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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaiset olivat kansakoulunopettaja Kirsti Harmaalan
(KH) kasvatuskäytännöt koulutyössä vuosina 1956–1973 aikalaisten silmin.

Tutkimus on historiallis-kvalitatiivinen, fenomenografinen narratiivien tutkimus. Tutkimusai-
neistona käytettiin KH:n kuuden entisen oppilaan sekä KH:n tyttären kirjoituksia, jotka oli laadittu
tutkijan kyselylomakkeen pohjalta. Oppilaat tavoitettiin lehti-ilmoituksen avulla ja kysymysten ja
vastausten lähettäminen tapahtui sähköpostitse. Tämän lisäksi KH:n opettajakollegat vuosilta 1956–
1973 vastasivat heille erikseen laadittuihin kysymyksiin tyttärensä avustuksella sähköpostitse. KH:n
nuorempi sisar vastasi sisartaan ja heidän lapsuuttaan koskeviin kysymyksiin henkilökohtaisessa
haastattelussa. Vastaukset teemoiteltiin annettujen kysymysaiheiden mukaan.

Kirsti Harmaala toimi opettajana aikana, jolloin suomalainen yhteiskunta muuttui talonpoikai-
sesta maatalousyhteiskunnasta moderniksi teollisuusyhteiskunnaksi. Hän opiskeli opettajaksi aika-
na, jolloin ”koti, uskonto ja isänmaa” olivat vallalla olevia arvoja ja jolloin koulu nähtiin yhtenä
kansaa yhdistävistä voimista. KH tuli virkamiesperheestä, joka oli vahvasti uskonnollinen, mutta
samalla uskonnollisuuteensa nähden ajatuksiltaan varsin edistyksellinen.

Harmaalan entisten oppilaiden, opettajakollegoiden ja sisaren käsitykset KH:n kasvatuskäy-
tännöistä erosivat joiltakin osin toisistaan suuresti. Voidaan sanoa KH:n edustaneen ns. perinteisiä
pedagogeja, joiden näkemyksen mukaan yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä oli kulloinkin vallal-
la olleiden, yhteiskunnallisten arvojen siirtäminen oppilaalle. KH oli tiukka kurinpitäjä ja auktori-
teetti oppilaidensa silmissä. Hän arvosti erityisesti hyviä käytöstapoja ja rehellistä, hillittyä luon-
teenlaatua. Uskonnollisuus ei tullut KH:n opetuksessa korostetusti esiin ja hän edustikin Kiuruve-
den körttiläisessä yhteisössä uskovan ihmisen stereotyypistä poikkeavaa virkamiestä.

Avainsanat: kasvatusajattelu, kansakoulu, mallikansalaisuus, opettajuus, kasvatuskäytännöt
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1 JOHDANTO

Tutkimukseni lähtökohtana oli selvittää, millainen opettaja isoäitini Kirsti Harmaala (KH, 1913–

2004) entisten oppilaidensa mielestä oli. KH:n pitkästä, lähes 40 vuotta kestäneestä, opettajanuras-

ta päätin keskittyä tarkastelemaan hänen yhtäjaksoista toimintaansa Kiuruveden Rapakkojoen kou-

lussa vuosina 1956–1973.

KH kouluttautui alakansakoulunopettajaksi Tornion seminaarissa vuosina 1932–1934. Ym-

märtääkseni KH:n opettajuuden muotoutumiseen vaikuttaneita seikkoja katsoin tarpeelliseksi tu-

tustua tuolloin Tornion alakansakouluseminaarissa oppikirjoina käytössä olleisiin teoksiin: mitä ne

opettivat opettajakokelaille lapsesta, opettamisesta, kasvatuksesta jne. Jotta ymmärtäisin, mistä

1930-luvun alun seminaarissa käytettyjen oppikirjojen kasvatusajatukset kumpusivat, oli syytä

aloittaa kasvatusajattelun historiaan tutustuminen vielä aikaisemmista ajoista.

Suomalaisen yhteiskunnan historiaan tarkemmin perehdyttyäni ja kasvatushistorian teoksiin

tutustuttuani ymmärsin itsenäistymisen ajan ja erityisesti sisällissodan olleen merkittävä murros-

kausi suomalaisen yhteiskunnan yhteisten arvojen ja kasvatusajattelun kehityksessä. Tästä syystä

kartoitan tutkimuksessani kasvatusajattelua ja suomalaista yhteiskuntaa vuodesta 1918 lähtien aina

KH:n uran loppuvaiheisiin, 1960-luvun loppuun asti, uskoen, että uudet kasvatustieteelliset virta-

ukset saavuttivat myös jo opettajana toimineen KH:n paitsi omatoimisen opiskelun, myös muun

muassa Suomen Kansakoulunopettajain Liiton vuonna 1959 järjestämän täydennyskurssin kautta,

johon KH osallistui.

Tutkimukseni on historiallis-kvalitatiivinen, fenomenografinen narratiivien tutkimus.  Pyrin

selvittämään KH:n aikalaisten käsityksiä ja näkemyksiä KH:n soveltamista kasvatuskäytännöistä

hyväksikäyttäen KH:n entisten oppilaiden kirjoituksia, jotka he laativat lähettämieni kysymysten

pohjalta. Tavoittaakseni KH:n entisiä oppilaita laitoin ilmoituksen joulukuussa 2006 Kiuruvesi-

lehteen. Kysymyksiini vastasi kuusi KH:n entistä oppilasta, KH:n tytär, KH:n nuorempi sisar sekä

KH:n pitkäaikaiset opettajakollegat Kiuruveden Rapakkojoen koulusta.

Tutkimukseni teoriaosuudessa (luku 4) esittelen KH:n uran aikana vallalla olleita kasvatus-

näkemyksiä ja nostan esille erityisesti Martti H. Haavion ja Aukusti Salon, jotka vaikuttivat aika-

naan voimakkaasti suomalaiseen kasvatusajatteluun ja alakansakoulupedagogiikkaan. Luvussa 5.2
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käyn läpi suomalaiseen opettajankoulutukseen vuosikymmeniä vaikuttaneen Mikael Soinisen aja-

tuksia erityisesti opetuksen tehtävistä ja kurinpidosta. Luvusta 7 eteenpäin tutkimusraporttini käsit-

telee tarkemmin tutkimuksen kohdetta, kansakoulunopettaja Kirsti Harmaalaa, kyselyin ja haastat-

teluin koottuja näkemyksiä ja muistoja hänen koulutyössä soveltamistaan kasvatuskäytännöistä,

sekä näistä näkemyksistä vedettyjä johtopäätöksiä.
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2 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA JA
KASVATUSTIETEELLINEN AJATTELU
1920- JA 1930-LUVUILLA

2.1 Suomalainen yhteiskunta 1920- ja 1930-luvuilla

1920-0 ja 1930-luvut olivat Suomessa teollisen tuotannon ja yleisen elintason kasvun kautta. Yh-

teiskunta keskiluokkaistui ja vuoden 1921 oppivelvollisuuslain myötä kansakoululaitos laajeni,

kun myös keskiluokkaisten perheiden lapsista yhä suurempi osa aloitti koulunkäynnin. (Launonen

2000, 157; Rinne et al. 2002, 101.) Kansakoulu toimi lain mukaan joko täydellisenä tai supistettu-

na. Kansakoulussa oli kuusi luokkaa, joista kaksi ensimmäistä muodostivat alakansakoulun, neljä

seuraavaa yläkansakoulun. (Nurmi 1983, 112.) Koululaitos toimi vuonna 1917 itsenäistyneen ja

sisällissodan läpikäyneen Suomen kansallisen identiteetin vahvistajana sekä yhteisen arvojärjes-

telmän rakentajana (Launonen 2000, 158).

Talonpoikaiskulttuuri ja talonpoikainen elämä olivat 1920-luvun Suomessa vallitseva ihanne,

jonka katsottiin lujittavan kansallista yhtenäisyyttä ja taistelevan teollistuvan maailman rikkauden-

tavoittelua vastaan. 1930-luvun alun lama heikensi maaseudun sosiaalista ja henkistä perinnettä ja

johti Suomea modernimman yhteiskunnan suuntaan. Kuvitelmat kansan solidaarisuudesta murs-

kannut vuoden 1918 sisällissota oli yhä tuoreena mielessä ja tulevaa sukupolvea pyrittiinkin kas-

vattamaan valkoisen Suomen ideologisiin ihanteisiin, jotta kansan uusi kahtiajakautuminen vältet-

täisiin. Vasemmisto vastusti valkoisen Suomen arvojen ”syöttämistä” työväestölle ja oikeistoradi-

kaalit puolestaan eivät katsoneet oman suomalaiskansallisen ideologiansa pääsevän tarpeeksi esil-

le. Oikeistoradikaalit olivat huolissaan myös perinteisten arvojen katoamisesta sekä yhteiskunnan

maallistumisesta. Merkkejä ”punaisesta” ja ”valkoisesta” Suomesta oli siis yhä nähtävillä yhteisen

kansallistunteen tavoittelusta huolimatta. (Launonen 2000, 158–159.)

Sisällissodan jälkimainingit vaikuttivat vahvasti myös suomalaiseen opettajistoon. Osa opet-

tajista oli ollut sodassa punaisten, osa valkoisten puolella ja joissakin kunnissa punaisten puolella

olleet opettajat menettivät virkansa. Aatteellinen kasvatus, jonka perusajatuksina olivat koti, us-

konto ja isänmaa, oli kouluissa korostetusti esillä, mutta varsinaista maanpuolustuskasvatusta ei
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kuitenkaan sallittu. (Kuikka 2003, 40–41.) Opettajia pidettiin yleisesti porvariston edustajina ja

monet työläisperheiden vanhemmat kokivat, etteivät heidän lapsensa saaneet tasavertaista kohtelua

koulussa. Työväestö oli halukasta kouluttamaan lapsiaan, mutta he kokivat silloisen koululaitoksen

arvot vieraaksi omiinsa verrattuina. (Rantala 1997, 28.)

Kansakoulu ja kirkko olivat 1930-luvulla läheisessä suhteessa toisiinsa. Vuoden 1923 us-

konnonvapauslaista huolimatta uskonnonopetus säilyi koulussa oppiaineena ja sitä pyrittiin jopa

lisäämään eräiden poliittisten tahojen toimesta. Kirkko ja koulu kävivät yhdessä taistelua ”voimis-

tuvaa jumalattomuutta ja vallattomuutta sekä yleensä kaikkia ajan heikkouksia vastaan”. (Launo-

nen 2000, 158–159.)

2.2 Kasvatustieteellinen ajattelu Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla

1900-luvun alussa yhteiseksi tavoitteeksi monien maiden pedagogisissa suuntauksissa nousi entistä

oppilaskeskeisempi koulu. Ajatuksena oli kannustaa lapsia omatoimisuuteen, aktiivisuuteen ja so-

siaalisuuteen. (Launonen 2000, 161.) Aiemmin vallalla ollut herbartilaisen mallin mukainen opet-

tajajohtoinen työskentely, joka ei kannustanut oppilaita minkäänlaiseen aktiivisuuteen tai omatoi-

misuuteen, sai kritiikkiä osakseen myös Suomessa. Kriitikot halusivat ottaa opetuksen lähtökoh-

daksi lapsen yksilönä omine erityislaatuisuuksineen. Tätä uudistusliikettä kutsuttiin reformipeda-

gogiikaksi. Siitä on käytetty myös nimityksiä pragmatismi, progressiivinen pedagogiikka ja uuden

koulun liike. (Iisalo 1988, 170, 200.)

Reformipedagogisen näkemyksen mukaan opettajan tuli olla oppilaan itsenäisen työskente-

lyn ohjaaja, ei pelkkä tiedon välittäjä passiiviselle kuulijalle. Progressiivisen suuntauksen vaati-

mukset oppilaskeskeisemmän koulun aikaansaamiseksi olisivat vaatineet koululaitoksen organisaa-

tion muuttumista. 1900-luvun alkupuolen suomalaiset opettajat olivat yleisesti ottaen uudistusha-

luisia ja toteuttivat reformipedagogiikan mukaisia oppeja luokkahuoneessa, mutta koulun organi-

saatiossa tai sen ulkopuolella uudistukset eivät kuitenkaan voimakkaasti näkyneet. (Iisalo 1988,

232–233.)

Skinnari ja Syväoja (2007, 347) puhuvat reformipedagogista suuntausta kuvaillessaan ”uu-

desta koulusta”, jonka lähtökohtana oli ”oppilaan spontaanin harrastuksen virittäminen”. Koulu-

kasvatuksessa oppilaan toiminta nousi huomion keskipisteeksi (Launonen 2000, 167). Uusi koulu

erosi oppilaslähtöisyydessään herbartilaisesta, kaavamaisesta koulutyöskentelystä, jossa opettaja

ohjasi oppimistapahtumaa ja harrastuneisuus nähtiin työn lopputuloksena, ei sen lähtökohtana.

Yksilölliset työtavat ja ryhmätyö yleistyivät ja vaikka uutta koulua kritisoitiin alusta asti, se jätti

myös pysyviä käytänteitä suomalaiseen alakansakoulupedagogiikkaan. (Skinnari et al. 2007, 347.)
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Kasvatustieteellinen ajattelu siirtyi siis Suomessa maailmansotien välisenä aikana poispäin

herbartilaisesta ajattelusta kohti psykologian ja kokeellisen empiirisen tutkimuksen painottamista.

(Launonen 2000, 163.) Opetuksen ihanteen painopisteen siirtyessä opettajajohtoisuudesta oppilas-

keskeisempään suuntaan huomattiin, että opettajan tiedollisten taitojen rinnalle tarvittiin yhä pa-

rempaa oppilaantuntemusta ja -ymmärtämistä. Kasvatuksen ammattilaisten keskuudessa syntyi siis

tarve kasvatuspsykologiselle tiedolle. (Iisalo 1988, 204.)

Psykologia kasvattikin asemaansa pedagogiikan aputieteenä 1900-luvun alkupuolella. Tär-

keitä kasvatuspsykologian edustajia suomalaisen pedagogiikan kentällä olivat mm. Albert Lilius

(1873–1947) ja Karl Bruhn (1894–1978). (Skinnari et al. 2007, 352.) Ihminen alettiin nähdä olen-

tona, jonka persoonan määräävimpinä tekijöinä ovat luonnolliset tarpeet. Kasvatuksessa pyrittiin

vaikuttamaan lasten tahtoelämään ja toista maailmansotaa lähestyttäessä kasvatuksen tarkoituspe-

rät muuttuivat yhä isänmaallisemmiksi. Tärkeitä arvoja olivat kieltäymyksen, ponnistelun ja kestä-

vyyden rinnalla maanpuolustustahto, isänmaanrakkaus ja rohkeus. Opettajilla oli tärkeä osansa

”talvisodan hengen” luojina. (Launonen 2000, 170.)

Muita merkittäviä 1900-luvun alun vaikuttajia suomalaisen kasvatustieteen kentällä olivat

Liliuksen ja Bruhnin ohella Mikael Soininen (1860–1924), Aukusti Salo (1887–1951), J.A. Hollo

(1885–1967) sekä Kaarle Oksala (1873–1949). (Skinnari et al. 2007, 349–352.) Soinista ja Saloa

käsitellään tarkemmin luvuissa 4.4 ja 5.2.
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3 SUOMALAINEN YHTEISKUNTA
TOISESTA MAAILMANSODASTA 1960-
LUVULLE

Toisen maailmansodan jälkeinen aika aina 1970-luvun alkuun oli Länsi-Euroopassa hyvinvointi-

valtion rakentamisen aikaa. Suomalainen yhteiskunta kehittyi lyhyessä ajassa agraariyhteiskunnas-

ta moderniksi teollisuusyhteiskunnaksi, jossa moni tilallinen siirtyi palkkatyöhön maaseudulta

kaupunkiin. (Launonen 2000, 192–193.) Kansalaiskasvatus nousi tuolloin tärkeäksi puheenaiheek-

si Suomessa. Koulujärjestelmän uudistamisen tarpeesta oltiin yhtä mieltä, mutta muutoksen suunta

ja sisältö aiheuttivat erimielisyyttä. (Virtanen 2007, 567–568.)

3.1 Vaaran vuodet 1944–1948: opettajiin kohdistuvat puhdistuspyrkimykset

Vuosia 1944–1948 on nimitetty Suomessa ”vaaran vuosiksi”. Kansandemokraattinen kulttuuri- ja

koulutuspolitiikka vahvistui äärivasemmiston vallan kasvun seurauksena. (Launonen 2000, 194.)

Jatkosodan päättymisen jälkeen äärivasemmisto, lähinnä kansandemokraatit (SKDL), ryhtyi vaa-

timaan koululaitoksen puhdistamista ”fasistisesta ja pikkuporvarillisesta hengestä”. Se sai kanna-

tusta pyrkimyksiinsä sosiaalidemokraateilta ja muilta vasemmistolaisilta ryhmittymiltä ja opettajia

syytettiin yleisesti äärioikeistolaisiksi. Koululaitoksen demokratisoimista vaadittiin. Erityisesti

historianopetuksen uskottiin olevan vääristynyttä ja yksipuolista ja kouluhallitusta syytettiin kristil-

lis-isänmaallisen ja militaristishenkisen kasvatuksen suosimisesta. Vasemmiston edustajien huo-

mio kiinnittyi erityisesti kansakouluun, joka jäi monelle työväen luokan lapselle ainoaksi opinah-

joksi. (Rantala 1997, 63–64.)

Vuosina 1944–1945 Suomi-Neuvostoliitto-Seura (SNS) vaati koulujen puhdistamista kansal-

liskiihkoilijoista sekä oppikirjoista ja opettajista, jotka halvensivat Neuvostoliittoa ja sen kansalai-

sia. Eräissä kunnissa opettajia vaadittiin viran menettämisen uhalla osallistumaan koulun ulkopuo-

liseen valistustyöhön ”ajan vaatimalla tavalla eikä vanhan ajan taantumuksellisessa hengessä”.

Kouluhallitus ja kansakouluntarkastajat joutuivat käsittelemään lukuisia kanteluita, jotka kohdis-

tuivat paitsi yksittäisiin opettajiin, myös SNS:n toimintaan. (Rantala 1997, 75–77.)
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Erilaisia opettajiin kohdistuneita poliittisia puhdistuspyrkimyksiä esiintyi toisen maailman-

sodan jälkeen aina vuoteen 1948 asti. Osa niistä organisoitui joukkoliikkeiksi, osa toimijoista toimi

niiden ulkopuolella ”uuden suunnan etuja” ajatellen. Opettajia ilmiannettiin erityisesti maalaiskun-

nissa, joissa opettaja oli merkittävämmässä asemassa kuin kaupungeissa. Ilmiannot kohdistuivat

usein yli 50-vuotiaisiin opettajiin, mikä omalta osaltaan vahvistaa käsityksiä siitä, että ilmiantojen

taustalla olivat poliittiset syyt ja vanhat, sisällissodan aikaiset kaunat. (Rantala 1997, 249, 257.)

3.2 1960-luvun kulttuurinen murros

1960-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui voimakas kulttuurinen murros, joka kyseen-

alaisti perinteiset käsitykset kirkosta, sukupuolimoraalista, kansainvälisyydestä ja yksiarvoisuudes-

ta yhteiskunnan voimavarana. Joukkoviestinnän lisääntyminen ja sitä kautta kansainvälisen viihde-

teollisuuden vaikutukset mursivat omalta osaltaan Suomen kansallisen yleiskulttuurin merkitystä ja

asemaa. (Rantala 1997, 194–194.)

Toisen maailmansodan jälkeen suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen nousi tärkeäksi yh-

teiseksi tavoitteeksi. Samalla kasvatuksen tavoitteet siirtyivät moraalisesta yhdenmukaisuudesta

sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteena oli tasa-arvoinen ja kansanvaltainen

hyvinvointivaltio. Yhtenä tärkeänä arvona nähtiin yksilön persoonallinen ja henkinen vapaus. Toi-

saalta poliittiset tahot määrittivät vahvasti käsityksiä hyvästä elämästä. YK:n ihmisoikeuksien ju-

listus toimi arvokasvatuksen taustalla ja uskonnon asema mallikansalaisen määrittäjänä heikkeni.

(Launonen 2000, 301–302.) Samalla ns. kutsumusopettajaideaali sai rinnalleen esiintymistaidon ja

koulumenestyksen painotukset (Rinne 1986, 208).

Vielä vuonna 1940 noin 64 % väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Suomalainen

yhteiskunta muuttui kuitenkin hyvin nopeasti, noin kolmessa vuosikymmenessä, maatalousyhteis-

kunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Vuonna 1970 maa- ja metsätalous työllisti enää noin

20 % väestöstä. (Iisalo 1988, 242–243.) 1940-luvulta alkanut yhteiskunnallinen murros agraariyh-

teiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi aiheutti osaltaan sen, että kristillinen yhtenäiskulttuuri ”koti,

uskonto ja isänmaa” -arvoineen joutui väistymään moniarvoisuuden tieltä. Tämä loi monille juu-

rettomuuden tunnetta ja aiheutti rikollisuuden ja sosiaalisten ongelmien lisääntymistä. (Launonen

2000, 192–193.)
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4 KASVATUSTIETEELLINEN AJATTELU
SUOMESSA TOISESTA
MAAILMANSODASTA 1960-LUVULLE

4.1 Koskenniemen ”Kansakoulun opetusoppi”

Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean sihteerinä toiminut Matti Koskenniemi (1908–2001)

julkaisi vuonna 1944 opettajankoulutuksessa sittemmin käytetyn Kansakoulun opetusopin, jossa

hän irtautui tietoisesti herbartilaisesta ajattelusta mitä tuli opetukseen, opettajan asemaan ja lapsen

asemaan yhteisön jäsenenä. Hän painotti uskoa lapsen omiin kehitysedellytyksiin ja hyväksyi ope-

tuksen perustaksi lapsen tarpeet ja reformipedagogiikalle tyypillisen lapsikeskeisyyden. Kosken-

niemen syrjäytti Kansakoulun opetusoppi -teoksellaan Mikael Soinisen (1860–1924) vuosisadan

alusta asti jatkuneen valtakauden suomalaisessa opettajankoulutuksessa. (Launonen 2000, 196–

197.) Soinisen kasvatusoppeja käsitellään tarkemmin luvussa 5.2.

Koskenniemen opetustopin mukaan kouluopetus ei rajoittunut ainoastaan koulun seinien si-

säpuolelle ja luokkatilanteissa tapahtuvaan tiedonvälitykseen vaan esimerkiksi vapaahetket ja juh-

lat olivat koulun tehtävää ajatellen aivan yhtä tärkeitä kuin oppitunnit. Hänen ajattelussaan opetta-

jan rooliksi nousi lapsen ohjaaminen ja auttaminen niin, että lapsi kehittyisi omien synnynnäisten

taipumustensa viitoittamaan suuntaan. Herbartilaisesta ajattelusta poiketen Koskenniemi näki lap-

sen, ei vain yksilönä, vaan yksilönä yhteisössä, koululuokassa. Hänen mukaansa koululuokka toimi

eräänlaisena pienoisyhteiskuntana, jossa toimiminen oli lapselle ”tärkeätä sosiaalista harjoitteluai-

kaa”. (Iisalo 1988, 237–238.)

4.2 Martti H. Haavio ja opettajan pedagoginen olemus

4.2.1 Haavion ”Opettajapersoonallisuus”

1940–1960-lukujen merkittävä vaikuttaja suomalaisen kasvatusajattelun kentällä oli Martti H.

Haavio (1897–1973), joka puolusti uskonnon asemaa siveellisen kasvatuksen lähtökohtana. Hänen
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mukaansa kouluelämän kantavina aatteina tuli olla Jumala ja kansa. Siveellisyys liittyi hänen mie-

lestään erottamattomasti kristinuskoon ja siveellisen kasvatuksen tavoitteena oli ohjata lasta kas-

vamaan siveelliseksi luonteeksi. (Launonen 2000, 198.)

Samassa hengessä Haavio tarkasteli myös hyvää opettajuutta teoksessaan Opettajaper-

soonallisuus vuodelta 1948. Teoksessa pohdittiin muun muassa opettajan peruskuvaa, opettajistos-

ta erotettavissa olevia opettajatyyppejä sekä opetusvuosien vaikutusta opettajaan. Kirjan alussa

Haavio tarkensi että ”opettajalla tarkoitamme henkilöä, joka koulussa tai sen luonteisessa toimin-

nassa järjestelmällisesti ohjaa oppilaiden kehitystä asettamansa ihanteen suuntaan” (Haavio 1948,

14.) Tarkasteltaessa teoksen sisällysluetteloa erityisesti otsikon ”Opettajan pedagoginen olemus”

alta, voidaan nähdä, mistä 15 ominaisuudesta opettajuus Haavion mukaan koostui:

1. Auktoriteetti ja kurinpitokyky

2. Oppilasyksilöllisyyden ymmärtäminen

3. Pedagoginen tahdikkuus

4. Tietoelämä

5. Esteettinen elämä

6. Pedagoginen rakkaus

7. Kärsivällisyys

8. Oikeamielisyys

9. Nöyryys

10. Aitous

11. Opettajantyö – kutsumustyö

12. Ilomielisyys

13. Velvollisuudentunto

14. Opettaja siveellisenä esikuvana

15. Omakohtaisen kristillisen uskon merkitys opettajalle

Nämä opettajan perusominaisuudet koettiin ideaalisina ja kilvoittelun arvoisina, koska ”jokaisen

todella hyvän opettajan on omistettava niitä enemmän tai vähemmän voidakseen menestyksellises-

ti suorittaa tehtävänsä” (Haavio 1948, 26). Seuraavissa luvuissa käydään Haavion painottamia hy-

vän opettajan ominaisuuksia tarkemmin läpi.
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4.2.2 Auktoriteetti ja suhde oppilaaseen

Haavio (1948) näki opettajan auktoriteetin henkisenä voimana, joka opettajasta ”säteili koululuok-

kaan” ja jonka avulla hän johti ryhmää. Auktoriteetti voi olla sekä virallista että persoonallista.

Virallinen auktoriteetti muodostui Haavion mukaan opettajan aikuisuudesta ja virka-asemasta ja

persoonallinen auktoriteetti viittasi tiedolliseen ja taidolliseen kykeneväisyyteen sekä siveelliseen

olemukseen. Siveellisellä olemuksella Haavio tarkoitti tässä yhteydessä lähinnä oikeudenmukai-

suutta ja huolellisuutta, etenkin kun kyseessä olivat kaikkein pienimmät lapset. Onnistuneeseen

kurinpitoon tarvittiin Haavion mukaan siveellisten edellytysten lisäksi myös sielullisia edellytyk-

siä: opettajan tuli olla sielullisesti terve, hänen tuli pystyä jakamaan tarkkaavaisuutensa oppiainek-

sen ja oppilaiden välillä, hänellä tuli olla voimakas tahto ja hänen täytyi tuntea oppilaiden yksilöl-

liset ominaisuudet. Lisäksi opettajan tuli pitää huoli siitä, että opetus oli kiinnostavaa ja liikkui

oppilaiden käsityskyvyn tasolla. (Haavio 1948, 28–33.)

Jo 1940-luvulla oppilaiden yksilöllisten piirteiden tuntemista ja ymmärtämistä pidettiin tär-

keänä kasvattajan ominaisuutena. Opettajan oli tärkeä osata erottaa heikkolahjaiset ja tavanomaista

lahjakkaammat oppilaat toisistaan ja pyrittävä selvittämään se, mitä kustakin yksilöstä voisi suo-

tuisissa olosuhteissa kehittyä. Tavoitteena oli oikeanlaisella ohjauksella antaa lapsen kehittyä omi-

en, yksilöllisten rajojensa puitteissa mahdollisimman hyväksi. (Haavio 1948, 38–39.)

Oli tärkeää, että opettaja omasi kyvyn löytää ja valita jokaisessa tilanteessa tarkoituksenmu-

kainen menettelytapa. Tämä ”pedagoginen tahdikkuus” nähtiin Haavion (1948, 48–51) teoksessa

tietynlaisena ”sielullisena herkkätuntoisuutena”. Pedagogiseen tahdikkuuteen kuului paitsi kyky

luoda yleissilmäys kaikkiin tilanteeseen vaikuttaviin seikkoihin ja valitun reaktion vaihtoehtoisiin

seurauksiin, myös kyky pysyä rauhallisena. ”Affektin valtaan joutuminen –– ja sitä seuraava ’rä-

jähtäminen’ jotenkin varmasti riistää häneltä (opettajalta) tahdikkuusmahdollisuuden.”

4.2.3 Tietoelämä vs. esteettinen elämä

Haavion (1948, 56–60) mukaan hyvä opetustyö vaati tekijältään intellektuaalisessa mielessä pal-

jon. Vaikka 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla opettajien ja opettajaopiskelijoiden tiedollisissa

valmiuksissa oli eroja, tiedollisesti heikkoja yksilöitä ei Haavion mukaan ”hyvien opettajien” jou-

kossa ollut. Hän ei kuitenkaan toivonut, että opettajankoulutuksen tuloksena olisi ollut ”yksipuoli-

sen älyllistyneitä opettajia”, sillä teoreettisesti suuntautuneet tyypit jäivät Haavion mukaan helposti

oppilaille etäisiksi ja teoreetikko-opettaja edusti ”usein myös tuijottavaa tarkkaavaisuustyyppiä”,

joka ”vaikutti hajamieliseltä ja herätti hilpeyttä oppilaissaan”.
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1940-luvulla ei enää suvaittu pelkän muistinvaraisen tiedon opettamista kouluissa, vaan

opettajan tuli pyrkiä kasvattamaan oppilaistaan loogisesti ajattelevia ihmisiä. Kasvatustavoitteena

nähtiin ihminen, joka ei ainoastaan ajatellut vapaasti, vaan myös omilla aivoillaan. Sisällissodan

jälkeisen ”koti, uskonto ja isänmaa” -ajattelun tilalle oli tuolloin muodostumassa kasvatusajattelu,

jonka mukaan ihminen ”ei anna perinteiden eikä auktoriteettien, ei ennakkoluulojen eikä puolue-

mielen, ei tunteiden eikä persoonallisten toiveiden päästä samentamaan arvostelunsa asiallista

kirkkautta”. (Haavio 1948, 56.)

Esteettisen tekijän tärkeys ja hyödyllisyys opettajan persoonassa oli toisen maailmansodan

jälkeisessä Suomessa kiistanalainen seikka. Joidenkin mielestä esteettisyys oli opettajalle jopa hai-

tallinen ominaisuus kun taas toiset pitivät sitä välttämättömänä ominaisuutena opettajan työssä.

Esteettisyys nähtiin Haavion (1948) teoksessa intellektualismin ja materialismin vastapainoisena

voimana, elämän pääarvoille avautumisena, rikkaana suullisena esittämisenä, huumorintajuna ja

ilomielisyytenä.  Haavion mukaan opettaja, jolla on vahva esteettinen ymmärrys, kasvatti oppilaita

monipuolisemmin kuin esteettisesti ”köyhempi” kollegansa. Toisaalta ”yksipuolisesti esteettinen

tyyppi on sopimaton opettajaksi. Hän on todella kaunosielu ja liehuva päiväperhonen, jolta puuttuu

elämän vakavuuden tajunta, tarmokas työote ja määrätietoiset pedagogiset tavoitteet.” (Haavio

1948, 61–65.)

4.2.4 Pedagoginen rakkaus ja kärsivällisyys

Haavion (1948, 67–70) mukaan pedagoginen rakkaus tuli ilmi koulutyössä muun muassa kärsiväl-

lisyytenä ja luottavaisuutena. Pedagogisen rakkauden tavoittelu oli yksi kasvatustoiminnan tär-

keimmistä edellytyksistä ja antoi opettajan toiminnalle suuntaviivat. Pedagogisesta rakkaudesta

voitiin erottaa kaksi tekijää: luonnonomainen ja siveellinen tekijä. Luonnonomainen pedagoginen

rakkaus kumpusi opettajapersoonasta itsestään ja ilmeni kiintymyksenä kasvaviin lapsiin ja nuo-

riin, eräänlaisena luontaisena hoitoviettinä. Siveellinen pedagoginen rakkaus taas juonsi juurensa

velvollisuuden ja vastuun tunteeseen. Opettaja tunsi olevansa vastuussa oppilaasta ja katsoi pyrki-

myksekseen paitsi kasvattaa lapsi ”sellaiseksi olennoksi, jollaiseksi hänet siveellisesti katsoen on

tarkoitettu”, myös opettaa ja säilyttää arvoja tulevia sukupolvia ajatellen.

Hyvä opettaja pystyi Haavion (1948) ajatusten mukaan mahdollisimman hyvin säilyttämään

sielullisen tasapainotilansa tilanteesta riippumatta. Opettajan kärsimättömyys saattoi aiheuttaa kiu-

kunpurkauksia, ärtyisyyttä sekä harkitsemattomia rangaistuksia, jotka puolestaan huononsivat op-

pimisympäristöä huomattavasti. Kärsimättömyys saattoi aiheutua siitä, että oppilaiden käyttäyty-

minen ei vastannut opettajan odotuksia joko tiedollis-taidollisessa tai kurinpidollisessa mielessä:
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opettaja koki, että oppilaat eivät opi opetuksesta huolimatta tai oppilaat käyttäytyvät häiritsevästi

kurinpidosta huolimatta. Opettajan tulikin pyrkiä saavuttamaan asiallinen suhde sekä itseensä että

oppilaisiin. Kun opettajalla oli selkeä näkemys omasta persoonastaan ja omista kyvyistään, hän ei

myöskään vaatinut itseltään liikaa ja saattoi säilyttää malttinsa paremmin hankalissa tilanteissa.

(Haavio 1948, 74–77.)

4.2.5 Oikeamielisyys, nöyryys ja aitous

Haavio (1948) painotti hyvän opettajan ominaisuuksista puhuessaan myös oikeamielisyyttä. Tätä

ominaisuutta opettaja tarvitsi luodakseen luottamuksellisen suhteen oppilaan kanssa. Oikeamieli-

syydellä Haavio tarkoitti lähinnä oikeudenmukaisuutta arvioinnissa, rangaistuksissa ja yleisessä

suhtautumisessa oppilaisiin. Oli tärkeää, että opettaja pyrki antamaan oppilaalle arvosanan, joka

vastasi tämän todellisia taitoja suhteessa koko luokassa vallitsevaan tasoon. Toisaalta Haavio tie-

dosti, että heikkolahjaisen, mutta ahkeran oppilaan pitäisi saada tunnustusta työstään, kun taas lah-

jakasta, mutta laiskaa oppilasta pitäisi rangaista laiskuudestaan, koska hän olisi pystynyt parem-

paan. Rangaistusten antamisen suhteen tärkeää ja oikeamielistä oli Haavion mukaan se, että ran-

gaistus oli ansionmukainen ja yhdenmukainen. Opettajan oli myös syytä pitää kiinni uhkauksistaan

ja lupauksistaan. Haavio kuitenkin totesi, että opettajan epäoikeudenmukaisuus saattoi useimmissa

tapauksissa olla tiedostamatonta ja että esim. oppilaan ulkonäkö tai hänen vanhempiensa asema

saattoi vaikuttaa tiedostamatta opettajan suhtautumiseen. Olikin hyvin tärkeää, että opettaja seurasi

omaa käyttäytymistään ja otti syytökset mahdollisesta epäoikeudenmukaisuudestaan vakavasti.

(Haavio 1948, 80–87.)

Haavion (1948) käsityksiin hyvän opettajan ominaisuuksista kuului myös nöyryys. Nöyryys

ilmeni omien rajoitusten myöntämisenä, oppilaiden kunnioittavana kohteluna, pyrkimyksenä oppia

muilta ja kehittyä työssään. Lisäksi nöyryys tuli ilmi kunnioittavana suhtautumisena kollegoita,

menneisyyden suuria henkilöitä ja arvoja sekä ennen kaikkea Jumalaa kohtaan. Oli tärkeää, että

opettaja kykeni myöntämään erehdyksensä, eikä tarpeettomasti nöyryyttänyt oppilaitaan. Poikke-

uksen muodostivat kuitenkin Haavion mukaan itserakkaat oppilaat. Opettajan tuli tiedostaa oma

vajavaisuutensa, eikä jatkuvasti kehua itseään. Nöyrä opettaja todella ajatteli, että ”Herran pelko

on viisauden alku”. (Haavio 1948, 88–89.)

Haavion (1948, 90–92) huolenaiheena oli, että nöyryys oli opettajistossa harvinainen hyve.

Hän arveli sen johtuvan opettajan luontaisesta auktoriteetista lasten edessä. Tämä asema oli omi-

aan kasvattamaan opettajan itsetietoisuutta ja erityisesti nuorten opettajien keskuudessa nöyryys oli

entistä harvinaisempaa, koska heillä oli mieli täynnä uutta teoreettista ja pedagogista viisautta, eikä
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kuitenkaan vielä kokemusta inhimillisen tietämisen rajoituksista. Haavio muistutti, että ”kiitolli-

suus on aina todellisen nöyryyden sisar”.

Opettajan aitoudella Haavio (1948) viittasi siihen, että opettaja vilpittömästi pyrki toteutta-

maan elämässään niitä arvoja, joita hän opetti oppilailleen ja joiden ”palveluksessa” hän opettajan

ominaisuudessa oli. Haavio rinnasti opettajan aitouden vaatimuksessa pappiin, koska molemmissa

ammateissa jouduttiin päivittäin kertomaan muille, millainen ihmisen tulisi olla ja toisaalta mo-

lempien ammattien edustajia seurattiin yhteisössään tarkasti myös vapaa-ajalla. Tärkeä seikka ai-

touden tavoittelussa oli omien puutteiden ja virheiden myöntäminen ja vilpitön pyrkimys olla sitä

mitä on. (Haavio 1948, 95–96.)

4.2.6 Opettajantyö – kutsumustyö

Haavio (1948) teki selvän eron viran ja kutsumuksen välille. Viran hoitaminen oli siihen lain mu-

kaan kuuluvien tehtävien suorittamista kun taas kutsumus oli opettajan sisäinen, henkilökohtainen

suhde virkaansa. Ihanteellista Haavion mukaan oli, jos opettaja pystyi muuttamaan virkansa kut-

sumuksekseen. Kutsumukseksi voitiin siis kutsua opettajantyötä silloin, kun se tuntui opettajasta

itsestään arvokkaalta ja opettaja halusi tehdä parhaansa virkansa täyttääkseen. Haavion mukaan

vain harva koki ”kutsumuselämyksensä” ennen alalle pyrkimistään ja näin ollen suurin osa opetta-

januran valinneista joutui sille olosuhteiden pakosta, jonkin toimeentulon saadakseen tai havitel-

lessaan kunnioitettua asemaa. Moni opiskelija kuitenkin koki kutsumuselämyksen opettajanvalmis-

tuslaitoksessa. (Haavio 1948, 99–101.)

Kutsumustietoisuutta vahvisti Haavion (1948) mukaan opettajan omakohtainen kristillinen

usko. Se antoi lisäksi pedagogiselle rakkaudelle ”siveellisen panoksen”, jolloin opettaja kohdisti

rakkautensa kaikkiin oppilaisiin, ansaitsivat nämä sen tai eivät. Kristillisyys auttoi opettajaa määrä-

tietoisesti pitämään oman kasvatuslinjansa sekä antoi opettajalle ”Raamatun mukaisen näkemyk-

sen ihmislapsen perusluontoon”. Omakohtainen kristillinen usko auttoi opettajaa myös jaksamaan

työssään. (Haavio 1948, 132–138.)

4.2.7 Muut tavoiteltavat hyveet

Haavio (1948) piti yhtenä hyvän opettajan luonteenpiirteenä ilomielisyyttä. Ilomielisyys oli lähei-

sessä yhteydessä opettajan kutsumukseen. Se paitsi loi hyvän oppimisilmapiirin, myös lisäsi opet-

tajan työvoimia. Ilomielisyys tuli imi erityisen selvästi opetustilanteissa huumorina ja vitseinä.

Haavio kuitenkin varoitti liiallisesta vitsailusta, joka saattoi heikentää oppilaiden kunnioitusta
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opettajaa kohtaan. Myös iva ja ironia harkiten käytettyinä olivat Haavion mielestä paikallaan eri-

tyisesti ylimielisten ja laiskojen oppilaiden tapauksessa. Hän kuitenkin tiedosti, että opettajakin oli

inhimillinen olento, jonka oman elämän vaikeudet väistämättä vaikuttivat ajoittain mielialaan. Oli

tärkeää, ettei opettaja tuonut omia murheitaan oppilaiden tietoisuuteen, eikä odottanut heidän

osanottoaan omiin suruihinsa. (Haavio 1948, 109–112.)

Velvollisuudentunnon Haavio (1948) nosti myös opettajantyössä tavoiteltavaksi hyveeksi.

Oli olemassa opettajia, jotka lahjakkuutensa ansiosta saivat oppimistilanteista korkealaatuisia, mut-

ta jotka laiminlöivät muut velvollisuutensa ja sen vuoksi herättivät negatiivista huomiota oppilais-

saan. Toisaalta opillisesti vaatimattomampi opettaja saattoi saavuttaa kunnioitusta huolellisuudel-

laan ja luotettavuudellaan. Opettajan virka-ajan ulkopuoliset velvollisuudet herättivät kiivasta kes-

kustelua 1940-luvulla, kun pohdittiin, kuinka paljon opettajan tulisi osallistua yhteiskunnalliseen,

taloudelliseen ja poliittiseen elämään varsinaisen pedagogisen työnsä lisäksi. ”Laajuussuuntaisesti”

ahkeralla, virka-ajan ulkopuolella sosiaalisesti aktiivisella opettajalla ei Haavion (1948, 119) mu-

kaan ollut juurikaan omaa aikaa. Toisaalta ”syvyyssuuntaisesti” ahkera opettaja ei välttämättä ollut

yhtä toimelias kuin kollegansa, mutta se minkä hän teki, hän teki kunnolla ja huolellisesti. Haavio

katsoi, että harvoin opettajassa yhdistyivät laajuus- ja syvyyssuuntaiset ahkeruuden taipumukset.

(Haavio 1948, 114–119.)

Haavio (1948) nosti yhdeksi hyvän opettajan kriteeriksi tiettyjen, esimerkillisten hyveiden

omaamisen. Näitä olivat oikeamielisyys, totuudellisuus, rakkaus ja nöyryys. Haavion mukaan yh-

teiskunnasta puuttui ”esikuvaksi kelpaavia puhtaita, siveellisiä luonteita”. Kuitenkin opettajilta

vaadittiin tuolloin oppilaiden esikuvana olemista jopa siinä määrin, että etenkin nuori opettaja saat-

toi tavoitella epäaitoa olotilaa, eikä pystynyt olemaan oma itsensä. Haavio ei kuitenkaan kehotta-

nut opettajaa pyrkimään suoraan kasvavien oppilaidensa esikuvaksi, koska lasten ja nuorten tuli

saada itse valita esikuvansa, mutta opettaja oli kuitenkin vastuussa omasta aidosta pyrkimykses-

tään edellä mainittujen hyveiden omaamiseen, jotta oppilaat saattoivat noudattaa opettajaltaan

saamaansa esimerkkiä. (Haavio 1948, 123–130.)

4.3 Opettajan didaktinen kyvykkyys

Edellä (luvuissa 4.2.2–4.2.7) käsiteltyjen pedagogisten piirteiden lisäksi opettajalla tuli Haavion

(1948) mukaan olla tietynlaista didaktista kyvykkyyttä. Hänen tuli hallita sekä teoreettiset aineet

(tiedollinen hallinta) että käytännölliset eli harjoitusaineet (teknillinen taitaminen). Kansakoulun-

opettajalta ei tosin ns. yleisopettajana voitu vaatia kaikkien opetettavien aineiden perusteellista
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hallintaa varsinkin kun kansakoulussa tärkeällä sijalla oli didaktisen puolen ohella kasvatukselli-

nen puoli. (Haavio 1948, 139.)

Haavion (1948) sanojen mukaan hyvän opettajan ”tulisi myös (aineenhallinnan lisäksi) olla

niiden arvojen valtaama, joita aine edustaa”, ts. opettajan tuli itse harrastaa ainetta ja olla siitä in-

nostunut. Tämä oli Haavion mielestä erityisen tärkeää uskonnon, historian ja kirjallisuuden opetta-

jien kohdalla. Kansakoulunopettajien ”yleisopettajan” rooli koettiin siitäkin syystä vaikeaksi, että

harvalla ihmisellä voi olla harrastuneisuutta niin moneen aineeseen kuin kansakoulunopettajan

opetettavien aineiden listalla oli. Toisaalta tätäkin problematiikkaa lievensi se seikka, että kansa-

koulunopettajien työssä huomionarvoisin seikka oli kuitenkin kasvatus. (Haavio 1948, 140–141.)

Aineenhallinnan ja harrastuneisuuden lisäksi tärkeä didaktinen ominaisuus oli Haavion

(1948) mukaan hyvä esitystaito. Se käsitti humanistisissa aineissa kyvyn löytää opetettavista asi-

oista olennaiset seikat, yhdistää ne kokonaisuuksiksi ja esittää ne oppilaille persoonallisella tavalla.

Matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa puolestaan tärkeää oli kyetä muodostamaan ja yhdiste-

lemään käsitteitä loogisesti ja tekemään päätelmiä niiden pohjalta. Harjoitusaineiden opettamisessa

(taide- ja käytännöllis-teknilliset aineet, kuten laulu, piirustus, käsityöt, kotitalous jne.) tärkeintä

oli se, että opettaja osasi itse näyttää, miten tehtävät tulee suorittaa. (Haavio 1948, 142–143.)

Kolmas Haavion (1948) mainitsema didaktinen ominaisuus opettajan työssä oli kyky johtaa

luokkaa. Tämä vaati paitsi kurinpidollista ja esitysteknillistä kyvykkyyttä, myös taitoa opettaa niin,

että opettajan ja oppilaan välillä vallitsi jatkuva kosketus. Luokan johtamiskyky oli Haavion käsi-

tyksen mukaan synnynnäinen kyky, joka ”ratkaisevimmin erottaa tehdyn opettajan todellisesta

syntyneestä, armoitetusta opettajasta.” (Haavio 1948, 144.) Haavion mielestä luokan johtamiskyky

ei siis ollut jotain, jota voi oppia, vaan se oli synnynnäinen lahja, jota kaikilla opettajilla ei välttä-

mättä ollut.

4.4 Aukusti Salon näkemyksiä kasvatuksesta ja hyvän opettajan ominai-
suuksista

Haavion ohella eräs 1900-luvun alun merkittävimmistä suomalaisen kasvatustieteen ja erityisesti

alakansakoulupedagogiikan vaikuttajista oli Aukusti Salo (1887–1951), joka toimi vuosina 1919–

1947 Hämeenlinnan alakansakouluseminaarin johtajana ja teki tänä aikana merkittävän työn suo-

malaisen alakansakoulun kehittämisen hyväksi. Salo kirjoitti useita oppikirjoja alakansakoululaisil-

le sekä lukuisia teoksia lasten kasvattajille – opettajille ja vanhemmille. Hänen 1920-luvulla julkai-

semiaan ajatuksia opiskeltiin suomalaisissa opettajankoulutuslaitoksissa aina 1950-luvulle asti.

Salon viimeiseksi teokseksi jäi Johdatus yleiseen kasvatusoppiin, joka julkaistiin vuonna 1952,
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vuosi hänen kuolemansa jälkeen. (Salo 1952, Karl Bruhnin esipuhe, 5–9.) Salon aikanaan laatimaa

opetussuunnitelmaa toteutettiin lukuisissa kansakouluissa, mikä tarkoitti luvussa 2.2 esiteltyjen

reformipedagogisten ajatusten laajaa toteutumista suomalaisissa kouluissa. (Iisalo 1988, 236.)

Salon Alakansakoulun opetusoppi I vuodelta 1926 määritti koulun ensisijaiseksi tehtäväksi

lapsen kasvatuksen. Kasvatus tuli koulussa ilmi näkyvästi opetuksena, opetus oli siis osa kasvatus-

ta. Salo lainasi Herbartia sanoen: ”Minä en tunnusta mitään opetusta, joka ei kasvata.” (Salo 1926,

7.) Teoksessa painotettiin opettajan esimerkillistä roolia yhteisössään. Esimerkillinen käytös oli

tärkeämpää ja vaikuttavampaa kuin se, mitä oppilaille sanoi: ”—missä ikänä hän liikkuukin, hän

on kansansa opettaja ja sellaisena häneltä odotetaankin, ja ollaan oikeutettuja odottamaan esimer-

kiksi kelpaavaa siveellistä ryhtiä”. Opettaja oli siis opettaja myös virka-ajan ulkopuolella. Hyvä

opettaja tunsi vetoa kasvatustyöhön ja rakasti lapsia. ”Ilolla ja vaivojaan säästämättä hän tekee

työtä lasten kanssa ja heidän hyväkseen, eikä päiväpalkkalaisena laske työtuntien ja -minuuttien

lukua.” (Salo 1926, 156–157.) Salo kehotti opettajia osallistumaan ympäristön elämään ja kotien

harrastuksiin. Maaseudulla opettajina olevien mieli saattoi synkistyä kun heillä ei ollut tilaisuuksia

vaihtaa ajatuksia harrastuksistaan ja työstään. Sen vuoksi opettajan oli itse aktivoiduttava ja osal-

listuttava yhteisönsä toimintaan, jottei hänen opetukseensa tullut vierasta tuntua. (Salo 1926, 158–

159.)

Opettajan virka-asema asetti tämän Salon (1952, 108–109) mukaan auktoriteetin ja johtajan

rooliin kouluyhteisössä. Viimeiseksi jääneessä kasvatusopissaan Salo totesi, että kasvatuksellisesti

tärkeämpi oli kuitenkin se arvovalta, joka opettajalla kehittyi persoonaan liittyvien ominaisuuksien

ansiosta. Salon mukaan lukuisissa kasvatustieteellisissä teoksissa oli lueteltu ihanneopettajan tun-

nusmerkkejä, mutta 1950-luvulla tiedostettiin jo, ettei minkäänlaista standardiopettajaa ollut ole-

massa.

Salon (1952, 109–110) mielestä opettajapersoonallisuuden taustalla oli aina yksilön luonne.

”Pedagogisessa toiminnassa ihminen vaikuttaa ihmiseen”. Yksilön luonne tuli ilmi hänen käytök-

sessään, mutta luonteen syvintä olemusta oli mahdotonta ymmärtää ja tutkia. Kasvatustieteilijät

tiedostivat, että oppilaat arvioivat opettajiaan sekä persoonallisuuden että opetuksen mukaan, mut-

ta persoonalla tuntui olevan suurempi vaikutus mielikuvien syntyyn kuin opetuksella. Salo luokit-

teli ”Amerikassa, Saksassa, Norjassa ja Suomessa suoritettujen joukkokyselyjen” tuloksien mu-

kaan opettajapersoonallisuuden ominaisuuksia seuraavasti: 1) elinvoimaisuus / hyvä terveys, 2)

ulkonäkö, ääni, pukeutuminen, 3) hyvä yleissivistys, 4) ammattitiedot ja -taidot, 5) pedagoginen

sivistys, 6) sisäinen kutsumus, 7) henkinen taso, 8) johtajan ominaisuudet, 9) kasvatettavan tunte-

minen ja rakkaus häntä kohtaan.
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Hyvä opettaja oli Salon (1952) esittelemien tutkimusten mukaan elinvoimainen ja terve sekä

ruumiillisesti että henkisesti. Miellyttävä ulkonäkö oli opettajalle myönteinen seikka. Lisäksi ”hy-

vän opettajan ääni on keskikorkea, hillitty ja kohtalaisen täyteläinen”. Opettajan vaatteiden tuli olla

puhtaat, mutta hyvä opettaja ei kuitenkaan pukeutunut liian muodinmukaisesti tai vanhanaikaisesti:

”hän ei saa silti olla muotinukke, yhtä vähän kuin hän saa yllään kantaa vanhoja museovaatteita-

kaan.” Hyvää yleissivistystä vaadittiin erityisesti ylempien luokkien opettajilta. Opettajan tuli pu-

hua kirjakieltä. Lisäksi hyvä opettaja hallitsi opettamansa aineet ja oli niistä innostunut. Pedagogi-

nen sivistys käsitti paitsi luonnolliset pedagogiset taipumukset – jolloin opettaja oli ”opettaja Ju-

malan armosta” – myös pedagogiikan ja sen aputieteiden opinnot, sekä jatkuvan opiskelun työn

ohessa. (Salo 1952, 110–115; Salo 1926, 160.)

Salo (1926) tähdensi, että opettajan vaikutus oppilaaseen oli suoraan verrannollinen siihen,

kuinka hyvin hän oppilaansa tunsi. Opettajan tuli olla kiinnostunut lapsista myös oppituntien ulko-

puolella, välituntisin, ”kotoisessa elämässä, leikissä ja työssä”. Oli myös tärkeää, että opettaja seu-

rasi jatkuvasti uusia lapsitutkimuksen saavutuksia ja tutustui uuteen kasvatusopilliseen kirjallisuu-

teen, sekä muuhun kirjallisuuteen, joka liittyi kasvatuksen kenttään. Liian laajalle ei kuitenkaan

opettajankaan kannattanut voimiaan hajottaa, koska ”keskittyminen on aina voimaa, keskityksen

puute heikkoutta”. (Salo 1926, 157–158.)

Hyvä opettaja oli Salon (1952) mukaan kutsumusopettaja. Hän antautui epäitsekkäästi vir-

kansa hoitamiseen ja omasi todellista harrastusta työhönsä. Oppilaat tunnistivat Salon mukaan ns.

leipäopettajan, joka hoiti virkansa hutiloiden ja olisi mieluummin luopunut työstään kokonaan.

Hyvän opettajan henkinen taso oli oppilaita kehittyneempi. Henkisen tason ominaisuudet olivat

moninaiset. Niitä olivat ”älykkyys, hyvä muisti, nopea käsityskyky, hyvä arvostelukyky, vilkas

mielikuvitus, neuvokkuus, improvisoimiskyky, ajatteluelämän selvyys, liukuva tarkkaavaisuus,

rikas tunne-elämä, tasainen luonne, oppineisuus, pyrkimys syvällisyyteen, selvyys, asiallisuus,

henkinen vireys, olevien olojen oikea ymmärtäminen, kyky herättää mielenkiintoa ja innostusta,

ennakkoluulottomuus, oma vakaumus, korkeat päämäärät, tosioloihin perustuva ihanteellisuus ja

optimismi sekä elämänmyönteisyys.” (Salo 1952, 115–6.) Kaikkein vaikuttavin tekijä opettajan

siveellisen persoonallisuuden muodostajana oli kuitenkin opettajan henkilökohtainen suhde Juma-

laan. Hyvä suhde Jumalaan kaunisti opettajan ”sisäiselämää” ja ilmeni hänen olemuksessaan,

teoissaan ja yleensä elämässään. (Salo 1926, 159–160.)

Hyvä opettaja omasi Salon (1952) mukaan myös johtajan ominaisuuksia, joilla hän viittasi

auktoriteettiin, joka johtui ihannetapauksessa luonteesta. Hyvän johtajan ominaisuuksia olivat mm.

ihmistuntemus, asiallisuus ja vastuuntunto. Lisäksi hyvä opettaja näki kasvatettavassaan ihmisen,

suhtautui ymmärtämyksellä oppilaiden pyrkimyksiin, heidän hyviin ja huonoihin puoliinsa ja oli
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kiinnostunut oppilaistaan, heidän iloistaan ja suruistaan. Hyvä kasvattaja kunnioitti lasta ja pyrki

luomaan luottamuksellisen ja välittävän suhteen heidän kanssaan. (Salo 1952, 117–119.)

Hyvä opettaja valmistautui Salon (1926) mukaan huolellisesti oppitunteihin, jotta sai jokai-

sessa opetustilanteessa lasten mielenkiinnon heräämään opetettavaan aineeseen. Opettaja ei saanut

kuvitella, että hallitsi aiheen opettamisen sen vuoksi, että oli opettanut saman asian moneen ker-

taan – tällöin oli vaarana opettaa asia ”konemaisesti”, ilman, että yritti löytää asiaan ja opetukseen-

sa uusia puolia. Salo painotti myös, miten tärkeää oli käydä ajoittain seuraamassa opettajakolle-

goiden opetusta. Sitä kautta opettaja sai sekä vinkkejä hyvästä opetuksesta että siitä, mitä opetuk-

sessa mahdollisesti tulisi välttää. (Salo 1926, 158–159.)

Salon (1926) mukaan lapsen tuli saada kehittyä vapaasti, mutta vapaus ei saanut tarkoittaa

mielivaltaisuutta. Kasvatuksen tarkoituksena oli kasvattaa lapsista heidän yksilölliset voimansa

huomioonottaen siveellisiä yhteiskunnan kansalaisia. (Salo 1926, 9.) Salo asetti kasvatuksen pää-

tavoitteeksi ”yhteiselämässä ja yhteiselämään mahdollisimman täydellisen persoonallisuuden

muodostaminen välittämällä kasvatettavalle kulttuurin luomaa arvojen maailmaa ja tekniikkaa sekä

siten kehittämällä hänen voimiaan”. Vaikka kasvatuksen tavoite oli siis saada aikaan mahdolli-

simman täydellinen persoonallisuus, oli kasvatuksen päämäärää kuitenkin loppujen lopuksi lajin

säilyminen. ”Yksilö on vain hetkellinen, mutta ihmislaji on pysyväinen siinä mielessä kuin ihmis-

silmä saattaa aikojen etäisyyksiä arvioida.” (Salo 1952, 181–183.)

4.5 Haavion ja Salon ajatusten yhtäläisyyksiä

Martti H. Haavion ja Aukusti Salon käsityksissä hyvän opettajan ominaisuuksista oli runsaasti yh-

täläisyyksiä. Molemmat painottivat sitä, miten tärkeää opettajan oli elää esimerkillisesti niiden

arvojen mukaan, joita hän opetti ja joiden ”palveluksessa” hän työskenteli. Tässä tavoitteessa opet-

tajaa auttoi sekä kutsumus että siihen läheisesti liittyvä henkilökohtainen suhde Jumalaan. Oma-

kohtainen usko Jumalaan auttoi sekä Haavion että Salon mukaan opettajaa jaksamaan työssään ja

pitämään oman kasvatuslinjansa.

Haavio ja Salo pitivät myös tärkeänä sitä, että opettaja hallitsi opettamansa aineet ja oli itse

niistä innostunut tai parhaassa tapauksessa itse harrasti niitä. He painottivat myös jatkuvan koulut-

tautumisen sekä opettajakollegoilta oppimisen tärkeyttä. Opettajan tuli olla myös aktiivinen yhtei-

sönsä jäsen ja olla kiinnostunut oppilaistaan yksilöinä, jotta voisi ohjata jokaista oppilasta niiden

ominaisuuksien mukaan, joita kullakin oppilaalla oli. Haavio ja Salo tunnistivat hyvän opettajan

ominaisuudeksi myös auktoriteetin, joka syntyi paitsi opettajan persoonallisten ominaisuuksien
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vaikutuksesta, myös tämän virka-aseman ja aikuisuuden myötä ja antoi opettajalle mahdollisuuden

toimia ryhmän johtajana.

4.6 Opettajan mallikansalaisuusideaalin muutos vuosien saatossa

Kansanopettajuuden mallikansalaisuusideaalin kutsumusluonne ja 1860-luvulla synnytetyt hyvän

opettajan ominaisuudet kokivat vain pieniä muutoksia vuosikymmenten aikana. Ne säilyivät lähes

muuttumattomina aina 1950-luvulle asti. (Rinne 1986, 208.) Rantalan (2004, 27) mukaan hallin-

nollis-poliittisten tekstien mukaan mallikansalaisen ominaisuuksia olivat uskollisuus, ahkeruus,

nuhteettomuus ja hurskaus. Pienemmissä yhteisöissä mallikansalaisen määritelmä oli kuitenkin

vielä tiukempi. Suomalainen kansakoulunopettaja toimi monella tavalla esimerkkinä omassa yhtei-

sössään ja näin ollen voidaan sanoa, että kansakoulunopettaja oli ihannetapauksessa ”mallikansa-

laisuuden ruumiillistuma”. Opettajuuteen ajoi kutsumus ja opettajan oletettiin olevan ”paikkakun-

tansa tarmokas ja kurinalainen mallikansalainen” (Värri 2001, 39).

Kansakoulunopettajalla oli siis vahva rooli yhteiskunnassa ja omassa yhteisössään. Heistä

otettiin mallia kaikessa ja opettajan oli erittäin tärkeää toimia aktiivisena yhteisön jäsenenä myös

koulun ulkopuolella. Kansankynttilät ”toivat valoa sivistykselliseen ja siveelliseen pimeyteen” ja

heidän tuli elää nuhteettomasti myös viranhoidon ulkopuolella. Opettajan mallikansalaisuuden

ideaali säilyi aina 1950-luvulle asti, jolloin nopea yhteiskunnallinen muutos muutti myös käsitystä

opettajuudesta kutsumusammattina. Uskollisuus, ahkeruus, nuhteettomuus ja hurskaus mallikansa-

laisen ominaisuuksina eivät olleet enää yhtä korostetusti esillä kuin aiemmin. Viran ulkopuoliseen

toimintaan ei kiinnitetty enää yhtä suurta huomiota kuin ennen. Opettajan tuli yhä elää nuhteetto-

masti, mutta vaatimukset aktiiviseen yhdistys- ja seuratoimintaan vähenivät. Opettajan oli helpom-

pi jakaa elämänsä työ- ja yksityiselämään. Vaikka arkielämässä opettajan mallikansalaisuusvaati-

mukset heikkenivät selvästi 1950-luvulta lähtien, virallisista teksteistä ne hävisivät vasta 1990-

luvulla. (Rantala 2004, 28–29.)
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5 TORNION
ALAKANSAKOULUSEMINAARI JA
OPPIAINEET VUOSINA 1932–1934

5.1 Oppiaineet Tornion alakansakouluseminaarissa

KH valmistui opettajaksi vuonna 1934 Tornion alakansakouluseminaarista. Se oli perustettu vuon-

na 1921 helpottamaan erityisesti Pohjois-Suomessa vallinnutta opettajapulaa. (Hyyrö 2006, 228.)

Vuosina 1932–1934 seminaarin oppiaineita olivat:

I I
I syyslukuk. kevätlukuk.

uskonto, siveysoppi ja uskontojen historia 3 3
sielu- kasvatus ja opetusoppi 4 4 6
suomenkieli 6 4
kotiseutuoppi 3 2
laskento ja mittausoppi 3 2
käsityöt ja työskentely 3 2
piirustus ja muovailu 3 2
kaunokirjoitus 1 1
laulu ja musiikkioppi 5 5 6
terveysoppi, voimistelu ja leikki 5 5 6
ylimääräiset käsityöt (3) (3)
kuuntelua harjoituskoulussa 6 6
opetusharjoituksia ja valmistumista niihin 12

Yhteensä viikkotunteja 36 36 36
(39) (39)

(Kertomus Tornion alakansakouluseminaarin toiminnasta lukuvuonna 1932–1933.)

Sielu-, kasvatus- ja opetusopin oppikirjoina käytettiin Tornion seminaarissa Aukusti Salon Kasva-

tusopillisen sielutieteen pääpiirteet –teosta, Mikael Soinisen Yleistä kasvatusoppia,  Salon Alakan-



25

sakoulun opetusoppeja I, II ja IV sekä J. Laurilan Kansakouluasiain käsikirjaa (Kertomus Tornion

alakansakouluseminaarin toiminnasta lukuvuonna 1932–1933). Näitä teoksia esitellään tarkemmin

luvuissa 5.2 ja 5.3.

KUVA 1. Tornion alakansakouluseminaarin I luokka, lukuvuosi 1932–1933

5.2 Salon ”Kasvatusopillisen sielutieteen pääpiirteet” ja Soinisen ”Yleinen
kasvatusoppi”

Salon mukaan sielutieteen tunteminen oli erityisen tärkeää opettajille, koska vaikka kasvatus liit-

tyikin paljolti kasvavan ruumiilliseen kehitykseen, oli opettajan vaikutus kasvavan henkiseen kehi-

tykseen kouluvuosien aikana huomattavasti suurempi. Kasvattajan oli välttämätöntä tiedostaa ul-

koisten voimien vaikutus kasvavaan lapseen. (Salo 1929b,15.) Erilaisten sielunelämän ilmiöiden

tunteminen oli opettajalle tärkeää, jotta tämä pystyisi yksilöllisesti kohtelemaan mahdollisesta

”henkilöllisestä sairaalloisuudesta” (heikkomielisyys, vimma, hysteria tms.) kärsivää lasta (Salo

1929b, 236). Mikael Soinisen (1860–1924) teos Yleinen kasvatusoppi, joka julkaistiin ensimmäi-

sen kerran jo vuonna 1895, käsitteli lähinnä hallintaa, opetusta ja ohjausta. Tavoitteena oli hyvien



26

tapojen opettaminen, oppilaan harrastuksen herättäminen sekä itsekasvatukseen totuttaminen, joka

tarkoitti käytännössä oman järjen käyttöä. (Nurmi 1983, 111.)

5.2.1 Opetuksen tehtävät Soinisen mukaan

Soinisen Yleisen kasvatusopin (1931, 70–71) mukaan opetus oli ensisijaisesti kasvatustoimi, joka

edisti tunteen ja sitä kautta oppimistahdon muodostumisen taustalla olevien mielteiden heräämistä.

Tiedon välitys oli yksi opetuksen tärkeimmistä tehtävistä, mutta jos kasvatuksen ja opetuksen

päämääränä pidettiin tiedon karttumisen lisäksi luonteen kehittymistä, opetus voitiin nähdä sijait-

sevan kasvatuksen keskustassa. Opetuksen tavoitteena oli siis herättää tunteita, jota ei kuitenkaan

pitänyt sekoittaa haaveelliseen, tunteelliseen opetukseen, joka kiinnitti huomiota epätodellisiin ja

saavuttamattomiin asioihin. ”Opetuksen tulee herättää iloista ja reipasta tunnetta, joka liittyy oppi-

laan omiin todellisiin olosuhteisiin, antaa häntä ympäröivälle maailmalle elon ja värin sekä innos-

tuttaa häntä toimimaan elämänsä todellisten tehtävien täyttämiseksi.” (Soininen 1931, 71.)

Soinisen (1931) mukaan ihmiselämän korkein tarkoitus oli kasvatuksellisesta näkökulmasta

siveellisyyden noudattaminen, itsensä hillitseminen ja lähimmäisen palveleminen. Tähän liittyen

nähtiin myös opettajan tehtävistä tärkeimpänä lasten kasvattaminen hyviksi, siveellistä elämää

eläviksi ihmisiksi. Siveellisyyteen läheisesti sidoksissa olevia, tärkeitä ihmisen sielussa vallitsevia

tunneryhmiä olivat myös uskonnolliset, taiteelliset (esteettiset) ja älyperäiset (intellektuaaliset)

tunteet. (Soininen 1931, 90–91.)

5.2.2 Hallinta eli kurinpito

Soinisen (1931) teoksessa erääksi kurinpidon tehtäväksi nimettiin kasvavan johtaminen silloin kun

hänellä itsellään ei ollut vielä tarvittavia resursseja itsensä hallitsemiseen ja riittävää käsitystä oi-

keanlaisen käyttäytymisen vaatimuksista. Paitsi, että kurinpito suojeli ja esti vahingollisia vaiku-

tuksia, sen avulla myös istutettiin hyviä tapoja ja tottumuksia lapseen. (Soininen 1931, 34–35.)

Kurinpidon selvimpinä muotoina voitiin nähdä käsky ja kielto sekä uhkailu tottelemattomuut-

ta seuraavalla rangaistuksella. Näiden keinojen riskinä oli kuitenkin se, että tottelemattomuus saa-

tiin aikaan rangaistuksen uhan aiheuttamalla pelolla, joka paitsi lisäsi kasvatettavan alttiutta pyrkiä

salaamaan paha tekonsa, myös vaikeutti kasvattajan ja kasvatettavan välistä suhdetta. Samalla kas-

vatuksen päämäärät saattoivat jäädä toteutumatta. (Soininen 1931, 36–37.)

Vaihtoehtoisina toimintatapoina Soinisen Yleinen kasvatusoppi (1931, 37) tarjosikin suoje-

lusta, jonka päämääränä oli pitää kasvatettavan ajatuspiiri niin puhtaana, ettei vahingollisia ja kas-
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vattajan tahdon vastaisia ajatuksia päässyt syntymään. Kasvattajan yhtenä tehtävänä oli siis pitää

kiusaukset kaukana kasvatettavasta. Toisaalta kasvatettavan omissa vieteissä piili ”siveellisen har-

hailun vaaroja”, joiden vuoksi kasvattajan täytyi suojeluksen lisäksi pyrkiä pitämään kasvatettavan

ajatukset mahdollisimman viattomissa asioissa, jolloin erilaiset viettelykset pysyivät hänen huomi-

onsa ulkopuolella. Tätä toimintaa kutsuttiin kasvatettavan toiminnassa eli askaroimisessa pitämi-

seksi.

Tavoittelemisen arvoista oli Soinisen (1931) mukaan lisäksi saavuttaa kasvatettavien kunni-

oitus ja kiintymys, jolloin oppilaille oli luontevaa totella opettajan käskyjä ja kieltoja ilman, että

tottelemista ohjasi lasten tuntema pelko opettajaa kohtaan. Myös tukemalla kasvatettavaa omalla

läsnäololla eli valvonnalla voitiin saada tottelevaisuutta aikaan. (Soininen 1931, 39–41.) Koska

Soinisen oppikirjan periaatteena oli hyvän tekeminen itsensä ja teon tuoman tyydytyksen vuoksi,

oli palkinto eli hyvän käytöksen palkitseminen ulkoisella edulla, jätetty hallinnan keinoista pois

(Soininen 1931, 43). Vasta silloin, jos mikään aiemmin mainituista keinoista ei tepsinyt, oli syytä

vedota pelon tunteeseen ja ottaa johdonmukaisesti uhkailu ja asianmukaiset rangaistukset käyttöön.

(Soininen 1931, 39–41.)

Ruumiillinen rangaistus poistettiin suomalaisesta koulusta lailla vuonna 1914, mutta monet

opettajat käyttivät ruumiillista kuritusta rankaisukeinona vielä 1930-luvulla, etenkin kun monet

lasten vanhemmista yhä hyväksyivät ruumiillisen kurituksen kurinpitokeinona (Rantala 2004, 31).

Myöskään Soinisen Yleinen Kasvatusoppi ei tuominnut ruumiillista rangaistusta. Soinisen mukaan

se oli ”mitä sopivin pelotuskeino; jos sitä säästäen käytetään, on se sekä vahingoton että pienem-

piin lapsiin nähden sangen vaikuttava”. Toisaalta sen yleinen vastustaminen täytyi tiedostaa ja hy-

väksyä. Etenkin kodin ulkopuolella tapahtuvan ruumiillisen rangaistuksen vastustaminen johtui

Soinisen mukaan mitä ilmeisimmin siitä, että käytännössä ruumiillisen rangaistuksen käyttäminen

”kohtuullisesti ja säästäen” oli osoittautunut erittäin vaikeaksi. Lupa tuottaa toiselle ruumiillista

kipua kokemusten mukaan suorastaan ”ärsyttää ihmisten vaistomaista kostonhalua”. Lisäksi ruu-

miillisen rangaistuksen katsottiin aiheuttavan kasvatettavassa vihaa ja katkeruutta kasvattajaansa

kohtaan niin, että pelon tunne syrjäytyi ja rangaistuksen päämäärä jäi täyttymättä. (Soininen 1931,

65–66.)

Ruumiillisen rangaistuksen vaihtoehtoina Soininen (1931, 66–67) tarjosikin vapauden rajoit-

tamista tai lakkauttamista. Lievimmillään tämä tapahtui jälki-istuntona (”jälkeenistuntona”), anka-

rimmillaan mm. karsserirangaistusten (ns. putka) muodossa. Ongelmana tällaisissa vapautta rajoit-

tavissa rangaistuksissa katsottiin kuitenkin olevan se, että pakollisen toimettomuuden aikana lap-

sella oli kiusaus ”harhailla ajatuksissaan vahingollisille aloille” viihdyttääkseen itseään. Toisaalta

myös täydellinen vapaudenriisto tuntui 1930-luvun kasvattajista jo liian ankaralta toimenpiteeltä.
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Tavanmukaisten rangaistusten – ruumiillisen rangaistuksen ja vapauden rajoittamisen – rin-

nalla Soininen (1931) mainitsi vaihtoehtona ns. luonnolliset rangaistukset, jotka olivat luonnollisia

seurauksia vääristä teoista. Jos lapsi esim. hukkasi tavaransa, hänen tuli ne itse etsiä ja jos hän oli

epärehellinen, hänelle ei uskottu erinäisiä luottamustehtäviä. (Soininen 1931, 67.) Tällaiset luon-

nolliset rangaistukset mukailivat ranskalaisen valistusfilosofin, Jean-Jacques Rousseaun ajatuksia

luonnonmukaisesta lastenkasvatuksesta, joiden mukaan kokemus oli lapsen paras opettaja. Lapsi

oppi tekojensa seurauksista ja samalla sisäisti oppimansa paremmin kuin jos opetus tuli ulkoapäin,

ilman käytännön kokemusta. (Rinne et al. 2002, 143.) Tärkeää oli kuitenkin, että seuraukset todella

olivat luonnollisia, eivätkä kasvattajan aikaansaamia (Soininen 1931, 68).

Joskus rangaistus voitiin toteuttaa pelkkänä ankarana nuhteena, jolloin kasvattajan täytyi

esittää sanansa tarvittavalla kovuudella tuottaakseen kasvatettavalle rangaistuksen vaatimaa kärsi-

mystä. Jos kasvattaja ilmaisi mielipahansa lempeällä tavalla, rangaistuksen päämäärä ei toteutunut,

koska mielipahan ilmaisu ei herättänyt pelkoa, vaan vetosi rakkauden ja kunnioituksen tunteisiin.

(Soininen 1931, 69.)

5.3 Aukusti Salo: Alakansakoulun opetusoppi I, II ja IV

Tornion alakansakouluseminaarin opetusopin oppikirjoina käytettiin luvussa 4.4 esitellyn Aukusti

Salon teoksia. Salo kehitti alakansakoulun pedagogiikkaa paitsi opetusoppaiden ja oppikirjojen

muodossa, myös tutkimustyönsä kautta. Salo perusti alakansakoulun opetussuunnitelmansa koko-

naisopetuksen periaatteelle, jonka mukaan koulussa opetettiin aihekokonaisuuksia, jotka kulkivat

eri oppiaineiden opetuksessa joko integroituna tai läpäisyperiaatteen mukaan. Salon Alakansakou-

lun opetussuunnitelman lähtökohtana olivat oppilaiden tarpeet ja lapsia ohjattiin omatoimisuuteen.

Valmiit opetuskokonaisuudet houkuttelivat kuitenkin opetuksen jäljentämiseen ja Salon alakoulu-

pedagogiikkaa kritisoitiin mm. asia- ja muoto-opetuksen tiukasta integroimisesta. (Skinnari et al.

2007, 348–349; Launonen 2000, 169.)

Alakansakoulun opetusoppi II –teoksessa Salo esitteli kasvatusoppineista Francis Baco Veru-

lamilaisen (k. 1626), Johan Amos Comeniuksen (k. 1670), Jean Jacques Rousseaun (k. 1778),

Friedrich Eberhard von Rochown (k. 1805) sekä Johann Heinrich Pestalozzin (k. 1827) kertoes-

saan, miten aistien ja havaintojen painotus oli tullut olennaiseksi osaksi ympäristöopetusta. Teos

käsitteli nimenomaan ympäristöopetusta: sen tehtäviä, käsiteltäviä asiakokonaisuuksia, opetusme-

netelmiä jne. Teos oli ajoittain hyvinkin seikkaperäinen ja ohjeistava: ”Sieni taulun puhdistamisvä-

lineenä ei ole oikein hyvä, siksi että se tahtoo koko taulupinnan jättää likaiseksi. Parasta on käyttää

kosteata räsyä, joka aina välituntisin hyvin pestään.” (Salo 1928, 5–9, 206.) Teoksessa oli jopa
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valmiita opetuskeskusteluja. Tällaiset valmiit opetuskokonaisuudethan saivat aikaan myös kritiik-

kiä osakseen (Skinnari et al. 2007, 348–349).

Alakansakoulun opetusoppi IV käsitteli äidinkielen opetusta alakansakoulussa. Teoksessa

esiteltiin opetuksen päämääriä, tutustuttiin lapsen kielen kehittymiseen sekä esiteltiin menetelmiä

puhumisen ja lukemisen opetukseen. (Salo 1929a)

5.4 Uskonnon- ja musiikinopetus sekä harrastustoiminta Tornion alakansa-
kouluseminaarissa

KH syntyi lestadiolaiseen perheeseen, mutta uskonto ei ollut kuitenkaan vahvasti läsnä perheen

arjessa KH:n lapsuusaikana.  KH:lla oli ns. kristilliset perusarvot ja uskonnon rooli vaihteli hänen

elämässään aikakaudesta riippuen. KH harrasti kuorolaulua ja johti itse useita kuoroja asuinpaik-

kakunnillaan. (Rönkkö 2007).

KH:n opiskeluaikana Tornion alakansakouluseminaarissa oli varsinaista uskonnonopetusta

(Uskonto, siveysoppi ja uskontojen historia) 36 viikkotunnista kolme aina toisen luokan kevääseen

asti. Lukuvuosina 1932–1934 Tornion alakansakouluseminaarissa toimi kristillinen yhdistys, joka

kokoontui lukuvuoden 1932–1933 aikana kolme ja lukuvuoden 1933–1934 aikana 14 kertaa.

(Kertomus Tornion alakansakouluseminaarin toiminnasta lukuvuonna 1932–1933 ja 1933–1934.)

Tornion alakansakouluseminaarissa toimi opettaja Emil Vakkilaisen johtama seminaarin

kuoro, joka esiintyi koulun juhlissa ja piti vuosittain kevätkonsertin. Laulu- ja musiikkioppi edusti

opinnoista 5–6 viikkotuntia kahden vuoden ajan. Lisäksi harjoitussoittoa oli joka päivä ½ tuntia ja

näytesoittoa 20 minuuttia viikossa jokaista oppilasta kohden. Laulutunneista käytettiin joka viikko

yksi tunti kuorolauluun. (Kertomus Tornion alakansakouluseminaarin toiminnasta lukuvuonna

1932–1933 ja 1933–1934.)

Alakansakouluseminaarissa toimi aktiivinen Toverikunta, johon kuuluivat kaikki seminaarin

oppilaat. Toverikunta järjesti paitsi kokouksia ja retkiä myös ohjelmallisia illanviettoja, ”joista

useimmat ovat vietetyt jonkin isänmaallisen juhlan merkeissä”. Toverikuntalaisten keskuuteen

perustettiin lukuvuoden 1932–1933 aikana uutena yhdistyksenä partiojärjestö ”Raketti”, jonka

toiminnassa myös KH oli mukana. (Kertomus Tornion alakansakouluseminaarin toiminnasta luku-

vuonna 1932–1933 ja 1933–1934.)
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KUVA 2. Tornion alakansakouluseminaarin II luokka, lukuvuosi 1933–1934
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA
TUTKIMUSNÄKÖKULMA

Tutkimustehtäväni on selvittää, millaiset olivat kansakoulunopettaja Kirsti Harmaalan (KH) kasva-

tuskäytännöt koulutyössä vuosina 1956–1973 aikalaistensa silmin.

Tutkimusnäkökulman voidaan sanoa olevan historiallis-kvalitatiivinen. Tutkimusotteeni on

fenomenografinen: tavoitteeni on selvittää KH:n aikalaisten käsityksiä ja näkemyksiä tämän sovel-

tamista kasvatuskäytännöistä. Tutkimukseni on aineistonsa puolesta lukijan katsantokannasta riip-

puen joko narratiivinen tai vaihtoehtoisesti narratiivien tutkimus: kertomukset toimivat tiedon vä-

littäjinä ja rakentajina.

6.1 Laadullinen tutkimus

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata todellista elämää. Laadullisessa

tutkimuksessa ovat aina läsnä arvolähtökohdat, jotka muovaavat sitä miten tutkija ymmärtää tutkit-

tavaa ilmiötä. Voidaan sanoa, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena ”löytää tai paljas-

taa tosiasioita” sen sijaan että yritettäisiin todentaa olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi et al.

2004, 152.) Laadullinen tutkimus sisältää jatkuvaa tulkintaa, joka alkaa jo aineistoa kerättäessä.

Tutkija tekee valtaosan ratkaisuistaan kieltä tulkiten ja epävarmuus siitä, miten hyvin elämää ja

toista ihmistä voi ymmärtää ja miten syvällistä tuo ymmärrys voi käytännössä olla, tekee kvalita-

tiivisesta tutkimuksesta erityisen haastavaa. (Kaikkonen 1999, 431–432.)

J.P.Roosin mukaan (Kujala 2006, 101) elämäkerta joko henkilön itsensä kirjoittamana tai

haastattelun kautta saatuna on ainoa tapa saada tutkimustietoa tavallisen ihmisen elämästä. Tässä

tapauksessa, kun tutkimustehtävänä on selvittää aikalaisten käsityksiä tutkittavan kasvatuskäytän-

nöistä, luonnollista on käyttää tutkimusmateriaalina entisten oppilaitten ja opettajakollegoiden kir-

joitettuja kertomuksia heidän kokemastaan todellisuudesta. Näitä kertomuksia kutsun narratiiveik-

si.
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6.2 Narratiivin käsite

Käsitteen narratiivi merkitys on varsin epäselvä. Yleisesti käsite kuitenkin liitetään tarinaan tai

tarinan kertomiseen. Etymologisesti narratiivin edeltäjäksi voidaan nähdä termi diegesis, jota käy-

tetään yleisesti kreikkalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa ja joka viittaa tapahtumien ja faktojen

yhteenvetoon. (Tolska 2002, 21.)

Englanninkielisessä kirjallisuudessa termiksi on vakiintunut substantiivi narrative, jonka

suomenkielisinä vastineina voidaan nähdä kontekstista riippuen sanoja narratiivi, tarina ja kerto-

mus. Narratiivinen tutkimus voidaan ymmärtää kertomuksen tuottamiseksi maailmasta tai kerto-

musten käyttämisenä tutkimuksen materiaalina. (Heikkinen 2001, 116.) Käsillä olevassa tutkimuk-

sessa kyse on jälkimmäisestä tilanteesta: tutkimani opettajan entisten oppilaiden kertomukset toi-

mivat materiaalina, joista pyrin muodostamaan kuvaa tuolloin vallinneesta todellisuudesta ja tutkit-

tavan käyttämistä kasvatusmenetelmistä niin kuin hänen aikalaisensa ne muistavat.

6.3 Fenomenografinen tutkimusote

Fenomenografisen tutkimusotteen päämääränä on selvittää ihmisten käsityksiä tutkittavasta ilmiös-

tä. Tutkimusnäkökulmia on kaksi: 1) ensimmäisen asteen tutkimusnäkökulma, joka pyrkii hahmot-

tamaan haastateltavien eri tavat ymmärtää tutkittavaa kohdetta ja 2) toisen asteen tutkimusnäkö-

kulma, jossa tutkija pyrkii luomaan tulkinnan siitä, millaiseksi tutkittavan kohteen merkitys muo-

dostuu, kun otetaan huomioon siitä esitetyt erilaiset käsitykset. Fenomenografisessa tutkimusot-

teessa aineistona käytetään yleensä laadullisia haastatteluaineistoja. Niistä nostetaan esiin eri ih-

misten esittämiä erilaisia käsityksiä tutkittavasta kohteesta. Fenomenografisessa tutkimusotteessa

on tärkeää ymmärtää myös tutkittavan kohteen konteksti eli taustamaailma, jossa kohde ”on ole-

massa”.  (Rissanen 2006.)

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään KH:n entisten oppilaiden ja opettajakollegojen käsi-

tyksiä KH:n koulutyössä käyttämistä kasvatusmenetelmistä. Tavoitteenani on esittää erilaisia nä-

kemyksiä mahdollisimman tasapuolisesti ja objektiivisesti ja tulkita näiden näkemysten pohjalta

sitä, millaisia kasvatusmenetelmiä KH koulutyössä käytti, minkälaiset arvot hänelle olivat tärkeitä,

oliko hän aikalaistensa mielestä ”hyvä opettaja” jne. Ymmärtääkseni kontekstin eli taustamaail-

man, jossa KH opettajana toimi, pyrin ensin ymmärtämään, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa ja

kasvatustieteen traditiossa hänen opiskelu- ja opettajanuransa aikana tapahtui.



33

Ihmisten kokemukset ovat aina sidottuja tilanteeseen ja asiayhteyteen (Rissanen 2006). Tä-

män vuoksi käsitykset KH:n kasvatusmenetelmistä ja erityisesti KH:n persoonaan liittyvistä sei-

koista ovat hyvinkin erilaisia. On myös mahdollista, että käsitykset poikkeavat suuresti myös tutki-

jan omista ennakkokäsityksistä.

6.4 Tutkimuksen toteutus

Kirsti Harmaala (KH) työskenteli pisimmän yhtäjaksoisen rupeaman Kiuruveden Rapakkojoen

koulussa vuodesta 1956 aina eläkkeelle jäämiseensä, vuoteen 1973 asti. Löytääkseni KH:n entisiä

oppilaita laitoin ilmoituksen joulukuussa 2006 Kiuruvesi-lehteen. Ilmoitukseen vastasi kuusi oppi-

lasta, jotka olivat olleet KH:n oppilaina vuosien 1958–1973 välisenä aikana. Haastattelut suoritet-

tiin sähköpostitse. Jokaiselle oppilaalle lähetettiin samanmuotoinen kyselylomake, jossa oleviin

kysymyksiin he vastasivat kirjallisesti. Yksi oppilaista kirjoitti lisäksi omatoimisesti muistojaan

KH:sta esseemuotoisesti.

Tämän lisäksi ilmoitus tavoitti KH:n pitkäaikaiset opettajakollegat ja ystävät, Helinä ja Timo

Pikkaraisen, jotka muistelivat KH:aa paitsi kysymysten pohjalta (liite 2), myös kysymysten ulko-

puolelta. Oppilaiden ja opettajakollegoiden lisäksi kysymyksiin vastasi kirjallisesti KH:n tytär,

joka paitsi oli itse KH:n oppilaana 1950 -luvun alussa, myös seurasi KH:n opetusta myöhemmin

ulkopuolelta.

Kysely (liite 1) lähetettiin tavoitetuille vastaajille sähköpostitse huhtikuussa 2007. Vastaajat

lähettivät osittain vapaamuotoiset, kysymysten ohjaamat kertomuksensa tutkijalle sähköpostitse.

KH:n nuoremman siskon, Lissun, haastattelu tapahtui henkilökohtaisella haastattelulla 6.2.2007

(liite 3), joka taltioitiin. KH:n opettajakollegoiden, Helinä ja Timo Pikkaraisen, vastaukset tallensi

kirjalliseen muotoon heidän tyttärensä. Kyselyn vastaukset on teemoiteltu kysymysten aihealuei-

den mukaan.
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7 KANSAKOULUNOPETTAJA KIRSTI
HARMAALAN HENKILÖHISTORIA

Kirsti Kaarina Harmaala o.s. Honkavuori (KH) syntyi 19.4.1913 Oulussa. Honkavuoren sisarusten

isä, Rieti Aleksanteri Honkavuori (1875–1938), toimi asemapäällikkönä Laurilan asemalla, Ke-

minmaan kunnan keskustaajamassa, jossa Oulun ja Tornion välisestä rautatiestä erkanee rataosuus

Rovaniemelle ja Kelloselkään. Rieti harrasti raamatun alkukieliä ja liittyi jo nuorena vanhempaan

lestadiolaiseen liikkeeseen. Hänellä oli aikanaan vahva rooli herätysliikkeen valistuneimpien maal-

likkopuhujien joukossa. Honkavuoren sisarusten ”ensimmäiseen sarjaan” syntyi kahdeksan lasta,

joista kaksi poikaa kuoli nuorena. Sisarusten äiti, Impi Aliina os. Himanka, kuoli vatsakalvontu-

lehdukseen vuonna 1920, Kirstin ollessa 7-vuotias. Sisarussarjan nuorin, Veikko, kuoli noin vuo-

den äidin jälkeen. (Heikinheimo 2001, 73; Rönkkö 2007.)

Isä meni naimisiin äitiä hoitaneen sairaanhoitajan, Anna Elvira os. Sirniön, ”mamman” kans-

sa vuonna 1922. Perheeseen syntyi kahdeksan sisarusta lisää. Mammalla oli jonkin verran vaike-

uksia Honkavuoren sisaruksista vanhimpien, myös KH:n kanssa. Joskus sananvaihto oli äitipuolen

ja tytärpuolten välillä ”ilkeää”. Perheen vanhemmat olivat lestadiolaisia, mutta uskonto ei ollut

kovin vahvasti läsnä perheen arjessa. (Heikinheimo 2001, 73 ; Rönkkö 2007.)

Sisarusten isä ei ollut erityisen ankara. Hän leikki paljon lasten kanssa; leikkeihin kuului

mm. Viimeinen pari uunista ulos, vinkki, piilosilla olo jne. Sisarukset myös uivat paljon läheisellä

järvellä. KH.n nuoremman siskon, Lissun, mukaan heillä oli hyvä lapsuus. Myös Kerttu-sisko

muisteli aikanaan isänsä olleen ”iloinen, leikkeihin osallistuva perheenisä sekä valoisa ja avara-

mielinen kristitty”. Rankaisukeinoina kotona käytettiin nurkkaan laittamista ja arestia. Myös tuk-

kapöllyä saattoi saada. Muunlaista ruumiillista kuritusta ei ainakaan Lissu muista käytetyn. (Va-

lanne 1979; Rönkkö 2007.)

KH oli Lissun mukaan sisartaan henkisesti ”varttuneempi” ja ”aikuisempi”, hän oli ”olevi-

naan iso tyttö”. Hän piti Lissusta huolta. KH harrasti lukemista ja luki usein vanhemmiltaan salaa

”aikuisten kirjoja” iltaisin. Myös perheen isä oli kielellisesti lahjakas ja kova lukemaan – hän luki

ulkomaisia romaaneja ja kehotti jopa lapsiaan lukemaan niitä ”kielitaidon kartuttamista varten”,
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vaikka romaanien lukemista ei lestadiolaiskodissa muutoin suopein silmin katsottukaan. (Valanne

1979, Rönkkö 2007.)

KH aloitti koulutiensä Laurilan kansakoulussa 9-vuotiaana ja kävi keskikoulun Kemissä.

Briitta Hongan (1993) haastattelun mukaan KH olisi halunnut mennä rautateille töihin isän ja sisa-

rustensa lailla, mutta VR otti tuolloin töihin vain ylioppilaita ja miehiä. KH haki opiskelemaan

Tornion alakansakouluseminaariin vuona 1932. Ammatinvalintaan vaikutti todennäköisesti paitsi

VR:n rekrytointipolitiikka, myös vanhemman siskon, Hilkan (Rantala 1909–1999) opiskelun aloit-

taminen Tornion seminaarissa vuotta aiemmin sekä Tornion läheisyys silloiseen kotipaikkaan näh-

den. Myös perheen taloudellinen tilanne rajoitti lasten opiskelumahdollisuuksia. Lisäksi perheen

jatkuva kasvu joudutti vanhempien sisarusten itsenäistymispyrkimyksiä ja todennäköisesti asiaan

vaikutti myös KH:n halu muuttaa lapsuuskodistaan pois. Lissu-siskon mukaan Kirsti katui myö-

hemmin, ettei ollut opiskellut ylioppilaaksi, joka olisi mahdollistanut myös pidemmälle etenevät

jatko-opinnot. (Honka 1993; Rönkkö 2007.)

KH aloitti opettajanuransa Kannonkoskella. Sota-aikana opettajilla oli työvelvollisuus ja

koulut toimivat sotilaiden koulutuskeskuksina. KH toimi Lottana ja työskenteli sotasairaalassa

vuosina 1939–1940. Samoihin aikoihin (v.1940) hän meni naimisiin Haapajärvellä tapaamansa

Johan Heribert Harmaalan kanssa (1912–1995), ja sai tämän kanssa kolme lasta. Hongan (1993)

haastattelusta käy ilmi, että sotasairaalassa saamiensa kokemusten innoittamana KH olisi halunnut

opiskella sairaanhoitajaksi, mutta ammatinvaihto olisi ollut liian vaikeaa perhetilanteen vuoksi ja

niin KH jatkoi omien sanojensa mukaan ”leipäopettajana” Haapajärvellä.

KH jäi yksinhuoltajaksi vuonna 1950, jolloin hän muutti lapsineen Ouluun ja toimi Made-

koskella opettajana vuoteen 1955 asti. Hän sai viran Kiuruvedeltä, Rapakkojoen koulusta vuonna

1955, mutta otti viran vastaan vasta syksyllä 1956 toimittuaan lukuvuoden ajan opettajana Oulai-

sissa. KH työskenteli Kiuruvedellä eläkkeellesiirtymiseensä, vuoteen 1973 asti.

Kirsti Harmaala asui vuosien 1973 ja 1993 välisenä aikana Oulussa ja Temmeksellä. Vuonna

1993 KH muutti Hämeenlinnaan ollakseen lähempänä tyttärensä ja siskonsa perheitä. Seuraavana

vuonna tie vei tyttären perässä Hämeenkoskelle, josta takaisin Hämeenlinnaan KH palasi vuonna

1998. KH harrasti eläkevuosinaan muun muassa kuorolaulua ja lukemista ja oli lisäksi innokas

ristikoiden ratkoja. Hän matkusti myös säännöllisin väliajoin Ruotsiin tapaamaan poikiaan ja näi-

den perheitä. Kirsti Harmaala kuoli Hämeenlinnassa 23.8.2004, 91-vuotiaana.
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KUVA 3. Luokkakuva Kiuruveden Rapakkojoen koulusta
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8 KIRSTI HARMAALA OPETTAJANA
AIKALAISTENSA SILMIN

8.1 KH:n käsitys ”hyvästä ihmisestä” ja ”mallioppilaasta”

Kysyttäessä KH:n entisten oppilaiden käsityksiä siitä, mikä oli KH:n käsitys ”hyvästä ihmisestä”

erityisesti hyvätapaisuus, rehellisyys ja nöyryys nousivat vastauksista esiin. ”Hyvää ihmistä” ku-

vailtiin myös monin muin sanoin, kuten suora, avoin, reilu, toiset huomioon ottava, ei kiusaa toi-

sia, tasapuolinen, kiltti, kuuliainen jne. Hyvä ihminen kunnioitti kuria ja järjestystä ja käyttäytyi

rauhallisesti ja kiihkottomasti.

”Mallioppilas” myötäili hyvän ihmisen kuvaa ja oli osaava, siisti, tottelevainen ja kiltti.

KH:n uran loppuvaiheessa, 1960- ja 1970-luvun vaihteessa, hänen oppilaanaan olleet mainitsivat

myös oppilaan taustan ja ”hyvän perheen” vaikuttaneen KH:n käsitykseen oppilaasta:

Heidän lukeneisuutensa teki heistä (opettajista) eittämättä parempia, ihmisiä joita
piti katsoa ylöspäin. Varallisuudella oli vaikutuksensa myös siihen kuuluiko ihmi-
nen hyviin, kodilla yleensä. – Koulutus ja virkamiesasema olivat yksi hyvän ihmi-
sen mittapuista. (1970-luvun alun oppilas)

Mallioppilas tuli ”hyvästä perheestä”. Kirsti ei ollut erityisen lempeä puutteelli-
sista oloista tulleille ja ehkä hieman yksinkertaisillekin, nykyisin erityisoppilaiksi
luokiteltaville koululaisille. (1970-luvun alun oppilas)

Myös eräs 1950- ja 1960-luvun taitteessa KH:n oppilaana ollut muisteli, että ”hitusen tuli esiin

ehkä tähän aikaan yleisestikin kuuluva suosikkijärjestelmä”. Hän ei kuitenkaan maininnut sen ol-

leen riippuvainen oppilaan kotitaustasta, vaan pikemminkin muisteli itse olleensa opettajan suosik-

ki vaatimattomasta taustastaan huolimatta:

Opettajahan kävi kotonamme aika monta kertaa. Tilanne oli jännittävä. Ehkäpä
sitä jännitti jopa äidin puolesta, osaakohan hän pitää vieraana hienoa opettajaa.
”Hienoa” siinä mielessä, että opettajan koti ja elämä oli vauraampaa kuin mei-
dän suhteellisen vaatimattoman, joskus hyvinkin taloudellisessa ja monessa muus-
sakin ahdingossa elävän maanviljelijäperheen elämä. (1960-luvun alun oppilas)
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1900-luvun alkupuolen mallikansalaisen hyveistä – uskollisuudesta, ahkeruudesta, nuhteettomuu-

desta ja hurskaudesta – KH tuntui painottavan siis erityisesti ahkeruutta ja nuhteettomuutta. Rei-

luuden suhteen KH ei kaikkien kyselyyn vastanneiden oppilaidensa mielestä toiminut itse esimer-

killisesti suhtautuessaan oppilaisiin eriarvoisesti oman suosikkijärjestelmänsä mukaan.

8.2 KH:lle tärkeät arvot

KH:lle tärkeitä arvoja olivat entisten oppilaiden käsitysten mukaan ahkeruus, rehellisyys ja isän-

maallisuus. Myös hyvät käytöstavat, oikeudenmukaisuus ja tottelevaisuus mainittiin vastauksissa.

Muutama entinen oppilas arvioi erikseen KH:n poliittista suuntautumista:

Näin aikuisen näkökulmasta hän oli ”kokoomuslainen”. (1970-luvun alun oppi-
las)

Jos puhutaan poliittisesta arvopohjasta, niin olettaisin että enemmän keskus-
oikeistolainen ja isänmaallinen. Vaikea olisi yhdistää mihinkään vasemman puo-
len suuntaukseen. (1960-luvun alun oppilas)

Opettajan edustamat arvot tulivat luonnollisesti esiin jokapäiväisessä koulutyössä ja opettajan aset-

tamissa vaatimuksissa erityisesti tottelevaisuuden, rehellisyyden ja ahkeruuden osalta. Kiinnosta-

vaa oli, että isänmaallisuuden maininneet oppilaat edustivat kolmea eri vuosikymmentä KH:n ural-

la – eräs 1970-luvun oppilas mainitsi jopa erikseen ”koti, uskonto ja isänmaa” -arvojen olleen tuon

ajan tärkeitä arvoja. Isänmaallisuus ja hengellisyys tulivat myös luonnostaan esille lastenlauluissa

ja koulukirjoissa. Eräs oppilaista muisteli, että vastatessa tuli käyttää kirjakieltä.

KH:n toiminnassa esiinnousseet arvot – ahkeruus, rehellisyys, isänmaallisuus, hyvät käytös-

tavat, oikeudenmukaisuus ja tottelevaisuus – myötäilivät 1900-luvun puolenvälin molemmin puo-

lin vallalla olleita arvoja. KH:n entisten kyselyyn vastanneiden oppilaiden näkemykset hänen ”oi-

keistolaisuudestaan” olivat myös linjassa erityisesti 1940-luvulla vallalla olleen yleisen käsityksen

mukaisen opettajien oikeistolaisuuden kanssa (kts. 3.1).

8.3 Hyvät käytöstavat KH:n luokassa

Hyviä käytöstapoja painotettiin KH:n luokassa voimakkaasti. Näitä olivat erityisesti tervehtiminen,

kiittäminen ja yleinen kohteliaisuus. Aikuista piti kunnioittaa, eikä häntä saanut keskeyttää. Opet-

tajaa ei saanut puhutella etunimeltä, vaan hän oli ”opettaja Harmaala”, ”opettaja Pikkarainen” jne.

Myös siisteys ja säästäväisyys olivat arvossaan. Hyviin käytöstapoihin kuului myös kaikkien ruo-

kien maistaminen, josta muutamalla oppilaalla on jäänyt ikäviä muistoja:
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Minulle tällainen ruoka olivat pinaattiohukaiset joista en pitänyt, se oli kauhun
päivä, kun ruokana oli pinaattiohukaisia, jos pyysi yhtä ohukaista, niitä sai pyyn-
nöstä huolimatta pinon lautaselleen. Opettaja itse annosteli ruoan jokaiselle.
(1970-luvun alun oppilas)

Omakohtainen kokemukseni on maksakastikkeen syöttämisestä, sanoin ruokaa ja-
ettaessa että en syö maksakastiketta tai että en halua maksapaloja. Hän annosteli
sitten melko suuren annoksen ja kun en syönyt, hän alkoi kovaan ääneen pakottaa
syömään. Lopulta söin muutaman palan ja oksensin lautaselleni, minkä jälkeen
minulle ei enää pakkosyötetty maksakastiketta, enkä sen kokemuksen jälkeen tänä
päivänäkään syö maksapihvejä tai kastikkeita -. (1970-luvun alun oppilas)

Lähes kaikki entiset oppilaat mainitsivat hyvin käytöstapojen olleen opettajalle tärkeitä. Tervehti-

mistä, kiittämistä ja anteeksi pyytämistä pidettiin välttämättöminä tapoina ja aikuinen nautti luon-

taista kunnioitusta paitsi luokkahuoneessa, myös sen ulkopuolella.

8.4 KH:n uskonnollisuus

Kysyttäessä, oliko KH entisten oppilaiden käsityksen mukaan uskonnollinen ihminen, yleisiä vas-

tauksia olivat ”ei niin, että asiaan olisi kiinnittänyt huomiota” ja ”oli, vaikka ei se mitenkään koros-

tetusti tullut esille”. Hänellä katsottiin kuitenkin olleen kristilliset perusarvot ja hänen oletettiin

suhtautuneen myönteisesti uskontoon, osallistuihan opettaja mm. seuroihin. KH:n uskonnollisuutta

arvioitiin paitsi käytännön, myös ulkoisen olemuksen perusteella:

Hän ”noudatti tapoja”, eli piti aamuhartaudet, luetutti kirkkovuoteen kuuluvat
kertomukset, mutta ei tehnyt niistä elämää suurempia asioita. Lisäksi hän meikka-
si, käytti kynsilakkaa ja oli tyylikäs pukeutuja, mikä ei ollut körttiläisessä yhtei-
sössä uskonnollisen ihmisen habitus. (1970-luvun alun oppilas)

KH ei liene ollut körttiläiseen ympäristöönsä nähden kovin uskonnollisen ihmisen maineessa. Sis-

kon käsityksen mukaan KH eli ”tietynlaista kristillistä elämää, tietty”, muttei ollut kuitenkaan tiu-

kasti uskonnollinen (Rönkkö 2007). KH:n ulkoinen olemus (pukeutuminen ja meikkaaminen) ja

aikaan nähden erikoinen elämäntilanne (yksinhuoltajuus) erottivat hänet uskonnollisen kansan-

kynttilän stereotyypistä. KH:n opetustyön kantavina aatteina eivät siis ainakaan aikalaisten mieles-

tä olleet näkyvästi Martti H. Haavion mainitsemat ”Jumala ja kansa” (kts. 4.2.1).

Vuonna 1959, kun KH osallistui Suomen Kansakoulunopettajain Liiton järjestämälle kurssil-

le saavuttaakseen kelpoisuuden yläkansakoulun opettajan virkaan, hän koki omien muistiin-

panojensa ja lähisukulaistensa muistojen mukaan jonkinlaisen uskonnollisen kriisin. Hän rukoili

Herralta mahdollisuutta jatkaa ”etsikkoaikaansa” ja kurssien jälkeen KH:n elämässä olikin vaihe,

jolloin hän ei muun muassa käyttänyt meikkiä lainkaan. Radikaalein vaihe meni kuitenkin ohi,
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minkä voi päätellä esimerkiksi 1970-luvun alussa KH:n oppilaana olleen aiemmin siteeratuista

muistoista, joihin liittyi juuri opettajan huoliteltu ulkonäkö meikkeineen ja tyylikkäine vaatteineen.

8.5 KH:n käyttämät opetusmetodit

KH:n käyttämistä opetusmetodeista kysyttäessä opettajakollegat muistelivat KH:n olleen ”erittäin

taitava sitomaan opetuksen leikkiin ja valjastamaan mielikuvituksen oppimisprosessiin”. Hän ei

myöskään ollut tapojensa orja, vaan oli aina valmis kokeilemaan uusia menetelmiä ja materiaaleja

opetuksessaan.

Kyselyyn vastanneet entiset oppilaat muistavat KH:n opetuksen olleen varsin opettajajoh-

toista. Liitutaulu oli keskeinen työväline ja asioita opittiin jäljentämällä opettajan mallista, kuoro-

lausuntana ja ulkolukuna. Muutamalle oppilaalle oli jäänyt erityisen selvät muistot käytännönlä-

heisistä ja havainnollisista kuvista, joita opettaja piirsi taululle ja joiden avulla uusia asioita opit-

tiin:

Vieläkin muistan kun alettiin eka luokalla opetella numeroita ja Kirsti piirsi ko-
riin yhden omenan (1), toisen korin jossa oli 2 omenaa (2) ja niin edelleen. Ja
jouluna korit oli jo täynnä omppuja. (1950-luvun lopun oppilas)

Laskennossa muistan värilliset liidulla piirretyt pallot taululla ja myös hauskat
tehtävät jotka olivat tyyliä: Oravalla oli viisi omenaa ja sen piti jakaa ne vaikka
pupun kanssa. Siis montako kumpikin sai? Erityisesti tämän tyylinen tehtävä suo-
rastaan kaihersi mieltäni. (1960-luvun alun oppilas)

KH saikin kiitosta ”sadunhohdon” löytämisestä opetukseensa. Kertomukset olivat vahvasti muka-

na opetuksessa ja myös toiminnallisuutta oli nähtävissä opetusmetodeissa:

Yhteen- ja vähennyslaskua harjoiteltiin kymmenen pienen kiven avulla. Oppilas
jakoi luokan edessä kivet haluamallaan tavalla molempiin käsiin ja muut saivat
arvata: esim. toisessa 3 ja toisessa 7. Oikein arvannut sai olla seuraava arvuutta-
ja. (1950-luvun oppilas)

Uudet kirjaimet toimme aina leikattuina (kotitehtävä) vaikka sanomalehden reu-
nasta tai jostain paperista mitä kotoa löytyi. Sillä tavalla kirjaimen muoto hah-
mottui mieleen ja sisäistyi, kun itse leikkasi paperista. (1960-luvun alun oppilas)

KH:n opetusmetodit eivät saaneet kuitenkaan pelkkää kiitosta osakseen. Muutamalle kyselyyn

vastanneelle oppilaalle oli jäänyt varsin ikävät muistot oppimistilanteista: uuteen asiaan mentiin

ilman pohjustusta ja kotiläksyjä tuli paljon ja niiden tekemiseen meni kohtuuttoman kauan aikaa,

koska virheitä ei sallittu. Eräs entinen oppilas arveli, että oppijoiden tarpeet olivat tuohon aikaan

toissijainen seikka ja muistelee tuntien olleen keskenään hyvin samankaltaisia, vain liikunta- ja
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käsityötunnit toivat vaihtelua arkeen. Toinen oppilas koki, että ”opetus eteni omaa tahtiaan eteen-

päin”, eikä opettaja neuvonut oppilasta, joka ei asiaa ymmärtänyt. ”Pelko oli läsnä jokaisena päi-

vänä” ja sukulaismies oli sanonut: ”Ihmekö tuo, jos lapset pelkäävät opettajaa, kun minäkin pel-

kään.”

Kokemukset KH:n käyttämistä opetusmetodeista ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Osa

oppilaista muisteli opettajan käyttäneen monenlaisia, myös toiminnallisia piirteitä sisältäviä ope-

tustapoja tunneillaan, osa taas muistelee tuntien olleen hyvin kaavamaisia ja keskenään samanlai-

sia. KH:n opettajajohtoinen opetustapa oli 1900-luvun alun koululle tyypillinen. Reformipedago-

giikan mukanaan tuomia ryhmätöitä eivät ainakaan tämän tutkimuksen tavoittamat entiset oppilaat

tuoneet vastauksissaan esille. Liitutaulun käyttö oli ajalle tyypillisesti runsasta. Alakansakouluse-

minaarin oppikirjoissa taulupiirustukset saivat suuren arvon ja niistä oli seikkaperäisiä ohjeita mm.

Salon opetusoppia käsitelleissä teoksissa (kts. 5.3). Erään oppilaan kommentit siitä, ettei KH otta-

nut huomioon ja auttanut hitaampia oppilaitaan, sotii reformipedagogiikan mukanaan tuomaa, op-

pilaskeskeisempää ajatusmallia vastaan.

8.6 Kurinpito ja rankaiseminen KH:n luokassa

KH oli entisten oppilaiden kertomusten perusteella varsin vahva auktoriteetti ja hän oli ankaran

opettajan maineessa: häntä kunnioitettiin ja jopa pelättiin. Järjestyshäiriöitä ei luokassa juuri ollut,

kuri ja järjestys säilyivät yleensä pelkällä olemuksella ja tuimilla katseilla. Tunneilla vaadittiin

ehdotonta hiljaisuutta ja jos häiriöitä esiintyi, opettaja korotti ääntään – joskus huomattavastikin.

Työrauhan häiritsemisestä joutui usein nurkkaan seisomaan tai jälki-istuntoon. KH:n uran aikana

opettajalla oli selvästi luonnostaankin vahvempi auktoriteetti lasten silmissä kuin nykypäivänä.

Tämän toteaa myös eräs 1950-luvun lopulla KH:n oppilaana ollut:

Kirsti-opettajan auktoriteetti oli niin itsestään selvä että Kirstin tarvitsi vain ko-
rottaa ääntään ja pistää sen sävyä hieman vihaisemmaksi niin urputus sun muu
kähinä yleensä loppui heti. Tosin urputusta ei siihen aikaan ollutkaan lähes siinä
määrin kuin nyt. Silloin kodin ympyrät olivat niin turvalliset että epävarmuutta ei
tarvinnut uhmata opettajan auktoriteetin kyseenalaistamisen kautta.

Rangaistuksia sai kyselyyn vastanneiden oppilaiden mukaan työrauhan häiritsemisen lisäksi kiu-

saamisesta, tehtävien laiminlyönnistä, opettajan vastustamisesta ja valehtelusta. Rangaistukset to-

teutettiin yleensä heti, yleisimmät rangaistuksen muodot olivat anteeksipyyntö ja nurkassa seiso-

minen. Käytetyistä rankaisukeinoista mainittiin lisäksi ”laiskanläksyt”, jälki-istunto, luokasta pois-

taminen, tukistaminen, karttakepillä uhkailu ja kirjallinen muistutus kotiin.
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Myös hyvästä käytöksestä palkittiin. Opettaja lupasi lukea ääneen lopputunnista jos tehtävät

tehtiin reippaasti. Joku muisteli, että hyvän käytöksen perusteella saattoi päästä ”jopa opettajan

asunnolle mehulle”. Eräs oppilas muisteli KH:n antaneen positiivista palautetta yleensä toisten

huomaamatta:

Jotenkin on jäänyt kuva, että hän käytti sitä niin ”automaattisesti” että kun teki
jotain ”oikein”, hän ilmaisi sen niin läheisesti ja ”toverillisesti” että siitä ei tar-
vinnut tehdä teatraalisen korostunein äänenpainoin yms. konstein ilmaistua eri-
tyistä numeroa. Hänellä oli upea varsinainen valmentajaote. (1950-luvun lopun
oppilas)

KH:n tasapuolisuutta rankaisemisen suhteen epäiltiin. 1950-luvulla KH:n oppilaina olleet sanoivat

hänen olleen tasapuolinen rangaistuksia antaessaan, mutta erityisesti 1970-luvun alun oppilaat tun-

tuivat olevan varsin varmoja siitä, että opettajalla oli suosikkijärjestelmä ja osa oppilaista oli opet-

tajan ”silmätikkuja”. Näin ajattelivat sekä ”silmätikut” että suosikin asemasta nauttineet oppilaat.

Kaikki eivät osanneet sanoa, mitkä hyveet takasivat suosikkiaseman, mutta eräs oppilas oli täysin

varma siitä, että KH suosi ns. hyvistä perheistä tulleita lapsia. Toisaalta vastaajissa oli myös vä-

hemmän varakkaasta maanviljelijäperheestä tullut lapsi, joka uskoi olleensa opettajan suosikki ja

kertoi opettajan myös käyneen heidän kodissaan useasti. Toisessa tapauksessa entinen oppilas

muisteli itse olleensa opettajan suosiossa, mutta isoveljensä saaneen opettajan vihamielisyyden

niskaansa. Perhetaustalla ei siis näyttänyt olleen suoraa vaikutusta asiaan. Muutama oppilas arvioi

poikien saaneen herkemmin rangaistuksia kuin tyttöjen. Kritiikistä huolimatta aikuisilta muisteli-

joilta löytyi myös ymmärrystä opettajaansa kohtaan:

Saattoi olla, että hän tarkoitti hyvää kiinnittäessään erityistä huomiota heikom-
mista oloista tulleisiin oppilaisiin, mutta nämä olivat kyllä melkoisia silmätikkuja,
kun jatkuvasti arvioitiin ja korjattiin heidän siisteyttään, käytöstään ja virheitään
esimerkiksi lukiessa. (1970-luvun alun oppilas)

Oli hänessä huolehtivainen puoli, osasi hän olla hyvä, hyvää tahtoa oli. Se vain
tuli ilmi todella harvoin. Lapset olivat arkoja, ei olisi tullut mieleenkään lähestyä
opettajaa avun tarpeessa. (1970-luvun alun oppilas)

Entisten oppilaiden kertomusten perusteella voidaan päätellä, että KH piti kuria sekä luontaisen

auktoriteetin tuoman kunnioituksen avulla että pelon avulla. Alakansakouluseminaarissa oppikirja-

na olleessa Yleinen kasvatusoppi -teoksessa (Soininen 1931, kts. 5.2.2) tavoitteelliseksi kurinpito-

menetelmäksi mainittiin ensisijaisesti kiusausten pitäminen kaukana kasvatettavista niin, että va-

hingollisia ajatuksia ei edes pääse syntymään oppilaan mielessä.  Tavoittelemisen arvoista Soini-
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sen mukaan oli myös kunnioituksen saavuttaminen niin, että oppilaille olisi luontevaa totella opet-

tajan käskyjä ja toiveita. Vasta viimeisenä keinona tarjottiin kurinpitoa pelon avulla. Suurin osa

KH:n käyttämistä rangaistuksista (nuhtelu, nurkassa seisottaminen, jälki-istunto) olivat ajalleen

varsin tyypillisiä. Eräiden oppilaiden maininnat KH:n tavasta nolata ja nöyryyttää oppilaitaan soti-

vat muun muassa Martti H. Haavion käsitystä vastaan: Haavion mukaan nöyryys oli yksi hyvän

opettajan piirteistä, eikä siihen kuulunut oppilaiden tarpeeton nöyryyttäminen (kts. 4.2.5).

Vaikuttaa siltä, että KH edusti kurinpidollisesti ns. perinteisiä pedagogeja, joiden mukaan

kasvattajan rooli oli arvojen siirtämistä kasvatettavaan ja kasvattajan tuli toimia auktoriteettina,

joka ulkoisen kurin kautta herätti lapsessa sisäistä kuria itseään kohtaan. Kaikki kyselyyn vastan-

neet KH:n entiset oppilaat kertoivat luokissaan vallinneen tiukan kurin, mutta vain osa piti sitä

huonona, tukahduttavana asiana. Tiukka kuri oli arkipäivää suomalaisessa koulussa viime vuosisa-

dan puolessavälissä. Eräs KH:n entinen oppilas kertoi isänsä maininneen KH:n edeltäjän pitäneen

kuria niin, että ”hyvä kun ehyenä lähti kotiin”.

8.7 Oilko KH kasvattaja vai opettaja?

Kysyttäessä KH:n oppilailta, näkevätkö he KH:n lapsuudessaan enemmän uusien asioiden opetta-

jana vai lasten kasvattajana, löysivät vastaajat opettajassa molempien roolien edustajan. 1970-

luvun alun oppilaat näkivät KH:n vahvemmin opettajana kuin aiemmin KH:n oppilaina olleet, jot-

ka pitivät opettajaansa vahvemmin kasvattajana kuin opettajana. Eräs 1970-luvun alun oppilas

pohtii kasvatusvastuuta näin:

Yleensäkin olen sitä mieltä, että tuohon aikaan ja varsinkin maalla annettiin van-
hempien pitää oikeutensa lastensa kasvatukseen, jos kohta opettajat varmasti oh-
jasivatkin ”oikeaan”. Ei silloin puhuttu ammattikasvattajista, vaan kasvatusvas-
tuu oli yhteisöllisempää, aikuisten oikeus ja velvollisuus oli ohjata ja ojentaakin
lapsia, omiaan ja vieraita.

Soinisen Yleisen kasvatusopin mukaan yksi opetuksen ja opettajan tärkeimmistä tehtävistä oli tie-

donvälitys, mutta samalla opetus nähtiin kasvatustoimena, jonka tavoitteena oli kasvatettavan

luonteen kehittyminen. Opettajan tuli kasvattaa oppilaista hyviä, siveellistä elämää eläviä ihmisiä

(kts. 5.2.1). KH:n työssä näkyivät entisten oppilaiden mukaan sekä tiedonvälittäjän että kasvattajan

roolit. Toisaalta noita kahta roolia voi olla käytännössä mahdotonta erottaa.
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8.8 Oliko Kirsti Harmaala aikalaistensa käsityksen mukaan ”hyvä opettaja”?

Opettajan, etenkin ensimmäisten kouluvuosien opettajan, rooli on eittämättä hyvin tärkeä, niin

hyvässä kuin pahassakin. Voitaneen väittää, että moni muistaa ensimmäisen opettajansa ja osaa

kertoa hyvin tarkkojakin muistoja kyseisestä opettajasta vuosikymmenien jälkeenkin. KH:n kyse-

lyyn vastanneiden entisten oppilaiden näkemys opettajansa ”hyvyydestä” vaihtelivat suuresti.

Ne, joiden mielestä KH oli ”hyvä opettaja”, kiittivät häntä erityisesti leikin tuomisesta ope-

tuksen tueksi, auktoriteetista, mieleen jääneistä elämänohjeista, tiedollisesta pätevyydestä, kiinnos-

tuksesta huolehtia kunkin oppilaan oppimisesta ja aktiivisesta yhteydenpidosta kodin ja koulun

välillä.

Nykyisen tietämykseni pohjalta täytyy sanoa, että näen KH:n oman aikansa ”tuot-
teena”, vanhanaikaisena opettajana ja kasvattajana. En käyttäisi sanaa ”hyvä
opettaja”, koska hyvä opettaja on mielestäni muutakin, kuin autoritäärinen tiedon
siirtäjä. (1970-luvun alun oppilas)

Hän antoi selkeät suuntamerkit ja ”ajo-ohjeet”, miten elämässä pitää mennä. Ja
hyvin on pärjätty. Oikeastaan vasta kun näitä nyt tässä kyselet, aloin itsekin miet-
timään omaa elämääni ja sen kulkua sekä sitä, miten Kirstin viitoitus on ollut
upeana tukena monissa ”miettimisen paikoissa”. (1950-luvun lopun oppilas)

Myös opettajakollegat muistavat KH:n varsin pätevänä opettajana. Heidän mukaansa:

Hän oli selvästi kiinnostunut jokaisesta oppilaasta ja opetteli tuntemaan heidät ja
heidän taustansa tarkoin. Kirsti otti jokaisen oppilaan huomioon yksilönä, omine
yksilöllisine valmiuksineen. – voi sanoa, että hän oli opettajana tavallaan jo ai-
kaansa edellä. – Opetuksen eriyttämistä tehtiin jo tuolloin siten, että vahvemmille
oppilaille pyrittiin tarjoamaan ylimääräisiä haasteita, jotta opettajalla olisi aikaa
olla heikompien oppilaiden tukena.

Opettajakollegoiden lisäksi myös eräs entinen oppilas kehui KH:n toimineen ainakin omalla koh-

dallaan edistyksellisesti: KH pyrki eriyttämään opetustaan etevän oppilaan kohdalla valikoimalla

hänelle sopivaa, haasteellisempaa luettavaa ja puolessa välissä lukuvuotta hän ehdotti vanhemmille

oppilaan siirtämistä suoraan toiselle luokalle. KH jäi pian tämän tapauksen jälkeen eläkkeelle,

mutta seurasi oppilaan menestystä ja työskentelyä aina ylioppilaskirjoituksiin asti kantaen huolta

päätöksensä vaikutuksesta oppilaan myöhempään koulumenestykseen.

KH:n nuorempi sisko, Lissu, muistelee Kirstin hoitaneen työnsä ”tarkkaan” ja ”opettaneen

lapset tarkkaan”. KH oli siskon mukaan varmempi opettaja kuin vanhempi sisarensa Hilkka:

KH:lla oli paremmat perusteet opettajaksi ja enemmän tarvittavaa luonnetta. KH sai siskon mu-

kaan hyvin kurin lapsille ja sai nämä oppimaan. KH oli siskon käsityksen mukaan ”jämpti” ja
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tiukka opettaja, joka piti koulukurin, ollen kuitenkin tasapuolinen. Lissun muistikuvan mukaan

”Kirsti ei ikinä väsynyt työhönsä, Kirsti oli opettaja”. (Rönkkö 2007.)

KUVA 4. Luokkakuva Kiuruveden Rapakkojoen koulusta
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Kiuruvesi-lehdessä julkaisemani ilmoitus, jolla pyrin tavoittamaan KH:n entisiä oppilaita, ei to-

dennäköisesti saavuttanut kaikkia KH:n entisiä oppilaita lehden laajahkosta levikistä huolimatta.

Lisäksi KH:n entisten oppilaiden kertomuksia ei voi pitää eletyn elämän ja todellisuuden objektii-

visina kuvauksina, koska ne on laadittu useita vuosikymmeniä jälkikäteen ja kirjoittaja on voinut

valita mieleisensä asiat tarinaan (Rantala 2005, 14). Lisäksi, koska aikaa tapahtumista on kulunut

jo kauan, ovat muistot saattaneet muuttua: jotain on unohtunut, jotkut muistot ovat värittyneet ja

jotkut asiat voidaan muistaa jopa väärin. Myös motiivit kyselyyn vastaamiseen saattavat osaltaan

vääristää nyt luodun kuvan vastaavuutta ”todellisuuden” kanssa: vastaajiksi ovat voineet valikoitua

henkilöt, joilla on ääripään kokemuksia KH:n toiminnasta. Osalla vastanneista saattaa olla hyvin-

kin negatiivisia muistoja kouluajoistaan kun taas osalla muistot ovat lähes poikkeuksetta positiivi-

sia. Kokemusten aitouden tieteellinen todentaminen on mahdotonta. Kokemukset ovat henkilökoh-

taisia ja aina kokijalleen ”tosia”.

Vastausten lukemisessa ja niistä poimittujen asioiden tulkinnassa on saattanut inhimillisistä

syistä tapahtua väärintulkintoja ja painotusvirheitä. Lisäksi vastaajien kertomuksiin on voinut vai-

kuttaa pyynnöistä huolimatta tutkijan henkilökohtainen suhde tutkittavaan. Samasta syystä myös

tutkijan on ajoittain ollut pyrkimyksistä huolimatta hankala suhtautua aiheeseen objektiivisesti.

Tämä on saattanut vaikuttaa esimerkiksi valittujen sitaattien sävyyn joko negatiivisia tai positiivia

muistoja korostaen.
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kirsti Harmaala toimi opettajana aikana, jolloin suomalainen yhteiskunta muuttui talonpoikaisesta

maatalousyhteiskunnasta moderniksi teollisuusyhteiskunnaksi. Hän opiskeli opettajaksi aikana,

jolloin ”koti, uskonto ja isänmaa” olivat vallalla olevia arvoja ja jolloin koulu nähtiin yhtenä kan-

saa yhdistävistä voimista. KH tuli virkamiesperheestä, joka oli vahvasti uskonnollinen, mutta sa-

malla uskonnollisuuteensa nähden ajatuksiltaan varsin edistyksellinen.

KH ei saamani käsitykseni mukaan toiminut ensisijaisessa unelma-ammatissaan. Ammatin-

valintaan vaikutti aikanaan varmasti VR:n rekrytointipolitiikan lisäksi isosisko Hilkan hakeutumi-

nen opettajan uralle sekä Tornion alakansakouluseminaarin läheinen sijainti. KH ei siis ollut käsi-

tykseni mukaan ns. kutsumusopettaja, kuten siskonsa Hilkka, mutta tämä ei kuitenkaan estänyt

KH:aa hoitamasta monen aikalaisensa mielestä opettajan virkaa kunnialla ja hyvin. Toisen maail-

mansodan aikana hankitut kokemukset sotasairaalassa houkuttelivat KH:aa sairaanhoitajan uralle,

mutta elämäntilanne ei mahdollistanut uudelleenkouluttautumista. Sairaanhoitajan ammatista

muistan KH:n maininneen eräässä viimeisistä keskusteluistamme kun kerroin hänelle omista ai-

komuksistani siirtyä opettajan uralle.

KH:n uran aikana yleinen opetus- ja kasvatusajattelu siirtyi herbartilaisesta, opettajajohtoi-

sesta ajattelusta kohti reformipedagogisen suuntauksen lapsikeskeisyyttä. Irrallisten totuuksien

opettaminen ei ollut enää keskeisessä asemassa, vaan tavoitteena oli lapsen synnynnäisten ominai-

suuksien ohjaaminen niin, että se olisi tukenut lapsen kehittymistä. Koulua ja ”todellista elämää”

pyrittiin tuomaan lähemmäksi toisiaan.

KH:n persoonasta, käytöksestä ja opetuksesta esiin nousseina arvoina mainittiin ahkeruus,

rehellisyys ja isänmaallisuus. Mielenkiintoista oli, että isänmaallisuus mainittiin KH:n edustamana

arvona vielä 1970-luvun alussa, jolloin suomalainen yhteiskunta oli jo selvästi ajautumassa pois

1900-luvun alun ja maailmansotien jälkeisen ajan yleisistä, yhteisistä arvoista. On todennäköistä,

että KH kuitenkin ”vanhan kansan opettajana” ja toisen maailmansodan kokeneena toi isänmaalli-

suutta korostetusti esille opetustyössään aina uransa loppuun asti.
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KH piti arvossa erityisesti hyviä käytöstapoja. Lasten tuli olla siistejä, kohteliaita ja tottele-

vaisia. Oppilaiden kunnioituksen KH hankki paitsi luontaisella auktoriteetillaan ja positiivisilla

luonteenpiirteillään, myös pelon avulla. Eräät oppilaista pitivät häntä ”erinomaisena ensimmäisenä

nuoren maalaiskodin pojan opettajana”, ”humaanina ja auttavaisena”, joku taas ”ankarana, vaati-

vana, jopa väkivaltaisia piirteitä omaavana opettajana”. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että

KH:n uran loppuvaiheessa oppilaiden muistot opettajasta ovat negatiivisempia kuin aikaisemmin

hänen oppilainaan olleiden muistot. Vaikka kokemukset ja muistot ovat henkilökohtaisia ja niihin

vaikuttavat syyt moninaisia, voi myös olla, että KH oli uransa loppuvaiheessa väsyneempi työhön-

sä kuin uransa keskivaiheilla. Tämä mahdollinen väsyminen on saattanut vaikuttaa KH:n työmoti-

vaatioon ja sitä kautta luokan ilmapiiriin ja oppilaiden kokemuksiin.

KH:n uskonnollisuus ei tullut koulutyössä vahvasti esille ja erityisesti Kiuruveden kaltaises-

sa, varsin uskonnollisessa yhteisössä hän vaikutti pikemminkin ei-uskovalta muun muassa ehosta-

malla itseään ja pukeutumalla tyylikkäästi. Oman käsitykseni mukaan usko Jumalaan kulki vah-

vasti KH:n elämässä mukana, mihin viittaavat myös hänen omat kirjoitelmansa vuosien varrelta.

Kuitenkin KH oli varsin salliva modernin yhteiskunnan ilmiöille ja oli pikemminkin ”perus-

kristitty” kuin vanhoillislestadiolainen isänsä tavoin. Tietyt asiat säilyivät kuitenkin arvossaan hal-

ki elämän ja KH pysyi naimisissa kuolemaansa saakka, vaikka käytännössä elikin yksin viimeiset

54 vuotta elämästään.

KH:n luokkatyöskentely vaikuttaa entisten oppilaiden vastausten perusteella olleen varsin

opettajajohtoista. Hänellä oli kuitenkin pyrkimys kokeilla uusia menetelmiä ja materiaaleja ope-

tuksessaan, jos siihen tuli tilaisuus. Siitä huolimatta, että jotkut oppilaat kritisoivat KH:aa kaava-

maisuudesta, KH käytti mielestäni aikaansa nähden monenlaisia opetusmetodeja tunneillaan: tau-

lutyöskentelyä, ulkolukua ja toiminnallisia tehtäviä askarteluineen, peleineen ja leikkeineen.

KH:n käyttämät rangaistukset olivat ajalleen tyypillisiä. Häiritsevästä käytöksestä joutui

nurkkaan seisomaan tai pahimmassa tapauksessa jälki-istuntoon. Muutama oppilas muisteli KH:n

myös tukistaneen ja uhkailleen karttakepillä. Tukistamista raaempaa ruumiillista kuritusta ei kui-

tenkaan kukaan entisistä oppilaista maininnut käytetyn.

KH arvosti koulutusta ja toi sen esiin myös meille lapsenlapsilleen. Tämä tuli esille myös en-

tisten oppilaiden vastauksissa ja näyttää siltä, että ainakin jossain määrin oppilaiden perhetausta

vaikutti myös siihen, miten KH suhtautui oppilaisiin. Toisaalta samassa perheessä saattoi olla lap-

sia, joihin KH suhtautui keskenään erilailla, joten välttämättä perhetausta ei ollut se tärkein mää-

räävä tekijä. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että jonkinlainen suosikkijärjestelmä – tietoinen tai

tiedostamaton – KH:lla oli. Tämä aiheutti ymmärrettävästi katkeruutta osassa entisiä oppilaita.
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Käsitykseni mukaan KH edusti perinteisiä pedagogeja ollen ”aikansa tuote”, kuten eräs oppi-

laista asian ilmaisi. Hän vaati oppilailtaan hyviä käytöstapoja ja automaattista kunnioitusta aikuista

kohtaan. Hän osasi oppilaiden kertomasta päätellen Haavion ihanteen mukaisesti erottaa heikko-

lahjaiset ja lahjakkaat oppilaat toisistaan (kts. 4.2.2). Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei hän osannut

tehdä sitä niin, ettei osa oppilaista olisi tuntenut itseään nöyryytetyksi. Arvailujen varaan jää, toi-

miko KH näissä tapauksissa tiedostetun ilkeästi vai oliko taustalla hyvää tahtoa, kuten osa oppi-

laista arveli.

Kysely osoittaa, miten erilaisia muistoja ihmisillä voi samasta henkilöstä olla ja miten vaike-

aa ”hyvän opettajuuden” määrittely on. Paitsi että KH:n suhde jokaisen oppilaan kanssa oli ainut-

laatuinen, myös jokaisen oppilaan luonne vaikuttaa siihen, miten he kanssakäymisensä opettajan

kanssa kokivat ja kuinka he sen muistavat. Osalle oppilaista KH:sta jäi lähes poikkeuksetta nega-

tiivisia muistoja, osalle taas KH jäi muistoihin arvostettuna ja pidettynä opettajana ja suunnannäyt-

täjänä. Oman kokemukseni mukaan KH seurasi joidenkin kasvattiensa vaiheita vielä pitkään eläk-

keelle jäämisensä jälkeen ja hän piti yhteyttä monen entisen oppilaansa kanssa.

KH:n kanssa Kiuruveden Rapakkojoen koulussa opettajina olleet muistelevat kollegaansa

näin:

Luokanopettajalta odotettiin intuitiota ja valppautta nähdä luokkansa erilaiset
oppijat sekä pedagogista ammattitaitoa valita työskentelytavat siten, että jokainen
oppija tulisi opetuksessa huomioon otetuksi. Ja juuri tällaista herkkävaistoisuutta
ja tarkkasilmäisyyttä Kirstissä oli. Hän oli hyvä ihmisluonteen tulkitsija ja tuntija.
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Liite 1(4)

Ilmoitus Kiuruvesi-lehdessä joulukuussa 2006

Olitko oppilaana tai opettajana Rapakkojoen koululla vuosien 1956–1973 aikana? Onko sinulla

omakohtaisia muistoja kansakoulunopettaja Kirsti Harmaalasta? Opiskelen Tampereen Yliopiston

Opettajankoulutuslaitoksessa luokanopettajaksi ja teen Kirstistä henkilökuvaa pro gradu -

tutkimustani varten. Kaikenlaiset muistot ovat tervetulleita ja käsittelen keskustelut 100% luotta-

muksella. Jos haluat osallistua tutkimukseeni, ole hyvä ja ilmoita yhteystietosi sähköpostitse: jo-

hanna.jylanki@uta.fi tai puhelimitse: 040 xxx xxxx, niin kerron lisää.

(lähetetty toimitukseen 13.12.2006)

mailto:hanna.jylanki@uta.fi


Liite 2(4)
Entisille oppilaille lähetetyt kysymykset

Kysymyksiä

KAIKKIIN KYSYMYKSIIN VOI LIITTÄÄ VAPAAMUOTOISTA MUISTELUA

Arvot

Mikä oli käsityksesi mukaan KH:n näkemys ”hyvästä ihmisestä”?

Miten hyvä ihminen käyttäytyi KH:n mielestä koulun ulkopuolisessa elämässä?

Mikä oli hänen käsityksensä ”mallioppilaasta”?

Mitkä arvot tuntuivat olevan KH:lle erityisen tärkeitä?

Millaisia arvoja hän painotti opetuksessaan ja kasvatuksessaan?

Miten hänen arvomaailmansa tuli muuten esiin?

Oliko KH käsityksesi mukaan uskonnollinen ihminen? Miten tämä tuli ilmi?

Nostiko KH (sen hetkisiä) yhteiskunnallisia tai poliittisia aiheita esiin opetuksessaan? Jos, niin mil-
laisia?

Tavat

Mitkä olivat KH:n opetuksen mukaan ns. hyviä käytöstapoja?

Opetusmetodit

Miten KH opetti uusia asioita?

Millaisia opetusmetodeja (opetustapoja) KH käytti opetuksessaan?

Kurinpito

Oliko luokassa järjestyshäiriöitä? Jos, niin millaisia ja miten niihin puututtiin?

Miten KH piti kuria luokassa / miten hän sai työrauhan säilymään?

Käyttikö KH palkitsemista kiitoksena hyvästä käytöksestä ja sääntöjen noudattamisesta? Jos käytti,
niin miten?

Uhkailiko KH oppilaita rangaistuksilla?



Toteuttiko KH uhkaamansa rangaistukset?

Millaisista rikkomuksista hän antoi rangaistuksia?

Jos hän käytti rangaistuksia, niin mitä nämä rangaistukset olivat?

Olivatko käytetyt rangaistustavat käsityksesi mukaan tyypillisiä tuon ajan koulussa yleisestikin?

Oliko KH kokemuksesi mukaan tasapuolinen uhkauksia ja rangaistuksia jakaessaan?
Kerro esimerkkejä puolesta ja/tai vastaan.

Opetus ja kasvatus

Näetkö KH:n roolin lapsuudessasi enemmän uusien asioiden opettajana vai lasten kasvattajana?
Perustele.

Oliko KH mielestäsi ”hyvä opettaja”? Perustele vastauksesi!
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Sähköposti KH:n opettajakollegoiden tyttärelle 26.1.2007

Hei Katariina,

Lähetän tässä nyt muutaman suuntaa-antavan kysymyksen, joiden pohjalta voitte muistella
Kirstiä yhdessä vanhempiesi kanssa. Myös kysymysten ulkopuolelta tulevat muistot ovat
toki tervetulleita!

1. Muistavatko vanhempasi käyneensä keskustelua ammatinvalinnasta Kirstin kanssa? Miksi
Kirstistä tuli opettaja (keskustelujen tai syntyneen käsityksen mukaan)? Oliko Kirstillä
ns. kutsumus opettajan ammattiin?

2. Mikä oli yleinen käsitys ns. "hyvästä opettajasta" 1950–1970 -luvuilla ja täyttikö
Kirsti vanhempiesi mielestä nämä "vaatimukset"?

3. Millainen Kirsti oli opettajana?
- opetustavat
- kurinpito
jne.

4. Millainen Kirsti oli kasvattajana / vanhempana? (vanhempasi varmasti näkivät Kirstiä
myös omien lastensa kanssa)

Tässäpä näitä alkuun. Kovin tarkkoja kysymyksiä en tässä vaiheessa osaa lähettää.
Esimerkkitapaukset yms. ovat kovasti tervetulleita - mitenkään kattavaa analyysia
Kirstistä opettajana ja kasvattajana en siis kaipaa, vaan muistoja, käsityksiä,
oletuksiakin.

Sanoit jo etukäteen, että muistonne Kirstistä ovat "ihania" - se on mukava kuulla. Älkää
kuitenkaan arastelko kertoa vähemmänkin mukavia muistoja, jos sellaisia keskusteluissa
nousee pintaan. Haluan saada mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan Kirstistä opettajana
ja kasvattajana - omat muistoni hänestä mummina eivät siitä muutu!

Vastauksella ei ole hurjaa kiirettä - työstän graduani alkuun nyt kevään aikana,
tavoitteenani saada se valmiiksi vuoden sisällä.

Talvisin terveisin Hämeestä
Johanna
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Teemat Eliisa (Lissu) Rönkön haastattelun pohjaksi 6.2.2007

Lapsuus

Oma äiti, äitipuoli?

Miten kotona pidettiin kuria?

Minkälainen Kirsti oli luonteeltaan?

Mikä oli Kirstin rooli sisarusparvessa?

Miten Lissu vertailisi erityisesti Kirstiä ja Hilkkaa keskenään?

Miksi Kirsti ei tullut VR:lle töihin?

Muistaako Lissu käyneensä keskustelua Kirstin ammatinvalinnasta?

Minkälainen opettaja Kirsti Lissun mielestä oli?

Sopiko Kirsti opettajaksi luonteensa perusteella?

Minkälainen kasvattaja Kirsti oli?


