuksessa kiinnitettiin huomiota ”isänmaan ja kansan 

kohtaloita vaikeiden vuosisatojen läpi”.200 Isänmaallisuus vaikuttaa korostuneen historian 

opetuksessa, sillä aivan suoraan historianopetuksesta puhuttaessa mainitaan, kuinka opetus on 

painottunut isänmaan historiaan. Laajemmin tutustuttiin muiden kansojen historiaan opintoretkien201 

kautta vain, mikäli Suomen historian ymmärtäminen sitä edellytti.202 Mahtipontisesti mainitaan: 

”Itämaiden elämän käsitystä verratessa on koetettu löytää suunta, mitä kohden ihmiskunta kulkee.”203 

Kyse on siis evolutionistisesta historiakäsityksestä. Tällaisessa evolutionistisessa ajattelussa 

mielletään kansojen olevan eri vaiheissa kehitystä.204 Kehityksen huipennus ovat sivistyskansat.205 

Oppilaat oppisivat näistä vaiheista tutkimalla eri kansoja ja niiden vaiheita: ajatuksen mukaan 

kehitystä.  

 

Jo kansakoulussa lapsille opetettiin kotiseudun ja isänmaan merkitystä maantieteessä. Oli tärkeää 

herättää jo kouluvaiheessa kansallismielisyys.206 Lahden kansanopistossa tärkeisiin oppiaineisiin 

kuulunut maantieto korosti isänmaata nyt vanhemmille oppilaille. Oma isänmaansa tuli tuntea, mutta 

käsiteltiin oppitunneilla laajemmin luonnonoloja, kansoja ja elinkeinoja. Suuren osan opetuksesta 

lohkaisi kuitenkin Suomen talousmaantiede.207 Näin käytännöllisyys oli välillä osa tietopuolista 

opetusta, aivan kuten oli toisinpäin esimerkiksi aiemmin mainituilla käsityötunneilla.  Maantiedon 

oppitunneilla päästiin tarkastelemaan kotimaan rinnalla myös muuta maailmaa ja 

maailmankaikkeutta, mutta jälleen erikseen esille nousivat Suomen kansan vaiheet.208 Yhdessä 

historian kanssa maantiede tavoitteli kansallisen maailmankuvan rakentamista oppilaille opetuksen 

avulla. Kun käytännön opetuksessa oli saatu oppilaat toimeliaiksi ja vapaiksi jouten olosta ja kirjoja 

lukemalla saatiin henkistä sivistystä, tarvittiin kansalaisuuteen vielä isänmaansa tuntemusta. 

Käsiteltävillä 1920- ja 1930-luvuilla korostettiin muutenkin laajasti kansallista identiteettiä. 

Isänmaallisuutta ja kansallisia arvoja korostava opetus vahvisti tätä, kuten oli tarkoituskin. Taustalla 

oli paitsi Suomen itsenäistyminen vuonna 1917, myös sitä seurannut sisällissota seuraavana vuonna. 

Pyrittiin eheyttämään kansaa sen jäljiltä.209  

                                         
199 Vuosikirja 1919–1920, 8. 
200 Vuosikirja 1920–1921, 10. 
201 Opintoretket olivat katsauksia eri maiden sen ajan historiaan. Vuosikirja 1923–1924, 33.  
202 Vuosikirja 1922–1923, 10. 
203 Vuosikirja 1921–1922, 10. 
204 Lang 2011, 44. 
205 Tuomaala 2004, 203. 
206 Tuomaala 2004, 197. 
207 Halme 2003, 72–73. 
208 Vuosikirja 1919–1920, 9; 1920–1921, 11–12; 1921–1922, 11. 
209 Halme 2003, 72–73. 
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Uskonto ja siveysoppi näkyivät paitsi jokapäiväisessä elämässä, siveysoppitunneilla paneuduttiin 

tarkemmin nuoria itseään koskeneisiin kysymyksiin. Uskonnon opetukseen kuuluivat lukuisat 

luennot ja puheet, joita pitivät niin papit kuin teologiaa opiskelleetkin.210 1900-luvun alussa Suomessa 

väännettiin siitä, miten uskontoa tulisi kouluissa opettaa. Saisiko se olla tunnustuksellista vai olisiko 

sen väheneminen huolen aihe? Mihin mahtuisi siveysoppi, veisikö se tilaa uskonnolta? Ratkaisut 

tulivat kansakoulujen osalta vuonna 1922. Tunnustuksellista opetusta jatkettaisiin ja pakolliseen 

siveysoppiin siirtyisivät uskonnosta vapautetut oppilaat.211 Tällaisesta ei kuitenkaan ole opiston 

vuosikirjoissa mainintaa, ei ilmaista, etteikö joku osallistuisi uskonnon opetukseen. 

 

Laskento kuului opetettuihin aineisiin. Laskut valmistelivat maatalouteen, sillä aihetta käsiteltiin 

maatalousesimerkkien kautta. Näin opittua saattoi soveltaa käytännössä.212 Oppiaineena oli myös 

mittausoppia.213 Oli erillinen tietopuolinen talousopetus, jossa haettiin teoriaa käytännön taitojen 

tueksi ja heräteltiin siihen, että oli tärkeää opiskella asiaa näinkin. Aiheesta luettiin tarkkaan ja 

paneuduttiin siihen kokonaisuudessaan.214 

 

Laulukin oli osa tietopuolista opetusta, vaikka sen tarkoituksena oli myös olla hyvä ajanviettotapa. 

Laulutunti oli valjastettu osaksi kansallistunnon nostattamista. Kristillisyys näkyi valituissa lauluissa. 

Joka päivä oli yksi oppitunti laulua. Aivan jokainen oppitunti sekä aloitettiin että päätettiin laulamalla 

laulu. Osa oppilaista kuului opiston omaan kuoroon. Laulu oli keino opettaa oppilaille raittiudesta, 

olihan laulaminen hyväksytty tapa viettää vapaa-aikaa. Laulu haluttiin laajasti osaksi nuorison vapaa-

ajanviettoa ja opistosta saikin oppia laulun johtamisesta, jotta voisi sitten myöhemmin jakaa tätä 

tervehenkistä tapaa muille.215 Lauluopetukseen kuului hieman teoriaopetusta opettelemalla 

esimerkiksi kotimaisia säveltäjiä.216 Lauluharjoitukset auttoivat oppilaita selvässä lausumisessa.217 

 

Voimistelulla tähdättiin vastaaviin toimiin, oppilaat opetettiin myös ohjaamaan sitä. Ensin heidät 

kipinänsä liikuntaan oli kuitenkin herätettävä. Oppilailla oli kävely- ja hiihtoretkiä. Liikunnalla ja 

voimistelulla paikattiin oppilaiden vajavaista osaamista järjestyksen ja komennon suhteen. Tämän 

                                         
210 Esim. Vuosikirja 1935–1936, 18. 
211 Tuomaala 2004, 204–205. 
212 Esim. vuosikirja 1919–1920, 15; 1925–1926, 14. 
213 Vuosikirja 1924–1925, 15. 
214 Vuosikirja 1931–1932, 20. 
215 Halme 2003, 75, 101. 
216 Esim. vuosikirja 1935–1936, 23–24. 
217 Tuomaala 2004, 178. 
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korjaamiseen sopivat hyvin ohjatut liikeharjoitukset.218 Sunnuntaihin mahtui koko opiston yhteinen 

kävelyretki.219 Voimistelu ja urheilu estäisivät oppilaita rasittumasta liikaa ja heidän fyysiset 

ominaisuutensa paranisivat.220 Tavoitteellisuus oli miesten ja naisten kohdalla erilaista. 

Hiihtokilpailut olivat opistossa tärkeitä ja osallistujat olivat suurimmalta osin vain miehiä. 

Naispuoliset oppilaat sen sijaan suorittivat voimistelumerkkejä,221  ja merkkejä suorittamalla 

naisoppilaatkin saattoivat osoittaa taitonsa hiihdossakin.222 Saara Tuomaala on osoittanut, kuinka 

urheiluun liitetyt kilpailut olivat maskuliinisia, mutta miesten kohdalla sikäli ihanteellisia, että niihin 

liitettiin isänmaallisuus: edustihan kilpailija maataan. Liikunnassa korostettiin eri asioita sukupuolten 

kohdilla. Kun miehet urheilivat, hankkivat voimaa ja kestävyyttä, naiset voimistelivat. Voimistelussa 

oppi toimimaan yhdessä muiden kanssa ja liikkumaan sirosti ja olemaan ketterä.223 Tyttöjen ja naisten 

kohdalla oli myös yksi suuri rajoite eli heidän vaatetuksensa. Se ei yllyttänyt liikkumiseen 

hankaluutensa vuoksi. Onkin todettu, että osin tähän on perustettu poikien suurempi 

liikunnallisuus.224 

 

Yksi merkittävä liikunnan muoto Lahden kansanopistossa olivat kansantanhut. Ne olivat sopivan 

isänmaallisia. Lisäksi kansantanssien paritanssien siveellisyyttä epäiltiin, eikä sellaisia siis sopinut 

tanssia.225 Tanhuja esitettiin erilaisissa opiston juhlissa.226 Pertti Haapala on todennut, että 1920-

luvun uusi nuorisokulttuuri sisälsi muuan muassa tanssia ja kevyttä musiikkia ja näitä yrittivät torjua 

sekä koulut että nuorten vanhemmat.227 

 

Raittius mainittiin jo vuoden 1893 ohjesäännössä, ja sen korostaminen olikin tärkeää, 

kansansivistykseen kun kuuluivat terveet elämäntavat. Juoppous vaarantaisi Suomen uskottavuuden 

kansakuntana. Alkoholi nähtiin uhkana kansalaisuudelle ja ihmisen henkisille kyvyille mutta se oli 

myös taloudellisesti huono valinta. Alkuvuosina tätä opetusta annettiin terveysopissa, mutta pian, jo 

opistolukuvuonna 1905–1906, katsottiin opetuksen lisääminen tarpeellisena. Terveysopissa ei ehditty 

jakaa tarpeeksi raittiusvalistusta. Raittiusvalistus saikin aivan oman viikkotuntinsa. Kun uudet 

oppilaat syksyisin aloittivat opistossa, pääsivät he heti osaksi raittiuskasvatusta, koska oli nähty 

                                         
218 Halme 2003, 101–102. 
219 Halme 2003, 84–85. 
220 Tuomaala 2004, 178. 
221 Halme 2003, 103 
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223 Tuomaala 2004, 236. 
224 Tuomaala 2004, 243–244. 
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tärkeänä sijoittaa tämä opetus heti lukuvuoden alkuun. Näin raittiuskasvatus rakensi pohjaa muille 

opinnoille.228 Raittiusopissa oppilaat saivat tietoja alkoholin vaikutuksista ja raittiusliikkeen 

historiasta.229 Kaikkien oli luettava teos aiheesta, ja osa heistä suoritti Raittiuden Ystäväin Alemman 

Raittiustutkinnon. Esimerkiksi lukuvuonna 1921–1922 kaikki tutkinnon suorittaneet olivat 

naispuolisia.230 

 

Oman raittiusliiton Lahden kansanopisto sai jo lukuvuonna 1902–1903, olihan opiston silloinen 

johtaja Rope Kojonen tunnettu raittiusmies. Raittiuskasvatuksessa ja kieltolain odottamisessa sekä 

tukemisessa, kun se sitten oli saatu voimaan, oli nähty markkinointiarvo kansanopistolle. Raittiutta 

korostamalla välitettiin opistosta hyvää kuvaa maaseudulla oppilaiden perheille. Opetuksessa 

muutoinkin pohdittu ja varjeltu siveellisyys oli merkittävä osa raittiuskasvatusta. Raittius kasvatti 

siveellisyyteen. Kun kansalainen itse oli siveellinen, saattoi hän laajemminkin vastustaa juopottelua 

ja sen lieveilmiönä nähtyä siveettömyyttä.231 Raittiutta korostettiin laajasti myös muussa 

koulutuksessa. Kansakoulussa se oli tärkeänä osana moraalikasvatusta, sillä alkoholi veisi ihmisen ja 

kansakunnan rappiolliselle tielle. Aiheeseen oli tartuttu jo 1800-luvun lopussa. Aihetta käytiin läpi 

luonnollisesti uskonnossa mutta myös äidinkielessä ja luonnontiedossa.232 

 

Terveysopissa käsiteltiin muuten laajemmin puhtautta, ravintoa ja liikuntaa sekä asumisympäristöä. 

Asioita käytiin läpi niin teoriassa kuin käytännössäkin. Keuhkotaudista opetettiin tarkkaan sen 

leviäminen ja ehkäisy. Jos joku opistossa sairastui, käytettiin tätä opetusmielessä näyttämään, miten 

sairaita hoidetaan kotona. Puhtaanapito oli tärkeää ihmisen henkisen puolenkin vuoksi. Lopulta 

likaisuus voisi ajaa ihmisen jopa juoppouteen. Käytännön töistä joka viikko suoritettiin yhteinen 

suursiivous opistolla. Samalla kun elinympäristö pysyi siistinä, jaettiin terveys- ja hygieniavalistusta. 

Oppilaat oli velvoitettu siivoamaan päivittäin esimerkiksi omat huoneensa ja luokat. Kansanopistot 

lunastivatkin paikkansa laajemminkin tällaisen valistuksen antajina Suomen maaseudulla.233 Ylpeästi 

kirjoitettiin ylös vuonna 1920, kuinka hyvin opistossa oli pysytty suhteellisen terveinä, vaikka 

espanjantauti ja rokko levisivät maassa.234 Eritoten keuhkotauti ei lainkaan ollut tapetilla vain 

Lahdessa, vaan tuberkuloosista oppilaita valistettiin kansakoulussa jo 1800-luvun puolella.235 Tämä 

                                         
228 Halme 2003, 84–90, 95. 
229 Vuosikirja 1921–1922, 10; 1922–1923, 10. 
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231 Halme 2003, 87–88, 95, 111. 
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ei ole mikään ihme, sillä kansakunta tarvitsi tervettä väestöä ja silloin valistus oli suunnattava myös 

lapsille. Tuberkuloosi oli valitettavan yleinen tauti läpi 1920- ja 1930-lukujen ja sen torjumiseksi 

korostettiin hygienian tärkeyttä.236 

 

Naiset saivat erikseen opetusta erillisillä tyttöjen (naisten) tunneilla. Näillä tunneilla naisoppilaat 

saivat oppia asioista, joiden katsottiin koskevan heitä. Näitä olivat esimerkiksi lastenhoito, 

siveellisyys ja avioliitto. Opiston johtaja Edla Kojonen piti nämä tunnit, ja hänen äidillistä rooliaan 

korostettiin: äiti opetti tyttärilleen naisen elämän vaatimuksista ja niihin vastaamisesta.237 Tunneilla 

saatiin kuunnella luennoitsijoita, esimerkiksi lukuvuonna 1933–1934 kuultiin luento 

lastensuojelulainsäädännöstä.238 Miehille oli omia tuntejaan, joilla käsiteltiin miehisyyttä ja siihen 

kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Niillä käytiin läpi, millainen oli todellinen mies ja miten hän 

käyttäytyi. Ritarillisuutta ja itsekuria korostettiin. Kuten naistenkin kohdalla, pitäjänä oli opistolla 

korkeassa asemassa oleva henkilö, esimerkiksi lukuvuonna 1935–1936 varajohtaja.239 Herää ajatus 

isällisestä ohjeistuksesta, kuten naisten kohdalla oli äidillisestä opastuksesta. Aiemmin todettiin, että 

miehet opiskelivat miesten tunneilla, naiset tyttöjen tunneilla 1930-luvulla. Nimitykset ovat erikoisia: 

olivatko naiset vasta kasvamassa tytöistä naisiksi, mutta miehet olivat jo miehiä, joita vain ohjattiin 

oikeaan suuntaan. 

 

Raittius yhdistettiin maahenkisyyteen eli siihen, että oli myönteinen kuva maaseudun elämästä ja 

maatöistä. Kun kotipoltto jäi pois, saattoi voimansa ja resurssinsa keskittää paremmin. Kun 

paheellinen juopottelu ja sen mahdollistanut alkoholin tuotanto jäi pois, jäi aikaa oikeanlaiselle 

toimeliaisuudelle ja samalla se mahdollisti taloudellisesti paremman toimeentulon. Nyt saattoi ottaa 

käyttöön perinteisen sivuelinkeinon, joita olivat esimerkiksi kalastus, puutarhanhoito ja 

kanankasvatus sekä mehiläistenhoito. Myös käsityöt olivat yksi mahdollisuus.240 Käsitöiden nähtiin 

olevan jopa naisille sopiva keino ansaita rahaa.241 

 

Vuonna 1923 Suomessa astui voimaan kansakoulun järjestysmuotolaki. Siinä lähdettiin sitä, kuinka 

opetuksen perustan loi oma maa. Tuomaala kirjoittaa oppiaineiden olleen: ”-- uskonto tai 

uskonnonhistoria ja siveysoppi, äidinkieli, historia, maantieto, luonnontieto, maa- ja kotitalous, 
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laskento ja mittausoppi, piirustus, käsityö, voimistelu ja laulu”.242 Edellä käsitellyn perusteella 

Lahden kansanopiston oppisisällöt vaikuttavat kulkeneen samaa polkua sekä oman isänmaan 

korostamisessa että opetussisällöissä. Opetettavat aineet ovat olleet lähes täsmälleen samat piirustusta 

lukuun ottamatta. 

 

 

 

3.1.3 Toverillinen opetus 

 

Tietopuolisen ja käytännöllisen opetuksen lisäksi oli toverillinen puoli osana opistoelämää. Se korosti 

yhteisvastuuta, jossa jokainen palveli myös muita.243 Toverillisuus oli osa arkipäivää Lahden 

kansanopistolla. Sekä oppilaat että opettajat asuivat yhdessä, söivät yhdessä ja viettivät vapaa-

aikaansa yhdessä. Tämä ainakin oli ihanne, mutta kaikki oppilaat eivät mahtuneet asumaan opistolla 

ennen asuntolasiiven valmistumista vuonna 1928. Elämästä pyrittiin tekemään kodinomaista ja 

oppilaat sekä opettajat tunsivat toisensa. Tytöt ja pojat kävivät samaa opistoa eli kyseessä oli 

yhteisopisto. Suomessa lähes kaikki kansanopistot olivat yhteisopistoja niiden perustamisesta lähtien. 

Vain Kangasalan opisto oli poikkeus.244 

 

Siveettömyyden uhkaan tarjosi vastauksen nimenomaan opistolla asuminen. Näin oppilaita voitiin 

valvoa ja siveyden valvonta oli johtajattaren vastuulla. Voidaan todeta, että jälleen oli Edla Kojosella 

yksi tärkeä tehtävä lisää työvelvoitteenaan. Siveellisyyttä lisäsi näkemyksen mukaan yhteisöllisyys, 

joten se oli siksikin tärkeää. Yhteisöllisyyttä luotiin perheen korostamisella ja toverillisuudella.245  

 

Yhteisöllisyyttä rakennettiin työnteon kautta. Oppilaiden tuli pitää hyvää huolta opistosta, sehän oli 

heidän kotinsa. Tytöt ja pojat hoitivat kodin askareita yhdessä, olihan Lahden kansanopiston näkemys 

se, että poikienkin tuli ymmärtää kodin ja kotitöiden merkitys. Patriarkaalisuudesta pidettiin kyllä 

kiinni, mutta yhteisymmärrys kuului kotielämään vahvasti. Yhdessä opistossa huolehtimisella 

korostettiin, että ihmisen tuli toimia itseä ja muita hyödyttävästi. Laajemmin oppilaissa haluttiin 

herättää nationalistista henkeä: ihminen on osa kansaa. Jokaisella oli tehtäviä ja velvollisuuksia 

itseään ja muita kohtaan, mutta myös maataan varten. Korostettavia piirteitä ihmisessä olivat 
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rehellisyys, luottamus ja avuliaisuus. Niiden avulla kansakin voisi kukoistaa. Opistossa saamillaan 

tiedoilla ja taidoilla voisi entinen oppilas toimia yhteiskunnassa muiden hyväksi. Hän näkisi 

epäkohdat ja toimisi muiden hyväksi. Erityisesti vähäosaiset kuten sotaorvot olisivat heidän apunsa 

tarpeessa.246 

 

Lahden kansanopistossa oli neljä yhdistystä. Niissä toimi sekä oppilaita että opettajia, ja ne olivat 

aiemmin mainittu martta- ja naisyhdistys Kipinä, raittius- ja nuorisoseura Tuulensuu, Kirkkovaaran 

maamiesseura ja Kirkkovaaran kunta. Viimeiseen kuuluivat kaikki opistossa olleet, ja se opetti 

oppilaille kuntatoimintaa sekä toimi rohkaisuna lähteä myöhemmin mukaan kuntavaikuttamiseen. 

Nämä yhdistykset olivat ajanvietettä, mutta niillä oli tärkeä tehtävä. Kun oppilas oppisi toimimaan 

näissä yhdistyksissä, olisi hänellä myöhemmin taitoa ja rohkeutta lähteä vastaaviin mukaan 

myöhemmin. He voisivat perustaa niitä itse sellaisille seuduilla, joilla ei vastaavia vielä ollut.247  

 

Raittiusyhdistys linkittyi suoraan myös tietopuoliseen opetukseen. Kuten uskonnonkin kohdalla, 

raittiusaate näkyi opistossa laajemmin kuin vain oppitunneilla. Raittiusyhdistys toi tämän osaksi 

toverielämää.248 Tuulensuu oli toiminnassa vuodesta 1903 vuoteen 1926, jonka jälkeen toiminta 

jatkui Lahden Kansanopiston Raittiuskerhon muodossa. Yhdistys toimi aktiivisesti pitäen kokouksia 

ja järjestäen raittiusjuhlia.249 Myöhemmin raittiuskerhotoimintaan kuului esimerkiksi puheita ja 

esitelmiä, ja sekin järjesti juhlia.250 Opiskelijoilta odotettiin luonnollisesti täysraittiutta, olihan todettu 

vain täyden raittiuden tuottavan tuloksia. Jos opistoon päätyi alkoholia kuluttava oppilas, ei hänen 

useinkaan nähty hyötyvän koko opisto-opiskelusta. Hänet nähtiin haitallisena opistotyöskentelylle, 

jos hän ei vaihtanut alkoholia raittiuteen. Alkoholia käyttävän oppilaan kohdalla puhutaan vain 

miehistä, mahdollisia ei-raittiita naisoppilaita ei mainita.251 Raittiusseura oli kuitenkin kaikille 

oppilaille yhteinen. 

 

Järjestöistä Kipinä oli naisille ja Kirkkovaaran maamiesseura miehille. Miehet järjestäytyivät 

sisällissodan jälkeen suojeluskunnaksi. Halme kirjoittaakin, kuinka näissä erilaisissa järjestöissä 

näkyi sekä perinteinen yhteisöllisyys että uudenlainen sukupuolittunut toiminta. Tämä ei eronnut 

tavallisesta maaseudun yhdistystoiminnasta. Sukupuolen mukaan jakautuneissa yhdistyksissä 
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vahvistettiin sukupuolittuneita identiteettejä. Tämä tarkoitti eri tehtäviä yhteiskunnassa ja niitä 

opeteltiin.252  

 

Marttayhdistys Kipinä kokousti kerran viikossa tai kahdessa, jolloin pohdittiin naisten tehtäviä niin 

kotona kuin laajemmin yhteiskunnassakin. Yhdistys järjesti juhlia ja kilpailuja niin urheilussa kuin 

kirjoittamisessakin.253 

 

Lahden kansanopistossa haluttiin olla roolimallina järjestötoiminnassa. Tämä sopi hyvin opiston 

näkemykseen siitä, että ihmisen oli tehtävä työtä yhteisönsä ja yhteiskunnan hyväksi, jotta saattoi olla 

yhteisönsä jäsen. Myös kodista piti pitää huolta. Samoin yhteisön jäsenyyteen liitettiin kansalaisuus. 

Roolimallina oloon kuului se, että opisto halusi järjestötoiminnan nähtävän arvostettavana ja niissä 

voisivat kaikki toimia yhdessä. Opisto meni näkemyksessään niin pitkälle, että jokaisella oli lähes 

moraalinen velvollisuus osallistua järjestötoimintaan. Se oli heidän velvollisuutensa kansalaisena.254 

Kuten sanottua, oppilaiden toivottiin jatkavan järjestötoimintaa opistokautensa jälkeenkin. Niinpä 

sitä varten oli harjoiteltava. Tätä varten opistossa olivat vapaat harjoitukset. Niissä oppilaat 

omaksuivat puhujantaitoja. Näitä puheharjoituksia varten laadittiin itse puheet ja opisto piti tätä myös 

itsekasvatuksena. Se tarkoitti sekä tarkkaa pohdintaa puhetta laatiessa sekä aiheiden valintaa niin että 

puheissa pohdittiin luonteenkasvatusta. Laajemmin se oli yhteiskunnallista osallistumista, ja sen 

harjoittelua. Tällaista osallistumista pidettiin hyvänä, sillä se demokratisoisi yhteiskuntaa. Kun entiset 

oppilaat sitten jatkaisivat maaseudun yhdistyksissä tätä toimintaa, pääsisivät he vaihtamaan ajatuksia 

eri lähtökohdista olevien kanssa. Se veisi eteenpäin tasa-arvoa sekä yhdistäisi talonpoikia ja 

tilattomia.255 Halme on erotellut itsekasvatusta tarkemmin: ”Sivistystä olivat myös tietyt persoonan 

ominaisuudet, joita ihminen saattoi kehittää itsekasvatuksen avulla. Tällaisia piirteitä olivat 

yritteliäisyys, avuliaisuus, riippumattomuus, huomaavaisuus, ystävällisyys ja epäitsekkyys.”256 

 

Opistolla oli myönteinen näkökulma osuustoimintaan: siihen kannustettiin. Tämä sopi hyvin siihen, 

että jokaisen tuli muistaa isänmaansa toimissaan. Osuustoimintaliike sopi kansanopiston ajamiin 

ajatuksiin myös siten, että siinä työnteko oli suorassa yhteydessä taloudelliseen menestykseen. Näin 

siinä mukana olleet oppivat kunnioittamaan työtä.257  

                                         
252 Halme 2003, 239. 
253 Esim. vuosikirja 1919–1920, 9–10; 1928–1929, 29. 
254 Halme 2003, 240, 243–244. 
255 Ibid., 242–243. 
256 Ibid., 248. 
257 Ibid., 241. 
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Opistossa oli Lahden kansanopiston toveriyhdistys, joka perustettiin vuonna 1898, mutta vuoden 

1912 jälkeen sen toiminta oli jäänyt paitsioon. Toiminta nostettiin esiin uudelleen vuonna 1925, 

jolloin luotiin Lahden Kansanopiston Toveriliitto. Sen tarkoitus oli pitää yllä suhteita entisiin 

oppilaisiin sekä vaalia opiston ihanteita. Toveriliitto järjesti kokouksia ja tapahtumia, sillä oli oma 

lehti ”Kansanopistokaikuja”, ja se haaveili kansanopistokodista, joka yhdistäisi entisiä oppilaita 

tapaamispaikkana ja tarjoaisi jopa eläkepäivien kodin entisille opettajille.258

                                         
258 Halme 2003, 237. 
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3.2 Annetun opetuksen merkitys entisille oppilaille  

 

Miten entiset oppilaat kokivat Lahden kansanopistossa vietetyn lukuvuoden vaikuttaneen heihin? 

Millä yllä läpikäydyistä opetuksen osa-alueista he kokivat olevan eniten vaikutusta heihin itseensä?  

 

Tutkittavan ajanjakson alussa eli 1920-luvulla opiskelleiden opistoajasta oli sen verran aikaa, että he 

todennäköisesti osasivat tarkastella aikaa osana elämäänsä ja laajemmin nähdä sen mahdollisen 

merkityksen myöhemmissä vaiheissa elämäänsä. Oppilaina 1920-luvulla olleilla oli takanaan jo 

paljon elämää. Varsinkin 1930-luvun lopussa opiskelleilla opistoajoista ei vielä ollut kovinkaan 

kauan aikaa ja siten välttämättä vastaavaa laajempaa perspektiiviä tarkastella yhden vuoden 

merkitystä sen jälkeiseen elämään. On mielenkiintoista nähdä, onko tällä vaikutusta siihen, kuinka he 

ovat kokeneet opiston vaikutuksen. 

 

Entisen oppilaat pohtivat 1950-luvun kyselyyn vastatessaan opiston eri opintokokonaisuuksien 

vaikutusta itseensä. Vastaukset vaihtelevat paljon. Moni vastasi yksisanaisesti yhden annetuista 

vaihtoehdoista avaamatta sen enempää asiaa. Tällaiset vastaukset eivät anna perusteluita sille, miksi 

juuri jokin opetuskokonaisuuksista on entisen oppilaan mielestä vaikuttanut heihin itseensä eniten, 

mutta nämä on helppo luokitella taulukkoon ja näin tarkastella laajemmin suhteessa muihin vastaajiin.  

 

Moni kuitenkin vastasi mainitsemalla useamman opintojen osa-alueen. Näin ollen käsiteltäessä 

vastauksia näitä vastauksia ei voi luokitella vain toisen perusteella vaan useamman kokonaisuuden 

mainitsijat ovat oma ryhmänsä. Huomattava määrä Lahden kansanopiston entisistä opiskelijoista, 

jotka kyselyyn vastasivat, ovat maininneet kaikkien, käytännöllisen, tietopuolisen ja toverillisen, 

vaikuttaneen vastauksena kysymykseen. Tällöin olen luokitellut vastauksen kohtaan ”kaikki”. Nämä 

kaikki ovat selvästi luokiteltavissa. Kyselyssä käytetään opintosuunnista nimitystä opintopuolet, 

joten vastausten jaottelussa käytän sitä. 

 

Vastausten joukkoon mahtuu useita epäselviä tapauksia, joissa vaikuttaa, ettei kysymystä ole 

välttämättä ymmärretty. Tällöin oli vastattu esimerkiksi, että on pidetty jostain tietystä osasta opintoja 

tai opetettavasta aineesta, kuten yksi lukuvuonna 1929–1930 opiskellut ilmaisee: ”Erityisesti pidin 

käytännöllisistä aineista.”259 Nämä olen luokitellut sen mukaan, mihin opetettavaan kokonaisuuteen 

mikäkin aihe tai aine on kuulunut. Vastauksia on muutenkin monenlaisia, esimerkiksi eräs vastasi: 

                                         
259 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.I., 1929–1930. 
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”Johtajattaren pitämät naistentunnit sekä johtajan uskonto- ja raittiusesitelmät”.260 Tämä on luettu 

kuuluvaksi tietopuoliseen, koska siihen nämä mainitut asiat kuuluivat.  

 

Muutama tarkasteltavana ajanjaksona oppilaina olleista on jättänyt kokonaan vastaamatta 

kysymyksiin. Muutamissa tapauksissa vastaus on ollut, ettei osaa sanoa. Nämä olen luokitellut 

kohtaan ”ei vastausta tai ei osaa sanoa”. Tällaisia vastauksia on yhteensä yhdeksän, ja ne kaikki ovat 

tulleet 1930-luvulla opiskelleilta. Tämä on neljä prosenttia kaikista ja  viisi prosenttia 1930-luvulla 

opiskelleiden vastauksista.261 

 

Taulukosta on nähtävissä, kuinka yksi lukuvuonna 1925–1926 opiskelleista lähetti kaksi 

vastauskirjettä.262 Tämä ei olisi ongelma, jos hän olisi vastannut samoin, mutta hän on antanut 

erilaiset vastaukset kyselyyn. Näin ollen molemmat oli huomioitava. Seuraavaan taulukkoon olen 

kirjannut kaikki 251 vastaajaa ja edellisen perusteella 252 vastausta. 

 

Taulukko 2 kuvaa, miten Lahden kansanopiston entiset oppilaat vastasivat kysymykseen, mitkä 

puolet opistotyössä (käytännöllinen, tietopuolinen, toverillinen) ovat erityisesti vaikuttaneet 

heihin.263 

 

                                         
260 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.E., 1926–1927. 
261 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
262 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.V., 1925–1926. 
263 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 

 



  

49 
 

Taulukko 2. Opintopuolten vaikutuksen mainitsemiset vastauksessa 

 

Lukuvuosi/ 

opintopuoli 

tietopuolinen käytännöllinen toverillinen tiet. & 

käytänn. 

tiet. 

& 

tov. 

käytänn. 

& tov. 

kaikki eos./ei 

vast. 

1920–1921 2  2  1  2  

1921–1922   2   1 2  

1922–1923 1  1   1 1  

1923–1924 1 5       

1924–1925  3 3   1   

1925–1926  3  2  2* 5*  

1926–1927 2 4    1 2  

1927–1928 1 3 2   1   

1928–1929 1 1 1   2 1  

1929–1930 1 3     4  

1930–1931 2 3 3   1 1  

1931–1932 3 1 2    2  

1932–1933      1   

1933–1934 1 5 4 1  1 3 2 

1934–1935 2 5 1 5 2 3 9 1 

1935–1936 2 7 3 2 1 2 6 1 

1936–1937 3 2 3 3 3 5 5 2 

1937–1938 2 5 9 2 4 5 10  

1938–1939 2 5 9 1 3 4 3 3 

Lähde: Lahden kansanopisto, Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; 

naisoppilaat A–R; naisoppilaat S–Å. 
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Monipuoliset ja monenlaiset vastaukset kysymykseen vaikuttavimmasta opintojen osa-alueesta 

vaikeuttavat laajemman tulkinnan tekemistä, mutta joitain suuntaviivoja on mahdollista vetää. Tässä 

kohtaa tarkastelussa vuosikymmenet eroavat suuresti toisistaan vastausmäärien perusteella. On 

luontevampaa katkaista tarkasteltava aikajakso vuosikymmenen vaihteen kohdalta sisällyttäen 

lukuvuosi 1929–1930 vielä 1920-luvun puolelle tarkastelussa. Vastausten eri määrien vuoksi ei voida 

verrata määriä suoraan, vaan aina vuosittain ja kaikkia yhdessä. 

 

Taulukossa 3 on esitetty saadut vastaukset tiivistettynä vuosikymmeniin ja viimeisenä laskettu kaikki 

tarkasteltavan ajanjakson vastaukset yhteen. Kuten taulukosta näkyy, kolme opintojen osa-aluetta 

nousee ylitse muiden vastauksissa. Eniten mainintoja ovat saaneet ”käytännöllinen”, ”toverillinen” ja 

”kaikki”. Nämä erottuvat sekä vuosikymmenittäin tarkasteltaessa molemmilla vuosikymmenillä että 

kaikkia yhdessä tarkasteltaessa. Vaikka vastaajia on 251 henkilöä, vastauksia on 252, koska yksi 

vastaaja on lähettänyt kaksi vastausta. Kun todellisia vastaajia on 1920-luvulla 70, vastauksia on nyt 

71. Tämä ei vaikuta 1930-luvun 181 vastaajaan. Kokonaisvastauksien määrää olen käyttänyt 

prosenttiosuuksia laskiessani. Nämä olen koonnut taulukkoihin 3 ja 4. Niistä on laskettu erikseen 

prosenttiosuuden vuosikymmenittäin sekä koko tarkastelun ajalta.264 

 

Taulukko 3. Opintopuolten vaikuttavuuden kokeminen vuosikymmenittäin 

 

Aika/ 

opint.puol. 

tietopuolinen käytännöllinen toverillinen tiet. & 

käytänn. 

tiet. 

& 

tov. 

käytänn. 

& tov. 

kaikki eos./ei 

vast. 

1920–

1930 

9 22 11 2 1 9* 17* 0 

1931–

1939 

17 33 34 14 13 22 39 9 

1920–

1939 

26 55 45 16 14 31* 56* 9 

 

 

                                         
264 Prosentit on pyöristetty kokonaisluvuiksi. 

* Lähettänyt kaksi vastausta. 
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Taulukko 4. Opintopuolten vaikuttavuuden kokeminen lukuvuosittain prosentteina 

 

Aika/ 

opint.puol. 

tietopuolinen 

(%) 

käytännöllinen 

(%) 

toverillinen 

(%) 

tiet. & 

käytänn. 

(%) 

tiet. 

& 

tov. 

(%) 

käytänn. 

& tov. 

(%) 

kaikki 

(%) 

eos./ei 

vast. 

(%) 

1920–

1930 

13 % 31 % 15 % 3 % 1 % 13 % 24 % 0 % 

1931–

1939 

9 % 18 % 19 % 8 % 7 % 12 % 22 % 5 % 

1920–

1939 

10 % 22 % 18 % 6 % 6 % 12 % 22 % 4 % 

 

 

Vuosikymmenittäin lasketuista prosenttiosuuksista näkyy, kuinka vastaukset noudattavat samaa 

linjaa. Tietopuolinen jää sekä sellaisenaan että yhdistettyinä muihin opintopuoliin pienimpiin 

prosentteihin. Se on siis vähiten mainittu vaikuttavimpana opintopuolena läpi tutkimusajanjakson. 

1920-luvulla se mainitaan yksinään useammin kuin 1930-luvulla, mutta yhdistettynä joko 

käytännöllisyyteen tai toverillisuuteen, se mainitaan 1920-lukua useammin 1930-luvulla. Kaikkiaan 

yli kymmenen prosentin päästään vain 1920-luvulla pelkän tietopuolisen opetuksen kohdalla, 

missään muussa kohdin tietopuolinen opetus ei saavuta kymmentä prosenttia. 

 

Toverillisuuden oli kokenut vaikuttavimmaksi reilusti alle viidennes vastaajista jokaisella 

tarkastellulla ajanjaksolla. Se ei kuitenkaan kuvasta kokonaan sen koettua vaikuttavuutta, koska moni 

mainitsi sen yhdessä käytännöllisyyden kanssa. Kun tätä yhdistelmävastausta tarkastellaan, on se 

kerännyt yli kymmenen prosenttia molemmilla vuosikymmenillä sekä koko ajanjaksona. 

Huomattavasti matalampiin prosentteihin jäädään yhdessä tietopuolisen opetuksen kanssa ja 

erityisesti 1920-luvulla. 

 

Huomattava määrä vastaajista oli vastannut, että kaikki opistotyön puolet vaikuttivat heihin. Tähän 

olen laskenut mukaan ne, joissa selvästi mainitaan kaikki tasavertaisina tai on vastattu kaikkien 

vaikuttaneen. Jos on lueteltu kaikki, mutta selvennetty, että jokin tai jotkut olivat ylitse muiden, nämä 

on kirjattu muihin kohtiin. Kategoriaan ”kaikki” on siis laskettu vain ne, jotka siihen selvästi kuuluvat 

ilman mainintaa esimerkiksi siitä, että kaikki vaikuttivat, mutta jokin erityisesti. Silloin vastaus on 
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luokiteltu sen alle, mikä vaikutti erityisesti. Siihen, että kaikki ovat vaikuttaneet entiseen oppilaaseen, 

päätyi vastauksessaan 1920-luvulla 24 prosenttia ja 1930-luvulla 22 prosenttia ja kaiken kaikkiaan 

22 prosenttia vastaajista. Muutos ei ole suuri, mutta 1920-luvulla lähes neljännes on vastannut tämän, 

kun 1930-luvulla ollaan reilussa viidenneksessä. Vaikka 1920-luvulla useampi vastasi näin, yleisin 

vastaus prosenteissa on kuitenkin kyseisellä vuosikymmenellä aivan selvällä erolla muihin 

”käytännöllinen”. 1930-luvulla käytännöllinen on lähes tasoissa toverillisuuden kanssa ja molemmat 

jäävät useamman prosenttiyksikön päähän kategoriasta ”kaikki”. 

 

Käytännöllisyys nouseekin 1920-luvulla selvästi ylitse muiden yli 30 prosentilla vastauksista. Siinä 

missä se on, kuten aiemmin mainittua, koettu useimmin eniten vaikuttavaksi opintopuoleksi 1920-

luvulla, on se järjestyksessä vasta kolmas 1930-luvulla. Silloin edelle menevät ”kaikki”-kategoria 

sekä niukasti myös toverillisuus. 

 

Koko tarkasteltavaa ajanjaksoa tutkiessa käy ilmi, että yleisimpiä vastauksia on kaksi: ”kaikki” ja 

käytännöllisyys. Täytyy kuitenkin muistaa, että 1930-luvulta on huomattavasti enemmän vastauksia 

kuin edeltävältä vuosikymmeneltä, joten se vaikuttaa kokonaistulokseen.  

 

Seuraavaan taulukkoon on yhdistetty vastauksia sen mukaan, että on saatu aikaan neljä kategoriaa. 

Mukana eivät ole ne yhdeksän vastausta, jotka aiemmissa taulukoissa on luettu kuuluviksi ”en osaa 

sanoa/ei vastausta”-kategoriaan. Näin ollen prosentit eivät yhteensä ole sata, koska useat vastaukset 

sijoittuvat nyt useampaan kategoriaan. Esimerkiksi vastaus, jossa on edellä luokiteltu kohtaan 

”tietopuolinen ja toverillinen” luetaan nyt kahteen kohtaan: ”tietopuolinen, myös yhdessä toisen 

kanssa” ja ”toverillinen, myös yhdessä toisen kanssa”. Tarkoituksena on saada laajempaa kuvaa siitä, 

mitkä opintopuolet entiset naisoppilaat kokivat itselleen vaikuttavimmiksi. Erikseen on taulukko, 

johon on laskettu prosenttiosuudet265 sekä vuosikymmenen vastauksista että koko tarkastelujaksosta. 

Tämä on yhteenlaskettuja lukuja informatiivisempi. 

 

 

 

 

                                         
265 Laskettaessa kokonaisprosentteja maininnoista sekä yksin että yhdessä toisen opintopuolen kanssa, on käytetty 

alkuperäisiä tarkkoja lukuja. Kokonaisprosentit kuitenkin esitetty jälleen kymmenesosan tarkkuudella. 
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Taulukko 5. Opintopuolten koettu vaikutus, maininnat yhdistetty 

 

Aika/opintopuoli tietopuolinen, 

myös yhdessä 

toisen kanssa 

käytännöllinen, 

myös yhdessä 

toisen kanssa 

toverillinen, 

myös yhdessä 

toisen kanssa 

kaikki 

1920–1930 12 33* 21* 17* 

1931–1939 44 69 69 39 

1920–1939 56 102* 90* 56* 

 

Taulukko 6. Opintopuolten koettu vaikutus prosentteina, maininnat yhdistetty 

 

aika/opintopuoli tietopuolinen, 

myös yhdessä 

toisen kanssa (%) 

käytännöllinen, 

myös yhdessä 

toisen kanssa (%) 

toverillinen, 

myös yhdessä 

toisen kanssa (%) 

kaikki (%) 

1920–1930 17 % 46 % 30 % 24 % 

1931–1939 24 % 38 % 38 % 22 % 

1920–1939 22 % 40 % 36 % 22 % 

 

Prosentteja tarkastellessa jakautuvat vastaukset kahteen luokkaan. Tietopuolinen ja ”kaikki” jäävät 

selvästi pienemmille maininnoille kuin käytännöllinen ja toverillinen. Tämä on nähtävissä sekä 

vuosikymmenittäin että koko aikaa katsottaessa. Eroja kuitenkin on. Luonnollisestikaan tämä 

tarkastelutapa ei muuta kategorian ”kaikki” valinneiden vastaajien määrää eikä prosenttiosuuksia. 

Sekä 1920-luvulla, 1930-luvulla että koko tarkastelujaksona se on edelleen reilu viidennes pienillä 

eroilla, kuten edellä on käsitelty. Se kerää pienimmän osuuden vastauksista neljästä mahdollisesta 

kategoriasta näin tarkasteltuna 1930-luvulla. Koko ajanjaksona se jakaa viimeisen sijan yhdessä 

tietopuolisuuden kanssa. 

 

Samoin kuin vastauksena ”kaikki”, tietopuolisuus jää koko kahtena vuosikymmenenä vajaaseen 

viidennekseen. 1930-luvulla opiskelleet ovat kuitenkin kokeneet tietopuolisuuden useammin 
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vaikuttavimmaksi kuin 1920-luvulla opiskelleet. 1920-luvulla tietopuolisuus on kaikista harvimmin 

koettu eniten vaikuttaneen itseensä. Kasvua 1920-luvulta seuraavalle vuosikymmenelle siirryttäessä 

on seitsemän prosenttiyksikköä.  

 

Järjestyksessä suurempiin prosentteihin siirryttäessä päästään käytännöllisen puoleen ja 

toverillisuuteen, jotka erottuvat kahdesta muusta vaihtoehdosta suuremmilla prosenttimäärillään. 

Molempien kohdalla mainintojen määrä on selvästi yli kolmannes, kun tarkastellaan koko ajanjaksoa. 

Alle kolmasosan jäädään vain toverillisuuden osalta 1920-luvulla, jolloin matkaa kolmannekseen jää 

kuitenkin useampi prosenttiyksikkö. Kaikista korkeimman prosentin saavuttaa käytännöllisyys 1920-

luvulla. 1930-luvulla käytännöllisyys ja toverillisuus on nostettu vastaukseksi yhtä usein. Koska 

1920-luvulla käytännöllisyys kerää toverillisuutta 16  prosenttiyksikköä enemmän mainintoja, nousee 

myös käytännöllisyys koko ajanjakson korkeimpiin prosentteihin. Samalla kun käytännöllisyyden 

mainitseminen on vähentynyt vuosikymmenen vaihtuessa, on toverillisuus noussut enemmän esille 

vastauksissa. Kaiken kaikkiaan on todettava, että kaikki kolme opintojen osa-aluetta saivat jokainen 

kannatusta, entisten naisoppilaiden pohtiessa niistä vaikuttavimpia.  

 

Käytännöllisten aineiden nouseminen useimmin mainituiksi, on linjassa Karttusen analysoimien 

kyselyiden tulosten kanssa. Karttunen on avannut vuosien 1937 ja 1939 kansanopistokomitean 

kyselyitä ja tullut tulokseen, että käytännölliset aineet olivat se aineryhmä, jota oppilaat pitivät 

tärkeänä. Tietopuolisista aineista laskento ja historia koettiin tärkeiksi.266 Analysoimieni vastausten 

perusteella entiset oppilaat kokivat useimmin myöhemmin elämässään, että heihin itseensä 

vaikuttivat juuri käytännön aineet.  

                                         
266 Karttunen 1979, 114–115. 

* Lähettänyt kaksi vastausta. 
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4 Mitä heistä tuli: entisten oppilaiden sijoittuminen yhteiskuntaan 

 
Miten opiston käyneet entiset oppilaat jatkoivat elämäänsä opiston jälkeen? Mikä oli heidän 

paikkansa yhteiskunnassa?  

 

 

 

4.1 Lottatyö 

 

Moni entisistä opistolaisista kirjoittaa siitä, kuinka he ovat olleet mukana Lotta Svärd -järjestön 

toiminnassa. Vastauksissa nousee esille se, kuinka lottana on oltu nimenomaan sodassa tai sota-

aikana,267 joten perehdyn tässä siihen, mitä lottatoiminta oli nimenomaan Suomen ollessa sodassa. 

 

Ennen Lotta Svärdin toimintaa naiset olivat Suomessa toimineet jo sisällissodassa valkoisten 

joukkojen tukena muuan muassa muonittajina. Sodan jälkeen vuonna 1919 päätettiin, että naiset 

otetaan mukaan suojeluskuntatyöhön. Suojeluskuntien tukena toimineet naisten omat yksiköt 

vaihtoivat nimeä ja seuraavana vuonna Lotta Svärd -nimitys vakiintui. Vielä ei kuitenkaan alkanut 

koko maan kattava yhtenäinen toiminta, vaan vuonna 1921 saatiin valtakunnalliset säännöt ja lopulta 

vuonna 1925 vielä uudet säännöt, joiden on nähty vieneen yhdistyksen lähemmäs 

valtakunnallisuutta.268 Tämä tarkoittaa, että jokaisen tarkastelemani entisen naisoppilaan on ollut 

ajallisesti mahdollista kuulua Lotta Svärd -yhdistykseen opistoaikojensa jälkeen. 

 

Kun oli saatu valtakunnalliset säännöt, piti vielä levittää aate niin, että voitiin toimia 

valtakunnallisesti. Ymmärrettiin, että jos haluttiin koko kansa mukaan niin Lotta Svärdiin, kuin myös 

suojeluskuntiin, täytyi maaseudun talonpoikaperheet saada mukaan. Ei riittänyt, että kaupungeissa 

sivistyneistö kannatti asiaa.269 

 

Yhdistys jakautui kolmeen tasoon: keskusjohtokuntaan, lottapiireihin, paikallisosastoihin ja 

kyläosastoihin.270 Lottien koulutus eri tehtäviin alkoi 1920-luvulla. Sairaanhoito- ja lääkintäjaosto 

sekä hoiti lääkintätarvikkeiden saatavuutta että teki varsinaista hoitotyötä. Tämän jaoston tehtäviin 

                                         
267 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
268 Nevala-Nurmi 2012, 16, 18–20. 
269 Ibid., 399. 
270 Ibid., 21. 
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kuului myös kaatuneiden evakuointi. Muonituslotat valmistivat ja tarjoilivat ruokaa armeijalle sekä 

hoitivat kotirintaman ruokahuoltoa. Varuslotat huolehtivat lottien ja sotilaiden varusteista niin 

ompelemalla niitä kotirintamalla kuin huoltamalla rintamalla. Keräys- ja kansliajaoston lotat hoitivat 

monenlaisia paljonkin toisistaan poikkeavia tehtäviä. Jaosto hoiti niin rahankeräystä kuin viestintää 

ja ilmavalvontaakin. Valonheittimiä käyttäneet lotat kuuluivat tähän jaostoon.271 Tämän perusteella 

lottatyössä olo voi tarkoittaa eri vastaajien kohdalla aivan eri toimintaa, mutta yhtä kaikki he ovat 

toimineet yhteiskunnan ja isänmaansa hyväksi ja tämän he haluavat nostaa itse esiin. 

 

Kun toinen maailmansota Suomen osalta alkoi, vapaaehtoiset lotat mahdollistivat suuremmat 

miesmäärät rintamalla, kun he hoitivat tehtäviä sekä niin rintamalla esimerkiksi lääkinnässä ja 

muonituksessa kuin kotirintamallakin tehden monenlaisia sodassa merkittäviä tehtäviä kuten 

ilmavalvontaa.272 Se oli aikanaan Suomen suurin naisjärjestö ennen kuin se lakkautettiin sotien 

jälkeen välirauhansopimuksen vaatimusten perusteella.273 

 

Suojeluskunnat lakkautettiin vuoden 1944 lopulla: Mannerheim allekirjoitti lain 3.11.1944. 

Eduskunnan linjauksista huolimatta myös Lotta Svärd oli vaarassa syksyllä 1944, kun eduskunnassa 

linjattiin lakkautuksia. Neuvostoliittolaiset eivät kuitenkaan tehneet eroa suojeluskuntien ja lottien 

välille, vaan näkivät erona vain sukupuolen. He pitivät Lotta Svärdiä naisten suojeluskuntana, jonka 

jäsenet olivat olleet joidenkin näkemysten mukana sotimassa.274 Marraskuun 23. päivä Lotta Svärd 

alaosastoineen lakkautettiin valtioneuvoston päätöksellä,275 koska Neuvostoliitto katsoi sen olevan 

fasistinen järjestö.276 Kaikkiaan lottatoiminnassa oli lakkauttamisen hetkellä mukana 4 750 

yhteisössä miltei 230 000 naista ja tyttöä.277  

 

Tästä oli kulunut aikaa useita vuosia entisten oppilaiden vastatessa Edla Kojoselle, mutta he nostivat 

tästä huolimatta esille lottana olon selvästi tärkeänä vaiheenaan elämäänsä. Sota on hyvin 

poikkeuksellista aikaa, mikä saattaa olla suuresti sen taustalla, että sodan aikainen toiminta nostetaan 

esille, vaikka koko järjestöä ei ollut enää olemassa. Lottien tehtäviin lukeutui aiemmin mainittuja 

tärkeitä töitä, joita ei tavallisissa olosuhteissa suoritettu, esimerkiksi ilmavalvonta. Näin luonnollisesti 

aika jää mieleen ja palautuu sieltä kirjeisiin vuosienkin päästä. 

                                         
271 Nevala-Nurmi 2012, 22–24. 
272 Uola 1999, 76. 
273 Sulamaa 1997. 
274 Uola 1999, 62–71, 76, 78. 
275 Uola 1999, 80. 
276 Kinnunen 2005, 26. 
277 Uola 1999, 80–81. 
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Kaikkiaan 15 vastaajaa mainitsee toimintansa järjestössä eli se on yksi esiin nousevista teemoista 

entisten oppilaiden kirjeissä. Maininnat eivät jakaudu tasaisesti eri lukuvuosina opiskelleiden kesken. 

1920-luvun alusta kukaan ei mainitse lottia, mutta sen jälkeen lottatoiminta ja Lotta Svärd nousevat 

esille säännöllisesti, vaikka eivät mitenkään tasaisesti. Lukuvuonna 1938–1939 opiskelleet naiset 

mainitsevat yhteensä seitsemän kertaa lotat. Vastaajia on kyseiseltä lukuvuodelta 30 eli 23 prosenttia 

kirjoittaa lottatoimintaan osallistumisestaan. Muiden entisten oppilaiden kohdalla mainintoja on 

nollasta kahteen kappaletta per lukuvuosi.278  

 

Lottana toimisen nimenomaan sodan aikana mainitsee suoraan seitsemän naista. Neljä heistä 

kirjoittaa olleensa lottatyössä sodan aikana,279 yksi olleensa lääkintälotta kenttäsairaalassa,280 yksi 

lottakomennuksella,281 yksi ”sodan aikana lottatehtävissä kotirintamalla”282. Tämän perusteella 

voidaan todeta, että ainakin seitsemän vastaajista toimi sodan aikana lottana. Lisäksi yksi vastaaja ei 

mainitse lottia mutta kertoo olleensa ”sodan aik. kenttä sairaalan emäntä”.283 Toinen kirjoittaa 

komennuksestaan sodan aikana: hän oli tornissa eli hyvin todennäköisesti hoiti lottatehtäviä kuten 

ilmavalvontaa.284 

 

Kuten jo todettua, lotat mainitaan useammin kuin seitsemän kertaa. Yksi kirjoittaa käyneensä 

lääkintälottakouluksen.285 Nevala-Niemi kirjoittaa, kuinka sodan aikana oli alati pulaa koulutetuista 

lotista.286 Tämän perusteella vastaaja on luultavasti toiminut sodan aikana lottana, jos hänellä ei ole 

siihen ollut jotain estettä. Yksi entisistä oppilaista kirjoittaa tehneensä lottatyötä, mutta ei tarkenna 

aihetta sen enempää.287 Samoin kirjoittaa yksi, joka kertoo vain olleensa lotta,288 ja yksi, joka 

määrittele lottana toimimisen ajankohdan vain sanalla ”ennen”.289 On oletettavaa, että ilman muuta 

mainintaa he ovat olleet lottina juuri sodassa. He eivät mainitse, oliko heillä koulutusta jonkin jaoston 

tehtäviin, mutta mainittu pula lotista tukee sitä, että he olisivat mukana olleet joko sodan aikana tai 

sekä silloin että ennen sotaa.  

                                         
278 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
279 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, B.K., 1937–1938; E.N., 1938–1939; E.V., 1938–1939; V.V., 1938–1939. 
280 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.M., 1938–1939. 
281 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.K., 1937–1938. 
282 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1938–1939. 
283 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.I., 1935–1936. 
284 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1931–1932. 
285 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.R., 1933–1934. 
286 Nevala-Nurmi 2012, 22. 
287 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.M., 1938–1939. 
288 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.V., 1938–1939. 
289 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, V.N., 1926–1927. 
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Kaksi vastaajaa mainitsee virallisemmin Lotta Svärdin.290 Tämä voi johtua siitä, että he ovat kyselyyn 

vastatessaan vanhempia kuin moni muu lotat mainitseva heidän käytyään opistoa 1920-luvun puolen 

välin jälkeen: he mahdollisesti toimivat yhdistyksessä rauhan aikana eivätkä välttämättä sodassa 

lottina. 

 

Yksi naisista mainitsee kuuluneensa Lotta Svärd -yhdistyksen johtokuntaan.291 Toinen kertoo 

olleensa Lotta Svärdin kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Hän oli toimessa 12 vuotta.292 Molemmat 

naiset ovat olleet oppilaina 1920-luvun puolella eli heihin pätee edellä pohdittu iän vaikutus. 

Oletettavasti he ovat olleet mukana toiminnassa pitkään, koska ovat nousseet johtoasemiin. Toinen 

heistä ei mainitse, minkä tason johtokuntaan hän kuului, mutta toinen on ollut hierarkkisesti 

järjestäytyneet lottatoiminnan alimman tason eli kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Hän oli sitä 

kuitenkin varsin pitkään. Hän on päättänyt opinnot Lahden kansanopistossa vuonna 1928, ja vaikka 

hän olisi suoraan siitä aloittanut puheenjohtajana mahdollisen aiemman lottakokemuksen myötä, olisi 

hän silti ollut johdossa myös sodan aikana.  

 

On huomionarvoista, että kaikki, jotka puhuvat lotista virallisemmin Lotta Svärdinä, ovat opiskelleet 

1920-luvun puolella opistossa eli he ovat vastaajista vanhempaa ikäluokkaa, jos vastaajat ajatellaan 

kahtena sukupolvena sen mukaan, kummalla vuosikymmenellä on opiskellut. Viisi 1920-luvun 

oppilaista mainitsee lottatoiminnan ja vain yksi puhuu lotista ja neljä Lotta Svärdistä. Kaikki 

kymmenen 1930-luvun oppilasta puhuvat lotista ja lottatyöstä. Laajemmin ajateltuna kuitenkin kaikki 

15 ovat kokeneet yhdistyksen ja siinä mukana olon mainitsemisen arvoisena, aiheena, josta haluaa 

kertoa. 

 

 

 

4.2 Siirtolaisuus 

 

Kaikista käsitellyistä vastaajista neljä nostaa esille ulkomailla asumisen. Lukuvuonna 1920–1921 

opiston käynyt nainen kertoi yksiselitteisesti oleskelleensa Amerikassa. Erillisessä kirjeessään hän 

avasi aihetta vain hieman lisää: ”-- Oleskelin Amerikassa 31 vuotta. Nyt on ajatukseni jäädä 

                                         
290 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, R.A., 1925–1926; A.P., 1926–1927. 
291 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1925–1926. 
292 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.L., 1927–1928. 
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Suomeen.”293 Hän sivuuttikin kysymyksestä paljon eikä oikeastaan vastaa suoraan mihinkään. Tästä 

voi päätellä, että hän antoi paljon merkitystä sille, että oli ollut ulkomailla pitkään. Hän ei arvottanut 

tätä positiivisesti tai negatiivisesti, mutta totesi, että nyt olleen vuorossa Suomen. Hän ei avaa sitä, 

miksi hän on ulkomaille päätynyt. Hänen sukunimensä, jonka perusteella hän oli opiston jälkeen 

mennyt naimisiin, viittaa kuitenkin siihen, että hän olisi nainut ulkomaalaisen tai 

ulkomaalaistaustaisen miehen.294 Tämän perusteella ei kuitenkaan selviä, menikö hän naimisiin 

ennen siirtolaisuutta vai siirtolaisena ollessaan. Termi ”Amerikka” ei kerro tarkasti, missä hän oli 

asunut, mutta oletettavasti hän tarkoitti Pohjois-Amerikkaa, jonne Suomen Siirtolaisuusinstituutin 

mukaan muutti suuri määrä suomalaisia vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.295 

 

Yksi vastaajista kertoi, kuinka oli mennyt kihloihin ja pian oli tulossa häät. Hän olikin muuttanut 

juuri Itävallan Innsbruckiin ja kuvaili paikkaa kauniiksi. Vastaaja kertoi, kuinka hänellä oli ollut 

ompeluliike Helsingissä, mutta antoi erillisessä kirjeessä kuvan, että jatkaisi vaatteiden tekoa 

Itävallassa. Hän ei tarkemmin selitä, mikä oli saanut hänet muuttamaan sinne, mutta lähestyvät häät 

antavat viitteistä siitä, että joko hän oli yhdessä tulevan miehensä kanssa muuttanut sinne tai sitten 

mies oli alun perinkin lähtöisin sieltä. Hän ei muutoinkaan vastauksessaan korosta tulevaa miestään, 

vaan esimerkiksi aloittaa vastauksensa kertomalla käymästään koulutuksesta Helsingin 

ammatinedistämislaitoksessa.296  

 

Yksi entisistä opistolaisista ei tuo esille ulkomailla asumistaan kysymykseen vastatessaan, vaan hän 

kirjoitti olevansa perheenemäntä, joka oli käynyt elämän koulun. Vastaaja kirjoitti, kuinka hän on 

muuttolintu ja kertoi kaipauksesta Suomeen. Hänen asuinpaikkansa oli Vancouver Yhdysvaltojen 

Washingtonissa, ja siellä hän viljeli maata miehensä kanssa, mutta toivoi paluuta kotimaahansa. 

Hänen naimisiin mennessään ottamansa sukunimi viittaa siihen, että hänen miehensä voisi olla 

lähtöisin ulkomailta. Hän ei kuitenkaan kirjoita aiheesta, mutta oli kuitenkin etunimensä kirjoitusasun 

vaihtanut kansainväliseen muotoon.297 

 

Yksi entisistä oppilaista kirjoitti opiskelleensa Englannissa Newbold Missionary collegessa. Hän ei 

tarkemmin kertonut, miksi oli maassa opiskellut: oliko hän esimerkiksi nimenomaan opiskelun takia 

                                         
293 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.H., 1920–1921. 
294 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.H., 1920–1921. 
295 ’Maastamuutto’ [https://siirtolaisuusinstituutti.fi/tutkimus/maastamuutto/]. Luettu 5.4.2020. 
296 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1937–1938. 
297 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, F.L., 1923–1924. 
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sinne muuttanut vai jostakin muusta syystä.298 Kyseessä on kuitenkin adventistien koulu, joka oli alun 

perin perustettu, jotta se kouluttaisi kirkon palvelukseen väkeä.299 Nimi viittaa lähetystyöhön, mutta 

kirjoittaja ei mainitse asiasta itse enempää. Opiskelusta on mitä ilmeisemmin ollut hänelle hyötyä, 

vaikka sittemmin hän on Suomeen muuttanut takaisin. Vastaaja on työllistynyt osakeyhtiöön 

kirjeenvaihtajaksi englanniksi. Hän on ruotsinkielisenä esimerkki siitä, miten nuori saattoi oppia 

opistossa suomea. Opistoaikana hän oppi suomen niin, että kirjoittaa suorittaneensa suomen kielen 

kokeen. Hän liittää opiston vahvasti siihen, että sai suoritettua kokeen. Hän ei selvennä asiaa 

enempää, mutta selvästi tämä kielitaito on asia, josta hän haluaa kertoa.300  

 

Nämä neljä vastausta eivät ole samanlaisia, vaikka niissä kaikissa puhutaankin siirtolaisuudesta. 

Molemmat 1920-luvun alkupuolella opistossa opiskelleet naiset ovat asuneet pysyvästi Pohjois-

Amerikassa. He olivat mitä todennäköisimmin menneet naimisiin ulkomaalaistaustaisen miehen 

kanssa, mutta kumpikaan ei tuonut ilmi, oliko se ollut syy muuttoon vai oliko kumppani löytynyt 

maassa asuessa. Molempien 1930-luvun lopussa opistossa olleiden naisten muutto oli suuntautunut 

Eurooppaan: Englantiin ja Itävaltaan. Heidän ulkomailla viettämänsä aika ei selviä: toinen oli siellä 

opiskellut mutta sittemmin muuttanut Suomeen, ei kuitenkaan selviä, kuinka pitkään hän siellä 

viihtyi. Toinen oli kirjeen kirjoittamisen aikaan vasta muuttanut ulkomaille opiskeltuaan ja 

työskenneltyään ensin Suomessa. 

 

Myös maan sisällä tapahtuvasta muutosta löytyy kirjoituksia. Vuonna 1939 alkanut toinen 

maailmansota tarkoitti kodin jättämistä pahimmillaan useampaan kertaan ensin talvisodan vuoksi ja 

sitten uudelleen jatkosodan seurauksena.301 Yhteensä 400 000 ihmistä jätti sodan vuoksi kotinsa 

Suomessa.302 Neljä naista kirjoitti evakoksi joutumisestaan. Kolme heistä kirjoitti jättämisestä, siitä 

miten heiltä jäi paljon rajan taakse. Yksi heistä kirjoitti: ”Sitten kova kohtalo Karjalan kodin 

jättäminen ja nyt aivan yksin lasten kanssa.”303 Hän ei kerro, jäikö sotaleskeksi, vai miten menetti 

miehensä, mutta hän kertoi samassa virkkeessä kahdesta hyvin suuresta koettelemuksesta 

elämässään. Toinen vastaaja kirjoitti, miten heiltä jäi miehensä kanssa talvisodan rauhanehtojen 

perusteella luovutetuille alueille sekä maatila että sahalaitos.304 Kolmas kuvasi tarkasti siitä, miten 

aivan kaikki jäi. Hän pyysikin todistuksiaan opistosta rajan taakse jääneiden tilalle. Talvisodan 

                                         
298 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.L., 1938–1939. 
299 ’History’ [https://www.newbold.ac.uk/about/adventist-college/history/]. Luettu 26.4.2020. 
300 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.L., 1938–1939. 
301 Palomäki 2011, 107–109, 205. 
302 Vehkalahti 2015, 3. 
303 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.L., 1925–1926. 
304 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1934–1935. 
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aikaisen evakuoinnin aikana hän oli saanut mukaansa miehensä valokuva-albumin, paketin hiivaa ja 

kuivamustikoita.305 Tämä kuvastaa raadollisesti sitä, mitä tarkoitti, että aivan kaikki jäi sodan vuoksi.  

 

Neljäs kirjoitti sodasta ja sen aiheuttamasta muutosta siirtolaisuutena. Hän oli ottanut tehtäväkseen 

auttaa sukuaan, vaikka ei varsinaisesti kuvaa tätä vapaaehtoisesti itselleen ottamakseen tehtäväksi 

vaan käytti termiä ”sitoa”. Hän jatkoi aiheesta selväsanaisesti: ”Kodinpiirissä lasteni, vanhusten ja 

sairaiden hoito on ollut tehtäväni.”306 

 

 

 

4.3 Koulutus 

 

Eero Pantzar on jaotellut, kuinka hän tutkii kansanopiston luomia mahdollisuuksia eri näkökulmista. 

Ne ovat mahdollistaneet sen, ettei lapsi jatkanutkaan vanhempiensa ammattia, mutta toisaalta tuoneet 

mahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen. Kansanopistossa opiskelu on mahdollistanut opintojen 

jatkamista. Pantzar pohtii myös sitä, miten kansanopiston käyminen on vaikuttanut niiden entisten 

oppilaiden yhteiskunnalliseen sijoittumiseen tulevaisuudessa.307 

 

Hän huomauttaa, että sosiaalisen nousun käsite on epämääräinen. Se terminä pohjautuu liian paljon 

säätykiertoajatteluun. Lisäksi se painottaa yhteiskunnallisia eroja. Helposti unohtuu se, että 

kansanopistot nimenomaan tarjosivat mahdollisuuksia, joiden merkitys on vaihdellut eri aikoina 

esimerkiksi vuoden 1921 oppivelvollisuuslain308 vaikutuksesta.309 Ajatus opistoista 

mahdollisuuksien avaajana on hyödyllinen näkökulma, kun ryhdytään pohtimaan entisten 

opiskelijoiden elämänkohtaloita ja opistoajan antia tulevaisuudelle.  

 

Lopuksi Pantzar toteaa, ettei ole olemassa yleistettävissä olevaa kaavaa. Hän käykin läpi, millainen 

tie sosiaaliseen nousuun kansanopistokoulutus on ollut, vaikka nousua ei voikaan suoraan mitata. 

Oppivelvollisuutta ei 1800-luvun puolella vielä ollut, joten opiskelu tarkoitti suoraan sosiaalisen 

aseman kohoamista. Opistot mahdollistivat tämän tarjoamalla perus- ja jatkokoulutusta. Vanhempien 

ammatti säilyi usein seuraavalle sukupolvelle, mutta nyt kansanopistot toivat mahdollisuuden myös 

                                         
305 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.L., 1934–1935. 
306 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, B.J., 1937–1938. 
307 Pantzar 1989, 89. 
308 Jauhiainen 2011, 113–114; Kaarninen 1995, 22; Tuomaala 2011, 95. 
309 Pantzar 1989, 87. 
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muutokseen. Pantzar kirjoittaa, että 50 ensimmäisen vuoden ajan kansanopistojen historiassa niiden 

käyminen tarkoitti suoraa sosiaalisen nousun mahdollisuutta. Tätä hän kuvaa välittömäksi nousuksi. 

Myöhemminkin tämän tyyppistä sosiaalisen aseman muutosta on tapahtunut opistojen tarjoaman 

ammatillisen opetuksen seurauksena.310 Koska ensimmäiset kansanopistot perustettiin vuonna 

1889,311 kattaa 50 ensimmäistä toiminta vuotta aikavälin 1889–1939. Näin ollen Pantzarin mukaan 

kansanopisto on mahdollistanut suoran sosiaalisen nousun 1920- ja 1930-luvuilla. 

 

Välillisellä nousulla Pantzar tarkoittaa puolestaan sitä, että kansanopistot ovat mahdollistaneet 

opiskelujen jatkamisen niissä suoritettujen opintojen jälkeen. Samaten opistoissa on voinut suorittaa 

opintoja, jotka ovat vastanneet koulujärjestelmän vastaavia. Hän kuitenkin korostaa, että verrattuna 

muuhun koulutukseen, on sosiaalinen nousu tapahtunut huomattavasti useammin muun koulutuksen 

seurauksena kuin kansanopiston käymisellä.312 

 

Lahden kansanopistolla oli oma linjaus siitä, että sivistys ei ollut suoraan vain sosiaalista nousua 

varten ja valistunut ihminen tämän käsitti. Ensisijaista oli sen sijaan oman paikkansa täyttäminen 

yhteiskunnassa ja siihen auttoi sivistys, joka kasvatti ihmisen kulttuurillisia ja sosiaalisia   

resursseja.313 

 

Vastaajista yhteensä 85 kirjoittaa opiston jälkeen käymistään kouluista tai kursseista.314 Heidän 

lisäkseen muutaman vastauksista käy ilmi, että he todennäköisesti ovat opiskelleet jotakin 

päästäkseen nykyiseen työhönsä, esimerkiksi apuhoitajaksi käymällä apuhoitajakurssin.315 

Mielisairaanhoitokurssin voi olettaa olevan käytynä, kun työskentelee mielisairaanhoitajana.316 Ehkä 

he ajattelivat, että kertomalla työstään vastaanottaja kyllä ymmärtäisi heidän kouluttautuneet 

ammattiaan varten.  

 

Kansankorkeakoulusta kertoi neljä entistä oppilasta. He kaikki olivat opiskelleet 1930-luvun 

jälkipuoliskolla ensin kansanopistossa. Yksi heistä opiskeli lukuvuonna 1935–1936 ja kolme muuta 

vuosina 1937–1938.317 Yksi heistä jatkoi sen jälkeen opintoja vielä monessa oppilaitoksessa, kuten 

                                         
310 Pantzar 1989, 95–96. 
311 Ahonen 2011, 432. 
312 Pantzar 1989, 96. 
313 Halme 2003, 251. 
314 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
315 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1925–1926. 
316 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.J., 1936–1937. 
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myöhemmin käsiteltävässä kesäyliopistossa ja päätyi itsekin lopulta opettajaksi.318 Heidän lisäkseen 

on kaksi, jotka eivät itse erikseen kirjoittaneet kansankorkeakouluopinnoistaan, mutta olivat 

merkinneet tietoihinsa lukuvuoden kohdalle samoin kuin kansanopistovuoden.319 

 

Kansankorkeakoulu oli toinen vuosi opistossa ja se syvensi aiemmin opittua. Se antoi valmiuksia 

esimerkiksi virkamiehenä työskentelyyn.320 Lahden kansanopiston vuosikirjoissa on oma osionsa 

kansankorkeakoululle, ja siinä määritellään eroksi opiskeluun kansanopistossa se, että 

kansakorkeakoulun oppilas saa itse valita itseään kiinnostavat oppiaineet. Valinnan ulkopuolelle 

rajattiin kaksi luentoa päivässä sekä äidinkieli ja laskento. Muutoin käytettiin opintoryhmiä ja -piirejä. 

Valittavat oppiaineet olivat selvästi teoreettisempia, tietopuolisia.321 Humanistiset aineet yleensäkin 

painottuivat kansankorkeakouluissa käytännön aineiden sijaan.322 

 

Neljä kertoi käyneensä keskikoulun opiston jälkeen.323 Yksi heistä kertoi suoraan, kuinka opisto 

mahdollisti tämän.324 Keskikoulu tarkoitti viisiluokkaista oppikoulua, jonka jälkeen saattoi lopettaa 

tai jatkaa vielä opintoja lukion puolella.325 Se oli osa oppikoulua, joka oli rinnakkainen järjestelmä 

kansakoululle.326 Olettavasti nämä 1930-luvun puolella opistossa opiskelleet ovat aiemmin 

suorittaneet kansakoulun, olihan oppivelvollisuus ollut voimassa jo huomattavan ajan. He siis 

päättivät hankkia jatkosivistystä vielä oppikoulun puolelta. Ainakaan kaikki heistä eivät käyneet 

koulua viittä vuotta, sillä yksi heistä kertoi suoraan käyneensä koulua kaksi vuotta.327 

 

Vastausten joukosta nousee esiin se, että moni on suunnannut terveydenhoitoalalle. Yhtään lääkäriä 

heistä ei tullut, mutta muutoin löytyy laajasti kouluttautumista alalle. Kätilöksi kouluttautuneita on 

neljä.328 Yksi heistä korostaa erikseen, kuinka opisto auttoi pääsemään jatkossa kursseille.329 

Sairaanhoitajan koulutuksen saaneita on kaksi,330 apuhoitajia kolme.331 Mielisairaanhoitajia on 

                                         
318 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.K., 1937–1938. 
319 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.H., 1922–1923; S.A.; 1933–1931. 
320 Harju et al. 2019, 36. 
321 Mainitaan usein, esim. vuosikirja 1935–1936, 54–62; 1937–1938, 50–72. 
322 Mäkeläinen 1989, 118. 
323 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.A., 1930–1931; A.L., 1931–1932; H.S., 1938–1939; K.P. 1934–1935. 
324 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.L., 1931–1932. 
325 Strömberg 2011, 137. 
326 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 25. 
327 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.S., 1938–1939. 
328 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.S., 1925–1926; S.K., 1935–1936; A.J., 1936–1937; A.H., 1937–1938. 
329 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.K., 1935–1936. 
330 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.L., 1933–1934; E.V., 1936–1937. 
331 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.R., 1925–1926; H.R., 1935–1936; K.S., 1937–1938. 
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heitäkin kolme.332 Yksi terveyssisar,333 kaksi kotisairaanhoitokurssin käynyttä,334 ja yksi kertoo 

olevansa luontaishoitaja, mutta se ei ole hänen ammattinsa.335 

 

Yksi vastaajista on käynyt Svenska Handelsinstitutet i Helsingfors -koulun.336 Kyseessä oli 

ruotsinkielinen kauppakoulu, jota ei sellaisenaan ole enää olemassa lukuisten yhdistymisten 

jälkeen.337 Saman ruotsinkielisen entisen oppilaan opintaivalta on käsitelty aiemmin siirtolaisuuden 

yhteydessä. Hänen työpaikkansa pörssiyhtiössä mahdollistui paitsi kielitaidolla, mitä 

todennäköisimmin myös kaupallisella koulutuksella.  

 

Ylioppilastutkinnon suorittamisesta opiston jälkeen ei kerro yksikään vastaajista.338 Maininta 

yliopistosta löytyy kahdesta kirjeestä. Toinen heistä kertoo opinnoistaan Yhteiskunnallisessa 

korkeakoulussa, jossa hän suoritti kunnallistutkinnon. Siitä vaikuttaa olleen hyötyä, sillä hän on 

työllistynyt alalle heti sen käymisen jälkeen. Hän kirjoittaa: ”Kansanopistokauteni ratkaisi 

elämäntehtäväni.”339 Tämä on nähtävissä siitä, että hän aloitti opinnot Yhteiskunnallisessa 

korkeakoulussa vielä samana vuonna, kun päätti opintonsa Lahden kansanopistossa vuonna 1939. 

Näin olleen hän opiskeli myös sodan aikana.340  

 

Yhteiskunnallinen korkeakoulu (ennen vuotta 1930 Kansalaiskorkeakoulu ja nykyinen Tampereen 

yliopisto), jossa saattoi opiskella taitoja ja tietoja, joita tuleva toimihenkilö tarvitsisi työssään. Sodan 

aikana opiskelu oli poikkeusolojen vuoksi erilaista kuin muutoin. Opetus oli lokakuussa 1939 

katkolla, ja kun se saatiin uudelleen kuun lopussa käyntiin, lakkasi se taas talvisodan alkaessa: 

sijaitsihan Yhteiskunnallinen korkeakoulu pommitettavassa Helsingissä. Keväällä pääsi kirjastoon, 

mutta opetusta ei ollut. Syksyllä opetus taas saatiin käyntiin, joten aiheesta kirjoittanut henkilökin on 

päässyt takaisin opintojensa pariin.341  

 

                                         
332 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.J., 1936–1937; H.H., 1937–1938; A-L.R., 1938–1939. 
333 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1931–1932. 
334 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1933–1934; H.R., 1938–1939. 
335 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1933–1934. 
336 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.L., 1938–1939. 
337 Finne 2010, 149; ’Om Arcada’ [https://www.arcada.fi/sv/om-arcada/bakgrund]. Luettu 26.4.2020. 
338 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
339 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1938–1939. 
340 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1938–1939. 
341 Kaarninen 2013, 27, 42–43. 
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Toinen vastaaja kertoi opiskelleensa kesäyliopistossa, ja hänen koulutustaan on käsitelty jo aiemmin 

kansankorkeakoulun kohdalla.342 Suomi sai ensimmäisen kesäyliopistonsa vuonna 1912 Jyväskylään. 

Englannissa oli 1800-luvulla ryhdytty järjestämään yliopistollista sivistystoimintaa, jotta kansalaiset 

kaikista lähtökohdista voisivat hankkia itselleen tätä sivistystä. Suomessa ei lähdetty ajatuksesta, että 

se kesäyliopistot mahdollistaisivat kaiken kansan yliopisto-opinnot, vaan kohteena olivat 

suomenkieliset nuoret, jotka voisivat kesäyliopistossa opiskelun avulla päästä yliopistoon. Samoin 

opetusta suunnattiin kansakoulunopettajille ja vuonna 1936 Jyväskylän kesäyliopistosta tuli 

Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kesäopintokausi. Samaan aikaan myös Turkuun 

perustettiin kesäyliopistonsa.343 Koska vastaaja oli opiskellut Lahden kansanopistossa lukuvuonna 

1937–1938,344 ei ole mahdollista päätellä, missä kesäyliopistossa hän oli myöhemmin opintojaan 

jatkanut. 

 

Löytyy mainintoja siitä, kuinka opintoja olisi haluttu jatkaa, mutta mahdollisuutta siihen ei ollut. Yksi 

kirjoitti yksiselitteisesti, ettei koulunkäyntiä ollut mahdollista jatkaa, vaikka hänellä olisi ollutkin 

intoa jatkosivistykseen. Opistossa vietetty aika oli saanut hänet kiinnostumaan tietopuolisista 

asioista.345 Toinen avasi tarkemmin, että opintojen jatkamisen esteenä olivat varojen puute ja 

terveysongelmat.346 Kolmas opinhalustaan kertonut kirjoitti ensin, kuinka ei vain  ollut mahdollista 

opiskella. Hän oli kuitenkin kirjoittanut erillisen kirjeen, jossa selostaa, miksei voinut jatkaa halustaan 

huolimatta kansankorkeakoulun puolelle. Hän avaa aihetta seuraavasti: ”Mieleni teki silloin kovasti 

tulla korkeakouluun jatkamaan, mutta eihän sitä maalaistalosta pääse ennen kuin taloon joskus 

tuodaan uusi emäntä, silloin sitä saa lähteä.”347 Hän ei siis erittele syyksi rahaa kuten toinen vastaaja, 

vaan sen, että häntä on tarvittu kotitilalla, eikä toista vuotta sieltä ole ollut mahdollista olla pois. 

 

 

 

4.4 Maatalous 

 

Eero Pantzarin mukaan ”Kansanopistojen on katsottu palvelleen ensisijaisesti maataloutta aina 1930-

luvulle saakka”.348 1900-luvun alkuvuosikymmeninä vain reilu viidennes kansanopistojen 

                                         
342 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.K., 1937–1938. 
343 Harju et al. 2019, 38. 
344 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.K., 1937–1938. 
345 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.A., 1935–1936. 
346 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.L., 1936–1937. 
347 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.H., 1937–1938. 
348 Pantzar 1989, 93. 
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talonpoikaistaustaisista oppilaista ei jatkanut vanhempiensa ammattia.349 Kansanopistojen oppilaiden 

vanhemmista on tehty selvitys. Lukuvuonna 1920–1921 oppilaiden vanhemmista 82 prosenttia oli 

tilallisia, 12 prosenttia tilattomia tai työväkeä ja muita oli kuusi prosenttia. Tämän perusteella yli neljä 

viidestä tuli maatilalta opistoon. Lukuvuonna 1930–1931 vaihtoehdot ovat hieman vaihtuneet, mutta 

silloin tilallisia oli enää 47 prosenttia, mutta pienviljelijät oli listattu erikseen: heitä oli 27 prosenttia 

eli viljelijöitä oli yhteensä reilut 73350 prosenttia. Sekatyöläisiä oli 13 prosenttia, käsi- ja 

ammattityöläisiä seitsemän prosenttia ja muita seitsemän prosenttia. Kun päästään vuosikymmenen 

loppuun eli lukuvuoteen 1938–1939, viljelijöitä oli tilallisina 44 prosenttia ja pienviljelijöinä 30 

prosenttia eli yhteensä 75351 prosenttia. Sekatyöläisiä oli 12 prosenttia, käsi- tai ammattityöläisiä 

kuusi prosenttia ja muita seitsemän prosenttia.352  

 

Jos tämän pohjalta olettaa, että radikaalia muutosta ei ole käynyt kesken käsiteltävien 

vuosikymmenien, on opistojen oppilaista huomattavan suuri osa ollut viljelijäperheistä läpi 1920- ja 

1930-lukujen. Täten väite siitä, että kansanopistoissa opiskeli nimenomaan maaseudun asukkaita, 

pitää tutkimieni naisten osalta hyvin paikkansa. Tilattomilla ja työväestölle ei ollut läheskään yhtä 

usein taloudellisesti mahdollista maksaa opisto-opiskelusta.353 1930-luvun alussa opistoon saatiin 

lisää kaupunkilaisoppilaita.354 

 

Kaikkiaan 123 vastaajaa 251 vastaajasta ilmoitti olevansa tilan emäntä, työskentelevänsä maatilalla 

tai vastaavalla tavalla tuo ilmi olevansa maatalouden parissa töissä.355 Se tarkoittaa 49 prosenttia 

vastaajista eikä lukuun ole laskettu mukaan heitä, jotka eivät ole ilmaisseet asiaa selvästi, esimerkiksi 

pelkkä ”kotitaloustyöt” on voitu ilmaista myös harrastukseksi eikä vastaavia ole luettu mukaan 

lukuun.356 Esimerkiksi lukuvuodelta 1924–1925 on vastaus seitsemältä entiseltä oppilaalta. Kaikki 

kirjoittivat olevansa nykyään emäntiä.357 

 

                                         
349 Pantzar 1989, 90. 
350 Laskettu tarkemmilla arvoilla kuin tekstissä. 
351 Laskettu tarkemmilla arvoilla kuin tekstissä. 
352 Ahonen 2011, 447. 
353 Ibid. 
354 Halme 2003, 232. 
355 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
356 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.S., 1930–1931. 
357 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
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Vastaajista löytyy sekä niitä, jotka kertoivat menneensä naimisiin maanviljelijän kanssa ja siten 

päätyneet emänniksi,358 että niitä, jotka olivat jääneet omalle kotitilalleen.359 Osa määrittelikin 

tehtävänsä ja toimensa, koko elämänkohtalonsa, sen kautta, mitä heidän miehensä teki. Esimerkiksi 

eräs vastasi kysymykseen elämänkohtalostaan, johon sisältyy muuan muassa harrastukset, 

seuraavasti: ”maanviljelijän vaimo”.360 Samoin löytyy yhtä lyhyt ja ytimekäs vastaus: ”tilallisen 

vaimo”.361 Osa puolestaan puhui itsestään aktiivisena toimijana, joka omistaa itse. Yksi vastaaja 

kirjoitti lyhyesti: ”Emäntänä omassa kodissa”.362 Toinen kertoi: ”Olen perustanut oman kodin johon 

kuuluu sekatavarakauppa ja maatila --.”363 

 

Huomattava määrä vastaajista kertoi suoraan maaseudulla elämisestään ja sen töistä. Ei voida olettaa, 

että puolet automaattisesti ei olisi asunut maalla ja mahdollisesti tehnyt sen piirissä töitä, vaikka he 

eivät siitä kirjoittaneetkaan. Moni kuitenkin kirjoitti siitä, kuinka tekee töitä aivan muilla aloilla, 

esimerkiksi aiemmin käsitellyn sairaanhoidon parissa, omassa liikkeessään364 tai lastenhoitoalalla365.  

 

 

 

4.5 Perhe 

 

Naimisiin menosta ja avioliitostaan kirjoitti moni. Osa kertoi hyvinkin tarkkaan, kenen kanssa oli 

naimisissa ja mitä puoliso työkseen teki. Osa tyytyi kertomaan menneensä naimisiin ja mahdollisesti 

vuoden, jona tämä tapahtui. Kaikkiaan 72 vastaajaa nosti esille menneensä naimisiin tai olleensa nyt 

vaimo. Lisäksi kymmenen naista kirjoitti olevansa rouva. Tämä ei kerro, että vain 82 olisivat olleet 

naimisissa, vaan osa ei vain erikseen kirjoittanut asiasta. Se tuli monen kohdalla ilmi, kun he kertoivat 

olevansa emäntiä tilalla.366 Leskeydestään kirjoitti kaksi, toinen oli muutamaa vuotta aiemmin 

menettänyt miehensä,367 toinen oli sotaleski, joka oli sittemmin avioitunut uudelleen.368 Yksi kertoi 

eronneensa miehestään.369 

                                         
358 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1925–1926; A.I., 1929–1930. 
359 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.L., 1931–1932; A.V., 1933–1934. 
360 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.A., 1933–1934. 
361 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.J., 1934–1935. 
362 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.N., 1928–1929. 
363 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.H., 1922–1923. 
364 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.P., 1930–1931; A.P., 1937–1938.  
365 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1927–1928; A.K., 1934–1935. 
366 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
367 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.P., 1930–1931. 
368 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1937–1938. 
369 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.H., 1937–1938. 
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Naimisiin menemisestä huomio kiinnittyy siihen, miten muutama vastaaja kirjoitti joutuneensa 

naimisiin. He eivät kuvanneet menneensä tai päässeensä naimisiin, vaan joutuneensa. Kaksi kertoi 

suoraan tästä, miten naimisiin menoon liittyi joutuminen. Toinen liitti pakkoon sen, että naimisiin 

joutuminen tarkoitti naapurikylään muuttoa pienelle tilalle. Tästä on pääteltävissä, että joko hän ei 

olisi halunnut muuttaa kotikylästään tai olisi toivonut isompaa tilaa.370 Toinen ei avannut aihetta 

enempää.371 Kolmas kirjoitti menneensä naimisiin, mutta joutuminen tulee siitä, että hän joutui 

emännäksi. Hänen kohdallaan se liittyi siihen, että hän oli itse ajatellut hankkivansa työpaikan, omien 

sanojensa mukaan ”leipäpuun”, mutta menikin sitten naimisiin opistossa tapaamansa miehen kanssa. 

Ansiotyö jäi näin saavuttamatta ja tilalle tulivat emännän tehtävät.372 Hän on samalla toinen niistä 

kahdesta, jotka kertoivat menneensä naimisiin opistossa oppilaana samaan aikaan olleen kanssa.373 

Kolmaskin mainitsi miehensäkin käyneen opiston, mutta ei tarkenna, tapasivatko he siellä.374 

 

Lapsistaan kertoi moni,375 eikä se ole tilastollisesti mikään ihme. Kun sota oli ohi, lapsia syntyi paljon. 

Antti Palomäki kirjoittaa, kuinka vuosien 1945–1949 aikana syntyi noin 100 000 lasta vuotta kohden 

ja samaan aikaan lisääntyivät paljon myös avioliitot sekä nuorissa että vanhemmissa sukupolvissa. 

Avioliittojen huippu koettiin vuonna 1946, kun peräti 50 000 paria sai toisensa.376 Syntyvyyden kasvu 

on todettavissa seuraavasta kuviosta, joka on koostettu Tilastokeskuksen tiedoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
370 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, J.H., 1928–1929. 
371 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1934–1935. 
372 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.T., 1930–1931. 
373 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.L., 1938–1939. 
374 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.M., 1927–1938. 
375 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
376 Palomäki 2011, 299. 
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Kuvio 2. Elävänä syntyneiden lasten määrä Suomessa vuosina 1921–1955 

Lähde: Syntyneet, Tilastokeskus. 

 

 

Kuvaajasta on nähtävissä ilman tarkempaakin tarkastelua, kuinka jyrkästi syntyvien lasten määrä 

ensin laskee talvisodan aikaan ja sitten lähtee suureen nousuun laskeakseen pian uudelleen, mutta 

nousee nopeasti uudelleen rajusti. Kyseessä ovatkin suuret ikäluokat, joihin on tutkimuksessa myös 

rajattu kuuluneiksi vuosina 1945–1950 syntyneet.377 Esimerkiksi Väestöliitto painotti suuren perheen 

mallia, jossa neljä lasta oli vähimmäismäärä ja vasta kuusilapsinen perhe oli normaali. Se pelkäsi 

väestönkasvun kääntymistä laskuun ja sen seurauksena väestökatoa. Myös asutustoiminta kannusti 

suurilapsisiin perheisiin: mitä enemmän lapsia, sitä edullisempi tila.378 

 

Tutkimani entisten oppilasjoukon jäsenissä onkin näiden suurien ikäluokkien vanhempia.379 Tämä 

selviää siitä, että vastauksissaan he kertovat joko lasten iän tai syntymävuoden. Monilla on lapsia 

useita, yleinen vastaus on, että lapsia on neljä, viisi tai kuusi.380 Joukosta löytyy luonnollisesti 

pienempiä perheitä, jotka eivät tätä Väestöliiton ihannetta täytä alle neljällä lapsellaan.381 Yksi kertoo, 

kuinka hän on ottanut omakseen lapsen, jonka omat vanhemmat eivät ole hänestä huolehtineet.382 

                                         
377 Purhonen 2007, 75. 
378 Palomäki 2011, 260, 298. 
379 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.H., 1937–1938; H.H., 1938–1939. 
380 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.S., 1934–1935; A.P., 1935–1936; H.R., 1937–

1938. 
381 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.R., 1931–1932; A.R., 1935–1936. 
382 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1936–1937. 
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Yhteensä lapsistaan puhuu kirjeissä 50 vastaajaa, mutta oletettavaa on, että todellisuudessa 

useammilla on lapsia, sillä nytkin osan lapset tulevat ilmi jonkin muun asian ohessa.383 Näin on 

esimerkiksi, kun vastaaja kirjoittaa siitä, että hänen omat tyttärensäkin ovat käyneet Lahden 

kansanopiston.384 

 

 

 

4.6 Seura- ja yhdistystyö sekä luottamustehtävät 

 

Lahden kansanopistossa korostettiin toverityön tärkeyttä, olihan se yksi opintojen osa-alueista. 

Nuoret oppisivat opistossa seuratyöskentelyä ja voisivat jatkaa tätä hyvää ajanviettotapaa 

myöhemmin omilla kotiseuduillaan, kun he ensin saisivat siihen oppia. Opistossa he saattoivat 

harjoitella monenlaisissa yhdistyksissä toimimista.385 Saara Tuomaalan mukaan kotitalousideologian 

mukaisesti naisille opetettiin karjanhoitoa ja kotitalouden muita töitä, kun miesten tehtäviin kuului 

viljely.386 Tämä toteutui Lahden kansanopistossa myös yhdistyksissä. 

 

Ennen vuoden 1919 lakiuudistusta paikallisessa päätöksenteossa olivat mukana vain ne, joilla oli 

varallisuutensa puolesta äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Kun tämä poistui, nousi päätöksentekijöiksi 

suuri määrä joko kansanopiston tai työväenopiston käyneitä. Muutos näkyi nopeasti yhteiskunnassa. 

Kyse ei ollut vain paikallistasosta, vaan nämä entiset opisto-oppilaat nousivat myös eduskuntaan ja 

jopa presidenttiehdokkaaksi asti. Tässäkin opistokoulutus toi sivistystä mutta yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen mahdollistui vasta lakimuutoksella.  On kuitenkin muistettava, ettei suoraa yhteyttä 

tästäkään voi vetää, vaan opistot tarjosivat mahdollisuuden tarjoamalla lisäsivistystä. Ei voida sanoa, 

että vain opisto mahdollisti tämän muutoksen, mukana oli edelleen paljon niitä, jotka eivät olleet 

opistoa käyneet.387 

 

Seura- ja yhdistystoiminta näyttää monen kohdalla jatkuneen toivotusti opiston jälkeenkin heidän 

ottaessaan osaa seuroihin ja yhdistyksiin. Yhteensä 29 vastaajaa mainitsee jonkin seuratyön osana 

joko nykyistä elämäänsä tai menneisyyttään.388  

                                         
383 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
384 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.M., 1927–1938. 
385 Halme 2003, 236–237, 242–243. 
386 Tuomaala 2004, 97. 
387 Ahonen 2011, 453–454. 
388 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
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Nevala-Nurmi kirjoittaa naisten järjestäytymisestä, ja kuinka se oli merkittävää nimenomaan 

maaseudun naisväestölle. Sisällissodan jälkeen ennen toista maailmansotaa kolme järjestöä olivat 

eniten esillä. Ne olivat jo mainittu Lotta Svärd, martat ja maatalousnaiset.389 Martta-Yhdistys390 

perustettiin vuonna 1898. Se tuki kotitalousideologiaa ja pyrki toimillaan kasvattamaan naisista 

äitikansalaisia.391 Sukupuolittuneeseen sivistykseen kytkeytyi naisten kohdalla kutsumus ja 

siveellisyys.392 

 

Lotta Svärd on käsitelty omassa alaluvussaan, mutta muistetaan tässäkin kohtaa, että se mainittiin 15 

kertaa. Kaikista 251 käsitellystä vastaajasta 29 kirjoitti marttatyöstään.393 Se on 12 prosenttia kaikista 

vastaajista. Heistä moni kirjoitti vain lyhyesti olevansa mukana martoissa tai tehneensä marttatyötä. 

Heitä on yhteensä 20.394 On kuitenkin yhdeksän vastaajaa, jotka kertoivat tarkan vastuutehtävänsä. 

Kolme kertoi toimivansa yhdistyksen puheenjohtajina.395 Neljä oli sihteereitä.396 Yksi oli ollut 

pitkään rahastonhoitajana.397 Yksi kertoi olevansa johtokunnan jäsen.398 Yksi puheenjohtajana 

vastausaikaan toimineista naisista kertoi, että marttatyöhön hän päätyi opiston kautta.399 

Luottamustoimet martoissa on tämän perusteella nähty tärkeinä asioina, joista on haluttu kertoa 

entisen oppilaitoksen kyselyssä vuosienkin päästä siitä, kun on itse oltu oppilaana. 

 

Toinen Nevala-Nurmen mainitsemista järjestöistä on maatalousnaiset. Maatalousnaiset on ollut 

olemassa erillisenä maamiesseuroista 1930-luvulta lähtien. Sitä ennen naiset olivat maamiesseuroissa 

omissa naisosastoissaan.400 Kaikkiaan 13 naista kertoi kuuluvansa maatalousnaisiin.401 Aivan kuten 

marttatoiminnankin kohdalla, myös maatalousnaisista osa mainitsi olevansa puheenjohtaja,402 

sihteeri,403 tai johtokunnassa,404 yksi oli jopa ollut perustamassa maatalousnaisia.405   

                                         
389 Nevala-Nurmi 2012, 173. 
390 Anne Ollila on tutkinut marttoja väitöskirjassaan ”Suomen kotien päivä valkenee… Marttajärjestö suomalaisessa 

yhteiskunnassa vuoteen 1939” vuodelta 1993. Teos ei saatavissa poikkeusolojen vuoksi. 
391 Lang 2011, 26. 
392 Lang 2011, 29. 
393 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
394 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.L., 1924–1925; H.R., 1926–1927. 
395 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1924–1925; A.N., 1933–1934; I.K., 1934–1935. 
396 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.L., 1927–1928; T.P., 1930–1931; H.S., 1934–1935; A.K., 1937–1938. 
397 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.T., 1930–1931. 
398 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, B.K., 1937–1938. 
399 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.N., 1933–1934. 
400 Nevala-Nurmi 2012, 168–169. 
401 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
402 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.K., 1928–1929; E.E., 1929–1930. 
403 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1938–1939 
404 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1925–1926. 
405 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.L., 1920–1921. 



  

72 
 

 

Nuorisoseuratoiminta nousee monta kertaa esille vastauksissa, yhteensä 21 kertaa.406 Nuorisoseurat 

ovat lähtöisin 1880-luvulta, mutta seuraavalla vuosikymmenellä toimintaa hioi Santeri Alkio. Häntä 

pidetäänkin nuorisoseurojen luojana. Nuorisoseurojen on todettu olleen juuri maaseudulla 

porvarillishenkisiä järjestöjä. Tämän taustalla oli sekä jäsenistön tausta että yhteiset ajatukset arvoista 

maalaisliiton kanssa. Nuorisoseurat liittyivät suoraan ajatukseen siitä, että kansasta oli sivistettävä 

kansalaisia ja nuorisoseurat ottivat kohteekseen talonpojat. Nuorisoseurat olivat yhteisjärjestöjä, 

joissa naiset ja miehet toimivat yhdessä. Tämän on nähty mahdollisesti mahdollistaneen naisten 

julkista osallistumista.407 

 

Tarkasteltavan ajanjakson alussa 1920-luvulla nuorisoseurat kukoistivat. Jäsenien määrä kasvoi ja 

sen määrä oli korkeimmillaan 66 000. Seuraavalla vuosikymmenellä suojeluskunnat ja Lotta Svärd 

söivät jäseniä nuorisoseuroilta, mutta kun ne sodan jälkeen lakkautettiin, nuorisoseurat alkoivat 

jälleen kerätä lisää jäseniä. Jäsenten määrässä ohitettiin jopa edellinen vuosikymmen ja päästiin 

89 000 jäseneen. Toisaalta nuorisoseurat olivat toimineet myös yhteistyössä sekä lottien että 

suojeluskuntien kanssa.408 

 

Nuorisoseuran vastauksessaan mainitsevista kahdeksan kuvailee aihetta niin, että se on kuulunut 

heidän menneisyyteensä, nuoruuteensa.409 Osa heistä kuitenkin kertoi, mitä tekivät nuorisoseurassa, 

esimerkiksi olivat puheenjohtajana.410  Puolestaan 13 vastasi tavalla, josta on pääteltävissä heidän 

olleen yhä mukana toiminnassa tai ainakaan he eivät tehneet selväksi, etteivät olisi.411 Kuusi oli 

kirjoitushetkellä mukana toiminnassa. Johtokunnassa oli vastaajista viisi,412 yksi oli lisäksi 

puheenjohtajana.413 Yksi johtokuntaan kuuluvista oli lisäksi ollut perustamassa seudulleen 

nuorisoseuraa. Kyseinen vastaaja oli palkittu ansiomerkillä toiminnastaan nuorisoseurassa.414 

Opiston kerrotaan ohjanneen hyvien harrastusten pariin, joiksi vastaaja mainitsee nimenomaan 

nuorisoseuratyön.415 

 

                                         
406 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
407 Nevala-Nurmi 2012, 74, 79–80. 
408 Nevala-Nurmi 2012, 81–82. 
409 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.K., 1923–1924; H.L., 1925–1926. 
410 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.S., 1938–1939. 
411 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
412 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.E., 1929–1930; K.Y., 1938–1939. 
413 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.V., 1934–1935. 
414 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1923–1924. 
415 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1935–1936. 



  

73 
 

Yksi nainen oli tehnyt uran nuorisoseurojen parissa. Hän kirjoitti työstään Etelä-Hämeen 

Nuorisoseurojen Liitossa, jossa hän aloitti heti samana vuonna opistosta päästyään vuonna 1930. 

Sittemmin hän oli noussut Suomen Nuorison Liiton johtokuntaan. Hän antoi tässä työssään arvoa 

kansanopistolle, joka ohjasi hänet tähän suuntaan. Vastaaja olikin myöhemmin työskennellyt 

vanhassa opinahjossaankin.416 Suomen Nuorison Liitossa on huomionarvoista se, että opiston entinen 

johtaja Rope Kojonen kuului sen toimikuntaan kahdesti.417 Vastaajan voi todella sanoa seuranneen 

kehotusta seuratoimintaan osallistumisesta. Moni vastaaja oli siis jatkanut nuorisoseuratyötä opiston 

jälkeen ja noussut päättämään asioista. Yksi oli nähnyt seuralle tarvetta omalla seudullaan ja 

perustanut sellaisen. 

 

Raittiusliikkeessä naiset olivat aktiivisia toimijoita.418 Viisi naista kertoikin olleensa mukana 

raittiustyössä. Lukuvuonna 1922–1923 oppilaana ollut nainen kirjoitti olleensa mukana 

raittiusyhdistyksessä ja samassa yhteydessä hän kertoi menneessä aikamuodossa samaten nuorten 

kristillisen yhdistyksen parissa tekemästään työstään.419 Opistossa 1930-luvun alussa ollut nainen 

kertoi aiemmin olleensa mukana raittiusseurassa.420 Yksi vastaaja totesi ykskantaan ”raittiusseurat” 

ilmeisesti tarkoittaen sitä vastauksena kysymykseen harrastuksista tai mahdollisesti 

luottamustoimista.421 Vuosikymmenen vaihteessa opiskellut vastaaja kertoi olleensa mukana 

raittiuspiirissä kahden vuoden ajan sodan jälkeisenä aikana.422 Muita mainitsijoita myöhemmin 

opistossa opiskellut vastaaja kirjoitti raittiusyhdistyksen sihteerinä toimimisestaan sen hetkiseen 

elämään kuuluvana asiana.423 Koska hän opiskeli vuonna 1936 päättyneenä lukuvuonna, hän oli ollut 

Lahden kansanopistossa muita raittiustyöstään kirjoittavia jonkin verran myöhemmin. Hän on ainoa 

viidestä, joka oli ollut oppilaana opistossa sen jälkeen, kun kieltolaki vuonna 1932 lakkasi.424 Viidestä 

ainakin kaksi vastaajaa on siis toiminut raittiustyössä tämän jälkeen. Olettavasti hän, joka vastasi vain 

”raittiusseurat”, on mahdollisesti jatkanut toimintaansa myös vuoden 1932 jälkeen, koska ei ilmaise 

mitenkään tämän kuuluneen menneisyyteensä tai nuoruuteensa. Kaksi vastaajaa ei määrittele sitä, 

milloin tämä aiemmin heidän harrastamansa raittiustyö on loppunut, mutta he olisivat ajallisesti 

ehtineet osallistua toimintaan lain voimassaolon aikana. 

 

                                         
416 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.J., 1929–1930. 
417 Kojonen E. 1933, 196. 
418 Lang 2011, 26. 
419 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.L., 1922–1923. 
420 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1930–1931. 
421 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.V., o.s. H., 1925–1926. 
422 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.J., 1929–1930. 
423 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.V., 1935–1936. 
424 Peltola 2008, 163. 
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Kaksi vastaajaa mainitsee NNKY:n.425 NNKY on lyhenne Nuorten Naisten Kristillisestä 

Yhdistyksestä, joka perustettiin vuonna 1896. Vuonna 1884 perustettiin Suomen Naisyhdistys, jonka 

taustalla olivat porvarilliset naiset, samoin kuin Naisasialiitto Unionin taustalla. Se perustettiin 

hieman myöhemmin, vuonna 1892. 1900-luvun puolella perustettiin Valkonauha, joka oli naisten 

kristillinen liitto ja olemassa vuodesta 1905.426  

 

Poliittisesta toiminnasta mainitaan vain maalaisliitto. Se nousee esille viidessä vastauksessa. Niistä 

kolmessa puhutaan nimenomaan maalaisliiton naisista tai naistoimikunnassa.427 Yksi kirjoitti 

yleisesti maalaisliitosta, jonka oman alueensa johtokunnassa hän oli. Hän kirjoitti, kuinka opistosta 

hän löysi auttamisenhalunsa, joka kohdistui maaseudun naisiin.428 Yksi yhdisti molemmat ja toimi 

sekä paikallistasolla naistoimikunnan puheenjohtajana että maalaisliiton kunnallisjohtajana.429 

 

Lähetystyöstään kertoi seitsemän naista, diakoniatyöstä kuusi. Kaksi heistä mainitsi molemmat.430 

Suomen Punaisen Ristin toiminnassa kertoi olleensa mukana kaksi vastaaja.431 Samoin on 

Mannerheimin lastensuojeluliiton kohdalla: yksi kertoi jäsenyydestään.432 

 

Moni nainen kertoi toimivansa monessa seurassa ja yhdistyksessä. Usein samat henkilöt harrastivat 

niin marttoja kuin poliittista osallistumista maalaisliitossa. Osalla oli useampi luottamustehtävä 

yhdistysten johdossa. Yhdistän tähän sen, mitä Lang kirjoittaa: ”Ajanjaksoa 1864–1930 on nimitetty 

suomalaisten naisten laillisten oikeuksien toteutumisen kaudeksi --".433 Nämä naiset, jotka vastasivat, 

olivat päässeet osaksi näitä oikeuksia päästessään halutessaan osallistumaan monipuolisesti ja 

vaikuttamaan siihen, miten seuroissa ja yhdistyksissä hoidetaan asioita.   

 

Luottamustehtävistä kirjoitti muutama vastaaja. Pyhäkoulun opettajina kertoi olevansa  yhteensä 

kuusi entistä oppilasta.434  Pyhäkoulussa lapsi oppi uskonnosta ja Raamatun teksteistä, kun opettaja 

niitä opetti.435 Vuoden 1929 Pyhäkoululehden tammikuun numerossa kuvataan, kuinka pyhäkoulun 

                                         
425 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.V. o.s. K., 1925–1926; E.E., 1926–1927. 
426 Lang 2011, 64. 
427 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1923–1924; E.K., 1928–1929; 1933–1934. 
428 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.V., 1936–1937. 
429 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.S., 1930–1931. 
430 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
431 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.A., 1936–1937; E.M., 1936–1937. 
432 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1923–1924. 
433 Lang 2011, 68. 
434 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.K., 1923–1924; A.P., 1926–1927; H.R., 1926–1927; J.H., 1928–1929; 

A.L., 1931–1931; H.V., 1935–1936. 
435 Pyhäkoulun käsikirja 1914, 3–4. 
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opettaja ohjeistaa lapsia kohti kristillisyyttä ja samalla kuvataan, että opettajan on itsensä uskottava 

vahvasti asiaansa eli Jumalaan.436 Pyhäkoululehti oli  Suomen evankelis-luterilaisen   

pyhäkouluyhdistyksen lehti, joka oli perustettu 1800-luvun lopussa edistämään sunnuntaikoulua eli 

pyhäkoulua.437 

 

Luottamustehtävistään kaksi vastaajaa kirjoitti, että  he toimivat monissa yhteiskunnallisissa 

luottamistehtävissä.438 Tarkemmin luottamustehtäviään määritteli kahdeksan vastaajaa. Heistä kuusi 

oli kansakoulun johtokunnan jäsenenä.439 Yksi heistä kertoi  toimivansa lisäksi 

kirjastojohtokunnassa.440 Toinen  kirjoittaa olevansa terveydenhoitolautakunnan jäsen.441 Entisten 

oppilaiden joukosta löytyy yksi sosiaalilautakunnan piirinainen,442 sekä yksi sosiaalihuollon 

luottamustehtäviä hoitava.443

                                         
436 Laasonen 1929, 2–4. 
437 Kilpeläinen 1912, 45. 
438 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.A., 1936–1937; H.H., 1936–1937. 
439 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1925–1926; R.A., 1925–1926; H.R., 1927–1928; I.K., 1934–1935; 

A.P., 1935–1936; B.K., 1937–1938. 
440 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.K., 1934–1935. 
441 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.R., 1925–1926. 
442 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.E., 1929–1930. 
443 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.H., 1922–1923. 
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5 Kansanopistosta oppia elämään ja maailmankuvan avarrusta  

 

Vein evääkseni opisto ajaltani neljä siellä usein toistettua sanaa. Rukous, rakkaus, usko 

ja työ.  Niillä pylväillä olen pystyssä pysynyt.444 

 

 

 

5.1 Monipuolista sivistystä ja oppia matkalla itsenäiseen elämään 

 

Kansalaissivistyksen oikeudesta jokaiselle oli puhuttu jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosina, kun 

kansakoulua alettiin omassa komiteassaan suunnitella. Kansalaisella oli oikeus hankkia itselleen tämä 

sivistys.445 Entinen kansanopiston oppilas kirjoittikin kokeneensa Lahden kansanopiston tarjonneen 

tätä sivistystä nostaen samalla nuoren oppilaan rohkeutta ja varmuutta.446 Kansansivistyksen, 

kansanvalistuksen ja kasvatuksen voi nähdä kokonaisuutena, koska muuan muassa 

suomalaisuusajattelija Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen tarkoitti kansansivistyksellä kahta muuta 

mainittua.447 

 

Yleissivistyksestä kirjoitti yhteensä viisi entistä oppilasta.448 Koko Lahden kansanopistosta 

kirjoitettiin yleissivistävänä kouluna, jossa oli mahdollisuus kartuttaa yleissivistystään,449 mikä ei 

olisi muutoin ollut mahdollista.450 J.V. Snellman linjaisi aikanaan, että naisille riittää yleissivistys, 

muulle sivistykselle ei ollut tarvetta. Toisin oli miesten kohdalla, korkeampi sivistys oli rajattu heille. 

Miksei nainen sitten tarvinnut muuta sivistystä, esimerkiksi ammatillista? Snellmanin mukaan naisen 

paikka oli koti eikä kotona oleva tarvitse ammatillista sivistystä. Kotona naisen siveellisyys säilyisi. 

Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että 1900-luvun alussa oli jo herännyt ajatus tasa-arvoisesta 

sivistyksestä. Naisten piti saada sivistää itseään aina yliopistoon asti.451 Entiset oppilaat, joita 

tarkastelen, olivat käyneet opistoa aikana, jolloin naiset opiskelivat jo yliopistoissa, eikä tähän tarvittu 

edes erivapautta sukupuolesta.452 Ei ole syytä olettaa, että he pohjaisivat Snellmanin ajatteluun siitä, 

                                         
444 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.L., 1924–1925. 
445 Tuomaala 2004, 69. 
446 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1934–1935. 
447 Halme 2003, 15. 
448 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
449 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.H-P., 1926–1927. 
450 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.K., 1938–1939. 
451 Lang 2010, 30. 
452 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 27. 
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että yleissivistys olisi heidän ainoa tarvitsemansa oppi. Tästä kertoi useat vastaukset, joissa tuodaan 

esille kansanopiston tarjoamaa monipuolista opetusta. Herää ajatus, että entiset oppilaat ovat 

kansansivistyksellä ja yleissivistyksellä mahdollisesti tarkoittaneet samaa: kansalaisen sivistystä. 

Yksi vastaaja kirjoittaa, kuinka missään ei saa yhtä monipuolista opetusta kuin Lahden 

kansanopistossa.453 Opiston opetusta pidettiin niin monipuolisena, että sen on koettu vaikuttaneen 

koko sen jälkeiseen elämään. Vaikutus oli myönteinen.454 Opetuksesta on kirjoitettu sen olleen niin 

hyvää ja monipuolista, että yksi lukuvuosi oli liian lyhyt sille.455 

 

Lahden kansanopistossa vietettyä vuotta kuvaillaan vastauksissa innostavaksi. Tämä into kohdistui 

eri vastaajilla eri asioihin, mutta opistosta se oli alkanut. Opistosta oli saatu innostusta opiskeluun ja 

työntekoon.456 Laajemmin sen kuvattiin antaneen rohkeutta ja intoa koko elämää kohtaan.457 Yksi oli 

vastannut yleisemmällä tasolla vähän muidenkin puolesta opiston innostavan etenkin maaseudun 

nuoria.458 Kansanopistovuosi vaikutti ratkaisevasti entiseen oppilaaseen, joka kirjoitti vuoden 

ohjanneen hänet nykyiseen toimeensa.459 

 

Yksi kirjoitti, kuinka kansanopisto sopii, ja siitä on hyötyä, aivan kaikille. Kaikkiin tuleviin 

ammatteihin siitä on etua.460 Se, ettei kansanopistosta valmistu mihinkään ammattiin, tuodaan kyllä 

esille.461 Vapaa sivistystyö olikin ylipäätään irrallaan ammattiopetuksesta.462 

 

Paitsi sivistystä ja intoa opintoihin, herätti opisto kunnioituksen myös maatöitä kohtaan.463 Yksi 

itseään maalaistalon tyttäreksi kuvaillut meni pidemmälle ja kirjoitti, kuinka opisto ohjasi hänet 

rakastamaan maalaishenkeä.464 Oli tärkeää, että nuorissa heräsi kiinnostus maaseutuun. Tähän 

ohjattiin jo kansakoulussa. Maaseudun nuoria tarvittiin heidän synnyinseuduillaan, jotta niiden 

elinvoimaisuus säilyisi. Lisäksi kaupungeissa nähtiin olevan suuria uhkia: laiskuutta ja irstautta.465 

Työnteolla vältettiin joutilaisuuskin, joka nähtiin aikakauden suurena uhkana nuorisolle.466 

                                         
453 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.T., 1925–1926. 
454 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.A., 1933–1934. 
455 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.I-H., 1924–1925. 
456 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1933–1934. 
457 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1934–1935. 
458 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.H., 1936–1937. 
459 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.J., 1929–1930. 
460 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.L., 1934–1935. 
461 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.A., 1922–1923. 
462 Heikkinen 2019, 94. 
463 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.P., 1925–1926. 
464 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.S., 1935–1936. 
465 Tähtinen 2011, 201. 
466 Rahikainen 2003, 166. 
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Entinen oppilas kirjoitti elämänkatsomuksensa avartuneen. Erikseen hän nostaa esille naisasian, jota 

kohtaan kiinnostus heräsi opistossa.467 Toinen entinen oppilas kirjoitti hieman mystisesti, kuinka 

opistossa vietetty aika edisti suuresti hänen sosiaalista heräämistään naisena.468 Oppilailla oli 

opistoaikana heitä lähellä ollut mahdollinen esikuva naisasiassa: Edla Kojonen, joka toimi opiston 

johtajana, opetti naisoppilaille naisasiaa ja ajoi naisten oikeuksia laajasti.469 

 

Vastauksissa nousee esille se, miten opistosta on ollut apua laajasti elämän varrella. Yksi vastaajista 

tiivisti, kuinka opiston käyminen oli ollut hyvin tarpeellista ja hyödyllistä myöhemmin elämässä.470 

Opistosta saaduista tiedoista ja taidoista oli ollut apua niin äitiydessä,471 omassa kehityksessä472 kuin 

kaiken kaikkiaan elämän varrella.473 

 

Opistovuosi oli monelle tie omaan itsenäiseen elämään. Opistolla asuttiin poissa tutusta kodin piiristä 

ja monen kohdalla kaukanakin omilta kotiseuduilta, tulihan oppilaita opistoon eri puolilta Suomea.474 

Oppilaita opistoon tuli myös Suomen rajojen ulkopuolelta, kun opisto halusi oppilaikseen 

sukulaiskansojen nuoria.475 Entinen oppilas kirjoittikin, kuinka hän ei ennen opistoa ollut ollut poissa 

kotoa muutoin. Opistoaika oli ensimmäinen kerta.476 Opistolla asuminen oli harkittu osa opetusta sen 

luodessa edellytyksiä vapaa-ajan viettoon yhdessä muiden opistolaisten kanssa.477 Osalle ehkä askel 

itsenäiseen elämään tuli liian aikaisin. Kaksi kirjoittaa, kuinka kansanopisto oli suotavampaa käydä 

hieman vanhempana kuin he itse kävivät. He olivat molemmat alle 18-vuotiaita opiston 

käydessään.478  

 

Opiston voikin nähdä valmistaneen oppilaita kohti itsenäistä elämää. Kuitenkin opistossa oli läsnä 

kodinomaisuus, opistoperhe, joten lasku oli pehmeämpi. Opistossa korostettiin perhettä ja 

yhteisöllisyyttä.479 Vuoden, jonka ajan oppilaat opistolla asuivat, aikana oppilaat ohjattiin pitämään 

                                         
467 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.P., 1934–1935. 
468 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.P., 1938–1939. 
469 Halme 2014, 108–109, 112, 117. 
470 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.L., 1938–1939 
471 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.K., 1934–1935; S.K., 1935–1936. 
472 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1923–1924; K.J., 1936–1937. 
473 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1925–1926; R.A., 1925–1926. 
474 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
475 Halme 2003, 232. 
476 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1938–1939. 
477 Manninen et al. 2019, 206. 
478 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.R., 1926–1927; P.M., 1935–1936. 
479 Halme 2003, 210. 
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opistoa kotinaan, josta he huolehtivat, ja jossa he viihtyivät.480 Yksi vastaajista kirjoittaa: ”Se oli 

hyvin kehittävä ja hyvin antoisa kun ensi kerran vasta olin kodin ulkopuolella. Se oli kuin suuri koti 

vain. Muistan sitä aikaa aina kiitollisuudella.”481 Tilanteessa ei ollut yksin, moni muistelee opiston 

toverihenkeä ja siellä kohtaamiaan uusia ihmisiä.482 Kaisa Vehkalahti on artikkelissaan ”Muisteltu ja 

kerrottu nuoruus 1920–1930-luvuilla syntyneiden omaelämäkerrallisissa teksteissä” (2014) todennut 

käsittelemissään kertomuksissa nuoruuden kuvattu päättyneen muuttamiseen pois kotoa tai 

vaihtoehtoisesti naimisiinmenoon ja perheen perustamiseen.483 Opistoon lähteneet jättivät 

lapsuudenkotinsa ainakin väliaikaisesti. He ottivat suuren askeleen kohti itsenäistä elämää ja osin 

myös aikuisuutta. Nuoruutta ja nuorisoa tutkineet Sinikka Aapola ja Mervi Kaarninen ovat todenneet: 

”Länsimainen nuoruus on ymmärretty siirtymävaiheeksi lapsuuden ja aikuisuuden välillä, jonka 

aikana nuori omaksuu yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja vähitellen itsenäistyy 

lapsuudenperheestään.”484 Opistossa vietetty lukuvuosi on nähtävissä itsenäistymisenä, joka tapahtuu 

turvallisessa ja valvotussa ympäristössä, jossa kodinomaisuus on läsnä. Samalla karttuivat tiedot ja 

taidot tulevaa elämää varten, kuten edellä on todettu entisten oppilaiden itsensä kirjoittaneen. 

 

Opistoelämässä ohjattiin nuoria yhteisöllisyyteen, toimimaan yhdessä toisten nuorien kanssa. Muiden 

kanssa yhdessä toimiessaan nuori voisi kehittää itseään, tulla epäitsekkääksi.485 Oppi arvostamaan 

toisten tekemää työtä.486 Eräs entinen oppilas kirjoittaa, miten hän tunsi opistossa olevansa tärkeä. 

Siellä hän oppi olevansa yhteiskunnan jäsen, joka toimillaan vaikuttaa myös muihin.487 Muita 

oppilaita Lahden kansanopistossa riitti, sillä 1930-luvulla siellä oli eniten oppilaita verrattuna 

kaikkiin Pohjoismaiden kansanopistoihin.488  

 

Vuonna 1933 Lahden kansanopistossa kaupunkilaisoppilaiden osuus kasvoi. Asiaan oltiin 

tyytyväisiä, koska opisto oli perustettu sekä teollisuudessa työskentelevien perheiden lapsille kuin 

viljelijäperheidenkin lapsille. Opistossa tämä nähtiin positiivisena, koska nyt nämä nuoret oppisivat 

tuntemaan toisiaan ja heidän elämäänsä.489 Muut oppilaat saattoivat olla aivan erilaisista 

                                         
480 Halme 2003, 218–219. 
481 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.V., 1937–1938. 
482 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.K., 1934–1935; H.H., 1936–1937. 
483 Vehkalahti 2014, 64. 
484 Aapola & Kaarninen 2003, 12. 
485 Halme 2003, 226–227. 
486 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.P., 1925–1926. 
487 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.R., 1935–1936. 
488 Halme 2003, 13. 
489 Halme 2003, 232. 
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lähtökohdista.490 Halme kirjoittaakin siitä, kuinka opistossa nuoret eri yhteiskunnallisista 

lähtökohdista lähentyivät.491 Kun toimi uudessa ympäristössä uusien ihmisten keskellä, oppi samalla 

luottamaan kanssaihmisiinsä.492 Opistossa opettajatkin olivat helposti lähestyttäviä ja suhtautuivat 

oppilaisiin kuin ystäviin.493 

 

 

 

5.2 Oppia ihanteista ja uusia näköaloja 

 

Kansanopistossa nuori ihminen saa ikään kuin siveellisen selkärangan, otteen oikealla 

tavalla elämään.494 

 

Siitä, mitä opistoaika tarjosi aineettomasti, kirjoittaa moni. Kolme eri kokonaisuutta nousee esille 

näistä vastauksista. Ensimmäiseen kuuluvat opistosta saadut aatteet, ihanteet ja henki. Toinen esille 

nostettu asia ovat elämänkatsomuksen ja näköalojen avartuminen ja laajentuminen. Kolmannessa 

kokonaisuudessa vastaajat kirjoittavat todella vahvasta opiston vaikutuksesta läpi elämän, pohjasta 

elämälle, tienviitasta.495 

Opistossa vaikuttaneista aatteista, ihanteista ja hengestä kirjoitti suoraan yksitoista vastaajaa ja heidän 

opistokautensa sijoittuminen jakautuu 1920-luvun ensimmäisestä lukuvuodesta 1930-luvun 

viimeiseen. Ihanteista kirjoitettiin, kuinka ne olivat opistossa korkealla ja kuinka opistoaika nostatti 

omiakin ihanteita.496 Ihanteita avasi yksi vastaaja: uskonto, raittius ja maalaistyön arvo.497 Muut eivät 

selittäneet, mitä ihanteilla tarkoittavat, mutta edellä mainitut olivat opistossa aiemman perusteella 

paljon esillä. 

Opistoaikana saaduista aatteista kirjoitettiin, kuinka ne olivat yleviä.498 Opisto vahvisti sitä, mitä 

kotona oli jo nuoreen iskostunut.499 Toisaalta opiston opeista kerrottiin varsin verrannollisestikin: 

”Siellä kylvetty hyvä elämänviisauden siemen, on sattunut myös hyvään maahan, eikä vain 

                                         
490 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.H., 1936–1937. 
491 Halme 2003, 118. 
492 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.P., 1934–1935. 
493 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.A., 1936–1937. 
494 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.K., 1928–1929. 
495 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
496 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1926–1927; M.P., 1934–1935. 
497 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.P., 1926–1927. 
498 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1933–1934. 
499 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A-M.S., 1938–1939. 
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kallioperään”500 ja ”Kevät on parhainta kylvöaika, siksi on myös elämän keväässä tehty kylvö antanut 

monta jyvää.”501 Opiston hengen kirjoitettiin olleen reipasta ja puhdasta.502 Opistoaikana nuori sai 

henkistä kohotusta.503 

Yhteensä yhdeksän vastaajaa kertoi opiston elämänkatsomusta avartavasta vaikutuksesta. He 

kirjoittivat hyvin yhtenevästi hieman eri sanoin siitä, kuinka elämänkatsomus tai maailmankatsomus 

avartuivat.504 Osa liitti tähän erityisesti sen, että he olivat nuoria.505  

Kaisa Vehkalahti on todennut koulunkäynnin keskeiseksi toistuvaksi asiaksi, kun hän on tutkinut 

keruuaineistoa analysoimalla 1920- ja 1930-luvuilla syntyneiden kertomuksia nuoruudestaan. 

Koulunkäynnistä ei kuitenkaan kerrota yhtenevästi, vaan Vehkalahti on löytänyt kolme erilaista 

perspektiiviä aiheeseen, osa ei päässyt kouluun vähävaraisuuden vuoksi, osalle se tarkoitti 

laajentuvaa elämänpiiriä, osa taas muisteli kokemaansa nöyryyttävää kohtelua.506 Kaksi ensimmäistä 

löytyvät myös entisten opistolaisten kirjeistä. Edellä käsitellyssä entisten oppilaiden koulunkäynnistä 

opiston jälkeen nousi esille se, että kaikkien ei ollut mahdollista jatkaa opintiellä, vaikka niin olisivat 

halunneet. Yksi vastaajista mainitsi esteeksi varojen muutteen.507 Elämänpiirin avartumisesta kirjoitti 

yksi vastaaja.508 Kuten kuitenkin todettua, useampi kirjoitti Lahden kansanopiston avartavasta 

vaikutuksesta muilla sanoin. Opistoon tullessaan kaikkien oppilaiden elämänpiiri luonnollisesti 

laajeni, koska he tapasivat uusia ihmisiä uudessa ympäristössä. Nöyryyttävästä kohtelusta ei löydy 

yhtään mainintaa, päinvastoin opiston henki ja opettajat keräävät toistuvia ylistyssanoja. Yleisten 

keruiden ja käyttämäni kirjemateriaalin välillä on kuitenkin suuri ero. Keruu toteutettiin 

kirjoituskilpailuna, johon saattoi osallistua nimen sijaan myös nimimerkillä.509 Entisten oppilaat sen 

sijaan kirjoittavat suoraan entiselle opettajalleen omalla nimellään. Voi pohtia, oliko jollain opiston 

entisellä naisoppilaalla vastaavia kokemuksia, mutta hän ei vain kirjoittanut ja tuonut niitä ilmi. 

Vehkalahti ja Suurpää nostavat esiin sen, että kirjoitettua tekstiä ei välttämättä lähetetä: 

”Pöytälaatikkoon tai roskakoriin päätyneistä elämäntarinoista ei aineistoa myöhemmin lukeville 

tutkijoille merkkejä jää.”510 

                                         
500 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, V.L., 1934–1935. 
501 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.R., 1934–1935. 
502 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, S.L., 1935–1936. 
503 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.V., 1934–1935. 
504 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.K., 1931–1932; E.L., 1935–1936. 
505 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.J., 1933–1934; A.H., 1933–1934. 
506 Vehkalahti 2014, 58–59. 
507 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.L., 1936–1937. 
508 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, R.H., 1937–1938. 
509 Vehkalahti & Suurpää 2014, 272–273, liite.  
510 Vehkalahti & Suurpää 2014, 19. 
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Kolme entistä oppilaista kertoi opistosta tienviittanaan elämässään. Opistossa 1920-luvulla opiskellut 

nainen kirjoitti, kuinka opistoaika toimi hänellä hänen elämässään tienviittana, koko aika oli kuin 

kaunis keidas. Tämä on tulkittavissa niin, että opistoaika itsessään oli hänestä hyvää ja ohjeistavaa 

aikaa, mutta hän sai siitä yhä suuntaa elämälleen näinkin pitkän ajan jälkeen.511 Kaksi muuta 

tienviitasta kirjoittanutta olivat 1930-luvun oppilaita, ja he kertoivatkin suoremmin neuvojen 

seuraamisesta. Toinen kirjoitti, kuinka oli pyrkinyt läpi elämänsä noudattamaan opistosta saamiaan 

neuvoja, suorastaan palvelemaan niitä.512 Toinen taas pyrki kulkemaan opiston viitoittamaa tietä.513 

Käsittelykappaleen alun lainauksen lisäksi selkärangasta kirjoitti toinenkin entinen opistolainen. Hän 

perusteli sitä, miksi opisto jäi hänen elämänsä selkärangaksi, sillä että se oli ensimmäinen kerta, kun 

hän oli poissa kotoa. Näin hän oli nuorena ensimmäistä kertaa jossain muualla kuin kotona, ja sen 

vaikutus jäi vahvasti elämään.514 Vain yksi vastaajista kirjoittaa suoraan moraalista. Hän sai 

opistoajasta hyötyä elämäänsä siten.515 

 

 

 

5.3 Kansanopistoa kaikille 

 

Opisto aika on parasta mitä nuori ihminen elämältä koskaan saa.516 

Kauneinta, puhtainta, parasta aikaa, jonka olisi suonut jatkuvan.517 

Mielestäni parasta mitä vanhemmat voivat lapselleen antaa.518 

 

Kaksi entistä oppilasta kirjoitti suoraan, miten he suosittelivat kansanopiston käymistä.519 Moni 

muukin kertoi kansanopiston tärkeydestä nuorille, erityisesti maaseudulla asuvalle.520 Entinen oppilas 

kirjoitti kokeneensa opistoajan hyvin kehittäväksi ja jatkoi: ”Toivoisin vain, että jokainen Suomen 

tyttö ja poika saisi siellä yhden kansanopistokauden viettää”.521 Ylipäätään opistoa, opintoja siellä ja 

opistoaikaa kuvattiin monin ylisanoin ja järjestäen kehuttiin.522 Tässä kohtaa tulee kuitenkin muistaa, 

                                         
511 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.S., 1925–1926. 
512 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1934–1935. 
513 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.S., 1938–1939. 
514 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1938–1929. 
515 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.M., 1936–1937. 
516 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, N.E., 1926–1927. 
517 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, T.S., 1938–1939. 
518 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.M., 1938–1939. 
519 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, I.L., 1934–1935; E.M., 1936–1937. 
520 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.K., 1924–1925; M.A., 1933–1934. 
521 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.A., 1930–1931. 
522 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
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että olettavasti kyselyyn vastattiin, jos ja kun opistoajasta oli jotain sanottavaa. Opistossa vietetty aika 

muistui mieleen ja siitä haluttiin kertoa. Täytyy pitää mielessä, ettei suurimmalta osalta entisiä 

naisoppilaita ole käytössä vastausta tai kirjeitä ja heidän kantaansa on täten mahdoton selvittää. 

 

Muutamat kirjoittivat, kuinka heidän lapsensa oli joko käynyt tai käymässä nyt Lahden 

kansanopistoa. Esimerkiksi lukuvuodelta 1925–1926 on käytössä yhdentoista entisen naisoppilaan 

vastaukset. Heistä yhden molemmat lapset olivat jo opiston käyneet hekin.523 Sattumalta kahden 

tyttäret olivat parhaillaan oppilaina.524 Neljäs pyrki saamaan lapsensa opistoon.525 Monen lapset 

olivat vielä pieniä, mutta moni suunnitteli heillekin vuotta kansanopistossa.526 Yksi kirjoitti ensin, 

että lähettää lapsensa aikanaan opistoon, mutta tarkensi sitten, että ainakin poikansa. Tämä siitäkin 

huolimatta, että hän kehui opistoa turvalliseksi paikaksi nuorelle, eikä hän tarkentanut sitä, miksei 

tytärtään tai tyttäriään lähettäisi.527 Vastauksissa näkyy selvästi se, että ajanjakson entiset oppilaat 

edustavat kahta eri sukupolvea. Oppilaina 1920-luvulla olleilla oli jo aikuisia lapsia, kun 1930-luvun 

oppilaat vasta suunnittelivat, mitä tekisivät, kun heidän lapsensa kasvaisivat. 

 

Oman lapsen lähettämistä opistoon voi pitää huomattavana osoituksena siitä, kuinka merkittävänä 

asiana he pitivät kansanopistovuottaan elämässään. He kokivat, että se oli niin hyödyllinen ja hyvä 

paikka nuorelle, että oma lapsi kannatti sinne ohjata. Tämän voi tulkita suureksi suositukseksi. Yksi 

oli itsekin jo opistolainen toisessa polvessa hänen isänsä oltuaan ennen häntä oppilaana ja vaikka en 

miesten kokemuksia tutkikaan, olivat isä ja tytär yhtä mieltä siitä, että he arvostivat opiston 

korkealle.528 Moni entinen oppilas lähetti vastauksensa mukana rahaa opiston avuksi. Opistorakennus 

oli kärsinyt sotavuosina.529 Kaikissa  kyselylomakkeissa ei tätä pyyntöä kuitenkaan ole.530 

 

Opistolla ei kuvattu olleen negatiivisia vaikutuksia. Ainoat hieman kriittiset arviot liittyivät omaan 

ikään, joka oli ollut vastaajista liian nuori opistoon. Hekin kuitenkin kirjoittivat opiston sopivan 

hieman vanhempana käytäväksi. Tästä ei voi kuitenkaan päätellä, etteikö kellään olisi negatiivista 

sanottavaa opistosta ja siellä vietetystä ajasta 1920- ja 1930-luvuilla. Vuodesta opistosta oli jo kulunut 

reilusti aikaa, eikä tällaisia asioita välttämättä halua nostaa esille vuosien jälkeen. On mahdollista, 

                                         
523 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, K.Y., 1925–1926. 
524 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.L., 1925–1926; I.R., 1925–1926. 
525 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, M.L., 1925–1926. 
526 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A-L.R., 1938–1939; K.Y., 1938–1939. 
527 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, L.L., 1936–1937. 
528 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, E.E., 1926–1927. 
529 Useita mainintoja, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, A.H., 1920–1921; A.L., 1931–1922. 
530 Useita tämän mallin vastauslomakkeita, esim. entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, H.T., 1920–1921; L.M., 

1933–1934. 
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että sellaisia ei vuosien jälkeen muistu mieleen. Ehkä ikävässä mielessä opistoelämää muistavat ja 

muistelevat eivät ylipäätään halunneet vastata kyselyyn tai kirjoittaa Edla Kojoselle. Ehkä ei ole 

haluttu omia ajatuksia mahdolliseen julkiseen käyttöön, eikä tämä koske vain negatiivisia ajatuksia, 

osa ei ehkä ylipäätään halunnut kokemuksiaan osaksi historiikkia tai muuta tutkimuskäyttöä. 
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6 Lopuksi 
 

On selvää, että Edla Kojonen otti Lahden kansanopiston, sen oppilaat ja laajemmin myös naisaatteen 

omaksi tehtäväkseen elämässään. Hän ahersi niiden parissa pitkään ja paljon, vaikka jäikin välillä 

sivuun paperilla, koska ei ollut puolisonsa Rope Kojosen ollessa johtajana opiston virallinen johtaja. 

Käytännön elämässä opistolla hän oli opiston johtaja jo pitkään ennen virallista johtajuuttaan.531 

Samaan aikaan hän on kuitenkin opettanut oppilaita ja näin rakentanut suhdetta heihin. Tällä on ollut 

merkitystä, koska juuri hän lähetti käsittelemäni kyselyt opiston entisille oppilaille. Hän oli ollut 

näkyvä hahmo näiden oppilaiden elämässä sinä aikana, kun he opistossa opiskelivat. Tästä kertoo se, 

kuinka moni on kyselyyn vastannut ja osa on liittänyt oheen pitkiäkin kirjeitä, joissa käydään läpi 

paljon omaa, ja myös perheen, elämää. Kirjoittajille hyvinkin henkilökohtaisista ja mahdollisesti 

aroistakin asioista kirjoitetaan suoraan: lapsi on vakavasti sairas, koti jäi rajan taa, mies kuoli. He 

kirjoittavat hyvin avoimesti ja tuttavallisesti, mutta samalla arvostavasti.  

 

Kun entiset naisoppilaat pohtivat opintojen osa-alueiden merkitystä itselleen, saivat kaikki kolme osa-

aluetta mainintoja. Vastaajat kokivat monipuolisesti eri opistopuolten vaikutuksen itseensä. Moni ei 

osannut sanoa vain yhtä, vaan useampi kokonaisuus opisto-opinnoissa vaikutti heihin.  Oppilaina 

1920-luvulla olleet kokivat käytännöllisyyden useimmin merkityksellisimmäksi, kun taas 1930-luvun 

oppilaat mainitsivat yhtä usein käytännöllisyyden ja toveruuden. Eniten kuitenkin mainittiin 

käytännöllisten aineiden vaikutuksesta itseensä.532 Täten tulos on samassa linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa siitä, miten oppilaat kokivat opistojen oppiaineet opiskeluaikanaan.533 Toisaalta 

on pidettävä mielessä, että kertoi vain siitä, mistä oppiaineista ja opintojen osa-alueesta piti opistossa 

ollessaan. Samaan aikaan osa ilmaisee vastauksissaan selvästi, miten opistossa vietetty aika ohjasi 

heidät tulevalle uralleen. 

 

Entisistä maaseudun nuorista kuoriutui isänmaanpuolustajia, kun moni heistä toimi sodissa lottana. 

Osa on ollut sodan syttyessä vielä nuoria aikuisuuden kynnyksellä, kun osa vuonna 1939 opiston 

päättänyt nainen on toiminut lottana. Jos he ovat heti palvelleet kotirintamalla tai rintamalla, he ovat 

tehneet sen heti samana vuonna. Sota näkyy paitsi omina kokemuksina rintamalla toimimisessa, 

mutta myös raadollisina kuvauksina sodan seurauksista, joita olivat sotaleskeys sekä oman kodin ja 

koko elämän jättäminen. Vaikeista aiheista on osin hyvinkin tarkkoja kuvauksia.  

                                         
531 Halme 2003, 214–215 
532 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
533 Karttunen 1979, 114–115. 
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Moni ajan ilmiö ja tapahtuma on nähtävissä vastauksissa. Vastaajat kertoivat perheistään, siitä kuinka 

suuria ne ovat nykykäsityksen mukaan, mutta silloin se on ollut tavallinen ihanne. Lasten kohdalla 

näkyy entisten oppilaiden muodostamat kaksi sukupolvea. Nuoremmat oat suurten ikäluokkien äitejä, 

vanhempien lapset ovat hekin jo opistolaisia tai sen käyneitä. Olisi mielenkiintoista tutkia, onko 1950-

luvun oppilaat vastanneet kyselyyn ja siten arkistosta löydettävissä sukupolvien ketjuja samoista 

perheistä. On myös teoriassa mahdollista, että 1920-luvun ensimmäisinä vuosina oppilaana ollut on 

1930-luvun oppilaan äiti. Äidistä entisenä opistolaisena ei ole mainintaa, mutta yhdestä isästä on. 

 

Entiset oppilaat sijoittuivat paljon perinteisen maatalouden pariin, kuten niin monen heistä 

vanhemmatkin He kertoivat naimisiin menostaan, emäntänä olostaan. Vastaavasti kuitenkin samaan 

aikaan moni jätti maatilan työt taakseen ja kouluttautui eri reittejä, siirtyy hoitoalelle, perusti oman 

yrityksen. Moni on raivannut oman tiensä koulutuksen kautta käymällä useita kouluja. Opiston kautta 

mahdollistui monelle opintojen jatkaminen, vaikka osalla opinpolku katkesi omista haaveista ja 

toiveista huolimatta. Opistosta jatkettiin monenlaisiin kouluihin aina yliopistoa myöten.534 Opiston 

käyminen mahdollisti ajanjakson oppilaille suoraa parannusta sosiaaliseen asemaan lisäkoulutuksen 

seurauksena. Sosiaalisen nousun mahdollisti lisäksi se, että opisto avasi ovia jatko-opintoihin.535 

 

Useasti nousivat esiin seura- ja yhdistystyöt ja vastuutehtävät niissä. Ei voi pelkistää, että vain 

opistossa vietetty vuosi olisi vienyt entiset oppilaat näiden pariin, mutta tästäkin löytyy suoria 

viitteitä. Opisto vaikuttaa herättäneen kipinän, antaneen taidon toimia ja uskallusta esiintyä. Opiston 

jälkeen he saattoivat tottuneesti siirtyä omien asuinseutujensa seurojen ja yhdistysten toimintaan, 

joissa he pääsivät vaikuttamaan. Aineistossa korostuivat vastuu- ja luottamustehtävät pyhäkoulun 

opettajina ja kansakoulujen johtokuntien jäsenyys. 

 

Vastauksista nousee esille se, kuinka entiset opistolaiset kokevat saaneensa opistosta aikanaan niin 

kattavan paketin neuvoja, että aina niistä löytyy ammennettavaa vähän tilanteessa kuin tilanteessa. 

Niitä muistellaan pulman tullessa eteen. Paljon kirjoitettiin siitä, miten opistosta sai mukaan ihanteita. 

Opistossa vaikuttaa todella olleen hyvä henki, josta nämä entiset oppilaat olivat kokeneet hyötyvänsä, 

mutta myös nauttineensa aikanaan. Opistoaikaa muisteltiin ilolla: sitä kaivattiin. Sen oli koettu 

hyödyttäneen monella tapaa, antaneen niin innostusta jatkaa opintoja tai ohjanneen muuten juuri 

                                         
534 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
535 Pantzar 1989, 96. 
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itselle oikealle polulle. Siellä opittiin itsenäisyyttä ja kykyä toimia muiden kanssa: kasvettiin kohti 

aikuisuutta. Opisto oli osa nuoruutta. 

 

Entisten oppilaat vielä vuosikymmententin jälkeen kirjoittivat siitä, kuinka paljon opistosta oli hyötyä 

heidän elämässään ja kuinka he sitä kiitollisuudella muistelevat yhä. Moni lahjoitti rahaa 

avustaakseen opistorakennuksen korjaamisessa sodan jäljiltä. Äärimmäisenä osoituksena siitä, että 

he ovat kokeneet opiston hyväksi paikaksi nuorelle ja hyödylliseksi kouluksi, kertoo se, kuinka he 

paitsi suosittelevat sitä, on moni ohjannut oman lapsensa Lahden kansanopistoon. Oman lapsen 

opistoajan mahdollistaminen merkki suuresta vaikuttavuudesta. Omalle lapselle on haluttu suoda 

mahdollisuus samaan, mitä on itse opistosta saatu.536  

 

Käsittelemäni vastaukset ovat vain pieni osa kaikista vastauksista, vastauksia on valtava määrä. Ne 

on koottu moneen suureen kirjaan, mutta niiden käytöstä 1950-luvulla ei ole tietoa. Edla Kojonen, 

joka niitä keräsi, kuoli pian niiden lähettämisen jälkeen vuonna 1955.537 Vastaukset muodostavat 

mahdollisen lähdeaineiston esimerkiksi muiden vuosikymmenten tarkastelulle tai alueellisen 

rajaamisen kautta tietyltä alueelta lähtöisin olevien oppilaiden vaiheiden tutkimiseen. Oppilaiden 

opiskeluiden aikainen kotikunta selviää vuosikirjoista. Opiston vuosikirjat antavat monia 

mahdollisuuksia kattavan sisältönsä ansiosta. Tässä tutkimuksen ulkopuolelle rajautuivat kokonaan 

miehet sekä kansankorkeakoulun, kesäkansanopiston että kotitalouskoulun käyneet. Heidän 

vastauksensa antavat lisämahdollisuuden tutkia aihetta. 

 

 

 

 

                                         
536 Entisten oppilaiden vastauksia kyselyihin, naisoppilaat A–L; A–R; S–Å. 
537 Halme 2014, 107. 
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