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Pro gradu -tutkielmassani tutkin, miten Tampereen kansakoulu- ja oppikoulu ottivat opintomatkojen 
avulla toimintaansa mallia ulkomailta vuosina 1900–1930. Selvitän opintomatkailun yleisyyttä ja 
sen vaikutuksia. Tutkin noina vuosina virassa olleiden opettajien matkustusta ajanjakson aikana ja 
myös sitä ennen esimerkiksi opiskelujen aikana. Matkustuksen yleisyyden ja sen vaikutusten lisäksi 
selvitän, oliko matkustus ja ulkomailta mallin ottaminen järjestelmällistä ja oliko siinä koko 
koululaitos mukana, vai oliko se enemmän yksittäisten ihmisten henkilökohtaista opinhakua, ja 
hakivatko opettajat matkoiltaan henkilökohtaisten tietojensa ja taitojensa kasvattamista vai oliko 
päätarkoitus kehittää koululaitosta yleisemmin. 
 
Aikarajaus perustuu siihen, että noina vuosina koulutoiminta eri muotoineen oli jo varsin laajaa, 
mutta kuitenkin vasta vakiintumassa Tampereelle, joten ulkomaisten mallienkin omaksuminen oli 
vielä mahdollista. Suomen itsenäistymisen vaikutusten tutkiminen on yksi tutkimuksen aiheista 
samoin kuin kansakoulun- ja oppikoulunopettajien matkustamisen erojen selvittäminen. Selvitän 
myös sitä, oliko oppikoulun sisällä eri aineiden opettajien kesken eroja matkustuksessa. Tampereen 
teollisuuskaupunkiluonne antaa aiheen kysyä, vaikuttiko tämä kaupungin kansakoulun osalta 
jotenkin siihen, mitä ulkomailla käytiin tutkimassa. 1900-luvun alussa kaupungin oli mahdollista 
kehittää kansakouluaan ottamalla mallia vaikka suoraan ulkomailta pääkaupunki Helsingin ohi. 
 
Tutkimuksen pääaineistona toimivat tamperelaiskoulujen vuosikertomukset, opettajien 
matkakertomukset ja koulujen erilaisten kokousten pöytäkirjat sekä Tampereen kasvatusopillisen 
yhdistyksen pöytäkirjat. Oppikoulunopettajien osalta olen selvittänyt matkailua myös tilastoimalla 
sitä nimikirjojen ja matrikkelitietojen avulla.  
 
Tutkimusaineistosta ilmenee, että oppikoulunopettajien ulkomaanmatkailu oli yleistä. Yli 40 
prosenttia opettajista oli joskus matkaillut ulkomailla. Kaikkien matkojen tarkoituksesta ei ole 
tietoa, mutta lähes kaikki on todennäköisesti ollut jonkinlaista opintomatkailua. 
Kansakoulunopettajat matkasivat oppikoulunopettajia vähemmän, mutta heidän matkoillaan oli 
selvää vaikutusta opetukseen Tampereella. Kansakoulunopettajat saivat vuoteen 1914 asti lukuisia 
apurahoja opintomatkailua varten kaupungilta. Kansakoulunopettajien matkailun tukemisessa ja 
uudistusten toteuttamisessa tarkastaja Johan Adam Pelkosella oli merkittävä rooli. Lomamatkailua 
esiintyi molempien opettajaryhmien keskuudessa, mutta se oli harvinaista.  
 
Oppikoulunopettajien matkailu liittyi yleensä omiin opintoihin tai omaan opetusalaan. Osa 
kansakoulunopettajista perehtyi johonkin tiettyyn alaan ja osa opetukseen yleisemmin olemalla 



 

kuunteluoppilaana vieraissa kouluissa. Matkustuksen motivaatio oppikoulunopettajien osalta oli 
enemmän henkilökohtaisen tietotaidon kehittäminen kuin kansakoulunopettajien, joille joskus 
annettiin apuraha juuri tietyn kansakoulun johtokunnan tärkeäksi näkemän alan tutkimista varten. 
Eroa on kuitenkin vaikea määrittää pitävästi. Kansakoulunopettajatkin hyötyivät henkilökohtaisesti 
matkoistaan, sillä olihan se opettajakunnan keskuudessa varsin harvinaista. Joskus opettaja sai 
vakinaisen viran käytyään ulkomailla opintomatkalla hankkimassa ammattitaitoa. 
 
Suomen itsenäistymisellä ei näytä olleen negatiivista vaikutusta opintomatkailuun. 
Oppikoulunopettajien matkat olivat yleisiä koko tarkasteluajanjakson ja kansakoulunopettajien 
matkailuinnon väheneminen 1920-luvulla johtui muista syistä kuin maan itsenäistymisestä. 
Tärkeimpänä syynä oli kansakouluopetuksen vakiintuminen uomiinsa. Kun ei ollut enää niin paljon 
kehitettävää, ei ollut yhtä suurta intoa ulkomaanmatkoihinkaan. Oppikoulunopettajien ryhmän 
sisällä oli koko ajanjakson ajan varsin vähän eroa opintomatkailun yleisyydessä. Vieraiden kielten 
opettajat olivat ahkerimpia matkustajia. 
 
Tampere otti mallia suoraan ulkomailta kansakouluopetukseensa ja oli siten joissain asioissa, 
eritoten koulukasvitarhatoiminnassa, jopa Suomen edistynein kaupunki. Kaupungin teollinen 
luonne ei suuresti näkynyt opetuksessa, mutta osansa sillä lienee ollut siihen, että reaalilyseossa 
päädyttiin 1910-luvulla opettamaan vapaaehtoisena aineena käsitöitä saksalaisen mallin mukaan. 
 
Tutkimuksesta käy ilmi se, että tamperelaisopettajat seurasivat ulkomaiden kehitystä tarkkaan. 
Kansakoulunopettajat tekivät esimerkiksi Helsinkiin verrattuna vähän matkoja, joista kuitenkin 
tehtiin laajat matkakertomukset ja joista keskusteltiin kokouksissa. Harvoista matkoista pyrittiin 
saamaan mahdollisimman suuri hyöty ja niiden perusteella tehtiinkin monia uudistuksia kouluun. 
Oppikoulunopettajien kohdalla matkustus ulkomaille oli vilkasta, niin vilkasta että sen vaikutusten 
arviointi on jopa vaikeaa. Koska matkustus ja tietämys ulkomaista olivat luonnollinen osa 
opettajakuntaa, että vaikutuksia ei pysty helposti yksilöimään.
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1. Tamperelaisopettajat ulkomailla 
 

”Paljonhan siellä matkallani oli alaani liittyvää nähtävää ja opittavaakin. Vaikkapa minulla ei 

ollutkaan liiemmälti aikaa juuri muihin huvitteluihin, tunsin kyllä vaikka ruumiillisesti hiukan 

väsyneenä, paljon virkistyneeni. Arvaahan sen, kun toistakymmentä vuotta joka vuosi aina samaa 

työtä pojille ohjaa, että tämmöinen vaihtelu tuntuu hyvälle ja antaa uutta työintoa. 

 

Lopuksi pyydän kiittää arvoisaa Johtokuntaa, joka myöntämällä minulle matkarahan, teki 

mahdolliseksi tämmöisen hyödyllisen matkan.”1 

 

Näin kirjoitti tamperelainen opettaja Fredrik Aadolf Lindgren tammikuussa 1908. Lindgren opetti 

puukäsitöitä Tampereen kansakoulussa ja matkusti vuonna 1907 Tukholmaan Tampereen 

kaupungilta saamansa apurahan avulla perehtymään metallikäsitöiden opettamiseen. Hän oli yksi 

lukemattomista suomalaisista, jotka 1900-luvun alussa matkustivat ulkomaille uutta oppimaan. 

 

1.1 Tutkimuskysymys ja aikarajaus 

 

Gradussani tutkin, miten Tampereen koululaitos otti toimintaansa mallia ulkomailta vuosina 1900–

1930. Selvitän, kuinka yleistä opintomatkailu tamperelaisopettajille oli ja mitä vaikutuksia sillä oli. 

Kun ulkomaille mentiin, haettiinko siellä mallia järjestelmällisesti koko koululaitoksen tuella, vai 

toivatko ulkomaisia malleja Tampereelle yksittäiset opettajat, jotka halusivat kehittää erityisesti 

omaa osaamistaan. Mikä oli siis ulkomaanmatkailun motiivi, henkilökohtaisen tietotaidon vai 

koululaitoksen kehittäminen? 

 

Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien yhteiskunnallisten mullistusten vaikutusten tutkiminen 

on yksi mielenkiintoisista asioista. Suomi oli autonomian ajan lopulla kovienkin 

venäläistämistoimien kohteena ja olot muuttuivat suuresti Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917. 

Ennakkoon asetelmasta voi tehdä erilaisia oletuksia. Voidaan toisaalta ajatella, että autonomian 

ajalla opettajat halusivat pitää jakamansa sivistyksen mahdollisimman ei-venäläisenä ja mieluusti 

matkustivat Eurooppaan oppia hakemaan. Toisaalta voidaan ajatella myös, että olojen vapauduttua 

opettajat lähtivät suurin joukoin hakemaan uutta oppia oman itsenäisen Suomen koulujen tarpeisiin. 

Tutkin siis, oliko itsenäistymisellä vaikutuksia ja jos oli, minkälaisia. Osaltaan selvitän sitä, mitä 

                                                 
1 TKK 1908–1909 Liite I, 22. 
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eroja kahden koulutyypin välillä on. Kaupunki johti kansakoulua ja pystyi vaikuttamaan jonkin 

verran opetukseen, mutta oppikoulut oli sidottu tiukemmin kouluylihallituksen opetussuunnitelmiin. 

Vaikuttiko tämä?  

 

Koulujen roolit olivat erilaiset. Kansakoulu opetti perusasiat, ja sen kuusivuotinen aika oli monelle 

varsinkin köyhemmistä oloista tulevalle koko elämän kouluaika. Oppikoulu taas oli ensimmäinen 

askel kohti sivistyneempää elämää, olihan sen päätarkoitus johtaa oppilaidensa tie yliopistoon.  

Vuosisadan alussa prosentuaalisesti suurin osa valtiollisten oppilaista tuli keskiluokkaisista 

kodeista. Osmo Kivisen mukaan koulu oli autonomian lopulla taloudellista ja hallinnollista valtaa 

käyttäneen väestöluokan koulu.2 Pertti Haapala muistuttaa Kun yhteiskunta hajosi -teoksessaan, että 

ylempi koulutus oli vain harvojen ulottuvilla 1910-luvulla, kun vain kaksi prosenttia ikäluokasta 

painoi päähänsä valkolakin. Koulujärjestelmä oli kuitenkin moneen muuhun maahan verrattuna 

edistyksellinen ja demokraattinen. Koulunkäynti oli yliopisto mukaan luettuna Suomessa halpaa. 

Suomessa ei ollut esimerkiksi Länsi-Euroopalle tyypillisiä erilliskouluja varakkaimmille 

väestöluokille.3 

 

Kiinnostavaa on myös selvittää tilannetta oppikoulun sisällä, sillä koulun opetus annettiin 

aineopetuksena. Joka aineella oli siis oma opettajansa. Vieraat kielet ovat mielenkiintoinen ryhmä. 

Nykyään on vaikea ajatella, että kieliä opettaisi ihminen, joka ei ole oleskellut ulkomailla, mutta 

miten asia oli 100 vuotta sitten? Olivatko vieraiden kielten opettajat aktiivisempia matkailijoita kuin 

vaikka uskonnon ja historian opettajat, vai opettivatko saksaa, ranskaa ja englantia vain kotimaassa 

oleskelleet ihmiset? 

 

Aiemmassa, paljolti Helsinkiä käsitelleessä, opettajien ulkomaisiin opintomatkoihin keskittyneessä 

tutkimuksessa on yleensä tutkittu vuosisadanvaihdetta. Marjaana Niemi on tutkinut Helsingin 

kansakoulunopettajien ulkomaisia opintomatkoja ennen Suomen itsenäistymistä. Hän toteaa, että 

ulkomaisiin esimerkkeihin suhtauduttiin 1900-luvun alkuvuosina hyvin myönteisesti, mutta ei 

kritiikittömästi. Helsinkiläiset opettajat omaksuivat jo toimiviksi havaittuja ideoita, joiden nähtiin 

soveltuvan helsinkiläisiin kansakouluihin.4 Opintomatkailu oli vilkasta Suomesta Eurooppaan 1900-

luvun alussa monella alalla. Helsingin virka- ja luottamusmiehet vuosina 1874–1917 tekivät 390 

                                                 
2 Kivinen 1988, Osmo Kivinen, Koulutuksen järjestelmämuutos: Peruskoulutus ja valtiollinen kouludoktriini 

Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla, Turun yliopiston julkaisuja C67, Turun yliopisto, Turku 1988, 53–54. 
3 Haapala 1995, Pertti Haapala, Kun yhteiskunta hajosi: Suomi 1914–1920, Painatuskeskus, Helsinki 1995, 39. 
4 Niemi 1992, Marjaana Niemi, Uudistuva kansakoulu, opettajien kansainväliset yhteydet muutosvoimana, teoksessa 

Tietoa, Taitoa, Asiantuntemusta 3, Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1992, 101–103. 
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matkaa ulkomaille.5 Ulkomaita arvostettiin kasvatusasioissakin ja joskus ulkomaihin tutustuminen 

oli jopa työnsaannin ehtona. Kun vuonna 1912 Helsinkiin valittiin uusi lastentarhatarkastaja, viran 

saaneen Thyra Gahmbergin piti käydä ulkomailla pitkällä opintomatkalla, jotta hänet palkattiin. 

Kaupungin taloudellisesti tukema opintomatka oli siis osa hänen pätevöitymistään.6 

 

Tutkin vuosia 1900–1930. Tampereen kansakoulun historiaa tutkineen Matti Telemäen mukaan 

1800-luvun lopun tamperelaisella kansakouluväellä oli tärkeimpänä tavoitteena kansakoulun 

juurruttaminen kaupunkiin. 1900-luvun alusta Telemäki taas puhuu kasvun ja uudistamisen aikana. 

Minua kiinnostaa se, miten tuona kasvun ja uudistuksen aikana ulkomaihin suhtauduttiin.7 Toisaalta 

vain yksi Tampereen oppikouluista, vuonna 1883 perustettu reaalilyseo, oli perustettu niin aikaisin, 

että se ehti 1800-luvun aikana tulla täysiluokkaiseksi, eli alkaa päästää oppilaita yliopistoon. 1800-

lukua voitaneen siis oppikoulujenkin osalta pitää jonkinlaisena kaupunkiin juurtumisen aikana ja 

myös sen kannalta 1900-luvun alku on mielenkiintoinen ajanjakso.8 

 

Varsinkin kansakoulun kannalta vuosisadan alku on kiinnostava, koska Suomen kansakoulun 

historiaa tutkinut Hannu Syväjoki toteaa, että ennen 1920-lukua maan kansakoulujen käytäntöjä ei 

ollut onnistuttu yhtenäistämään.9 Koulun ollessa valtakunnan mittakaavassa epäyhtenäinen, 

saattoivat ehkä yksittäiset puuhamiehet kehittää oman alueensa koulua haluamiensa mallien 

mukaan. Marjaana Niemi korostaa tutkimuksessaan Helsingin osuutta kansakouluasioiden 

suunnannäyttäjänä muille kaupungeille etenkin 1800-luvulla.10 Tampereella oli siis mahdollisuus 

1900-luvun alussa kehittää kouluaan suhteelliseen väljissä puitteissa ja ottaa mallia muista 

kaupungeista. Helsinki ja sitä kautta kanavoituneet kotimaiset ja ulkomaiset mallit olivat tärkeitä 

Tampereelle 1900-luvun alussa, mutta kiinnostavaa on se, otettiinko mallia mahdollisesti suoraan 

ulkomailtakin. 

 

Osaltaan Tampereen koulujen tutkimisen tekee mielenkiintoiseksi Tampereen 

teollisuuskaupunkiluonne. Teollisuus on voinut toisaalta edistää virkamiesten ulkomaanmatkailua, 

                                                 
5 Hietala 1992, Marjatta Hietala, Innovaatioiden ja kansainvälistymisen vuosikymmenet, teoksessa Tietoa, taitoa ja 

asiantuntemusta 1, Suomen historiallinen seura, Helsinki 1992, 249. 
6 Bell - Hietala 2002, Marjatta Bell ja Marjatta Hietala, Helsinki – The Innovative City,  Finnish Literature Society & 

City of Helsinki Urban Facts, Helsinki 2002, 181–182. 
7 Tampereen kansakoulun historiaa tutkinut Matti Telemäki näkee vuodet 1872–1897 tamperelaisen kansakoulun 

perustamisajaksi, vuodet 1897–1914 kansakoulun kasvuajaksi ja 1914–1925 uudistamisen ajaksi. Telemäki 1979, 
Matti Telemäki, Tampereen kansakoulun historia 1872–1976, Tampereen kaupunki, Tampere 1979. 

8 Reaalilyseo perustettiin vuonna 1883, myöhempi tyttölyseo vuonna 1894 samoin kuin ruotsalainen yhteiskoulu. 
1895 perustettiin suomalainen yhteiskoulu ja 1901 klassillinen lyseo. Rasila 1984, Viljo Rasila, Tampereen historia 
II, Tampereen kaupunki, Tampere 1984, 252. 

9 Syväoja 2004, Hannu Syväoja, Kansakoulu – suomalaisten kasvattaja, PS-kustannus, Jyväskylä 2004, 76. 
10 Niemi 1992, 101–103. 
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sillä teollisuudessa mallinottaminen oli tavallista, mutta toisaalta teollisuuskaupungissa 

sivistystoimi ei välttämättä ollut se ala, jota ensimmäisenä kehitettiin. Teollisuus on voinut antaa 

kimmokkeen kehittää jotain läheisemmin siihen liittyvää alaa. Yksi mahdollisuus on myös se, että 

teollisuuden vahva asema innosti opettajiakin kehittämään erilaisia teollisuuden kannalta 

hyödyllisiä oppialoja. Toisaalta Marjatta Hietalan Englannista ja Ruotsista tekemät tutkimukset 

osoittavat, että alempien sosiaaliluokkien vähäinen edustus 1900-luvun alun kunnanhallinnossa 

viivästytti joitain uudistuksista. Valtaapitävät eivät halunneet investoida tarpeettomiksi näkemiinsä 

asioihin.11 Ehkä Tampereen porvarit näkivät mieluummin koulussa tehtävän investointeja johonkin 

muuhun kuin työväenluokan töihin valmistavaan opetukseen. 

 

Tutkin Tampereen kansakoulua ja tamperelaisia yliopistoon johtaneita viittä oppikoulua sekä 

käsittelen myös Tampereen kasvatusopillista yhdistystä, jossa näiden koulujen opettajat toimivat. 

Muutamat Tampereen oppikouluista vaihtoivat nimeään 1900-luvun alussa. Tampereen 

tyttölyseosta käytettiin kolmeakin eri nimeä, mutta käytän tässä tutkielmassa vain tyttölyseo-nimeä. 

Reaalilyseo puolestaan vaihtoi nimensä lyseoksi, mutta selkeyden vuoksi käytän koulusta koko 

ajalta reaalilyseo-nimeä.  

 

Koulujen opettajien toimenkuvassa oli yksi perustavaa laatua oleva ero, minkä takia kouluja 

käsitellään tässä työssä eri tavoin. Kansakouluissa opetus annettiin samaan tapaan kuin nykyään 

alakoulussa, eli yksi opettaja opetti yhtä luokkaa, muutamia taitoaineita lukuun ottamatta. 

Oppikoulussa opetus annettiin aineopetuksena, aivan kuten nykyään yläkoulussa ja lukiossa. 

Kansakouluosiossa käyn läpi opettajien matkat ja koulun vaiheet yhtenä kokonaisuutena ja etenen 

luvussa kronologisesti. Oppikouluopettajisto on liian heterogeeninen ryhmä kokonaisuutena 

käsiteltäväksi, joten oppikouluosiossa käyn läpi kunkin aineen opettajia omina ryhminään. 

 

1.2. Suomeen otettiin mallia ulkomailta 

 

Opintomatkailulle olivat tekniset ja henkiset edellytykset olemassa 1900-luvun alussa. 1800-luvulla 

tapahtunut kehitys rautateissä ja laivaliikenteessä lähensivät Suomea Eurooppaan. 

Jäänmurtajatoiminnan aloittaminen Suomen vesillä 1890-luvulla mahdollisti lopulta ympärivuotisen 

laivaliikenteen Suomesta Itämeren etelärannikolle ja Englantiin.12 Tampere oli yhdistetty rautatiellä 

Turkuun ja Helsinkiin vuonna 1876. Matkustajaliike oli vilkasta, ja vuonna 1900 Tampereelta 

                                                 
11 Hietala 1987, Marjatta Hietala, Services and Urbanization at the Turn of the Century – The Diffusion of Innovation, 

Suomen historiallinen seura, Helsinki 1987, 55–56. 
12 Bell - Hietala 2002, 112. 
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Helsinkiin myytiin jo yli 10 000 matkalippua.13 Teknisen kehityksen ohella henkinen 

suhtautuminen oli tärkeää. Marjatta Bellin ja Marjatta Hietalan Helsinki – The Innovative Cityn 

mukaan vuosisadan vaihteessa Suomessa vallitsi positiivinen suhtautuminen ulkomaisiin kongressi- 

ja opintomatkoihin. Ulkomaisen kehityksen seuraaminen nähtiin luonnollisena ja tarpeellisena 

asiana niin senaatin, keskushallinnon, Helsingin yliopiston kuin tutkitun kaupungin eli Helsingin 

piirissä. Niinpä edellä mainitut tahot jakoivat ulkomaisiin matkoihin mieluusti apurahoja ja 

Helsingin kaupunki antoi useimmiten virkavapaata halukkaille matkustajille.14 

 

Useimmat Helsingin yliopistossa 1800-luvulla professoreina toimineet edistivät uraansa 

matkustamalla ulkomaille. Ulkomailla käytiin paitsi itseään sivistämässä, myös hakemassa uutta 

tietoa kotimaahan. Apurahoja matkustamiseen oli mahdollista saada esimerkiksi Helsingin 

yliopistolta. 1840-luvulta lähtien toinen suuri ulkomaanmatkojen rahoittaja oli Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, joka rahoitti kansanperinteenkeruumatkoja Suomen idänpuoleisille alueille. 

Yksittäiset suomalaiset hakivat oppia ulkomailta moneen asiaan, voimistelusta 

pyhäkoulutoimintaan.15 

 

Helsingin yliopiston professorikunnan matkustus ulkomaille oli professorien määrään suhteutettuna 

vilkkaimmillaan vuosisadan vaihteessa. Syitä olivat nopeutunut matkustus, rahoituksen 

paraneminen ja avoin tiedonvälitys. Professorien matkustaminen hiipui hieman Suomen 

itsenäistyttyä, mutta Marjatta Hietalan Suomen tieteen historia -teoksessa ilmestyneen artikkelin 

mukaan tieteenharjoittajien kansainvälistyminen ei opintomatkoilla ja muilla kontakteilla mitattuna 

yleisesti vähentynyt 1920- ja 1930-luvuilla. Saksa oli matkakohteista suosituin 1880-luvulta lähtien 

Ruotsin tullessa kakkosena. Tieteentekijöiden opintomatkojen merkittävin rahoittaja oli 1800-

luvulla ja 1900-luvun alussa Helsingin yliopisto. Yliopiston rahastot menettivät kuitenkin 

suurimman osan arvostaan 1920-luvun inflaatiossa, joten itsenäisyyden alkuvuosina apurahojakin 

oli vähemmän tarjolla.16  

 

Suomalaiset virkamiehet olivat Marjatta Hietalan ja Marjatta Bellin tutkimuksen mukaan eräitä 

innokkaimpia kansakuntia tekemään ulkomaisia opintomatkoja vuosisadan vaihteessa. 

Suomalaisten matkustaminen oli ennakkovalmistautumisineen ja jälkiraportointeineen monia muita 

maita järjestelmällisempää, ja moni kaupungin virkamies, myös kansakoulunopettajat, joilla 

                                                 
13 Rasila 1984, 394 ja 396. 
14 Bell - Hietala 2002, 109. 
15 Varpio 1997, Yrjö Varpio, Matkalla moderniin Suomeen, 1800-luvun suomalainen matkakirjallisuus, Suomen 

kirjallisuuden seura, Helsinki 1997, 161–170. 
16 Suomen 2002, Suomen tieteen historia 4: Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien, toim. 

Tommila Päiviö, WSOY, Helsinki 2002. 528, 530, 534, 535. 
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palkkaa ei kovin suuri ollut, olivat valmiita käyttämään opintomatkoihinsa myös omaa rahaansa. 

Ulkomailta hankittu tieto oli hyödyksi paitsi ulkomailla käyneelle yksittäiselle virkamiehelle, myös 

koko yhteisölle.17 

 

Marjatta Hietala mainitsee Services and Urbanization -kirjassaan, että palveluiden kehittämiseksi 

alkuvaiheessa pitää kolmen edellytyksen täyttyä. Päättäjien pitää tunnistaa palveluiden tärkeys, 

heidän pitää olla motivoituneita kehittämään niitä ja palveluiden kehittämiseksi täytyy olla 

taloudelliset mahdollisuudet. Teorioiden mukaan päättäjien kesken on eroa siinä, miten uudet 

kehitysmadollisuudet tunnistetaan. Päättäjät eivät tunnista palveluiden tärkeyttä samanaikaisesti, ja 

alussa tärkeässä roolissa ovatkin uusien mahdollisuuksien tunnistajat, innovaattorit, jotka pyrkivät 

vakuuttamaan muita. Motivaation kehittymisessä myös muiden kaupunkien esimerkki oli tärkeä.18 

 

Marjatta Hietala listaa Helsingin kansainvälisiä suhteita käsittelevän Tietoa, taitoa, asiantuntemusta 

-kirjasarjan ensimmäisessä osassa viisi innovaatioiden leviämiskanavaa: 

 

– ulkomailla opiskelun 

– ulkomaiset opinto- ja työmatkat 

– kansainväliset kongressit ja näyttelyt 

– ulkomaisten asiantuntijoiden käytön 

– aikakauslehdet, tutkimuskirjallisuuden ja tilastot19 

 

Tampereen kouluja käsittelevästä aiemmasta tutkimuksesta en ole löytänyt tietoa ulkomaisten 

asiantuntijoiden käytöstä. Muutamia satunnaisia kouluvierailuja oli, ei muuta. Ulkomailla opiskelu 

oli yliopiston käyneille oppikoulunopettajille sen sijaan varsin tavanomaista. Opintomatkoja 

harjoittivat sekä kansakoulun- että oppikoulunopettajat ja toisinaan he osallistuivat matkoillaan 

kansainvälisiin kongresseihin ja näyttelyihin. Aikakauslehdet ja tutkimuskirjallisuus ovat osaltaan 

olleet levittämässä ulkomaiden oppeja Tampereellekin. Suomessa perustettiin lukuisia 

aikakausjulkaisuja 1900-luvun vaihteen molemmin puolin. Opetusalan lehdet olivat kolmanneksi 

suurin ryhmä teknisten ja lääketieteellisten lehtien jälkeen.20  

 

Kansakoulunopettajille tarkoitetut aikakauslehdet Kansakoulun lehti ja Opettajain lehti sisälsivät 

kirjoituksia myös ulkomaiden kouluoloista. Oppikouluväellä oli omat lehtensä, samoin 

                                                 
17 Bell - Hietala 2002, 129, 133. 
18 Hietala 1987, 39–40. 
19 Hietala 1992, 20. 
20 Bell - Hietala 2002, 105. 
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aineopettajille. Lehdet välittivät jäsenilleen tietoa oman alan ulkomaisista virtauksista.21 Olen 

tutustunut Kansakoulun ja Opettajain lehden sisältöön ja valtaosa jutuista on ilmeisesti ulkomaisten 

lehtien ja kirjallisuuden pohjalta kirjoitettuja. Ne ovat lyhyitä kuvauksia Euroopan maiden 

kouluista, mutta myös syvällisempiä matkakertomuksia ulkomaiden kouluoloihin 

henkilökohtaisesta tutustumisesta ilmestyi lehdissä. Koska matkakertomuksista on useimmiten 

vaikea päätellä sitä, kuka ne on kirjoittanut, niitä on vaikea hyödyntää lähteinä tutkittaessa 

tamperelaista matkailua. Aikakauslehtiä ei useinkaan mainita tamperelaisopettajien keskusteluissa. 

Jos lehtikirjoitteluun viitataan, kohteena ovat yleensä sanomalehdet. 

 

Suomalaisten kansakoulunopettajien ulkomaanmatkoista olen löytänyt kaksi aiempaa tutkimusta: 

Aimo Halilan 1880- ja 1890-luvuilla tehtyjä opintomatkoja käsittelevä tutkimus ja Hietalan 

johtaman projektin osana ilmestynyt Marjaana Niemen tutkimus Helsingin kansakoulunopettajien 

opintomatkoista vuosina 1867–1917. Tamperelaisopettajien matkoista en ole löytänyt tutkimuksia. 

Matti Telemäen Tampereen kansakoulun historiassa muutamista matkoista on mainintoja, mutta 

niihin ei erityisemmin paneuduta. Oppikoulun opettajista tehtyjä koottuja tutkimuksia en ole 

löytänyt, mutta ulkomaanmatkoja sivutaan historiikeissa. 

 

Perusopetusta seuranneiden ammatillisen ja akateemisen koulutuksen osalta on tutkittu vuosisadan 

alussa tehtyjä uudistuksia ja sitä, mistä mallia niihin otettiin. Uudistuksiin on usein haettu perusteita 

ulkomailta. Uudistuksia valmistelleet komiteat ovat pyrkineet etsimään maailmalta edistyneimmän 

koulutusratkaisun ja muokkaamaan sen Suomen oloihin sopivaksi. Komiteat viittaavat 

tutkimusajankohtanani useimmiten Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin, joiden osuus maininnoissa on 

lähes 50 prosenttia. Seuraavaksi yleisin vertailukohde on Saksa ja sen jälkeen Englanti. Yhdysvallat 

nousevat merkittäväksi vertailukohdaksi vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sveitsillä ja 

Ranskalla on tasaisesti oma pieni osuutensa vertailuissa.22 

 

Tampereen historiaa käsittelevissä teoksissa ulkomaisista malleista osana kaupungin kehitystä on 

mainintoja. Tampereen kaupunki otti mallia ulkomailta vuosisadan vaihteessa teknisissä asioissa, ja 

osin kaupungin vahva teollisuus ohjasi omalla mallillaan innovaatioiden leviämistä kaupunkiin. 

Tampere oli nimittäin ensimmäinen Suomen kaupungeista, joka alkoi käyttää sähköä 

katuvalaisimissa. Sähkövalo syttyi ensimmäisenä tehtaiden saleihin ja levisi sieltä kaduille. 

                                                 
21 Kiuasmaa 1982, Kyösti Kiuasmaa, Oppikoulu 1880–1980 – oppikoulu ja sen opettajat koulujärjestyksestä 

peruskouluun, Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, Oulu 1982, 177 ja 188. 
22  Komitealaitos 1989, Komitealaitos, koulutusmietinnöt ja koulutuspoliitukan oikeutus: Ammatillisen ja akateemisen 

koulutuksen oikeutusperustelujen muutoksen suomalaisissa koulutusmietinnöissä 1860-luvulta 1980-luvun lopulle, 
Raimo Hovi, Osmo Kivinen, ja Risto Rinne, Turun yliopiston julkaisuja C73, Turun yliopiston koulutussosiologinen 
tutkimusyksikkö, Turku 1989, 87–88. 
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Alkuajan puuhamiehet ajoivat Tampereen sähkövaloja esittelemällä muun muassa ruotsalaisen, 

Tampereen kokoisen Härnösandin kaupungin mallia.23 1900-luvun alussa sähkölaitoksen johdossa 

toimi kansainvälisesti kokenut mies, kuopiolainen Vasili Strahoff, jolla oli kokemusta teollisuudesta 

eri puolelta Suomea ja Pietarista. Strahoffin nimityksen jälkeen Tampereelle alettiin ottaa 

sähköasioissa oppia eritoten Ruotsista ja Saksasta, joihin sähkölaitoksen johtaja teki pitkän 

opintomatkan tultuaan nimitetyksi.24 Myös muissa johtoviroissa toimi ulkomaita nähneitä miehiä. 

Esimerkiksi aivan 1800-luvun lopussa rakennetun vesijohtoverkon rakentamisesta vastannut 

helsinkiläinen insinööri Hausen oli aiemmin toiminut Helsingin kaupungin vesilaitosinsinöörinä ja 

työssään perehtynyt Euroopan kaupunkien vesihuoltoon. Hän oli käynyt henkilökohtaisesti 

tutustumassa vesilaitoksiin Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa.25 

 

1.3. Aineisto 

 

Tärkeimmän aineistoni muodostavat koulujen tuottamat pöytäkirjat, vuosikertomukset ja 

oppikoulujen opettajista kootut matrikkelit. Tampereen kansakoulunopettajista ei ole saatavilla 

matrikkelia, mikä vaikeuttaa opettajien matkustelun tutkimista, mutta muuten koulun toiminnasta 

saa varsin tarkan kuvan arkistolähteiden avulla. Kansakouluja käsitellessäni tärkeässä roolissa ovat 

koulun toiminnasta kootut vuosikertomukset, jotka sisältävät lukuisia tamperelaisopettajien 

matkakertomuksia. Vuosikertomukset sisältävät lisäksi varsinkin vuosisadan alussa paljon tietoa 

koulun toiminnasta ja monenlaista pohdintaa koulun tilasta. Kansakoulun johtokunnan ja opettajien 

kokouspöytäkirjoista voidaan seurata kansakoulun piirissä käytyä keskustelua ja luoda näin varsin 

hyvä kuva kansakoulunopettajien matkailusta sekä niiden motiiveista ja vaikutuksista Tampereen 

kansakoulussa. 

 

Tampereen reaalilyseon, tyttölyseon ja suomalaisen yhteiskoulun arkistoista on saatavilla tarvittavat 

vuosikertomukset ja nimikirjat. Kassillisen lyseon ja ruotsalaisen yhteiskoulun aineiston kohdalla 

joitain puutteita ja niinpä näiden käsittely ei ole niin syvällistä kuin kolmen muun oppikoulun 

kohdalla. Klassillisesta lyseosta on muiden oppikoulujen tavoin koottu matrikkeli, mutta se ei 

sisällä tietoja opettajien ulkomaanmatkoista. Opettajien koulutuksesta ja opintomatkoista löytyisi 

tietoa myös arkistoista, kaikista parhaiten opettajista pidetyistä nimikirjoista. Hämeenlinnan 

maakunta-arkistossa säilytettävästä Tampereen klassillisen lyseon arkistosta ei kuitenkaan löydy 

                                                 
23 Rasila 1984, 464–465. 
24 Anttila 1993, Olavi Anttila, Valoa, voimaa, vaurautta: Tampereen kaupungin sähkölaitoksen historia 1888–1988, 

Tampereen kaupunki, Tampere 1993, 76 ja 117. 
25 Rasila 1984, 458–460; Tekniikan 1993, Tekniikan Tampere, Tampereen teknillinen seura, Tampere 1993, 115; Juuti 

2001, Petri Juuti, Kaupunki ja vesi, Kehrämedia Oy, Kangasala 2001, 114–115 ja 123–124. 
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arkistoluetteloissa näkyvää nimikirjaa juuri minua kiinnostavalta ajanjaksolta. Niinpä klassillinen 

lyseo joudutaan sivuuttamaan lähes kokonaan opettajien ulkomaisia kokemuksia verrattaessa. 

Pöytäkirjoja opettajankokouksista ja vastaavista klassillisesta lyseosta on saatavilla muiden tapaan, 

joten niitä käsiteltäessä kouluun on mahdollista perehtyä.  

 

Tampereen ruotsalaisesta yhteiskoulusta puolestaan on olemassa kaksikin hyvää matkustustietoja 

sisältävää matrikkelia ja myös vuosikertomukset ovat saatavilla. Koulun arkistoon ei kuitenkaan ole 

mahdollista tutustua26, joten opettajakokousten pöytäkirjoja ja mahdollisesti täydentäviä tietoja 

matkailusta sisältäviä nimikirjoja ei ole mahdollista päästä tutkimaan. 

 

Kun tutkitaan Tampereen oppikoulunopettajien matkustelun yleisyyttä matrikkelien avulla, 

ongelmana on matrikkelien tarjoama suppea tieto. Matrikkelit sisältävät tietoja yleensä opettajien 

matkakohteista, monesti vuosista ja joskus jotain täydentävää tietoa myös matkan tarkoituksesta. 

Tietojen avulla voidaan arvioida matkojen yleisyyttä ja matkakohteita. Tarkempia tietoja ne eivät 

kuitenkaan sisällä matkoista. Muista oppikoulujen aineistosta, kuten vuosikertomuksista, olen 

löytänyt tarkempaa tietoa joistain matkoista.  

 

Ainakin tyttölyseon matrikkelissa tietoa matkoista on selvästi epätäydellisesti. Esimerkiksi 

tyttölyseon oman opintomatkarahaston avulla tehtyjä matkoja ei löydy opettajien 

matrikkelitiedoista. Tyttölyseon opettajistossa on tapauksia, jotka antavat olettaa, että 

opintomatkoja ei ole merkitty, vaikka niitä on tehty. Filosofian maisteri Tytti Irjanti. Irjanti opetti 

saksaa, ranskaa ja ruotsia tyttölyseossa vuosina 1910–1928. Hänen kohdallaan ei ole mainintaa 

ulkomaanopiskeluista, mikä kuulostaa epäuskottavalta opetusalat huomioiden, mutta on 

mahdollista. Vastaavia tapauksia on muissakin kouluissa. Johanna Granström opetti saksaa ja 

englantia reaalilyseossa vuosina 1890–1907. Matrikkelissa ei ole mainintaa mahdollisesta 

ulkomaankokemuksesta, eikä edes tietoja hänen opiskelutaustastaan. 

 

Osaa tietojen aukoista voi täydentää muiden lähteiden, parhaiten koulujen nimikirjojen avulla. 

Kuitenkin valitettavan monen opettajan kohdalla ei tiedetä, milloin opintomatkat on tehty. Pelkkä 

maan nimi ja matkavuosi eivät myöskään kerro paljoa, mutta antaa jo enemmän mahdollisuuksia 

verrata matkustelua. Joidenkin opettajien matkoista on eri lähteistä saatavilla enemmän tietoa. 

Tutkielmassani pyrin kuvaamaan eri alojen opettajien ulkomaanmatkojen yleisyyttä opiskelu- ja 

työaikana ja lähestyn opintomatkojen sisältöä tarkemmin yksittäistapausten kannalta. Tarkempaa 

                                                 
26 Koulun rehtorin Ronny Holmqvistin mukaan koulun arkisto on ollut järjestemättömänä jo yli 20 vuotta ja on pahasti 

epäjärjestyksessä. Näillä näkymin arkisto avautuu tutkijoille vuoden 2009 aikana. 
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tietoa on saatavilla vain murto-osasta opettajien tekemiä matkoja, mutta niiden avulla voidaan luoda 

kokonaiskuvaa. Tarkempaa tietoa on useiden eri aineiden opettajien, kuten myös rehtoreiden, 

matkoista ja vertailemalla näitä ja tilastotietoja pyrin luomaan kokonaiskuvan oppikoulunopettajien 

matkailusta ja matkailun vaikutuksista.  

 

Muistelmat ja elämänkerrat olisivat hyvä täydentävä lähdeaineisto tutkimukseeni, mutta Tampereen 

1900-luvun alun opettajista ei ole niitä saatavilla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Suomalaisen 

yhteiskoulun rehtorina koko tarkastelemani ajan toimineen Kaarlo Tiililän rehtoriajan päiväkirjat 

ovat saatavilla. Päiväkirjat on julkaistu toimitettuina, mutta tutkimuksiani varten olen saanut 

lyhentämättömät ja toimittamattomat versiot Tiililän ulkomaanmatkoilta. 

 

Koulujen vuosikertomuksiin ja kokouksiin viitatessani käytän alaviitteissä kirjainlyhenteitä, jotta 

viitteet olisivat selkeämmät. Käytettävät lyhenteet löytyvät lähdeluettelosta ja koottuna liitteestä 1. 

Matrikkeleihin en työssä erikseen viittaa, sillä oppikoulunopettajien matkojen yleisyyttä 

verratessani kyse on aina matrikkeleista kokoamistani tilastoista, eikä samojen kirjojen 

kirjaamisesta lähdeviitteisiin kerta toisensa perään olisi lukijalle mitään hyötyä. Kun tieto on muista 

lähteistä kuin matrikkeleista, lähde on mainittu. 

 

1.4. Opettajaryhmät olivat keskenään erilaiset 

 

Kansakoulunopettajat koulutettiin 1900-luvun alussa opettajaseminaareissa, joihin pääsemisen 

edellytyksenä oli kansakoulun suorittaminen. Opettajaseminaari kesti neljä vuotta ja 1920-luvulla 

opinnot laajenivat viisivuotisiksi. Seminaariopinnoissa kasvatustieteet olivat tärkeässä asemassa. 

Valtaosa seminaarien oppilaista oli maataloudesta toimeentulonsa saaneista perheistä, kuten 

suomalaisten enemmistö. Kansakoulupohjaisuus ei houkutellut ylempää luokkaa, joka ohjasi 

lapsensa yleensä oppikoulun kautta korkeammille opinteille. Suomen yleisen opintotason noustessa 

seminaareihinkin alkoi kuitenkin hakeutua keskikoulun käyneitä ja jopa ylioppilaita. Keskikoulun 

käyneellä opinnot kestivät kolmesta neljään vuotta, mutta ylioppilas saattoi suorittaa 

opettajaseminaarin vuodessa. Ylioppilaspohjainen opettajakoulutus vakiintui Suomessa vuonna 

1934.27 

 

Kansakoulunopettajista oli oppivelvollisuuden säätämisen aikoihin 1920-luvun alussa suoranainen 

pula. Osasyynä tähän oli opettajan palkka, joka oli elinkustannusten noustua jäänyt selvästi jälkeen 

                                                 
27 Syväoja 2004 86–87 ja 91. 
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yleisestä hintatasosta. Tampereellakin opettajia erosi ja hankki muuta työtä, jolla he pystyivät 

elättämään itsensä paremmin. Kun taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden opettajien palkkoja 

nostettiin ja koulutusta lisättiin, 1930-luvulle tultaessa opettajista oli jo ylitarjontaa.28 

 

Kansakoulu ja opettajaseminaari kestivät yhteensä 10–11 vuotta ja tämän jälkeen opettaja oli pätevä 

loppuikänsä. Monella opettajalla oli kuitenkin haluja itsensä kehittämiseen työnsä ohessa. 

Kansakouluopettajien jatkokouluttautuminen herätti ristiriitaisia mielipiteitä. Kansakoulun 

johtohahmoista Uno Cygnaeus oli kannattanut opettajien jatkokouluttautumista, samoin Mikael 

Soininen, joka oli tärkeässä osassa kansakoulun uudistuksissa 1900-luvun alussa. Soininen kannatti 

eritoten tieteellistä jatkokouluttautumista ja hänen toimestaan aloitettiin vuonna 1907 yliopistolliset 

kesäkurssit opettajille. Kansakoulujen paikalliset johtokunnat suhtautuivat usein nuivasti opettajien 

jatkokouluttautumiseen. Osasyy oli pelko opettajan siirtymisestä opiskeltuaan opettajantoimesta 

joihinkin muihin tehtäviin. Johtokunnat eivät aina myöntäneet virkavapaata sitä opintoihinsa 

anoneille opettajille. Taloudelliset rasitteet olivat myös usean opettajan opintojen esteenä.29 

 

Kansakoulun historiaa tutkineen Hannu Syväojan mukaan ”kielitaidottomat tai 

ulkomaanmatkailuun tottumattomat” opettajat eivät rohjenneet käyttää hyväkseen tilaisuuksia 

ulkomaanmatkailuun. Seminaarien opetussuunnitelmiin yritettiin jo autonomian aikana saada 

sisällytettyä vieraita kieliä, mutta ainoastaan venäjän opetus sallittiin. Ero oppikoulunopettajiin oli 

suuri, sillä he olivat opiskelleet vieraita kieliä jo oppikoulussa ja kandidaatin tutkintoon kuului 

suullinen ja kirjallinen koe joko ranskassa, saksassa tai englannissa. Kansakoulunopettajien oli 

kuitenkin, ainakin Tampereella, mahdollista harjoittaa kieliopintoja yksityisissä kieliopistoissa tai 

yksityishenkilöiden opetuksessa. Tampereen kansakoulun arkistossa säilyneiden matka-apuraha-

anomusten perusteella yksityishenkilöiden opetus oli tamperelaisten kansakoulunopettajien yleisin 

tapa vieraan kieleen opiskelemiseksi.30  

 

Opettajien taloudelliset mahdollisuudet matkustamiseen olivat hyvin erilaiset. Vuosisadan 

vaihteessa akateemisen taustansa tähden oppikoulunopettajat olivat yleensä säätyläisiä. Ero 

sosiaalisessa asemassa ja palkassa kansakoulunopettajiin oli selkeä. Vuosisadan vaihteen 

Tampereella oppikoulunopettaja jäi palkassa keskimäärin insinööristä, mutta ero 

                                                 
28 Syväoja 2004 95; Telemäki 1979 154. 
29 Syväoja 2004 89. 
30 Useimmiten liitteenä olevan kielitodistuksen on allekirjoittanut joku ulkomaalainen yksityishenkilö, mutta opettaja 

Onni Jalava mainitsee matka-apurahahakemuksessaan opiskelleensa saksan kieltä osin itsekseen ja myös Uusien 
kielten opistossa, KKJK 22.5.1912, liite XIII, Syväoja, 2004 90. 
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kansakoulunopettajaan oli huomattava.31 Kieli- ja rahaongelmista huolimatta matkustaminen oli 

mahdollista myös kansakoulunopettajalle. Marjaana Niemen tutkimuksesta käy ilmi, että 

helsinkiläiset kansakoulunopettajat olivat aktiivisia ulkomailla kävijöitä. Vuosina 1870–1917 lähes 

puolet helsinkiläisten virkamiesten tekemistä matkoista oli opettajien tekemiä. Itsenäistymisen 

jälkeen helsinkiläisten opintomatkat olivat enemmän teknisen alan matkoja. Opettajisto teki 

omatoimisesti uudistuksia kouluopetukseen 1880- ja 1890-luvuilla. Kun kansakoulun johtokunnan 

kanta ulkomaiden mallien omaksumiseen muuttui suosiolliseksi 1900-luvun alussa, tämä paransi 

kehitysmahdollisuuksia entisestään. Vuosina 1902–1914 Helsingin kansakoulussa toimineista 

opettajista 27 % oli tehnyt yhden tai useamman ulkomaisen opintomatkan.32 

 

Autonomian ajan oppikoulujen opettajakunta oli varsin miesvaltainen. Vuoteen 1916 asti naisten oli 

anottava erivapaus sukupuolestaan päästäkseen opettajiksi. Naisten määrää vähensi myös se, että 

naisen oli oltava naimaton voidakseen toimia opettajana. Samanlaista lakia asiasta Suomessa ei 

ollut kuin Ruotsissa, mutta normi oli vahva aina 1910-luvulle asti. Hiljalleen naimisissakin olevien 

naisten opettajuus alettiin hyväksyä ja vuoden 1919 hallitusmuodossa kansalaisten perusoikeuksien 

myötä naimisissa olo ei saanut olla este opettajuudelle.33 

 

Ennen naisten yliopisto-opiskelun yleistymistä 1900-luvun alussa useimmiten oppikoulujen 

naisopettajat olivat valmistuneet Helsingin jatko-opistosta tai muilta tyttökoulujen jatkoluokilta. 

Tyttökoulujen jatko-opistojen tarkoitus oli tuottaa opettajia ja ne toimivat vuoteen 1929 asti, joskin 

jo 1920-luvulta lähtien ne kärsivät oppilaspulasta.34 Miehillä oli jo 1900-luvun alussa lehtorin viran 

saamisen edellytyksenä vähintään kandidaatin tutkinto yliopistosta. Molempien sukupuolten piti 

hankkia myös opettajan pätevyys normaalikoulussa auskultoimalla. Oppikoulun piirissä vuosisadan 

vaihteessa pidettiin yleensä tärkeämpänä opettajan hankkimaa teoreettista tietämystä kuin hyvin 

suoritettua opettajaharjoittelua.35 

 

Taloudellisen aseman lisäksi tärkeä ero opettajaryhmien välillä oli myös henkisellä tasolla. Jo 1800-

luvun lopulla oli tavallista, että suuri osa yliopisto-opiskelijoista opiskeli tai tutki jonkun aikaa 

ulkomaisissa yliopistoissa. Kohteena olivat Skandinavian lisäksi yleensä Saksan yliopistot.36 

Helsingin yliopisto avusti opiskelijoitaan useilla ulkomaiseen opiskeluun annetuilla apurahoilla. 

                                                 
31 Kiuasmaa 1982, 48–49, 167 ja 170. 
32 Bell - Hietala 2002, 115, 125 ja 183. 
33 Kiuasmaa 1982, 90 ja 167. 
34 Nurmi 1979, Veli Nurmi, Opettajan koulutuksen tähänastinen kehitys, WSOY, Helsinki 1979 195. 
35 Kiuasmaa 1982, 156, 159 ja 164–165. 
36 Vares 2001, Vesa Vares ja Kaisa Häkkinen, Sanan valta – E. N. Setälän poliittinen, yhteiskunnallinen ja tieteellinen 

toiminta, WSOY, Helsinki 2001, 82.  
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Pisin apuraha oli tarkoitettu peräti kolmen vuoden yhtäjaksoiseen oleskeluun ulkomailla. Vuonna 

1912 yhdeksän yliopiston rahastoa antoi avustusta ulkomaanmatkailuun. Näistä yksi, Backmannin 

rahasto, antoi apurahoja vain opettajille. Hakijalla piti olla taipumuksia opettajaksi ja vähintään 

vuoden kokemus oppikoulusta. Viktor Heikelin rahasto oli myös tuolloin jo olemassa, mutta siitä ei 

vielä annettu avustuksia. Rahasto oli perustettu voimistelunopettajien ulkomaanmatkojen 

avustamista varten.37  

 

Tampereen opettajien joukossa oli muutamia aikansa merkkihenkilöitä, mutta useimmat olivat 

yliopistosta valmistuneita tavanomaisia opettajia; paikallisesti ehkä tunnettuja, mutta eivät erityisen 

merkittäviä Suomen akateemisessa maailmassa. Suurin osa vuosisadan vaihteessa yliopistossa 

opiskelleita käsittelevistä muistelmateoksista ja elämänkerroista on tavalla tai toisella merkittävien 

henkilöiden elämästä, mutta niistä voidaan luoda osin kuvaa 1900-luvun vaihteen yliopisto-

opiskelijoiden mutkattomasta asenteesta Euroopan-matkailuun. Useimmat 1900-luvun alussa 

merkittävään asemaan Suomen yliopistomaailmassa nousseista olivat, alasta riippumatta, tehneet 

useita matkoja Eurooppaan.38 

 

Hyvästä yksittäisestä esimerkistä käy kirkkohistorian tutkimuksessa ansioitunut Jaakko Gummerus 

(1870–1933). Gummerus matkusti paljon ja häntä tutkinut Matti Ijäs mainitsee tälle kaksi syytä: 

toisaalta Gummerus teki tutkimustaan ulkomaisissa arkistoissa, toisaalta hän tapasi ulkomaisia 

kollegoita ja loi suhteita. Ensimmäisen matkansa Gummerus teki Leipzigiin vanhemman kollegansa 

ohjeistuksesta. Matka ei ollut hänen opintojensa kannalta kovinkaan merkittävä, sillä hänen 

kandidaatin tutkielmansa ei edennyt, eivätkä hänen suorittamat opintonsa korvanneet kotimaan 

kursseja. Matka oli kuitenkin merkityksekäs Gummeruksen mielestä, sillä hän tapasi sillä 

arvostettuja eurooppalaisia teologeja ja perehtyi uusimpiin metodeihin ja koulukuntiin, mikä ei olisi 

onnistunut Suomesta käsin. Myöhemmin niinkin merkittävän asia kuin väitöskirjan idea tuli 

Gummerukselle kahdelta saksalaiselta professorilta, joihin Gummerus oli tutustunut jo 

ensimmäisellä Saksan-matkallaan.39 

 

Käsittelen kansakoulun- ja oppikoulunopettajia tutkimuksessani rinnakkain, vaikka ryhmät ovat 

erilaiset. Tampereella, Suomen mittakaavassa suuressa kaupungissa, kansakoululaitos oli hyvin 

                                                 
37 Hjelt 1912, Keisarillista Aleksanterin-yliopistoa koskevia säännöksiä, järjestelmällinen käsikirja, Edv. Hjelt, Lilius 

& Hertzberg osakeyhtiö, Helsinki 1912, 59 ja 206–212. 
38 Totuuden 1998, Totuuden nimessä – Kaksitoista merkittävää Suomen tiedeseuran jäsentä, toim. Per Schybergson, 

Suomen Tiedeseura, Helsinki 1998; Kaskimies 1947, Suuria suomalaisia tiedemiehiä: luonnontieteet, 
Kustannusosakeyhtiö Kivi, Helsinki 1947. 

39 Ijäs 1933, Matti Ijäs, Jaakko Gummerus kirkkohistorian tutkijana, Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuja 
165, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki 1933, 94, 145 ja 169. 
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järjestetty ja opettajat päteviä ja sitä kautta arvostettuja. Oppikoulun- ja kansakoulunopettajat olivat 

myös toistensa kanssa tekemisissä monia teitä – ei vähiten Tampereen kasvatusopillisen 

yhdistyksen kautta – ja sitä kautta henkilökohtaisten suhteiden kautta ovat olleet läheisempiä kuin 

opettajat keskimäärin. 

 

1.5. Tampere opettajakoulutukseen sopimaton kaupunki 

 

Tampereella kansakouluopetus aloitettiin syksyllä 1872. Tampereen kaupungin kansakoulujen 

oppilasmäärä kasvoi 1870-luvulta 1900-luvun vaihteeseen tasaisesti. Vuosisadan vaihteessa 

kouluissa oli yhteensä hieman alle 3000 oppilasta. 1900-luvun alussa kasvu kiihtyi ja 1910-luvulla 

kouluissa opiskeli enimmillään yli 500040 oppilasta. Opettajien määrän kehitys oli samankaltainen. 

1910-luvun puolivälissä Tampereen kansakouluissa oli yli 150 opettajaa. Oppilasmäärän ja 

kaupungin kasvaessa Tampereen kansakoulut joutuivat usein tyytymään varsin vaatimattomiin ja 

usein vuokrattuihin koulutiloihin. 41 

 

Tampereen kohdalla oppivelvollisuuteen siirtyminen ei aiheuttanut suuria muutoksia. Oppilasmäärä 

kasvoi lukuvuonna 1921–1922 kahden vuoden takaiseen kymmenen prosenttia, mutta kasvu selittyy 

kuntaliitoksella. Käytännössä kaikki oppivelvolliset42 tamperelaislapset olivat 1920-luvun alussa 

kansakoulun piirissä. 1920-luvulla Tampereen kansakoulun oppilasmäärä jopa aleni, kun 

maailmansodan aikaiset pienemmät ikäluokat tulivat kouluikäisiksi.43 

 

Opettajakoulusta Tampereella ei ollut. kaupunkiin yritettiin 1800-luvun lopulla saada 

kansakoulunopettajaseminaaria. Neljän olemassa olleen seminaarin lisäksi Suomeen oltiin tuolloin 

perustamassa Etelä- ja Länsi-Suomeen kahta uutta ja Tampere oli yksi hakijakaupungeista. 

Seminaaria ei kuitenkaan saatu. Päätöksen tehneen senaatin mielestä Tampere oli liian lähellä 

seminaarikaupunki Jyväskylää, eikä ollut teollisuuskaupunkiluonteensa takia sovelias paikka 

opettajien koulutukseen.44 

 

Tutkimusajankohtanani Tampereella oli viisi yliopistoon johtavaa oppikoulua. Vuonna 1883 
                                                 
40 Tampereen henkikirjaväkiluku vuonna 1900 oli 35300 ja vuonna 1915 40800. Jutikkala 1979, Eino Jutikkala, 

Tampereen historia III, Tampereen kaupunki, Tampere 1979, 5; Rasila 1984, 178. 
41 Telemäki 1979, 18, 31, 50–53. 
42 Tylsämieliset oli vapautettu oppivelvollisuudesta. Myös riittävän harvaanasutuilla alueilla asuneet lapset oli 

vapautettu, mutta heitä Tampereella ei ollut. Telemäki 1979, 139–140. 
43 Jutikkala 1979, 618. 
44 Lindström 2001, Aslak Lindström, Tie oppivelvollisuuden säätämiseen, teoksessa Koko kansan koulu – 80 vuotta 

oppivelvollisuutta, Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja, Koulu ja menneisyys XXXIX, 
Suomenkouluhistoriallinen seura, 2001 Helsinki, 60–61. 
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Tampere sai reaalilyseon ja mahdollisuuden päästää oppilaita yliopistoon. Klassillista lyseota ei 

yrityksistä huolimatta kaupunkiin saatu. 1894 perustettiin tyttökoulu ja ruotsalainen yhteiskoulu ja 

seuraavana vuonna suomalainen yhteiskoulu. 1900-luvun alussa kaupunki sai sen kaikista 

arvostetuimman oppikoulun, kun klassillinen lyseo perustettiin vuonna 1901 reaalilyseon yhteyteen, 

josta se jo 1903 erosi omaksi koulukseen. 1908 perustettiin kuudes oppikoulu. Perustettu tyttökoulu 

oli kuitenkin vain viisivuotinen, eikä näin mahdollistanut yliopisto-opintoja.45 Tampere jäi 

suhteellisessa oppikoululaismäärässä selvästi jälkeen suunnilleen samankokoisesta Turusta. Turussa 

oli kansakoululaisia vuonna 1915 yhtä paljon kuin Tampereella, mutta oppikouluja siellä oli 10.46 

 

Oppikoulujen osalla Tampereen kehitys oli hidasta itsenäisyyden alkuaikoina, vaikka Suomeen 

perustettiin silloin lukuisia uusia kouluja. Tampere sai vain yhden, vuonna 1929 perustetun 

yhteislyseon. Oppilasmäärän kasvu jo olemassa olleissakin kouluissa oli vaatimatonta. Vain 

klassillinen lyseo ja suomalainen yhteiskoulu lisäsivät oppilasmääräänsä ja ruotsalaisen 

yhteiskoulun oppilasmäärä kulki alaspäin, vaikka koulu rakensikin pitkämatkalaisille asuntolan ja 

Hämeenlinnan vastaava koulu lopetettiin. Eino Jutikkalan mukaan oppikoulujen uudet rehtoritkaan 

eivät olleet enää ”samanlaisia yhteiskuntavaikuttajia” kuin 1900-luvun alun rehtorit.47  

 

Oppilasmäärältään pieni oppikoulu ei kuitenkaan tarkoita, että Tampereella opetus olisi ollut 

jotenkin muita suuria kaupunkeja kehnompaa, ja toisaalta kansakoulun puolella Tampere oli osin 

selvästi edistyksellinen, vaikka kaupunki ei senaatin mukaan opettajankoulutukseen sopinutkaan. 

Suomen kansakoululaitoksen kehittyessä Tampere ei ainoastaan hakenut mallia kehittyneemmistä 

koulukaupungeista, vaan myös antoi mallia muille. 

 

Kun mallia Tampereelle haettiin kotimaasta, sitä haettiin Suomen muista suurista kaupungeista. 

1910-luvun alussa koululääkäritoimintaa pohtinut komitea esitti, että Tampereella, muiden suurien 

kaupunkien tavoin, koululääkärin pitäisi olla suoraan kansakoulun johtokunnan alaisuudessa. 

Samoin vaadittiin, että kolmen suurimman kaupungin, Helsingin, Turun ja Viipurin, tavoin 

Tampereelle oli koululaisille saatava maksuton lääkärinhoito.48 

 

Eräs edistyksellisimmistä asioista Tampereen koululaitoksessa oli hyvin järjestetty kansakoulun 

jatkokoulu. Se oli 1920-luvun alussa hyvin kehittynyt koko maan mittakaavassa. 1910-luvun alussa 

                                                 
45 Jutikkala 1979, 252, 255. 
46 Kiuasmaa 1982, 87–89; Jutikkala 1957, Eino Jutikkala, Turun kaupungin historia 1856–1917, Turun kaupunki, 

Turku 1957, 752 ja 771. 
47 Jutikkala 1979, 633–634 ja 638. 
48 Telemäki 1979, 124–125. 
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Tampereen jatkokoulu oli ollut vielä varsin tyttövaltainen. Vuonna 1915 tarkastaja Mäkisen 

toimeksiannosta opettajat Rajamaa ja Heikkinen valmistelivat uudistuksen jatkokouluun. 

Jatkokoulu nähtiin Tampereella tärkeäksi, mistä osoituksena se, että toimintaa uudistettiin 

tilanteessa, jossa huono taloudellinen tilanne uhkasi lopettaa jatkokoulun kokonaan.49 Jatkokoulun 

yhteydessä toimi raittiusyhdistys ja retkeilykerho. Kerho teki matkoja Suomen eri kolkkiin ja aina 

Tukholmaan saakka. Koulumatkailutoimisto palkitsikin Tampereen retkeilykerhon toiminnastaan 

vuonna 1929.50 

 

Maininnan ansaitsee myös Tampereen varsin kookas, 1800 nidettä vuonna 1915 käsittänyt, 

opettajakirjasto. Kirjasto sisälsi sekä kotimaista että ulkomaista kasvatuskirjallisuutta. Opettaja 

Kuosmanen ehdotti jopa pedagogisen keskuskirjaston perustamista Tampereelle koko maan 

opettajien käyttöön. Asiaa kehittämään perustettiin toimikunta, mutta hanke raukesi Kuosmasen 

siirryttyä pois Tampereelta.51 

 

Kansakoulun ja oppikoulun lisäksi muita Tampereen kouluja oli muun muassa vuonna 1886 

aloittanut teollisuuskoulu, jossa saattoi opiskella esimerkiksi geometriaa, piirustusta ja 

koneenrakennusta. Teollisuuskoulusta oli kuitenkin suuri hyppäys jatkokoulutukseen Helsingin 

teknilliseen korkeakouluun, joten vuonna 1912 Tampereelle perustettiin teknillinen opisto. 

Tampereen kauppaopisto oli aloittanut toimintansa 1890 ja ensimmäinen vain naisille tarkoitettu 

koulu eli Tampereen talouskoulu vuonna 1892. Kansakoulunopettaja Amalia Lindfeltin johdolla 

perustettiin Tampereelle vuonna 1900 kasvatusopillinen käsityökoulu, jota myös kutomakouluksi 

kutsuttiin.52 

 

1.6. Opettajayhdistykset ajoivat taloudellisia etuja 

 

Vuosisadan vaihteessa Suomeen perustettiin kansakoulun- ja oppikoulunopettajien yhdistyksiä. 

Kansakoulunopettajat järjestäytyivät ensimmäisinä. Suomen opettajayhdistys oli 

kansakoulunopettajien valtakunnallinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1893. Vuonna 1906 

perustettiin ensimmäinen oppikoulunopettajien liitto, Suomen yksityisoppikoulujenopettajien 

yhdistys. Molempien synnyn perimmäiset syyt olivat samankaltaisia. Ammattisivistyksen 

kohentamisen ohella ne pyrkivät parantamaan opettajien oikeudellista ja taloudellista asemaa. 

                                                 
49 Telemäki 1979, 118–119, 134. 
50 Telemäki 1979, 141, 165 ja 186. 
51 Telemäki 1979, 119–120. 
52 Rasila 1984, 654–660. 
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Autonomian ajan loppuvuosina alkoi syntyä myös aineopettajien omia järjestöjä. 

Valtionoppikoulunopettajien asema oli vahva, joten heillä ei ollut niin suurta intoa järjestäytyä, 

mutta Suomen valtionoppikoulujen opettajaliitto perustettiin sekin jo 1917. Yhdistyksen 

perustamiskokous pidettiin Tampereella, mutta liiton kotipaikaksi tuli Helsinki, vaikka 

tamperelaisopettajat ehdottivatkin Tamperetta.53 

 

Pääasiallisesti liitot käsittelivät kotoisia kouluasioita ja opettajien asemaa, myös muussakin kuin 

rahallisessa mielessä. Yksi Suomen opettajayhdistyksen ajamista asioista oli kansakoulunopettajien 

jatkokoulutusmahdollisuudet.54 Oppivelvollisuus ja pohjakouluasia olivat luonnollisesti 

kansakouluväelle tärkeitä, olisivathan nämä muutokset nostaneet kansakoulunopettajien 

arvostusta.55 Liitto oli myös keskittynyt ajamaan opettajien leskien ja orpojen asiaa sekä 

yliopistollisten kesäkurssien saamista kansakoulunopettajille.56 Suomen yksityisoppikoulujen 

liitolle yhteiskasvatusaate oli tärkeä. Valtionoppikoulujen järjestö taas pyrki säilyttämään jäsentensä 

korkean yhteiskunnallisen aseman.57 

 

Opettajien taloudellisen aseman kurjistuminen koko maassa näkyi muun muassa siten, että Suomen 

opettajayhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 1920-luvun ensivuosina paljon. Samaan aikaan on 

nähtävissä yhdistyksen toiminnan suunnanmuutos entistä enemmän opettajien ammatillisia etuja 

ajavaan suuntaan.58 Myös yksityisoppikoulunopettajien järjestötoiminta terävöityi 1920-luvun 

alussa ja syy oli sama, kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa oman ammattiryhmän etuja piti 

vartioida entistä tarkemmin. Valtionoppikoulujen opettajat ajoivat taloudellisia etujaan, mutta 

motiiveja oli muitakin. Heillä kyse ei ollut vain toimeentulosta, vaan siitä, että korkea 

yhteiskunnallinen asema oli uhattuna. Suomen valtionoppikoulujen opettajaliiton sääntöjen 

ensimmäisen pykälän mukaan järjestö edistää jäsentensä yhteishenkeä ja kasvatusopillista 

harrastusta sekä taloudellisia etuja ja yhteiskunnallisen aseman parantamista. Perustamisajan vaikea 

kansantaloudellinen tilanne johti siihen, että alkuvuosinaan järjestö keskittyi paljolti raha-asioiden 

ajamiseen.59 

 

                                                 
53 Kiuasmaa 1982, 173–174, 180 ja 183. 
54 Rinne 1973, Matti Rinne, Suomen opettajien liitto 1893–1973, Suomen opettajien liitto, Helsinki 1973, 82–83. 
55 Rinne 1973, 112–113. 
56 Metsikko 1943, J.O. Metsikko ja Niko Oksanen, Suomen kansakoulunopettajain liitto – piirteitä 50-vuotisesta 

toiminnasta, Suomen kansakoulunopettajain liitto, Helsinki 1943, 97. 
57 Kiuasmaa 1982, 178 ja 182. 
58 Tammivuori 1986, Aimo Tammivuori, Sata vuotta opettajien ammattiyhdistystoimintaa, Opettajien ammattijärjestö 

OAJ, Helsinki 1986, 316, 328. 
59 Kiuasmaa 1982, 176 ja 180; Kuuskoski 1969, Urpo Kuuskoski, Suomen valtionoppikoulujen Opettajaliiton 50-

vuotishistoriikki, WSOY, Helsinki 1969, 18, 23–32. 
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Ainakin Suomen opettajayhdistys yritti luoda suhteita ulkomaihin. Melko pian perustamisensa 

jälkeen se alkoi luoda virallisia suhteita Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Saksan opettajajärjestöihin, 

mutta senaatti kuitenkin esti tämän nopeasti.60 Liitto jatkoi jäsentensä yhdentämistä ulkomaihin 

jakamalla toisinaan opintomatka-apurahoja. Ensimmäiset annettiin vuonna 1895 pohjoismaiseen 

koulukokoukseen Tukholmaan. Nämä varat tulivat yksityisestä lahjoituksesta. Tämän jälkeen 

saatiin muutamia lahjoituksia lisää. Liitto yritti vaikuttaa myös valtion menoarvioissa oleviin 

opintorahamääriin.61 

 

Suomen kansakoulunopettajain liiton 50-vuotisjuhlajulkaisussa sanotaan, että autonomian aikana 

liiton pyrkimykset yhteistoimintaan muiden maiden opettajayhdistysten kanssa oli jyrkästi estetty. 

Suomen itsenäistyttyä yhteydenpito alkoi. Vuoden 1919 yleisen kansakoulukokouksen yhteydessä 

oli retki Tallinnaan ja vastaavia retkiä tehtiin myöhemminkin. Vuonna 1925 liitto lähetti 

edustajansa Opetusjärjestöjen maailmanliiton kokoukseen. Edustajana toimi tamperelainen Matti 

Rajamaa.62 Vuoden 1928 kesäkuussa järjestettiin Budapestissä suomalais-ugrilainen 

kulttuurikokous johon osallistui noin 650 suomalaista, joista suuri enemmistö oli 

kansakoulunopettajia. Tämän jälkeen liiton yhteys virolaisiin ja unkarilaisiin opettajiin vilkastui 

huomattavasti.63 

 

Paikallistasollakin kansakoulunopettajat järjestäytyivät, mutta tamperelaiset eivät olleet 

aktiivisimpia. Tampereen opettajat kuuluivat vuodesta 1905 lähtien Tampereen ja sen ympäristön 

opettajayhdistyksen. Tuota ennen muutamat opettajat olivat ottaneet osaa Tampereen ympäristön 

opettajayhdistyksen toimintaan. Vuonna 1912 järjestö hajosi pienempiin osiin ja vasta tuolloin 

Tampere sai oman opettajayhdistyksen.64 Koska opettajajärjestöjen toiminta muistutti paljon 

nykyistä ammattiyhdistystoimintaa, en niitä työssäni käsittele. Sen sijaan käsittelen Tampereen 

kasvatusopillista yhdistystä. Se oli pääasiassa kansakoulun- ja oppikoulunopettajisto muodostunut 

yhdistys, joka pyrki lähentämään koulua ja koteja sekä kehittämään koulujen toimintaa. Se käsitteli 

nimensä mukaan kasvatusopillisia asioita, ei ammattiyhdistyksellisiä. 

 

                                                 
60 Rinne 1973, 60. 
61 Metsikko 1943, 53–54.  
62 Metsikko 1943, 126–127. 
63 Metsikko 1943, 163. 
64 Roope Hietalan historiikki 12.10.1935. 
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2. Ulkomaille monenlaisia matkoja 
 

Tamperelaisopettajat matkasivat ulkomaille monista syistä. Seuraavassa neljä esimerkkiä antavat 

kuvaa siitä, minkälaisia matkoja opettajat tekivät. Opettajien matkoja ei näiden esimerkkien mukaan 

voi luokitella neljään tyyppiin eikä se ole tarkoituskaan. Esimerkkien avulla yritän valottaa 1900-

luvun alun matkailun eri mahdollisuuksia. Matkalaisiksi olen valinnut kaksi miestä ja kaksi naista, 

kaksi opettajaa kansakoulusta ja kaksi oppikoulusta, kaksi tavallista opettajaa ja kaksi arvostettua 

koulunjohtajaa. 

 

Opettaja kuunteluoppilaana
65 

 

Sohvi Kulovuori66 oli ensimmäisiä ulkomaille Tampereen kansakoulun matka-apurahoilla 

matkustaneita opettajia. Hän matkusti vuonna 1899 Pohjoismaiden kouluihin tutustumaan. Hän oli 

ylemmän kansakoulun opettajatar ja matkustusaikaan oli toiminut virassaan Tampereella 15 vuotta. 

Jotain matkustamisen arvosta noina aikoina kertonee jo se, että vielä aivan vuosisadan vaihteessa 

Tampereen kansakoulujen vuosikertomukset olivat varsin suppeita. 1899–1900 vuosikertomus on 

52 sivun pituinen ja pituudesta puolet on käytetty Kulovuoren matkakertomukseen. Kertomus on 

siis varmasti kiinnostanut opettajakollegoita ja muita vuosikertomusta lukeneita. 

 

Kulovuoren matka oli pitkä ja kesti lähes kaksi kuukautta. Matkan pääkohteet olivat Kristiania, 

Göteborg ja Tukholma. Itse matkan kuvaaminen alkaa jo kotikaupungista. Kulovuorta oli 

Tampereen rautatieasemalla saattamassa omaiset ja toverit. Matkakertomuksen alussa Kulovuori 

kertoo myös hieman sekavista tunteistaan, jotka hänet matkan alussa valtasivat. Osin tunteissa 

lienee opettajalle tuiki tarpeellista kansallistunnetta, mutta osaltaan varmasti myös vieraalle maalle 

matkaamisen jännitystä. Kulovuori kirjoittaa muun muassa seuraavaa: 

 

"Seisoin laivan kannella ja katselin, mitenkä kotimaan rannat jäivät vähitellen näkymättömiin, tuon 

rakkaan maan, jonka kohtalo nyt näytti niin synkältä. – – Ajattelin, mitä oli viimeisinä aikoina 

Suomessa tapahtunut, sanomaton suru valtasi mieleni. Synkät olivat pilvet Suomeni taivaalla, ja 

synkkä minua ympäröivä luonto. Jäätä, kaikkialla vaan jäätä minne silmänsä loi. – – Pian kiirehti jo 

Sampo apuun ja avasi tien Wellamolle. Jäät murtuivat, ja hetken kuluttua kiidimme kohti aukeaa 

merta. Ajattelin silloin, että ehkä voi vielä Suomenkin kansa Kaikkivaltiaan valvovan silmän 

johtamana takoa uuden 'Sammon', joka on häätävä usvan, murtava jään ja saattava meitä 

                                                 
65 TKK 1899–1900, liite I. 
66 Matkustusaikaan vielä Sofia Kuhlberg. Kuhlberg suomensi nimensä monien muiden tavoin vuonna 1905. 
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valoisampaan tulevaisuuteen."67 

 

Sen tarkemmin sisällönanalyysiin menemättä voi matkakertomuksen lähes runollisen avauksen 

kertovan toisaalta siitä, että Suomen kohtalot vuosisadan alussa olivat varsin kivikkoiset, mikä on 

luonnollisesti opettajia huolestuttanut. Toisaalta voidaan ajatella, että kansakoulunopettajan on 

uskovaisena ja kunnon suomalaisena ollut suotavaa suhtautua kaikkeen mahdolliseen henkevästi. 

Kuitenkaan ei voi olla ajattelematta myös, että osa avauksen henkevyydestä johtuu yksinkertaisesti 

siitä, että ulkomaille matkustaminen on ollut jännittävä kokemus Kulovuorelle ja sen tiimoilta 

tunteet ovat olleet myllerryksessä. 

 

Matkan aikana Kulovuori tutustui kouluopetukseen osallistumalla tunneille eri kouluissa. Tunneilla 

hän pohti eroja ja yhtäläisyyksiä kotimaan ja naapuriemme opetuksessa. Hän ilmeisesti ainakin 

osittain yöpyi matkallaan paikallisten opettajien luona, joten hänellä on siten ollut paljon 

mahdollisuuksia myös keskustella asioista opettajien kanssa ja kerätä tietoa pohjoismaisista 

opetusoloista, joita hän kertomuksessaan arvioikin. Kulovuori kehuu saaneensa kaikkialla mitä 

positiivisimman vastaanoton, johon on aina riittänyt vain hänen suomalaisuutensa. Hän sanoo 

matkansa olleen hyödyllinen opintomatka ja myös virkistävä. Kahden kuukauden matkan aikana 

Kulovuorella onkin varmasti ollut aikaa virkistäytymiseen. Matkakertomuksessa ei vapaa-ajan 

viettoa juuri käsitellä, mutta niin hyvää kohtelua hän on pohjoismaisilta kollegoiltaan saanut, että 

matkakohteet ovat tulleet tutuiksi paikallisten opettajien opastuksella myös koulujen ulkopuolelta. 

 

Hyvästä kohtelusta kertoo muun muassa se, että viettäessään ensimmäisiä päiviään Tukholmassa 

tutustumassa erääseen kansakouluun Kulovuori yllätetään. Oppilaat ovat valmistelleet 

lauluesityksen, jossa esitetään Maamme-laulu ja muita suomalaisia lauluja. Kulovuori mainitsee 

kärsineensä vielä vahvasti koti-ikävästä, joten lauluesitys ilahdutti häntä kovin. 

 

Kulovuori käsittelee kertomuksessaan enimmäkseen Tukholman kouluoloja ja viittaa varsinkin 

Göteborgiin mutta myös Kristianiaan vain yleisemmin. Göteborgiin hän mainitsee kotiutuneensa 

kaikkein parhaiten ja saaneensa suomalaisena sielläkin paljon sympatiaa osakseen. Kristianiaan 

matkatessaan Kulovuori puolestaan toteaa, että oli ehtinyt jo Ruotsiin kotiutua sen verran hyvin, 

että vasta Norjassa tuntui siltä, että hän matkusti ulkomaille.  

 

Norjassa Kulovuori sai vähintään yhtä lämpimän vastaanoton kuin Ruotsissa. Hän toteaa viimeisiä 

                                                 
67 TKK 1899–1900, 30. 
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iltojaan viettäessään jonkun norjalaisen jopa ystävällisesti hänelle ehdottaneen, että Kulovuoren 

kannattaisi muuttaa tukalassa tilanteesta olleessa Suomesta Norjaan, jossa asiat olivat paremmin. 

Kulovuori myöntää, että Suomella olisi paljon opittavaa naapureiltaan, ja että asiat yleensäkin olivat 

Ruotsissa ja Norjassa paremmin. Hän kuitenkin sanoo vastanneensa Runebergin sanoin, että kaipaa 

kotiinsa, vaikka se hieman köyhä onkin. Tähänkin kohtaan pätenee sama, mitä alun runollisuuteen, 

eli yhtenä kimmokkeena moisen kirjoittamiseen on varmasti toiminut matkalla tunnettu koti-ikävä. 

Kristianiassa vierailun jälkeen Kulovuori palasi kotiin. Matkanteostaan Kulovuori ei juuri kirjoita, 

joten kotimatkaakaan kertomuksessa ei käsitellä. Liikkuminen ja paikkojen näkeminen ei ollut 

matkan tarkoitus vaan oppiminen, joten Kulovuori on keskittynyt tekstissään kouluasiaan. Monta 

mielenkiintoisa asiaa hän varmasti ehti kahden kuukauden aikana nähdä ja varmasti myös virkistyi 

ulkomaiden tarjoamasta vaihtelusta elämään. 

 

Joukkio kokousmatkalla
68 

 

Tampereen kansakoulun tarkastajana toiminut Johan Adam Pelkonen teki urallaan useampiakin 

matkoja ulkomaille ja kansakoulun vuosikertomuksessa vuodelta 1911 on käsitelty niistä kolmea. 

Koska opettajakokousmatkat Suomeen tai ulkomaille olivat yksi kansakoulunopettajien 

matkustussyistä, käsittelen tässä Pelkosen vuoden 1905 matkaa Kööpenhaminan 9. pohjoismaiseen 

opettajakokoukseen. 

 

Matkaanlähtöä käsitelleessään Pelkonen toteaa, että aiemmissa kokouksissa on ollut niin hyvä 

tunnelma, että niihin on aina menty "hehkuvalla mielellä", jos vain ei ole voittamattomia esteitä 

ollut. Matkat ovat myös säilyneet "lämpiminä muistoina elämän tiellä". Pelkonen aloittaa 

tämänkertaisen matkan kuvauksen Hangosta, jonne oli kokoontunut joukko opettajia matkalla 

Kööpenhaminaan. Matkaan lähdettiin, ja kaikki matkalaiset olivat mitä parhaimmalla tuulella. "Ei 

kukaan huomannut lukuun ottaa, mitä kieltä kukin puhui, ruotsia vai suomea", Pelkonen kirjoittaa 

tunnelmasta vanhojen ystävien tervehtiessä toisiaan. Matkan aikana laulettiin yhteislauluja ja 

pidettiin esitelmiä. 

 

Kööpenhamina sai Pelkosen mukaan matkustajat huumaantumaan. Eritoten Tivoli herätti suurta 

mielenkiintoa, sillä se oli kaiken huvittelun keskus ja siellä saattoi törmätä matkalaisiin eri puolilta 

Eurooppaa. Ennen varsinaista koulukokousta matkalaisille oli järjestetty yhden päivän mittainen 

kierto kaupungin nähtävyyksiin tutustumiseksi. Kaiken kaikkiaan opettajaryhmän69 matka ja sillä 

                                                 
68 TKK 1910–1911, liite I. 
69 Pelkonen ei tekstissään missään vaiheessa mainitse, kuinka suuri joukko suomalaisopettajia Kööpenhaminaa 
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vallinnut tunnelma muistuttaa matkakertomuksen perusteella nykyaikaista ryhmälomamatkaa. 

Joukko enemmän tai vähemmän entuudestaan tuttuja matkalaisia tutustuu ryhmässä toisiinsa ja 

ulkomaan ihmeellisyyksiin ja, mikä tärkeintä, rentoutuu. 

 

Itse kokouksesta Pelkonen ei juuri kerro kertomuksessaan. Neljän päivän aikana oli tarjolla erilaisia 

keskustelutilaisuuksia, luentoja ja näyttelyitä, joista Pelkonen mainitsee, että asian "laveuden" takia 

niitä ei matkakertomuksessa voi käsitellä. Juhlapuheita ja yleistä tunnelmaa Pelkonen referoi, ja 

niiden perusteella tunnelma suomalaisopettajien kesken ja kaikki opettajien välillä on ollut ilmeisen 

lämmin. 

 

Kokouksen päätteeksi oli vielä erikseen järjestetty kuuden päivän mittainen kiertomatka Tanskassa, 

johon Pelkonenkin osallistui. Suomalaisia osallistujia oli mukana yhteensä kahdeksan, joukossa 

Tampereen suomalaisen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililä. Yhteensä osallistujia oli noin 150. 

Matkalaiset kiersivät junalla, laivalla ja hevoskyydillä ympäri Jyllantia. Matkaan Kööpenhaminasta 

lähdettiin omalla erikoisjunalla, joka vei matkalaiset meren rantaan, josta laiva vei heidät Själlannin 

saarelta Jyllannin niemimaalle. 

 

Matka Jyllannissa jatkui junalla, joka pysähtyi eri paikkakunnilla. Tanskan korkeimmalle huipulle 

Himmelbjergille ja sen ympäristöön tehtiin kävelyretki. Useimmiten kiertomatkalaisten vieraillessa 

tanskalaisissa kaupungeissa heidät otettiin Pelkosen kertoman mukaan vastaan suorastaan riemulla. 

Iltaisin liput liehuivat, laulu raikui ja ruoka maistui. Matkan aikana seurue tutustui enimmäkseen 

erilaisiin luonnon tai ihmisen muovaamiin nähtävyyksiin, jotka kaikki tuntuivat elähdyttävän 

Pelkosta. 

 

Matka tekikin melkoisen vaikutuksen Pelkoseen, joka ihasteli niin näkemiään maisemia kuin 

matkalaiset vastaanottaneiden ihmisten ystävällisyyttä ja matkalaisten olojen ylellisyyttä. Matka 

tehtiin enimmäkseen Tanskan valtion varoin ja Pelkonen kiittelee, että se on todellakin jättänyt 

lämpimät muistot mieleen. Enimmäkseen, kuten koulukokouksenkin tapauksessa, Pelkosen 

kertomus käsittelee matkoilla pidettyjä puheita ja eri kansojen välistä lämmintä tunnelmaa. 

 

Turistina maailmalla
70 

 

Tampereen suomalaisen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililä matkasi vuonna 1911 Anna-vaimonsa ja 

                                                                                                                                                                  
yhdessä tutki. 

70 Kaarlo Tiililän puhtaaksikirjoitetut päiväkirjat. 
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tämän Betty-siskon kanssa Sveitsiin. Matkaan hänet sai houkuteltua Betty, joka oli käynyt Keski-

Euroopassa useampaan otteeseen entuudestaan. Kaarlo Tiililän matka on niistä matkoista, joista on 

matkakertomuksia saatavilla, lähimpänä nykyisenkaltaista turistimatkailua. Matkallaan Tiililä 

tutustuu muun muassa lukuisiin museoihin, joista on voinut oppia paljonkin, mutta kouluihin tai 

opetukseen hän ei tutustu juuri ollenkaan. 

 

Helsingistä höyrylaivalla alkanut matka sujui kovaa merenkäyntiä lukuun ottamatta hyvin Stettinin 

kautta Berliiniin. Berliinissä Anna Tiililä joutui sairaana lääkäriin ja lopulta viideksi päiväksi 

sairaalaan. Kaarlo Tiililä joutui siis yllättäen kuluttamaan aikaansa yksin Berliinissä, mutta sai sen 

kulumaan hyvin. Hän kävi muun muassa luonnontieteellisessä museossa ihmettelemässä 

dinosauruksen luurankoa ja keskusteli museossa vanhojen vahtimestarien kanssa "Suomen asiasta". 

 

Berliinissä Tiililä kävi myös vaimonsa siskon kautta tuntemiensa ihmisten luona vierailulla. Sisko 

oli tutustunut erääseen perheeseen opiskellessaan kaupungissa 20 vuotta aiemmin. Koti-ikäväkin 

vaivasi matkalaisia jo näin alkuvaiheessa, sillä vuoteenomana ollut vaimo oli pyytänyt Kaarlo 

Tiililää sähköttämään kotiin ja tarkistamaan, että sinne jääneet lapset voivat hyvin. Tiililä 

sähköttikin ja sai vastaukseksi sen, että kaikki oli hyvin. Tiililä jatkoi tutustumista Berliinin 

museoihin. Toisista museoista Kaarlo Tiililä vaikuttui enemmän, toisista ei juuri ollenkaan. 

Erityisesti hän mainitsee päiväkirjoissaan matkustaneensa ensimmäistä kertaa maanalaisella 

rautatiellä. 

 

Viikon Berliinissä olon jälkeen Tiililät jatkoivat matkaansa etelään kohti määränpää Sveitsiä. Seutu 

Frankfurtista etelään Kaarlo Tiililä kuvaa tasaiseksi ja yksitoikkoiseksi. Ei Sveitsi, eikä 

ensivaikutelma Alpeistakaan, tehnyt Tiililään vaikutusta. Kierto jatkui Sveitsissä ja Alpitkin 

alkoivat näyttää viehättäviltä. Päiväkirjassaan Tiililä lähes unohtaa maininta, että käy kerran eräässä 

koulussa lyhyellä tutustumiskäynnillä. Tämä oli ainoa kouluun liittyvä maininta päiväkirjassa, eli 

matkan päätarkoitus oli vain matkustaminen, ei oppiminen. Vaikka matka vaikuttaa 

päiväkirjamerkintöjen mukaan jo mukavalta tässä vaiheessa, on juhannuspäivänä Tiililän ikävä olla 

poissa kotoansa. Hän kirjoittaa: 

 

"Juhannus. Oi, mikä maanpakolaisuus kärsittävänä, kun täytyy täällä viettää kesän ihanin juhla. Sää 

ruma ja sateinen. Koti-ikävä."71 

 

                                                 
71 Kaarlo Tiililän puhtaaksikirjoitetut päiväkirjat. 
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Noin kolmen viikon matkan jälkeen jälleen vaihdetaan sähkeitä kotopuolen kanssa. Annan ja Bettyn 

viettäessä aikaa keskenään Kaarlo Tiililä matkailee neliviikkoisen mittaisesta matkastaan viimeisen 

viikon yksin Sveitsissä. Matkatessaan Tiililä kirjoittaa ylös muun muassa majoituspaikkojen 

hintoja. Välillä Tiililä jopa kehuu matkan olleen suurenmoinen. Junamatka Meiringenistä Luzerniin 

teki Tiililän vaikutuksen. Tiililä käy nykyäänkin suositulla Rigillä Keski-Sveitsissä ja intoutuu 

sanomaan, että hän joka ei ole Rigillä käynyt, ei ole nähnyt Sveitsiä. Paluumatka sujuu samaa reittiä 

kuin tulomatkakin. Seuranaan Tiililällä on muita suomalaisia matkaajia ja kotimaan sanomalehtiä. 

Neljä viikkoa lähtönsä jälkeen Tiililä palaa ilolla Suomeen. 

 

Oppia eurooppalaisesta yliopistosta
72 

 

Neljäs esimerkki on Tampereen tyttölyseossa opettanut Tyyne Lassila, joka aloitti opettamisen 

lyseossa vuonna 1920 ja matkusti vuonna 1925 kieliä opiskelemaan Ranskaan lyseosta saamansa 

matkastipendin avulla. Tiettävästi Lassila ei tehnyt elämänsä aikana muita matkoja. 

 

Tyyne Lassila kirjoittaa lyhykäisessä matkakertomuksessaan muun muassa Strassburgin kaupungin 

ja yliopiston historiasta ja kursseista, joihin hän opintomatkansa aikana osallistui. Matkastaan 

Lassila kirjoittaa, että paitsi luentoja ja käytännöllisiä harjoituksia, se sisälsi vapaa-aikana myös 

nähtävyyksien katsomista. Nähtävyyksistä hän mainitsee muutamia esimerkkejä, mutta ei käsittele 

aihetta enempää, vaan pohdiskelee loppuosan tekstiään ranskalaisten ja saksalaisten keskinäistä 

vihanpitoa. 

 

Tyyne Lassilan matka on yksittäisenä matkana hyvin merkittävä Lassilalle itselleen kurssien aikana 

kerrattujen ranskanoppien ansiosta. Kuitenkaan – ainakaan matkakertomuksen perusteella – itse 

matka ei ole suuresti elähdyttänyt Lassilaa. Hän matkusti Ranskaan, opiskeli siellä yliopistossa ja 

tutki oleskelunsa aikana paikallisia nähtävyyksiä. Luultavaa on, että Lassila matkansa aikana tutki 

mielenkiinnolla asuinpaikkakuntaansa, mutta ei vain ole näkemisiään pitänyt niin tärkeinä ja 

kiinnostavina, että niistä erikseen pitäisi matkakertomuksessa mainita.  

                                                 
72 TL 1925–1926, liite I. 
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3. Kansakoulu 
 

3.1. Mallia ulkomailta alusta alkaen 

3.1.1. Opettajat Cygnaeuksen jalanjäljillä 

 

Suomeen kansakoulua luotaessa nähtiin ulkomailta oppiminen alusta lähtien tärkeäksi. Suomen 

kansakoulun isä Uno Cygnaeus lähetettiin senaatin rahoittamalle opintomatkalle etsimään mallia 

Suomen kansanopetukselle. Malleja ei ollut tarkoitus kopioida sellaisenaan, vaan soveltaa niitä 

kansan oma luonne huomioiden. Kierrettyään tutkimassa Suomen oloja Cygnaeus suuntasi pitkälle 

matkalle Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Hollantiin. Cygnaeus kiersi vain 

suurimmissa kaupungeissa, sillä maaseutu ei häntä kiinnostanut. Eritoten sveitsiläiset mallit tekivät 

Cygnaeukseen vaikutuksen, kun taas Ruotsin kouluja hän piti liian kehittymättöminä, vaikka myös 

Ruotsin mallilla oli kannattajansa Suomessa. Cygnaeus halusi järjestää kansakoulun sveitsiläisten 

mallien mukaan, mutta ottaa mukaan saksalaistyylistä opetusta ja käytännöllisinä aineina käsitöitä 

ja puutarhanhoitoa. Kansakoulua luotaessa Cygnaeuksen käytännölliset ajatukset hylättiin, mutta 

monet niistä saivat tunnustusta myöhemmin. Suomeen luotu kansakoululaitos oli monin tavoin 

varsin moderni, sillä kirkon valta siihen oli monia muita maita pienempi, vaikka uskonto oli 

Suomessakin tärkeässä osassa.73 

 

Uno Cygnaeuksen johtaessa 1860-luvulla Jyväskylän opettajaseminaaria, jossa ensimmäiset 

kansakoulunopettajat saivat koulutuksensa, monille opiskelijoille myönnettiin stipendejä ulkomaille 

kansakouluopetusta tutkimaan. Cygnaeus valitsi lähtijät ja osoitti kullekin omasta mielestään 

sopivat vierailupaikat. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että uudet opettajat vierailivat samoissa 

kaupungeissa kuin Cygnaeus aikoinaan omalla opintomatkallaan. Painopiste oli siis 

saksankielisessä Euroopassa. 1800-luvulla valtaosa ulkomaille matkanneista opettajista oli 

opettajaseminaarien opettajia tai kansakoulun piiritarkastajia.74 

 

1880- ja 1890-luvun matkat suuntautuivat useimmiten Ruotsin ja Tanskan kautta Saksaan. Saksassa 

suosituimpia kaupunkeja olivat Dresden ja Leipzig sekä pieni yliopistokaupunki Jena. Saksasta 

jatkettiin usein Sveitsin saksankielisiin kaupunkeihin, lähinnä Berniin ja Zürichiin, mutta harvoin 

kauemmas. Englantiin tehtiin muutamia opintomatkoja, mutta Ranskaan ei montaakaan. Itään 

                                                 
73 Syväoja 2004, 35–36; Niemi 1992, 97–100; Halila 1985, Aimo Halila, Suomen kansakouluväen ulomaisista 

opintomatkoista 1880- ja 1890-luvulla, teoksessa Koulu ja kulttuuri XXIII, Suomen kouluhistoriallinen seura, 
Helsinki, 63. 

74 Halila 1985, 65–67. 
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suuntautuneet matkat eivät nekään olleet yleisiä. Pietarissa tai Moskovassa saatettiin käydä 

tärkeässä kokouksessa tai näyttelyssä.75 

 

Pohjoismaisen kansakoulukokousperinteen juuret juontavat 1860-luvulle. Vuonna 1868 Ruotsissa 

järjestettiin 7. yleinen kansakoulukokous. Sinne kutsuttiin osanottajia myös muista Pohjoismaista ja 

Suomesta Örebrohon matkasi 6 henkilöä. Ensimmäinen pohjoismainen koulukokous järjestettiin 

Göteborgissa 1870.76 

 

Uno Cygnaeus suhtautui hyvin suopeasti ulkomaihin tutustumiseen, mutta hän oli 1880-luvulla 

epäileväinen pohjoismaisten kokousten suhteen. Tamperelainen, sittemmin 

kansakouluntarkastajaksi noussut, Johan Adam Pelkonen oli saanut 300 markkaa matka-avustuksen 

senaatilta koulukokoukseen Kristianiaan matkaamiseksi. Cygnaeus muistutti Pelkosta kirjeessään, 

että kokoukseen lähdettiin hankkimaan kokemusta kasvatusopillisella alalla, ei osallistumaan 

kansankiihkoisiin riitoihin. Cygnaeus oli kuullut huhuja siitä, että kouluolojen uudistuksia 

halunneet henkilöt tekisivät kokouksesta myrskyisän. Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi.77 

 

Kansakoulun lehdessä ja Opettajain lehdessä on toisinaan matkakuvauksia suomalaisten opettajien 

ulkomaanmatkoista. Matkojen tekijät eivät käy ilmi useinkaan kertomuksista, mutta rahoitus 

mainitaan joissain. Lehdistä löytyvät matkat on tehty Helsingin kansakoulun tai kouluylihallituksen 

apurahoin. Esimerkiksi 1909 kouluylihallitus jakoi opettajille yhdeksän matka-apurahaa ulkomaille. 

Yhteissumma oli 4000 markkaa. Apurahansaajien matkakohteet olivat etupäässä Skandinaviassa, 

muutama ulotti matkansa saksankieliseen Keski-Eurooppaan ja yksi Englantiin. Matkakohteiltaan ja 

tarkoituksiltaan lehdistä löytyvät matkat ja vuoden 1909 kouluylihallituksen matka-apurahat 

muistuttivat paljon Tampereen kansakoulun johtokunnan myöntämiä apurahoja vuosina 1899–

1914.78 

 

Kansakoulujen historiaa tutkinut Aimo Halila mainitsee, että eräiden suurien kaupunkien opettajat 

saivat kunnallisia matka-apurahoja ulkomaanmatkoja varten jo 1800-luvulla. Esimerkkeinä hän 

mainitsee Turun ja Helsingin, joiden opettajat tekivät matkoja etupäässä Ruotsiin. Eritoten 

suomenkielisten maalaisopettajien oli kuitenkin vaikea päästä ulkomaille, ja vuoden 1899 yleisessä 

kansakoulukokouksessa eräs opettaja valittikin, että kansakoulunopettajat olivat ”ainoat maassa, 

                                                 
75 Halila 1985, 69–70 ja 73. 
76 Rinne 1973, 34–35. 
77 Rinne 1973, 35. 
78 Opettajain lehti 50/1909. 
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joilta puuttuivat kaikki mahdollisuudet tehdä opintomatkoja ulkomaille valtion varoin."79 

 

Kouluylihallituksen ohjesääntö vuodelta 1898 määräsi vuosittain varattavaksi 4000 markkaa 

kansakouluväen apurahoiksi ulkomaanmatkoille. Tamperelaisopettajilla ei ollut mahdollisuutta 

saada kouluylihallituksen myöntämiä matka-apurahoja. Rahat oli tarkoitettu ylihallituksen 

tarkastajien ja eritoten maaseudun piiritarkastajien käyttöön. Rahan avulla oli tarkoitus tutkia 

ulkomaiden kouluoloja.80 Valtiopäivät myönsivät vuonna 1905 pienen, 2500 markan, määrärahan, 

josta alettiin jakaa kansakoulunopettajille stipendejä seuraavana vuonna. Määrärahaa lisättiin 

myöhemmin hieman ja opettajat saivat vuosittain 8-10 stipendiä, jotka olivat suuruudeltaan 300–

800 markkaa. Rahat oli tarkoitettu vain maalaiskansakoulujen opettajille. Hakijoita rahoille riitti, 

kohteina olivat yleensä Skandinavia, Saksa, Itävalta ja Sveitsi, eli maat, jonne kansakouluväki oli 

perinteisesti matkustanut. Vuonna 1910 kouluylihallitus myönsi 4000 markkaa kahdeksana 

avustuksena ja vuonna 1913 5000 markkaa kymmenenä apurahana. Suuruudeltaan apurahat olivat 

400–600 markkaa ja niiden avulla oli tarkoitus tehdä noin kuukauden mittaisia matkoja. Edellä 

mainituista 18 apurahasta yksi annettiin Englantiin matkustamiseen, muut Skandinaviaan, Saksaan 

ja Sveitsiin suuntautuneisiin matkoihin. Matkojen hakijan piti esittää matkasuunnitelma, todistus 

kielitaidostaan ja raportoida matkasta kouluylihallitukselle.81 

 

3.1.2. Helsinki johti joukkoa 

 

Helsinki johti Suomen kehitystä monessa asiassa, myös kansakoulunopettajien opintomatkailussa. 

Helsinkiläisten opettajien ulkomaanmatkat keskittyivät 1800-luvun lopussa vierailuihin viiden 

vuoden välein järjestetyissä pohjoismaisissa opettajakokouksissa. Vuosina 1880–1900 48 

helsinkiläisopettajaa kävi kaupungin rahallisella avustuksella kokouksessa. Helsingin 

kansakouluntarkastaja Viktor Öhberg oli innokas pohjoismaisiin opettajakokouksiin 

suuntautuneiden matkojen puolestapuhuja. Näiden kokousten anti helsinkiläiselle kansakoululle oli 

kuitenkin melko vaatimaton. Yleensä neljä päivää kestäneet kokoukset sisälsivät 

keskustelutilaisuuksia, mutta ei mahdollisuuksia seurata käytännön opetustilanteita. Kokoukset 

olivat lisäksi hengeltään varsin konservatiivisia: niissä puhuttiin enemmän vanhan säilyttämisestä 

kuin uuden luomisesta. Tämä varmasti sopi myös Öhbergille, jota Marjaana Niemi tutkimuksessaan 

kuvaa uudistushaluttomaksi. Vuosina 1871–1901 helsinkiläiset tekivät kaupungin varoin vain viisi 

                                                 
79 Halila 1949, 338. 
80 Keisarillisen majesteetin armollinen ohjesääntö 8.10.1898 koulutoimen ylihallitukselle Suomessa. 
81 Halila 1949, 338; Opettajain lehti 50/1910; Kansakouluasiain 1914, Kansakouluasiain tietokirja: sisältää voimassa 

olevat asetukset, kiertokirjeet y.m., ennakkopäätöksiä, selityksiä ynnä kaavoja, toim. K.G. Aminoff, Valistus, 
Helsinki 1914, 418–420. 
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pitempää opintomatkaa Eurooppaan. Kaupungin vähäiseen rahoitukseen tyytymättömät opettajat 

tekivät joitain matkoja senaatin rahoituksella ja omalla kustannuksellaan.82 

 

Muutos helsinkiläisessä opintomatkailussa tapahtui 1900-luvun alussa. Vuonna 1901 tarkastaja 

Öhberg jäi eläkkeelle ja uudeksi vakinaiseksi tarkastajaksi valittiin vuonna 1902 Adolf von 

Bonsdorff, joka oli opiskellut ja matkaillut Euroopassa. Pelkästään uuden tarkastajan ansiota 

aloitetut uudistukset eivät olleet, mutta Bonsdorffin tarkastajakaudesta lähtien helsinkiläisopettajia 

kannustettiin tutustumaan ulkomaisiin koululaitoksiin. Bonsdorffin esityksestä vuodesta 1904 

lähtien Helsingin kansakoulun menoarvioon lisättiin 1500 markan matka-apuraha, joka tuli käyttää 

opintomatkoihin. Kokousmatkoihin siitä ei juuri rahaa jaettu, koska Bonsdorff ei nähnyt niihin 

osallistumisessa mitään hyötyä. Vuosittain jaettava matkaraha ehti kasvaa 4000 markkaan, kunnes 

jakaminen keskeytyi vuonna 1914 sodan lopettaessa opettajien matkailun.83 

 

Vuosina 1902–1914 Helsingin kansakoulunopettajat tekivät kaupungin varoilla 38 opintomatkaa ja 

8 kokousmatkaa ulkomaille. Saksa oli maista suosituin, vaikka Skandinavian maat pitivät hyvin 

pintansa. Moni Saksaan matkustanut jatkoi matkaansa Sveitsiin asti. Englantiinkin suunnattiin 

toisinaan hakemaan mallia, mutta muut Euroopan maat olivat harvemmin matkakohteina. 

Kaupungin varoin tehtiin myös yksi opintomatka Atlantin taakse opettaja Aina Johanssonin 

tutustuessa Bostonin ja New Yorkin kouluoloihin vuonna 1907.84 

 

Opintomatkalaisten piti laatia kotiin palattuaan muutosehdotuksia Helsingin kansakoulun 

kehittämiseksi ja opettajat tekivät työtä käskettyä: Helsingin kansakoulu koki monia uudistuksia 

1900-luvun alussa, ja moniin näistä vaikuttivat ulkomailla opintomatkoilla nähdyt asiat. Selvimmin 

ulkomaiset vaikutteet näkyivät piirustuksessa ja äidinkielessä, joiden vanhakantaisiin 

opetustapoihin helsinkiläisopettajat olivat olleet jo pitkään tyytymättömiä. Tärkeä ulkomainen 

tuliainen oli myös koululääkärin palkkaaminen kansakouluun vuonna 1905. Kansakoulun lääkärin 

myötävaikutuksella kouluhuoneistojen lasten terveydelle haitalliseen tilaan havahduttiin 

kaupunginvaltuustossakin ja vuokrahuoneiden tilalle alkoi Helsinkiin nousta kansakoulun käyttöön 

uusia Euroopan suurkaupungeissa käyneille opettajille tuttuja suuria kivikouluja.85 

 

Suomen itsenäistyttyä yhteydenpito ulkomaisiin kollegoihin helpottui, kun venäläinen valtiovalta ei 

ollut rajoittamassa sitä. 1920-luvun aikana kansakoulunopettajat lämmittelivätkin suhteita eritoten 

                                                 
82 Niemi 1992, 107–109, 112 ja 115–116. 
83 Niemi 1992, 137–140. 
84 Niemi 1992, 141. 
85 Niemi 1992, 174–175. 
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Viroon ja Unkariin sekä Skandinaviaan. Vuonna 1925 suomalaiset järjestivät – pitkän odotuksen 

jälkeen – ensimmäistä kertaa pohjoismaisen opettajakokouksen Helsingissä.86 

 

Suomessa kansakoulunopettajien asiat olivat ainakin valtiolta saatavien matka-apurahojen 

näkökulmasta paremmin kuin naapurissamme Ruotsissa. Ruotsissa valtiovalta ei 1800-luvulla 

tukenut kansakoulunopettajien matkailua lainkaan. Kun valtiovalta ei rahaa myöntänyt, opettajien 

yhdistys alkoi kerätä toiminnallaan varoja matka-apurahoiksi. Vuosisadan lopulla opettajien olikin 

mahdollista saada yhdistykseltä apurahoja opintomatkoihin Ruotsissa ja ulkomailla. Yleisimmät 

ulkomaankohteet olivat Norja, Tanska ja Suomi, mutta myös Englantiin, Skotlantiin, Saksaan ja 

Sveitsiin tehtiin matkoja.87  

 

Valtiovalta myönsi vuonna 1900 kansakoulunopettajille 4000 kruunua apurahoja 

ulkomaanmatkoihin ja rahamäärä kasvoi hiljalleen. Oman apurahansa saivat muun muassa 

erityiskoulujen opettajat ja seminaarien opettajat. Vuonna 1912 valtion apurahat nousivat 12 200 

kruunuun ja pysyivät siinä vuoteen 1915 asti, jolloin hallitus päätti olla jakamatta vuoden apurahoja 

maailmansodan takia. Vuodesta 1919 lähtien rahaa jaettiin taas sotaa edeltäneellä tavalla.88 

Vuodesta 1921 valtio jakoi 50 000 kruunua vuosittain kotimaan ja ulkomaan opintomatkoihin. Luku 

pysyi samana vuoteen 1929, jolloin se laski 25 000 kruunuun. Yleensä noin puolet rahasta jaettiin 

ulkomaanmatkoihin. Vuosina 1920–1940 yleisin kohde matkoille oli Kööpenhamina. Muita tärkeitä 

olivat Berliini ja muu Saksa, Oslo, Lontoo ja Sveitsin kaupungit. Wien, Pariisi ja Yhdysvallat olivat 

harvinaisempia. Yksittäiset matkat tehtiin myös Suomeen, Belgiaan ja Hollantiin.89 

 

3.2. Viinavoitoilla Tampereelta Eurooppaan 

3.2.1. Johtokunnalta ja tarkastajalta tuki matkailulle 

 

Vuosina 1899–1915 Tampereen kansakoulun johtokunta90 anoi ja sai kaupunginvaltuustolta 

vuosittain määrärahan opettajien matka-apurahoja varten. Apurahoja jaettiin opettajien 

ulkomaanmatkoihin, opetuksen kuunteluun kotimaan kouluissa tai jatko-opintoihin kotimaassa. 

                                                 
86 Halila 1950, Aimo Halila, Suomen kansakoulun historia III osa, WSOY, Helsinki 1950, 330. 
87 Sörensen 1942, Anna Sörensen, Svenska folkskolans historia 3: Det svenska folkundervisningsväsendet 1860-1900, 

Albert Bonniers Förlag, Tukholma 1942, 289–290. 
88 Bruce 1940, N.O. Bruce, Svenska folkskolans historia 4: Der svenska folkundervisningsväsendet 1900-1920, Albert 

Bonniers Förlag, Tukholma 1950, 262–263. 
89 Fredriksson 1950, Viktor Fredriksson, Svenska folkskolans historia – femte delen, Albert Bonniers Förlag, 

Tukholma 1950, 264–266. 
90 Kansakoulun johtokunta oli kunnanvaltuuston valitsema. Kuusijäseninen johtokunnan tärkein tehtävä oli vastata 

koulutyön sujumisesta, laatia budjetit ja täyttää opettajanvirat sekä raportoida koulutyöstä kunnalle. Syväoja 2004, 
84–85. 
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Kaupunginvaltuusto määräsi rahan suuruuden vuosittain ja se tyypillisesti oli hieman yli tuhat 

markkaa91. Raha myönnettiin yleensä varsinaisen menoarvion ulkopuolelta kaupungin 

anniskeluyhtiön alkoholinmyynnistä saamista varoista.  

 

Kansakoulun tarkastaja Johan Adam Pelkonen92 oli tärkeässä roolissa opettajien 

ulkomaanmatkailun tukijana. Hän oli tullut virkaan vuonna 1872 ollen Tampereen kansakoulun 

ensimmäinen opettaja ja oli toiminut opettajana vuoteen 1898 asti, jolloin hänestä oli tullut 

Tampereen kansakoulun tarkastaja. Pelkonen toimi tarkastajana kuolemaansa saakka tammikuussa 

1914. Toimiessaan vuosina 1898–1914 Tampereen kansakoulujen tarkastajana Pelkonen toimi 

saman laitoksen johtajana, jota hän itse oli ollut perustamassa ja luomassa. Pelkosen pitkän uran 

johdosta Väinö Voionmaa nimittääkin häntä ”kaupungin kansakoulun isäksi”.93 Koulun 

rahoituksesta ja rahan jakamisesta vastasivat kaupunginvaltuusto ja sen alaisuudessa kansakoulujen 

johtokunta, mutta vuosikymmeniä Tampereella vaikuttaneen Pelkosen arvovalta oli asiassa 

suurempi kuin pelkän, jo sinänsä arvovaltaisen, virkansa puolesta.  

 

Tamperelaisopettajien ulkomaanopintomatkoja silmällä pitäen Pelkosen suosiollisuus kaikenlaista 

opettajien harjoittamaa itsensä kehittämistä varten oli tärkeää. Pelkonen kävi itsekin useaan 

otteeseen ulkomailla, joten hän on ymmärtänyt opettajien matkailun hyödyt. Hän osallistui vuosina 

1880, 1885 ja 1905 Pohjoismaiden opettajakokouksiin. Vuoden 1905 opettajankokoukseen 

Pelkonen sai matka-apurahan kaupungilta ja matkaan kuului myös tutustuminen Ruotsin ja Norjan 

kansakouluoloihin. Tutustuminen Ruotsiin ja Norjaan viivästyi kuitenkin vuoteen 1906. Pelkonen 

kirjoitti kuitenkin molemmista matkoista matkakertomukset ja liitti mukaan myös kokemuksiaan 

Kööpenhaminasta vuodelta 1904. Hän kävi tuolloin tutustumassa kaupungin kouluihin 

virkistäytymislomansa yhteydessä.94 

 

Pelkonen halusi ennen kaikkea kehittää tamperelaista kansakoulua, tähän johtopäätökseen päätyy 

lukiessaan hänen kokoamiaan kansakoulun vuosikertomuksia. Vuosikertomukset ovat laajoja, ne 

sisältävät pakollisten tilastotietojen lisäksi myös päivätyt tiedot kansakoulun johtokunnan 

kokouksissa tehdyistä päätöksistä ja myös tärkeimmät tiedot opettajien omissa kokouksissa 

käsittelemistä asioista vuodesta 1901 alkaen. Vuosikertomukset sisältävät myös Pelkosen 
                                                 
91 Esimerkiksi Tammelaan vuonna 1911 valmistuneen koulurakennukseen luokkahuoneiden kalustamisen laskettiin 

maksavan 1000 markkaa per huone. Vuonna 1895 edestakainen laivamatka Helsingistä Lyypekkiin maksoi vajaat 
sata markkaa. Ylemmän kansakoulunopettajan vuosipalkka ennen ensimmäistä maailmansotaa oli 2000–3000 
markkaa. Niemi 1992, 111; KKJK 2.9.1910. 

92 Myös muotoa Johannes Aatami Pelkonen käytetään. 
93 Voionmaa 1932, Väinö Voionmaa, Tampereen kaupungin historia 3, Tampereen kaupunki, Tampere 1932m 790 ja 

794; TKK 1913–1914, 23. 
94 TKK 1913–1914, 23. 
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pohdintoja koulun kehittämisestä. Lukuvuoden 1909–1910 vuosikertomuksessa Pelkonen 

perustelee muunkin kuin määrättyjen tietojen painamisen sillä, että niin koululaitoksen 

kehittämiseen tähtäävät hankkeet tulevat laajemmin julkisiksi.95 Pelkonen tarkastajakauden jälkeen 

vuosikertomukset ohenivat huomattavasti. Osasyy laihuuteen on vuonna 1914 syttynyt 

ensimmäinen maailmansota, joka vähensi paperinkäyttöä, mutta kertomukset eivät ole Pelkosen 

ajan laajuudessa vielä 1920-luvun alussakaan. 

 

Tampereen kansakoulujen matkailulle antama tuki sai kiitosta osakseen muun muassa 

kouluylihallituksen kansakoulujen tarkastajalta. Tarkastaja toteaa vuonna 1905 Tampereen 

kansakouluista tekemässä tarkastuskertomuksessa, että opettajille on viime vuosina jaettu 

ulkomaisia opintomatkoja varten ”melkoisia apurahoja” ja että vuosikertomuksista löytyvät 

stipendiaattien matkakertomukset todistavat rahojen tulleen hyvin käytetyiksi. Tarkastajaa ei 

kuitenkaan miellyttänyt se, että matkarahojen suuruus riippui kaupungin anniskeluyhtiön voitoista 

ja hän esitti toivomuksen, että kaupunki ottaisi vuosittaiseen menoarvioon pysyvän määrärahan, 

joka voitaisiin jakaa stipendinä opintomatkarahoiksi.96 

 

Tiettävästi ensimmäinen Tampereen kaupungin ulkomainen opintomatka-apuraha annettiin opettaja 

Mäkiselle vuonna 1893. Hän sai pienen matka-apurahan Ruotsin yleiseen kansakoulukokoukseen. 

Vakinaisesti apurahoja alettiin antaa vuodesta 1898 lähtien. Rahamäärä, jonka johtokunta sai 

matkastipendeiksi jaettavaksi, vaihteli vuosittain. Useimmiten kansakoulun johtokunta anoi 

enemmän rahaa kuin sai. Seuraavassa muutama esimerkki vuosittaisesta matka-apurahan koon 

vaihtelusta 1900-luvun alussa:97 

 

 1901 2000 markkaa 

 1903 1100 markkaa 

 1906 1500 markkaa 

 1911 1000 markkaa 

 1912 1000 markkaa 

 

Vuonna 1911 ja 1912 summa oli menoarviossa matka-apurahaksi määrättynä. Vuonna 1911 

kansakoulun johtokunta anoi kaupunginvaltuustolta, kahteen otteeseen, vuoden 1912 menoarvioon 

                                                 
95 TKK 1909–1910, 41–42. 
96 TKK 1904–1905, 76. 
97 KKJK 29.6.1906, 14.3.1911, 26.4.1911 ja 22.5.1912; TKK 1900–1901, 17; TKK 1902–1903, 27, Mäkinen 1922,  

Kaarlo K Mäkinen, Tampereen kansakoulujen historia yleisten kansansivistyspyrkimysten valossa esitettynä, 
WSOY, Porvoo 1922, 267 ja 309. 
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lisättäväksi 2000 markan suuruisen summan matkarahoiksi, mutta se joutui edellisvuoden tapaan 

tyytymään tuhanteen markkaan. Johtokunta anoi keväämmällä 1500 markkaa vielä 

anniskeluvaroista, mutta ei saanut lisää rahaa. 

 

Apurahoilla matkustaneet opettajat olivat yläkansakoulun, eli 3.–6. luokan opettajia. Esimerkiksi 

vuonna 1909 yläkansakoulun opettajatar sai palkkaa Tampereella 1800–2700 markkaa vuodessa. 

Miesopettaja ansaitsi 2000–3000 markkaa. Avustukset olivat siis merkittävä lisä opettajan 

ansioihin, vaikka eivät matkakuluja kokonaan kattaneetkaan.98 

 

Alkoholin myynti ja sitä kautta myynnistä saatu tuotto vaihtelivat vuosittain paljon 1900-luvun 

alussa. Vuonna 1900 Tampereen kaupunki jakoi anniskeluyhtiöltä saatuja varoja yli 250 000 

markkaa, mutta 1904 vain vähän yli 50 000 markkaa. Vuonna 1910 rahaa oli jaettavaksi hieman alle 

100 000 markkaa. Tuona vuonna Tampereen kansakoulu anoi yhteensä 19 000 markan edestä 

avustusta. Rahaa anottiin vähävaraisten oppilaiden vaatetukseen, opettajien opintomatkoihin, 

joulujuhlaa varten, suurmiesten muotokuvien hankkimiseksi ja jatkokoulun toimintaan. Rahaa 

annettiin yhteensä 5000 markkaa. Vähävaraisten oppilaiden vaatetukseen koulu sai anomansa rahan 

ja joulujuhlaa varten myös avustusta, mutta anottua vähemmän. Muut hankket jäivät ilman 

rahoitusta.99 

 

Kaikkiaan vuonna 1910 anomuksia anniskeluyhtiön voitoista jaettaviin varoihin tuli 75 kappaletta. 

Anomusten yhteissumma oli 370 000 markkaa, eli lähes nelinkertainen määrä myönnettyyn 

rahamäärään nähden. Rahaa anottiin muun muassa kunnalliseen hammaslääkäritoimintaan, 

kirjastotoimintaan, rouvasväenyhdistykselle ja pelastusarmeijalle. Edellä olleiden tahojen 

anomukset menivät läpi. Usein läpimenneiden anomusten kohteet tekivät työtä, jolla tavalla tai 

toisella avustettiin vähävaraisia tamperelaisia. Näin myös kansakoulun kohdalla, olihan ainoa 

täysimääräisenä läpi mennyt avustusanomus kohdistettu nimenomaan huonompiosaisiin lapsiin. 

Huomattavasti epätodennäköisemmin läpi menivät liittojen, seurojen ja yhdistysten omaan 

toimintaansa tekemät anomukset. Hylätyksi tulivat myös useimmat Tampereen kaupungin puistojen 

ja viheralueiden kunnostukseen tekemät anomukset.100 

 

Kaupunginvaltuusto suhtautui opintomatkailuun ja muuhun opintotoimintaan välillä epäilevästi, 

vaikka rahoitusta toiminnalle antoikin. Vuonna 1909 kansakoulun johtokunta joutui puolustamaan 

                                                 
98 TKK 1909–1910, 13–14. 
99 Kertomus Tampereen kaupunginvaltuuston toiminnasta 1910, 37 ja 39; Kertomus Tampereen rahatoimikamarin 

toiminnasta 1905, 69. 
100 Kertomus Tampereen kaupunginvaltuuston toiminnasta 1910, 38–43. 
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opettajille annettuja virkavapauksia kaupunginvaltuustolle. Kansakoulun johtokunta myönsi 

opettajille virkavapauksia jatko-opintoja ja opintomatkoja varten, ja kaupunginvaltuusto kysyi 

johtokunnalta asiasta perusteluita, koska se katsoi opettajien poissaolon aiheuttavan suuria haittoja. 

Yhtenä ongelmana pidettiin sitä, että opintojaan jatkaneet opettajat siirtyivät usein Tampereelta 

haasteellisempiin tehtäviin toisille paikkakunnille.101 Tampereen kaupunginvaltuuston huoli ei ollut 

ainutlaatuinen. Kaikkialla ei suhtauduttu positiivisesti opettajien virkavapauksiin opiskelua varten, 

sillä pätevien opettajien pelättiin lähtevän muihin tehtäviin. Tampereen kansakoulun johtokunnan 

puolesta esittämässään vastauksessa tarkastaja Pelkonen toteaa, että opettajien itsensä kehittämisen 

hyödyt ovat huomattavasti haittoja suurempia ja lisää, että vaikka opettajia siirtyykin Tampereelta 

muualle, he useimmiten jatkavat kansakoulun palveluksessa ja siten edistävät koko Suomen 

koululaitosta. Pelkonen toivoikin, että virkavapauksia ei olisi jatkossa vaikeutettu. Pelkosen 

mielestä kaikenlainen opettajien harrastama itsensä kehittäminen oli lopulta kansakoulun 

kehitykselle eduksi.102  

 

Perusteita, jolla johtokunta myönsi avustusta opettajille itsensä kehittämiseen, on vaikea arvioida. 

Kansakoulun johtokunnan pöytäkirjoissa on yleensä pelkät päätökset siitä, kenelle matka-apurahat 

on jaettu.103 Vuosina 1899–1914 myönnetyistä 15 ulkomaanmatkoihin annetuista apurahoista kaksi 

oli jo jakovaiheessa tarkoitettu tiettyyn erikoisalaan perehtymiseen. Fredrik Adolf Lindgrenin 

apuraha vuonna 1907 annettiin metallitöiden opetukseen ja Aalto Verneri Laitakarin vuonna 1909 

saama raha heikkokykyisten opetukseen tutustumiseksi. Tampereen kansakouluntarkastaja Kaarlo 

Mäkinen toteaa vuonna 1922 kirjoittamassaan Tampereen kansakoulun 50-vuotisjulkaisussa, että 

kun matkoja tehtiin jossain tietyssä tarkoituksessa, vaikuttivat ne suuresti opetukseen.104 Muut rahat 

annettiin vuosittain hakemusten perusteella. Osa annettiin yleiseen kansakoululaitoksiin 

tutustumiseen, osa johonkin tiettyyn alaan, kuten pahantapaisten lasten kasvatuslaitoksiin tai 

koulukasvitarhoihin perehtymiseen.105 Vuosisadan alussa suojelukasvatus ja "siveellisessä suhteessa 

huonosti hoidettujen", pahantapaisten ja muiden ongelmalasten kasvatuskysymykset olivat 

ajankohtaisia.106 Tampereella seurattiin siis aikaa. Etenkin yleiset tutustumismatkat lienee perusteltu 

varsin löyhästi, sillä lopulliset matkareitit toisinaan poikkesivat suunnitelluista ja matkoja tehtiin 

                                                 
101 Opettajia todellakin siirtyi Tampereelta pois parempiin virkoihin. Matka-apurahoja saaneista tamperelaisopettajista 

esimerkiksi Kristian Kuosmanen kävi virkavapautta nauttien kursseja yliopistossa ja päätyi Kannuksen piirin 
kansakouluntarkastajaksi. TKK 1911–1912, 23. 

102 KKJK 15.12.1909; Syväoja 2004, 88. 
103 Ainoastaan vuoden 1913 päätöksessä mainitaan, että sen vuoden rahat myönnettiin naisopettajille, koska he olivat 

viime vuosina olleet saajina vähemmistönä. KKJK 21.5.1913. 
104 Mäkinen 1922, 309. 
105 Kussakin matkakertomuksessa on alussa kerrottu, mihin tarkoitukseen raha on myönnetty. 
106 Kivinen 1988, 145. 
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jopa osissa.107 Osaan ulkomaanmatkarahoista kuului myös kiertoa Suomessa, mutta 

matkakertomukset eivät käsittele Suomea, sillä kotimaanmatkoista ei tarvinnut tehdä kirjallista 

esitystä. 

 

Vuoden 1912 matka-apurahahakemukset ovat säilyneet Tampereen kaupunginarkistossa, joten niitä 

voi tarkastella esimerkkeinä hakuperusteista. Vuosi 1912 on varsin tavanomainen vuosi matka-

apurahojen hakemisen suhteen: kansakoulun johtokunta oli saanut jaettavakseen 1000 markkaa, ja 

rahaa haki yhteensä kymmenen opettajaa. Rahaa haettiin ulkomaanmatkoihin, kotimaanmatkoihin 

ja jatko-opintoja varten. Ulkomaanhakijat kirjoittivat johtokunnalle pitkät hakukirjeet 

perusteluineen ja kielitaitotodistuksineen, kun kotimaanmatkaajat ja opintoihin halunneet tyytyivät 

vain toteamaan, mitä tarkoitusta varten rahaa halusivat. Jaetut matka-apurahat menivät kokonaan 

ulkomaanmatkojen tukemiseen. Rahat annettiin puoliksi Eeli Heikkiselle Keski-Euroopan 

kiertämiseen ja Dresdenin piirustuskonferenssiin osallistumiseen sekä Anna Schreckille 

pohjoismaisiin koulupuutarhoihin tutustumista varten. Päätöstä ei ole perusteltu pöytäkirjoissa. 

Voitokkaat hakemukset eivät poikkea hylätyiksi tulleista Ranskan kansakouluihin, saksalaiseen 

laulunopetukseen ja Keski-Euroopan metallityöopetukseen tutustumaan halunneiden opettajien 

hakemuksista.108 

 

3.2.2. Eroja kirjakeskeisyydessä ja uskonnon asemassa 

 

Matkatessaan eri puolilla Eurooppa tamperelaisopettajat kiinnittivät huomionsa monenlaisiin 

asioihin. Kaupungin varoin matkustaneiden matkakuvaukset sisältävät uusien keskieurooppalaisten 

pedagogisten suuntausten kuvauksia, näkemyksiä koululääkärijärjestelmän eduista, kertomuksia 

ulkomaalaisten koululuokkien kovasta kurista tai sen puutteesta, kuvauksia uusista opetusta 

helpottavista teknisistä keksinnöistä ja paljon muita opettajien kohtaamia ihmeellisyyksiä. 

Matkakertomukset keskittyvät useimmiten erilaisuuksien kuvaamiseen ja tietyt teemat nousevat 

kerta toisensa jälkeen esille. 

  

Tampereen ja Euroopan eroavaisuuksista opetuksen käytännön järjestämisessä eniten nousevat esiin 

tamperelaisen opetuksen kirjakeskeisyys ja uskonnon opetuksen korkea määrä kaupungin 

kouluissa.109 Uskonto ja sen opetusmetodit kiinnostivat useimpia matkaajia. Matkakertomusten 

                                                 
107 Tarkastaja Pelkonen sai vuonna 1905 600 markan matka-apurahan Pohjoismaiseen opettajakokoukseen 

Kööpenhaminaan suuntautuneeseen matkaansa, johon kuului käynti myös Ruotsissa ja Norjassa. Pelkonen kävi 
kokouksessa 1905, mutta loppumatka siirtyi seuraavaan vuoteen. 

108 KKJK 22.5.1912, liitteet III–XII, XI puuttuu. 
109 Samoista aiheista käydään vielä nykyäänkin keskustelua. Vuonna 2007 muun muassa lukiokirjojen kalleudesta on 
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perusteella tamperelaisopettajat uskoivat uskonnon lapsia kasvattavaan voimaan. Uskonto oli 

kansakoulun perustamisaikoina tärkeimmäksi nähty kouluaine kansan silmissä. Pikkuhiljaa 

uskonnolle varattu tuntimäärä kuitenkin väheni. Vuosisadan vaihteessa kansakoulu oli kuitenkin 

vielä hyvin kristillinen. Opettajaseminaareissa vallitsi kristillinen, siveellinen ja isänmaallinen 

henki. Suomen kansakouluopettajayhdistyksen yhdeksi tarkoitukseksi oli puolestaan määritelty 

valvoa kristillisen hengen ja siveellisen mielialan kohottamista ja säilyttämistä opettajistossa. Aimo 

Halila on todennut, että Suomen opettajisto oli ehkä kristillisempää kuin minkään muun maan.110 

 

Niinpä 1900-luvun alussa eurooppalaisiin kouluihin verrattuna Tampereella opetettiin kuitenkin yhä 

paljon uskontoa. Tamperelaisista matkaajista suurinta luottamusta uskonnon voimaan osoitti Kaarle 

Julius Saarinen.111 Hän tutki Englannin pahantapaisten lasten kasvatuslaitoksia kattavasti ja 

haastatteli monia alan asiantuntijoita. Saarinen päättää 64-sivuisen kertomuksensa 

kasvatuslaitoksista toteamukseen siitä, miten arvaamattoman tärkeänä osana hyvä uskonnonopetus 

on lasten kasvatuksessa. Tekstissä ei aiemmin uskonnon voima pääse juuri esiin. Uskonopetusta ja 

hartauksia kasvatuslaitoksissa oli, mutta kommenteissaan englantilaiset itse – myös joitain laitoksia 

johtaneet papit – korostivat enimmäkseen työn tärkeää asemaa kasvatuksessa. Uskon asiat lienevät 

olleen itselleen Saariselle tärkeitä, sillä hän muiden toimiensa ohella toimi 1900-luvun alussa 

kansakoulun jatkokoulun uskonnonopettajana.112 

 

Opetuksen keskittyminen Tampereella enemmän kirjojen sanamuotoihin ja ulkolukuun kuin 

useimmissa Euroopan maissa huomioitiin, mutta suhtautuminen tähän eroon vaihteli opettajien 

välillä. Englannin kansakouluja kiertänyt Saarinen toteaa selkeän eron olevan, mutta ei näe 

tamperelaista järjestelmää huonompana. Keski-Euroopassa matkannut Eine Blom sen sijaan löysi 

arvostelun aihetta omista työoloistaan. Selostaessaan Sveitsin Baselin pienempiä ja suurempia 

eroavaisuuksia Tampereeseen ainoa kohta, jossa Blom suoraan arvostelee Tampereen koululaitosta 

huonompana, on Tampereella käytetty kirjoihin perustunut ulkoa pänttäämisen tapa.113 

 

                                                                                                                                                                  
keskusteltu ja Helsingin sanomien mielipidepalstalla on ollut aiheeseen liittyen yhteiskuntaopin opettajan 
mielipidekirjoitus, joka arvosteli yhteiskuntaopin opetusta liiasta kirjakeskisyydestä. Helsingin sanomien 
sunnuntaidebatti-osiossa puolestaan ilmestyi teologian tohtori Jyri Komulaisen kirjoitus siitä, että uskonnonopetusta 
olisi lisättävä. Aiemmasta poiketen ei pitäisi kuitenkaan opettaa luterilaista kristinuskoa, vaan suomalaisille vieraita 
uskontoja. Näin lisättäisiin nykyään tärkeää vieraiden kulttuurien tuntemusta. ”Oppia voi ilman kalliita 
oppikirjojakin”, Helsingin sanomat 19.8.2007, C7; ”Uskontojen opetusta kouluissa lisättävä”, Helsingin sanomat 
19.8.2007, D7. 

110 Kivinen 1988, 128. 
111 Saarinen matkakertomus (TKK 1902–1903 Liite I). Muita hyviä esimerkkejä uskontoon luottamisesta ovat 

Kalkkisen matkakertomus (TKK 1901–1902 Liite I) ja Kuhlbergin matkakertomus (TKK 1900–1901 Liite I). 
112 TKK 1903–1904, 55; TKK 1902–1903 Liite I, 43–44, 58–59 ja 62–64, Halila 1949, 236–237. 
113 TKK 1906-1907 Liite I, 175; TKK 1902-1903 Liite I, 83. 
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Opettajat luonnollisesti kiinnittivät huomiota koulujen ulkoisiin puitteisiin matkoillaan. 

Enimmäkseen opintomatkat sijoittuivat Euroopan suurkaupunkeihin, joten ei ole yllättävää, että 

toinen toistaan komeammat kivitalot herättivät ihastusta tamperelaisopettajissa, jotka olivat 

joutuneet tottumaan huonompiin oloihin. Koulut toimivat usein hajallaan vuokrahuoneistoissa, 

vaikka uusien kivikoulujen rakentaminen paransikin pikkuhiljaa tilannetta. Eniten arvostelua 

matkakertomuksissa saa osakseen Tampereella harjoitettu vuorokäytäntö, jossa tilojen vähyyden 

takia samaa luokkahuonetta käytti aamupäivällä yksi luokka ja iltapäivällä toinen. Keski-Eurooppaa 

kiertänyt Kristian Kuosmanen ei Tampereen kaltaista ”epäjärjestystä” kertonut nähneensä missään. 

Hän myös tekee muutamista kouluista tarkkaa selkoa, koska koulujen rakentaminen on 

Tampereellakin ajankohtaista. Englantilaisia kansakouluja kiertänyt Kaarle Julius Saarinen ei 

myöskään nähnyt luokkien vuorokäyttöä matkallaan ja epäilee, että moinen epäkohta on pelkästään 

Suomessa käytännössä. Englantilaisissa kouluissa oli omat tilaongelmansa, mutta Saarinen toteaa 

Tampereen hajanaisen pienistä kouluista koostuneen rakenteen herättäneen suoranaista hilpeyttä 

englantilaissa.114 

 

Matkakertomuksista esiin nousevat erot eivät ilmeisesti pelkästään olleet Tampereen ja Euroopan 

välillä, vaan Tampereelle nämä asiat lienevät olleet tyypillisiä myös verrattaessa kaupungin 

opetusta muuhun Suomeen. Tampereen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjoista löytyy jäljennös 

kansakouluylihallituksen kansakoulujen tarkastajan A.J. Törnqvistin raportista, jonka hän antoi 

käydessään Tampereella vuonna 1905. Hän huomauttaa Tampereen opetuksen sisältävän liiaksi 

uskontoa ja keskittyvän liikaa oppikirjojen sanamuotoihin opettajien oman selityksen sijaan. Lisäksi 

Törnqvist huomauttaa, että kahden koululuokan vuorokäynti samassa luokkahuoneessa ei ollut 

lainkaan suotavaa. Kouluylihallituksen Törnqvist siis pitää ongelmina juuri niitä asioita, joita 

tamperelaisopettajat matkakertomusten mukaan pitivät Tampereen suurimpina eroina Eurooppaan. 

Huomattavaa on kuitenkin se, että ainoastaan koulutilojen puutetta tamperelaisopettajat itse pitivät 

yksimielisesti ongelmana.115 

 

Tamperelaisopettajien havaintoja voidaan verrata myös 1900-luvun alussa kouluylihallitusta 

johtaneen Yrjö Koskinen Yrjö-Koskisen havaintoihin omilla ulkomaanmatkoillaan. Yrjö-Koskinen 

matkasi Eurooppaan lukuisia kertoja116 1890-luvulla toimiessaan Uudenmaanläänin 

kansakoulutarkastajana ja Jyväskylän seminaarin johtajana. Yrjö-Koskisen havainnot olivat varsin 

erilaisia tamperelaisiin opettajiin verrattuna. Osin tämän selittää se, että hän erilaisen asemansa 

                                                 
114 TKK 1901–1902 Liite I, 87; TKK 1902–1903 Liite I, 72 ja 76. 
115 KKJK 10.3.1905. 
116 Yrjö-Koskinen vieraili Ranskassa, Englannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Norjassa, mutta Saksan kokemuksia hän ei 

ehtinyt liittää vuonna 1898 matkoistaan julkaisemaan kirjaansa. 
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takia oli kiinnostunut eri asioista kuin tavallinen kansakoulunopettaja. Yrjö-Koskista kiinnostivat 

kaupunkien koulujen ja koulun käytännön elämän lisäksi myös maaseutujen pienet koulut, 

opettajien koulutus ja oppivelvollisuusjärjestelmä. 

 

Uskonnonopetuksen heikko asema etenkin Ranskan ja Englannin kouluissa herätti Yrjö-Koskisessa 

kiinnostusta. Koulujen ulkoisista puitteista tai vuoroluvusta ei kuitenkaan ole mainintoja, aivan 

kuten ei koulukirjojen keskeisestä asemasta Suomessa verrattuna Eurooppaan. Koulukasvitarhat 

esiintyvät useissa tamperelaisissa kertomuksissa ja ne kiinnittivät myös Yrjö-Koskisen huomion 

hänen matkatessaan Ruotsissa. Ruotsissa oli annettu asetuksia siitä, että koulujen yhteydessä pitäisi 

olla kasvitarha, jossa annetaan kasvioppia. Yrjö-Koskinen näkikin muutamia viehättäviä tarhoja 

koulujen yhteydessä, mutta totesi, että toistaiseksi koulukasvitarhat olivat enemmänkin vasta pelkkä 

tulevaisuuden unelma. Koulukasvitarhoista hän kuitenkaan ei – kuten ei juuri mistään muustakaan – 

esitä mielipiteitään kirjassaan. Suhtautuminen lienee kuitenkin ollut varsin positiivinen, sillä 

Jyväskylän seminaariin saatiin vuosisadan vaihteessa Suomen ensimmäiset koulukasvitarhat ja 

Yrjö-Koskinen toimi silloin seminaarin johtajana.117 

 
Matka-apurahoille oli Tampereella yleensä paljon enemmän hakijoita kuin saajia eli opettajat olivat 

innokkaita lähtemään, mutta 1900-luvun alussa on myös muutamia sellaisia tapauksia, joissa 

opettajille on myönnetty pienehkö matka-apuraha, mutta sen käyttämisestä ei ole mitään viitteitä. 

Vuonna 1902 Johannes Haavisto sai 250 markkaa Skandinaviaan tehtävää matkaa varten. Ilmeisesti 

hän jätti apurahan nostamatta. Haavisto kävi myöhemmin Skandinaviassa, mutta hän lienee 

kustantanut matkansa täysin itse. Vuonna 1908 Lydia Still sai 400 markkaa opetuksen 

kuuntelemiseksi Helsingissä ja Tukholmassa ja Edith Herckmann seuraavana vuonna samanlaisen 

apurahan, mutta näistä matkoista – tai opettajien mahdollisista virkavapauksista – ei ole jäänyt 

tietoa kansakoulun arkistoon.118 

 

Tamperelaisopettajat matkustivat ulkomaille helsinkiläisopettajien tavoin myös ilman kaupungin 

avustusta ja näilläkin matkoilla oli luonnollisesti oma vaikutuksensa opetukseen. Näistä matkoista 

on kuitenkin vaikeampi saada kuvaa, sillä niistä ei ole säilynyt matkakertomuksia. 

Ulkomaanmatkoja on saatettu tehdä myös kesäisin, jolloin tietoa ei ole edes matkaa varten anotusta 

virkavapaudesta. 

 

Merkittävimpiä omakustanteisia matkoja olivat opettajatar Amalia Lindfeltin matkat. Lindfelt oli 

                                                 
117 Yrjö-Koskinen 1898, Yrjö Koskinen Yrjö-Koskinen, Kuvia ulkomaiden kansakoulu-oloista, J Länkelä, Jyväskylä 

1898, 36, 68, 111 ja 112. 
118 TKK 1901–1902, 11; TKK 1907–1908, 24–25; KKJK 10.3.1909. 
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tullut opettajaksi Tampereelle 1886 ja opetti vuodesta 1896 lähtien tyttöjen käsitöitä. Kahdella 

opintomatkallaan Tukholmassa vuosina 1897 ja 1901 hän tutustui sikäläiseen käsityöopetukseen. 

Näkemänsä perusteella hän kehitti käsityöopetusta Tampereella ja perusti nuorten naisten 

käsityökoulun, joka tarjosi oppia erityisesti käsityönopettajien urasta haaveileville. Tukholman 

lisäksi Lindfelt kävi Kööpenhaminan pohjoismaisessa opettajakokouksessa vuonna 1905 ja 

Berliinissä vuonna 1906. Vuonna 1907 Lindfelt erosi kansakoulunopettajan virastaan ja siirtyi 

täyspäiväisesti työskentelemään arvostetussa käsityökoulussaan.119 

 

1900-luvun alkuvuosina muutamat tamperelaisopettajat, tutustuttuaan ulkomaihin ensin 

lomamatkoillaan, muuttivat pysyvästi ulkomaille. Opettajat Antti Rintala ja Iivari Ahonen olivat 

lomailleet ulkomailla aiemmin ja molemmat erosivat viroistaan muuttaakseen ilmeisesti 

Yhdysvaltoihin. Ahonen oli jo aiemmin käynyt Yhdysvalloissa paettuaan sinne, kun joutui 

viranomaisten epäsuosioon routavuosina. Hän vielä palasi Suomeen, mutta erosi ja ilmoitti 

ryhtyvänsä liikealalle. Afrikkalaissyntyinen Rosa Emilia Clay toimi opettajana alemassa 

kansakoulussa muutamia vuosia 1900-luvun alussa, mutta ”ei sopeutunut Suomeen” ja muutti 

Yhdysvaltoihin.120 

 

Ensimmäisen maailmansodan syttyminen katkaisi tamperelaisopettajien ulkomaanmatkailun. Hilja 

Kurkela sai vuonna 1914 500 markan apurahan Tanskaan matkaamiseksi ja seuraavana vuonna 

Maria Zidbäck samansuuruisen apurahan vähintään kuukauden mittaiseksi tutustumiseksi Saksan 

kouluoloihin. Zidbäckille myönnettiin jo rahaa annettaessa tavanomaisesta poikkeava oikeus siirtää 

matkansa tehtäväksi vasta sitten, kun kansainväliset olot rauhoittuisivat. Vuonna 1915 jaettiin myös 

kolme apurahaa Pohjoismaiseen koulukokoukseen Kristianiaan matkaamiseksi. Rahat oli tarkoitus 

käyttää sotatilan estäessä matkailun kotimaan kuuntelumatkoihin. Kaikki edellä mainitut 

ulkomaanmatkat jäivät tekemättä sodan takia. Kristianian koulukokous jouduttiin siirtämään121 

vuoteen 1920. Vuosina 1916–1919 ei pöytäkirjoissa ole mainintaa edes ulkomaanmatkoihin 

tehdyistä anomuksista.122 

 

                                                 
119 TKK 1902–1903, 45–46; TKK 1906–1907, 35. 
120 KKJK 23.5.1906 ja 29.6.1906; TKK 1904–1905, 34; TKK 1907–1908, 14. 
121 Siirto tapahtui vuosi vuodelta. Vuonna 1920 olot olivat palautuneet tarpeeksi normaaleiksi, jotta kokous voitiin 

pitää. Bruce 1940, 376. 
122 KKJK 21.1.1914, 17.3.1915 ja 26.3.1915; Bruce 1940, 376. 
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3.3. Kolme merkittävintä matkaa 

3.3.1. Metallityön malli Tukholmasta 

 

Lista kaikista Tampereen kaupungin tuella tehdyistä kansakoulunopettajien opintomatkoista 

vuosina 1899–1914 löytyy liitteestä 2. Tärkeimpiä matkakohteita olivat pohjoismaiset pääkaupungit 

ja saksalaiset Berliini ja Leipzig. Matkat olivat pitkiä ja yhtä lukuun ottamatta kaikki matkat 

sisälsivät tutustumista useampaan kuin yhteen kaupunkiin. Tamperelaisopettajat tutustuivat 

matkojensa aikana peräti 11 eri Saksan kaupunkiin. Seuraavassa käsittelen tarkemmin 

merkittävimpiä matkoja. Kolmella kaupungin tuella ulkomaille tehdyllä matkalla on ollut suurta 

vaikutusta opetusoloihin Tampereella. Ensimmäinen matkoista oli Fredrik Adolf Lindgrenin 

metallitöihin tutustumiseksi tehty matka Tukholmaan.  

 

Tampereen kansakoulussa alettiin 1900-luvun alussa pohtia yhä enemmän metallitöiden opettamista 

osana poikien käsityöopetusta. Tämä liittyi osin ammatillisen opetuksen kehitykseen kaupungissa. 

Metallitöiden taitaminen oli monessa ammatissa tärkeää, ja kansakoulun piirissä oli tahtoa kehittää 

opetusta tältä osin käytännölliseen suuntaan. Metallitöiden kehittämisessä tarkastaja Pelkonen oli 

varsin suuressa roolissa toimimalla asian puolestapuhujana. Käydessään tutustumassa Tukholman 

kansakouluissa keväällä 1906 hän huomasi, että kokonaisuudessaan Tampereen kansakoulu ei 

hävinnyt verrattaessa sitä Tukholman kouluihin, vaikka ulkoiset puitteet koulutoiminnalle 

Tukholmassa olivatkin paremmat. Pelkosen mielestä joissain asioissa tamperelaiset olivat 

taitavampia, toisissa tukholmalaislapset. Lukemisen opetuksessa Pelkosen mielestä olisi voitu 

Tampereella kokeilla Tukholman metodeja, mutta suurimman vaikutuksen teki poikien käsityöt. 

Tyttöjen käsitöissä erot eivät olleet Pelkosen mukaan suuria, eikä myöskään piirustuksessa, jonka 

tasosta Tampereella oltiin huolissaan. Tukholmassa tyttöjen käsityöt olivat yhtä korkeatasoisia kuin 

Tampereella ja piirustus puolestaan oli yhtä heikkoa.123 Vaikka Pelkosen tekstissä tai muualla 

asiasta ei olekaan mainintoja, käsityönopettaja Amalia Lindfeltin vierailuilla Tukholmaan oli 

todennäköisesti suuri osuus siinä, että Tampere pärjäsi Tukholmalle tyttöjen käsitöissä. 

 

Pelkosen mukaan Tukholmassa oli käsitöiden opettamisen hyvät vaikutukset havaittu selkeästi. 

Eritoten metallityöt, joita Tampereen kansakouluissa ei opetettu ensinkään, olivat tuottaneet 

erityisen hyviä tuloksia. Monet metallitöitä jatkokouluissa opiskelleet olivat ottaneet ne 

"elämäntehtäväkseen". Heti palattuaan Pelkonen kertoi opettajakokouksessa näkemästään. 

Metallityöasia tulee vahvasti ilmi myös lukukauden 1905–1906 vuosikertomuksessa, jossa 

                                                 
123 TKK 1905–1906, 85–86; TKK 1910-1911 Liite I, 40. 
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Pelkonen suoraan sanoo, että Tampereen tulisi ottaa mallia käsitöiden opettamiseen Tukholmasta ja 

ottaa metallikäsityöt opetusohjelmaan. Syyslukukaudella Pelkonen palasi metallitöiden opetukseen 

kansakoulun johtokunnan kokouksessa 28.11.1906. Hän kertoi metallitöiden opettamisesta 

Tukholmassa ja kannatti sen aloittamista Tampereellakin. Johtokunta päätti keskustella asiasta 

myöhemmin.124 

 

Asiaan palattiin tammikuussa ja johtokunta päätti kuulla tamperelaisopettajien mielipiteitä 

metallikäsitöiden opettamisesta. Opettajakokouksessa 28.2.1907 Pelkosen ehdotus metallitöiden 

opettamisesta sai kannatusta ja opettajakunta esitti toivomuksen, että jollekulle opettajalle 

myönnettäisiin stipendi ulkomailla opiskelua varten. Kansakoulun johtokunta päätyi 13.3.1907 

yksimielisesti puoltamaan valtuustolle antamassaan lausunnossaan metallitöiden opettamisen 

aloittamista, koska sopivia tilojakin oli uusissa koulurakennuksissa saatavilla. Jotta metallitöihin 

saataisiin tarpeeksi pätevä opettaja, johtokunta ehdotti, että opettajalle annettaisiin haettavaksi 1000 

markan stipendi ulkomailla opiskelua varten. Stipendin saamisen ehtona oli se, että hakija sitoutuu 

opiskelemaan alaa kolme kuukautta ulkomailla ja opettamaan sitä Tampereella vähintään kolme 

vuotta. Kalustosta ja muista tarvittavista investoinneista päätettiin keskustella vasta, kun tiedetään 

tarkemmin, millaiseksi opetus Tampereella järjestyy.125 

 

Kaupunginvaltuusto kannatti johtokunnan ehdotusta ja myönsi tarvittavat varat. 10.4.1907 pidetyssä 

kokouksessa kansakoulun johtokunta julisti matkarahan haettavaksi. Asiasta laitettiin ilmoitus 

Tampereen Sanomiin, Aamulehteen ja Tammerfors Nyheternaan. Julkisesti haettavaksi ilmoitettuun 

virkaan tuli hakuja myös Tampereen ulkopuolelta. Johtokunnalle lähetettyjen kirjeiden joukossa on 

säilynyt yksi hakemus matkarahaan. Virroilla opettajana toiminut Rudolf Ruokonen haki apurahaa. 

Matkaraha myönnettiin opettaja Fredrik Adolf Lindgrenille, joka oli toiminut Tampereella 

käsityönopettajana jo vuodesta 1892 asti.126 

 

Lindgren teki matkansa Ruotsiin, vietti siellä kolme kuukautta ja näkemänsä perusteella pohti, 

miten Tampereella voitaisiin metallitöitä opettaa. Ruotsalaisten opettajien keskuudessa hän kohtasi 

pelkästään innostuneisuutta metallitöiden opettamista kohtaan ja vakuuttui opetusta seurattuaan 

hyvin nopeasti, että metallitöitä tamperelaislapsille opettamalla saataisiin moni lapsi pysymään 

kaidalla tiellä koulun jälkeenkin. Tukholman mallia Lindgrén piti sopivana Tampereelle, ja se oli 

paljon parempi kuin Helsingin ammattiin valmistavan koulun tarjoama metalliopetus, johon hän 

                                                 
124 KKJK 28.11.1906; OK 26.5.1906; TKK 1905–1906, 85–86; TKK 1910–1911 Liite I, 40. 
125 KKJK 23.1.1907 ja 13.3.1907; OK 28.2.1907. 
126 KKJK 10.4.1907 ja 24.5.1907; TKA: Kansakoulun kanslia ja johtokunta, kirjeitä johtokunnalle, E d: 4. 
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tutustui paluumatkallaan. Tukholmassa oli annettu metallikäsityöopetusta kansakoulussa jo 1890-

luvun alusta alkaen ja opetusta kävivät seuraamassa lukuisat ulkomaalaiset opettajat. Lindgrén kävi 

myös Upsalassa, jossa metallitöiden opetus oli uutta ja joka kokoluokaltaan vastasi suunnilleen 

Tamperetta. Lindgrén selvittikin tarkasti, paljonko Upsalan metallityöluokan varustaminen konein 

ja työkaluin oli tullut maksamaan ja totesi, että summa ei ollut suuri tamperelaisillekaan. Hän myös 

valmisti kopiot Tukholman koulujen metallioppimäärään kuuluvista oppilastöistä tarkoituksenaan 

käyttää niitä opetukseen Tampereella.127 

 

Lindgrenin pohdintojen pohjalta johtokunta teki esityksiä valtuustolle työvälineiden ja 

tarveaineiden hankinnasta, mutta taloudellisista syistä metallityön opetushanke ei edennyt koko 

lukuvuoden aikana. Vuoden 1908 syyslukukauden alussa asiaa jälleen heräteltiin henkiin, mutta 

ruotsalaisen kansanpuolueen ja nuorsuomalaisten johtaman128 valtuuston kanta oli yhä kielteinen. 

Tarkastaja Pelkonen esittikin 10.10.1908, että kansakoulun metalliopetusasiassa odotetaan, mitä 

samaan aikaan ammattiopetusta tutkinut komitea asiasta päättää.129 

 

Tampereella oli toiminut vuodesta 1887 käsityöläiskoulu. Vuonna 1900 valtio alkoi tukea 

ammattityöhön valmistavien ammattikoulujen perustamista. Tampereella asiaa alettiin ajaa 

vuosikymmenen puolivälistä alkaen ja ammattikoulu kaupunkiin saatiin viimein vuonna 1912. 

Kansakoulujen metalliopetus ratkesi lopulta samoihin aikoihin ammattikoulukysymyksen kanssa. 

Vuoden 1911 alussa tarkastaja Pelkonen esitti metallityön opettamisen ottamista kansakoulun 

opetussuunnitelmaan. Tuolloin oli Tammelaan valmistumassa uusi kansakoulurakennus ja näin 

Tammerkosken molemmilla puolella oli tarvittavat tilat metallitöiden opetukseen. Johtokunta 

päätyikin siihen, että lukuvuonna 1911–1912 metallityön opetus alkoi kansakoulun kuudennen 

luokan pojille Johanneksen kansakoulun tiloissa. Enempää mallia opetukseen ei haettu 

ulkomaanmatkoilta opetusta aloitettaessa. Vuoden 1912 keväällä opettaja Onni Jalava haki 650 

markan matkarahaa opiskellakseen metallitöitä Keski-Euroopassa, mutta apurahaa hän ei saanut.130 

 

3.3.2. Apukouluun apuja Euroopasta 

 

1900-luvun alussa apukouluista131 keskusteltiin vilkkaasti koko Euroopassa. Ensimmäinen maininta 

                                                 
127 TKK 1908–1909 Liite I. 
128RKP:n ja nuorsuomalaisten listoilta oli valtuustoon päässyt yksi edustaja, jota voitiin pitää sosiaalidemokraattina. 

Jutikkala 1979, 164. 
129 KKJK 10.10.1908, Jutikkala 1979, 164. 
130 Telemäki 1979 88–89; KKJK 1.2.1911 ja 22.5.1912 Liite XII. 
131 Osuvampi nykykielinen termi lienee erityisopetus, mutta käytän termiä apukoulu, koska sitä käytetään 
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Tampereen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjoissa heikkokykyisten oppilaiden erityisopetuksesta 

on lokakuun 31. päivältä vuodelta 1902. Apukouluasia ei tuolloin ollut uusi Tampereellakaan, sillä 

asiasta oli käyty keskustelua muun muassa Aamulehden palstoilla. Opetuksen aloittamisesta ei 

kuitenkaan oltu vielä tehty esityksiä. Lokakuussa 1902 opettajakunta esitti laatimansa ehdotuksen 

heikkokykyisten opetuksen järjestämisestä. Ehdotus ei vielä johtanut erikoisopetuksen 

perustamiseen, mutta seuraavana keväänä Tanskassa, Sveitsissä ja Saksassa opintomatkalla ollut 

Eine Blom perehtyi monen muun aiheen ohella apukouluihin kaksi kuukautta kestäneellä 

matkallaan.132 

 

Blom kertoo heikkokykyisten opetuksesta Kööpenhaminassa, Leipzigissä ja Mannheimissa. 

Eritoten Mannheimissa oli luotu monimutkainen järjestelmä133, jolla pyrittiin takaamaan, että 

jokainen oppivelvollinen saisi kyvyilleen soveltuvaa koulutusta. Blom siteeraa tekstissään 

apuluokkien tehokkuutta ylistävää Badenin koulujen piiritarkastajaa. Myös Leipzigin 

apukoulujärjestelmää Blom kuvaa tarkasti lasten valintajärjestelmästä opetuksessa käytettyihin 

metodeihin. Blom esittää mielipiteenään, että Suomeenkin olisi pikimmiten perustettava 

Mannheimin mukaisia kertausluokkia niille, joilla on vaikeuksia normaalin oppimäärän 

suorittamisessa. Suomessa kaikkein heikkolahjaisimmat lapset olivat vapautetut koulunkäynnistä, 

joten Mannheimin järjestelmän kopioimista kokonaan Blom ei kannattanut. Mannheimin 

apukoulujärjestelmä oli ilmeisen hyvä, sillä vuonna 1912 opettaja Eeli Heikkinen oli tutustumassa 

Berliinin opetukseen ja toteaa matkakertomuksessaan, että Mannheimissa luotu järjestelmä on 

kopioitu sinne ja että se jatkaa leviämistä muuallekin Saksaan.134 

 

Helsinkiin perustettiin apukoulu vuonna 1903. Mallina olivat Kööpenhaminan, Göteborgin ja 

Leipzigin apukoulut. Ennen Tamperetta apukoulu perustettiin Suomessa myös Turkuun ja 

Vaasaan.135 Kansakoulujen tarkastaja Pelkonen kuvaa Kristianian heikkokykyisten opettamista 

muun näkemänsä ohella vuoden 1906 keväällä tekemänsä Pohjoismaiden matkan kertomuksessaan. 

Saman vuoden syksyllä Pelkonen esitti kansakoulun johtokunnan kokouksessa, että Tampereellakin 

siirryttäisiin erityisiin apuluokkiin heikkolahjaisten oppilaiden koulutuksessa. Asiasta pyydettiin 

lausunto koululääkäriltä, joka perehtyi siihen, miten opetus oli muualla136 järjestetty. Koululääkäri 

                                                                                                                                                                  
matkakuvauksissa. 

132 KKJK 31.10.1902; TKK 1906-1907 Liite I, Telemäki 1979, 82–83, Niemi 1992, 150. 
133 Mannheimin järjestelmässä oli neljänlaisia luokkia: Päälinja, jouduttamislinja ja apulinja kansakouluissa sekä 

viimeisenä idioottilaitos. Tampereelle olisi tarvittu jouduttamislinjan kaltaista järjestelmää, eli luokkaa niille lapsille, 
joita uhkasi luokalle jääminen. 

134 TKK 1906–1907 Liite I, 135–141 ja 146–148. 
135 Halila 1949, 153. 
136 Päätöksestä ei ilmene tarkkaan, tarkoitetaanko tällä muuta Suomea vai ulkomaita. Luultavasti tarkoitetaan 

molempia. 
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asiaa tutkittuaan puolsi asiaa ja tammikuun 23. päivä asiasta annettiinkin ehdotus johtokunnalle. 

Johtokunta hyväksyi ehdotuksen, esitti asiaa edelleen kaupunginvaltuustolle, joka puolsi asiaa ja 

ensimmäinen apukoululuokka perustettiin. Tämän jälkeen apukouluun muodostettiin vuosittain uusi 

luokka, kunnes koulu oli neliluokkainen.137 

 

Apukoulun kehittämiseksi varattiin vuonna 1908 sinä vuonna jaetusta 1500 markan matka-

apurahamäärästä 300 markkaa miesopettajalle, joka olisi kiinnostunut tutustumaan aiheeseen 

ulkomailla. Raha jäi hakijoiden puutteessa jakamatta, mutta seuraavana vuonna apukoulussa 

virkaatekevänä opettajana ollut Aalto Verneri Laitakari haki rahaa. Johtokunta myönsi 

edellisvuonna jakamatta jääneen apurahan Laitakarille Helsinkiin ja Pohjoismaihin suuntautuvan 

opintomatkan tekemiseksi. Keväällä 1909 tekemänsä matkan pääkohde Laitakarilla oli Kristiania. 

Matkakertomuksessaan Laitakari tekee selkoa kristianialaisesta apukouluopetuksesta keskittyen 

opetustapoihin. Mielipiteitään Tampereelle soveltuvista asioista hän ei, toisin kuin useimmat muut 

matkalaiset, esittele.138 

 

Laitakarin matkan tiimoilta ei ole johtokunnan tai opettajakokousten pöytäkirjoissa merkkejä 

keskustelusta. Neljä vuotta myöhemmin, vuoden 1913 huhtikuun neljännen päivän 

opettajankokouksessa Laitakari teki ehdotuksen oppilasvalinnan muuttamiseksi apukouluun, mutta 

tuossa vaiheessa miehen monivuotinen opettajakokemus Tampereella on todennäköisesti ollut 

aloitteen takana. Laitakari oli nimittäin lukuvuodet 1908–1910 virkaatekevänä apukouluopettajana 

ja kuvaamataidon sijaisena, mutta ulkomaanmatkan jälkeisen lukuvuoden alusta hänelle annettiin 

vakinainen virka apukoulusta.139 

 

Tampereen apukoulun opettajat olivat kaikki tutustuneet opetukseen ulkomailla. Laitakarille 

annettiin apuraha tutustumiseen – mahdollisesti siksi, että virkaan saataisiin houkuteltua mieskin –, 

mutta myös apukoulun kolme naispuolista, tylsämielisten kasvatuslaitoksessa opiskellutta, opettajaa 

Saimi Blomstedt, Anni Jernström ja Iri Blomstedt kävivät Tukholmassa tutustumassa 

apukouluopetukseen.140 Kansakoulun apukoulun tultua täydeksi neliluokkaiseksi sen neljä opettajaa 

olivat siis tutustuneet ulkomaisiin apukouluihin.141 

 

                                                 
137 KKJK 7.11.1906, 23.1.1907, 13.2.1907 ja 10.4.1907; TKK 1910–1911 Liite I. 
138 KKJK 12.5.1909, kaupunginvaltuuston lausunto liitteissä; TKK 1909–1910 Liite I. 
139 TKK 1908–1909, 38; TKK 1909–1910, 23, OK 4.4.1913. 
140 TKK 1931–1932, 57. 
141 Telemäki 1979 144–145. 



 

 44 
 

3.3.3. Tampereellekin koulukasvitarha 

 

1900-luvun alussa Euroopassa koulujen yhteydessä olevat kasvi- ja puutarhat alkoivat yleistyä. 

Suomessa kokeiltiin ensimmäisen kerran koulun yhteydessä toimivaa kasvitarhaa vuosisadan 

vaihteessa Jyväskylän seminaarissa. 1910-luvulla koulukasvitarhatoiminta142 alkoi viritä monissa 

kaupungeissa ja joissain maalaiskunnissakin. Koulukasvitarha-aatteen leviäminen liittyi osaltaan 

työkouluaatteen tuloon Suomeen. Koulukasvitarhoissa kasvatettiin etupäässä kasviksia, mutta oli 

myös monimuotoisempia puutarhoja, joissa oli mukana muun muassa viljakasveja ja puita.  

Tampere oli tärkeässä osassa koulukasvitarhojen juurtumisessa Suomeen. Kun Suomeen 

perustettiin vuonna 1914 koulukasvitarhojen tukiyhdistys Suomen Koulukasvitarhayhdistys, 

yhdistyksen kotipaikaksi tuli Tampere ja tamperelaisopettajat olivat tärkeitä toimijoita siinä.143 

 

Useissa tamperelaisopettajien matkakertomuksissa käsitellään ulkomailla koulujen yhteydessä 

nähtyjä kasvi- ja puutarhoja. Ne olivat jotain sellaista, mitä Suomesta ei löytynyt ja ne siksi 

luonnollisesti kiinnostavat matkailijoita. Pahantapaisten lasten kasvatukseen Englannissa vuonna 

1901 tutustunut Kaarle Julius Saarinen kertoo kasvatuslaitosten tiloihin kuuluvan yleensä 

kasvitarhan. Niissä puuhailu oli huomattu Englannissa hyväksi tavaksi turmeltuneen nuoren 

ohjaamiseksi parempaan elämään. Kristian Kuosmaseen Keski-Euroopassa vuonna 1900 tekivät 

hänelle entuudestaan tuntemattomat koulukasvitarhat vaikutuksen. Myös Aalto Verneri Laitakari 

käydessään vaikuttui koulupuutarhoista Kristianiassa vuonna 1909. Koulujen yhteydessä olleet 

puutarhat olivat Norjassa suosittuja, koska kasvitarhoissa tapahtuva opetus ja kasvinhoito edistivät 

lapsen siveää kasvua. Maassa tuotettiinkin merkittävin rahasummin koulukasvitarhatoimintaa. 

Myös opettajat Hulda Björkbom ja Maina Kotkavirta, jotka kävivät vuonna 1912 Keski-Euroopassa 

tutustumassa kansakouluoloihin yleisesti, olivat vaikuttuneita Frankfurt am Mainissa näkemistään 

suurista koulukasvitarhoista.144 

 

Kansakoulun johtokunnan ja opettajien kokouksissa 1900-luvun alussa ei ilmene mainintoja 

koulukasvitarha-asioiden käsittelystä. Muista kasvien parissa työskentelyn eduista oli sen sijaan 

puhetta. Tamperelaislapsille, skandinaavisten tovereidensa esikuvan mukaisesti, yritettiin saada 

                                                 
142 Selkeyden vuoksi käytän yksinomaan termiä ”koulukasvitarha” tai ”kasvitarha”, koska koulukasvitarha termi 

vakiintui myöhemmin yleisesti Suomessa. Matkakertomuksissa suurempien kasvitarhojen kohdalla puhutaan 
yleensä puutarhoista. 

143 Kaurila 1989, Heikki Kaurila, Historiikki Koulupuutarhayhdistys ry:n 75-vuotiselta taipaleelta, 
http://www.koulupuutarhayhdistys.fi, linkki ”historiikki”, luettu 17.4.2008, Luukko 1918, 50–53, Syväjoki 2004, 
178–179. 

144 TKK 1921–1922 Liite I, 62; TKK 1909–1910 Liite I, 19–20; TKK 1902–1903 Liite I, 37. 
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mahdollisuuksia päästä kesällä pois pölyisiltä kaduilta kesäsiirtoloihin145 virkistäytymään ja kasvien 

kanssa työskentelemään.146 28.11.1904 opettaja Johannes Haavisto kertoi opettajankokouksessa 

Skandinavian-matkallaan näkemistään kesäsiirtoloista. Tehdäkseen asiaa tunnetuksi opettajat 

päättivät kirjoittaa siitä Aamulehteen. Seuraavana keväänä opettajisto keskusteli göteborgilaisten 

lasten lomanvietosta. Vuonna 1907 opettajisto esitti kasvitarhan perustamista Tampereelle ja toivoi 

kunnalta tukea asialle. Asia ei vielä edennyt, mutta vuonna 1908 päätettiin kerätä kesäsiirtolan 

perustamiseen varoja myymällä vappukukkia. Kansakoulujen johtokunta teki vuonna 1908 

anomuksen kaupunginvaltuustolle kesäsiirtolatoiminnan aloittamisesta ja koululääkäri kannatti 

asiaa. Kunnanvaltuusto myönsikin rahaa ja toiminta voitiin aloittaa.147 

 

Toiminta alkoi keväällä 1909. Suurena apuna alussa oli kauppias Winterin lahjoitukset. Koska 

kaikille lapsille ei ollut mahdollista järjestää omaa palstaa kesäksi, annettiin palstoja aluksi vain 

pojille. Tämä oli muiden muassa Winterin tahto. Hän näki, että joutilaisuuteen taipuvaiset pojat 

tarvitsivat tyttöjä enemmän kasvitarhatoimintaa kesäisin. Toiminnassa mukana olleiden poikien 

määrä kasvoi nopeasti. Vuonna 1909 oli 95 poikaa ja 1912 jo 383. Samana vuonna tytötkin pääsivät 

ensimmäistä kertaa omille palstoilleen, kun 231 tyttöä sai oman palstansa. Yhteensä siis jo yli 600 

9–14-vuotiasta lasta hoiti kesäisin omaa palstaansa. Tampereen lapsille suunnattu 

kasvitarhatoiminta oli tuolloin Viipurin ohella Suomen huippua. Tampereen edistyksellisyys näkyy 

Aimo Halilan kokoamista esimerkeistä kasvitarhojen määrässä. Vuonna 1913 oma kasvitarha oli 

130 helsinkiläisoppilaalla, 70 oululaislapsella ja 1100 tamperelaisella kansakoululaisella. 

Tamperelaislasten palstat olivat myös merkittävästi isompia kuin helsinkiläisten.148 

 

Vuonna 1912 opettajatar Anna Schreck haki matka-apurahaa 800 markkaa tutustuakseen lasten 

kesätyöjärjestelmään Englannissa. Schreck oli tuolloin valittu tyttöjen kesäisen puutarhatyön 

johtajattareksi. Perusteluinaan hän käytti sitä, että Suomessakin oli jo huomattu, että lapset oli 

saatava kesäisin puutarhatyöhön ja raikkaampaan kesän viettoon. Schreck käytti perusteenaan myös 

sitä, että kaupunginvaltuusto oli jo aiemmin nähnyt asian tärkeäksi, kun oli myöntänyt 

kesäsiirtolatoimintaan rahaa. Screck sai rahan, mutta siirsi matkansa vuoden 1913 kevääseen. Lähes 

                                                 
145 Tamperelaisopettajien haaveileman kesäsiirtolan ja koulukasvitarhan ero oli oikeastaan vain se, että kesäsiirtoloissa 

harjoitettiin kasvinhoitoa lähinnä vain loma-aikoina, eikä kasvitarhaa hyödynnetty kouluopetuksessa yleisemmin. 
146 Ajatus kasvitarhatoiminnan hyödyllisyydestä lapsille elää ja voi hyvin edelleenkin. Helsingin Sanomien 

mielipidepalstalla oli vuonna 2007 Lasten ja nuorten puutarhayhdityks ry:n kirjoitus, jossa muistutettiin, että yhä 
edelleen raitis ilma ja virikkeet, joilla lapset pysyvät poissa pahanteosta, ovat tärkeitä. Kirjoituksen mukaan 
kasvitarhatyö myös kasvattaa itseluottamusta, opettaa ottamaan vastuuta tekemisistään ja on hyötyliikuntaa. 
Koulukasvitarhaa on myös taas kokeiltu ainakin Vihdissä. Mallia on haettu ulkomailta, Norjasta. ”Puutarhapalstan 
hoito kasvattaa lasta”, Helsingin sanomat 22.7.2007, C6 ja "Vihtiläiset elvyttävät koulujen puutarhaperinnettä" 
22.10.2008 A9. 

147 TKK 1907–1908, 81; KKJK 28.11.1904, 16.12.1904, 22.2.1905 ja 10.10.1908, Telemäki 1979, 95. 
148 Koulupuutarha 1913, 118, 120, 124, 128, 131, Halila 1949, 239. 
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kaksi kuukautta kestäneellä matkallaan Schreck pistäytyi lyhyesti myös Tukholmassa ja 

Kööpenhaminassa tutustumassa koulujen yhteydessä olleisiin kasvitarhoihin. Hän vaikuttui 

koulukasvitarhoista ja havaitsi, miten moninaista hyötyä koulujen yhteydessä toimineista 

kasvitarhoista oli. Molemmissa kaupungeissa kasvitarhoja käytettiin apuna, ei vain kasviopissa, 

vaan muun muassa geometriassa ja fysiikassa. Matkan pääpaino oli Englannissa. Lontoossa Schreck 

kävi lyhyesti ja totesi siellä koulukasvitarhojen olevan huonoja. Schreck oli valmistautunut 

matkaansa huolella. Hän oli käynyt kirjeenvaihtoa englantilaisen Garden-lehden toimittajan kanssa 

ja häneltä saamansa suosituskirjeen avulla hän pääsi tutustumaan Essexin piirissä komeisiin 

koulukasvitarhoihin. Essexin jälkeen Schreck matkasi Birminghamiin, jossa hän edelleen näki 

monia komeita koulukasvitarhoja, vaikka ne usein eivät kovin suuria olleetkaan.149 

 

Näkemistään englantilaisista koulukasvitarhoista Schreck oli varsin vaikuttunut. Ainoa epäkohta 

hänen mielestään oli se, että opetusta järjestettiin etupäässä vain pojille. Schreck toivoi, että 

Suomessakin ryhdyttäisiin entistä enemmän tukemaan koulukasvitarhojen perustamista, vaikka 

luonnonolot – ja pitkät kesälomat – asettivat koulupuutarhaopetuksen Suomessa Englantia 

huonompaan asemaan. Schreckin mukaan koulukasvitarhatyöstä oli monenlaista hyötyä 

kansakoululapsille ja kasvitarhoja pystyttäisiin hyödyntämään ehkä Suomessakin touko- ja 

syyskuussa ainakin luonnontieteen ja piirustuksen opettamisessa.150 

 

Anna Schreck kirjoitti matka-apurahaa hakiessaan haluavansa eritoten tutkia Englannissa lasten 

kesäsiirtolatoimintaa. Ainakaan matkakertomuksessaan hän ei puutu kesätoimintaan. Hän käsittelee 

koulukasvitarhoja ja nimenomaan koulukasvitarhojen hyötykäyttöä opetuksen yhteydessä. 

Luonnollisestikaan kaikkea näkemäänsä matkailija ei voi koskaan matkakertomukseensa liittää, 

mutta Schreck varmasti lisäsi kaikkein tärkeimmät asiat. Schreckin kiinnostuksen muuttumiseen 

selittää se, että lukuvuonna 1912–1913, siis matkarahan myöntämisen jälkeen, Tampereen 

kansakoulu sai ensimmäiset koulukasvitarhansa Tammelan koillispuolelle ja Anna Schreck alkoi 

johtaa toimintaa kosken länsipuolen kouluissa. Englannista hän haki oppeja uuden toimensa 

hoitamiseen ja kesäsiirtolatoiminta jäi vähemmälle huomiolle. Maata Tampereen kansakouluille oli 

luovutettu kaupungin pormestarin pyynnöstä. Pormestari oli jo vuodesta 1909 lähtien kuulunut 

kesäsiirtolatoimintaa järjestäneeseen toimikuntaan. Toiminnan rahoittamiseksi pormestari kokosi 

yksityishenkilöiltä varoja ja lahjoitti itsekin rahaa. Englantilaiset vaikutteet lienevät tulleen 

Tampereelle tehokkaasti, koska pormestari on todennäköisesti toiminut Anna Schreckin pyyntöjen 

ja ohjeiden mukaan. Tampereen pormestarina toimi nimittäin noina aikoina muuan Karl Hjalmar 

                                                 
149 KKJK 22.5.1912, Liite V; TKK 1913-1914 Liite I. 
150 TKK 1913–1914 Liite I, 14–15. 
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Schreck, Anna Schreckin veli.151 

 

Vuonna 1918 Suomen koulukasvitarhayhdistys julkaisi ensimmäisen kirjansa. Teos oli 

tamperelaisopettaja Herman Vihtori Luukon Sydänjuuret maahan! ja se jaettiin ilmaiseksi kaikkiin 

Suomen kansakouluihin. Luukko toimi koulukasvitarhatoiminnan johtajana Tampereen 

kansakoulussa ja uskoi vakaasti koulukasvitarhoihin, jotka toivat tarvittavaa käytännöllisyyttä 

hyödytöntäkin tietoa jakavaan ”kirjakouluun”. Hän perustelee näkemystään viittaamalla lukuisiin152 

kasvatustieteilijöihin ja muistuttaa siitä, miten työnsaannin edistäminen on koulun tärkein tehtävä ja 

maatalous kaiken perusta. Luukko kuvaa laajasti myös sitä, miten kaikissa Eurooppalaisissa 

sivistysmaissa – viimeaikoina myös Pohjoismaissa – ja Pohjois-Amerikassa on koulukasvitarha-

aate jo edennyt pitkälle.153 

 

Luukolla oli suorastaan yltiöpositiivinen näkemys koulukasvitarhojen vaikutuksista. Kesätoiminnan 

seurauksena hän oli huomannut, että oppilaiden terveys oli erityisesti parantunut. Koulujen ohessa 

tehty kasvitarhatoiminta herätti rakkautta ja arvostusta maanviljelyä kohtaan. Työ oli Luukon 

mukaan kaiken kasvatuksen perusta ja kasvitarha herätti työn halua ja iloa. Toisaalta koulun 

tiedollisemmatkin aineet saatiin hyvin liitettyä toimintaan. Kasvitarhatoiminta vaati muiden 

ominaisuuksien muassa ahkeruutta, huomaavaisuutta ja älyä sekä kehitti järjestyksenhalua, 

puhtautta ja velvollisuudentunnetta ollen siten pohjana siveelliselle luonteelle. Se jätti myös 

hauskimmat muistot kouluajasta ja sai kasvitarhatoiminnan vetoamaan aikuiseenkin väestöön. 

Kaikkiaan kasvitarhoilla oli Luukon mukaan jopa kansantaloudellista merkitystä, kun niiden 

vaikutuksesta ulkomaista elintarviketuontia pystyttiin vähentämään.154 Ulkomailta omaksutut 

koulukasvitarhat herättivät Tampereella siis suurta intoa. 

 

 

3.4. Matkailun vaikutukset vähäiset 1920-luvulla 

3.4.1. Matkustusinto elpyy, rahoitus ei 

 

Matkustaminen ulkomaille heti sotien jälkeen oli aiempaa vaikeampaa opettajille, sillä sotien 

jälkeen opettajien palkkaus oli jäänyt jälkeen hintatasosta. Vuosina 1915–1920 inflaatio söi rahan 

                                                 
151 TKK 1912–1913, 123, Suomen valtiokalenteri 1913, 151, Koulupuutarhan 1913, 127. 
152 Mainittuja nimiä olivat muun muassa Kerschensteiner, Goethe, Tolstoi, Locke, Francke, Rousseau, Pestalozzi, 

Fröbel ja suomalaisista Cygnaeus ja Snellman. 
153 Luukko 1918, H.V. Luukko,  Sydänjuuret maahan! Koulukasvitarhat kansantaloudellisena ja pedagoogisena 

kasvatusvälineenä, Suomen koulukasvitarhayhdistys, Tampere 1918, VII–VIII, 3 ja 53. 
154 Luukko 1918, 66, 114–115, 128, 148–149 ja 155. 
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arvoa Suomessa. Elinkustannukset kahdeksankertaistuivat rahassa mitattuna tuona aikana, kun 

keskimääräinen tuntiansio vain kolminkertaistui. Inflaatio oli pahimmillaan vuonna 1918 yli 240 

prosenttia. Vuodesta 1920 rahan arvon lasku tasaantui ja keskimääräinen tuntiansio kasvoi, vaikka 

elinkustannusten kasvu pysähtyi.155 Ensimmäisen maailmansodan aikana Suomen rahan arvo 

mureni suurelta osin Venäjän ruplan arvon alenemisen takia. Suomen pankki joutui edelleen 

lunastamaan ruplia vanhaan kurssiin, vaikka Venäjä oli rahoittanut sotimistaan setelinannolla ja 

siten ruplan ulkomainen arvo oli pudonnut suuresti. Sodan jälkeen markan arvosta oli jäljellä enää 

yhdestoista osa. Vuonna 1921 markan arvoa suhteessa ulkovaltoihin alennettiin, mikä osaltaan teki 

ulkomaanmatkailusta kalliimpaa.156 

 

Opettajien palkkaa nostettiin pahimman inflaation vuosina, mutta se jäi silti jälkeen nousevista 

hinnoista, mikä aiheutti katkeruutta opettajakunnassa. He tunsivat, että yhteiskunta ei riittävästi 

huolehtinut heidän palkkaongelmistaan ja kansakoulunopettajien keskuudessa väläyteltiin jopa 

lakkoa, joka ei kuitenkaan saanut yleistä kannatusta.157 

   

Suomen markka oli heikossa kurssissa ja vuoden 1918 sodan runteleman kaupungin varoja tarvittiin 

moneen muuhunkin kuin opettajien matkarahoiksi. Vuoden 1920 pohjoismaiseen koulukokoukseen 

Kristianiaan Tampereen opettajayhdistys ja kansakoulun johtokunta anoivat kuitenkin 3500 

markkaa matka-avustusta ja saivat sen. Matkustaminen koulukokoukseen lienee ollut mahdollista 

hieman vähävaraisemmallekin opettajalle, sillä tarkastaja Pelkosen matkakertomuksesta vuoden 

1905 koulukokoukseen ilmenee, että kokousisännät järjestivät suurelta osin vieraidensa ylläpidon. 

Heikko markka ei siis suuresti päässyt vaikuttamaan. Pohjoismaisiin kokouksiin matkustamisesta 

oli lisäksi Tampereella perinteitä; jo 1800-luvulta lähtien niitä varten oli yleensä annettu matka-

apurahoja.158 Tietoja siitä, ketkä Kristianiaan matkustivat, ei ole kansakoulun arkistossa. 

 

1920-luvulla into opintomatkailuinto Eurooppaan alkoi elpyä. Hilja Kurkelalle ja Maina Zidbäckille 

myönnetyt matka-apurahat olivat jääneet käyttämättä vuonna 1915 ensimmäisen maailmansodan 

estettyä matkustuksen. Keväällä 1921 opettajat anoivat matkarahoja rahatoimikamarilta. Kurkela 

anoi, että hänelle olisi maksettu 500 markkaa, joka oli myönnetty vuonna 1915 Tanskan 

koululaitokseen tutustumista varten. Zidbäck puolestaan pyysi, että hänelle vuonna 1915 myönnetty 

500 markan stipendi muutettaisiin 5000 markkaan kohonneiden kustannusten takia. Kansakoulun 

                                                 
155 Suomen pankin rahamuseo -internetsivuston rahanarvolaskuri, http://www.rahamuseo.fi/multi_laskuri.html, luettu 

13.8.2007. 
156 Hjerppe 1990, Kasvun vuosisata, VAPK-kustannus, Helsinki 1990, 27. 
157 Halila 1949, 291. 
158 Kertomus Tampereen valtuuston toiminnasta vuonna 1920, 91; Mäkinen 1922, 267. 
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johtokunta puolsi Kurkelan hakemusta yksimielisesti, mutta Zidbäckin suuremmasta anomuksesta 

oli ristiriitaisia mielipiteitä. Enemmistön kanta oli, että ulkomaanmatkat olivat tarpeellisia koulun 

kehitykselle ja anomusta puollettiin.159 

  

Rahatoimikamari hylkäsi molemmat anomukset. Kurkelan anomus hylättiin, koska rahatoimikamari 

ei katsonut voivansa maksaa vuonna 1915 myönnettyä apurahaa. Zidbäckin anoman matkarahan 

maksamiseen rahatoimikamarilla olisi ollut varoja, sillä kaupungin virkamiehille vuodelle 1921 

varatusta 10 000 markan matka-apumäärärahasta oli käytetty tuohon mennessä käytetty vasta 1500 

markkaa. Päätöksessään se kuitenkin totesi, että määräraha tulee paremmin käytetyksi jossain 

toisessa tarkoituksessa.160 

  

Seuraavana vuonna kansakoulujen tarkastaja Mäkinen ehdotti johtokunnalle, että seuraavaan 

talousarvioon haettaisiin 12 000 markkaa opintomatkarahoiksi, kuten aikaisempina säännöllisinä 

aikoina oli tehty opettajien opintojen tukemiseksi. Johtokunta kannatti ehdotusta ja esitti sitä 

kaupunginvaltuustolle, joka hylkäsi sen.161 

  

Vuoden 1923 syksyllä kansakoulun lääkäri Ahlman oli aikonut esittää johtokunnalle, että 

kansakoulun lääkärille – hänelle itselleen – anottaisiin 5000 markan apurahaa ulkomaanmatkaa 

varten. Matkalla Ahlmanin oli tarkoitus tutustua erityisesti kouluparantoloihin Skandinaviassa ja 

Saksassa. Ahlman kuitenkin perui anomuksensa, sillä hänen mielestään tuolloin vallinneet 

”epävarmat olot” estivät matkustamisen.162 

 

3.4.2. Jälleen maailmalle 

 

Taloudelliset edellytykset ulkomaanmatkailuun alkoivat parantua 1920-luvun kuluessa. Vielä 

vuonna 1922 Tampereelle opettajaksi valittu Mikko Koskela ei voinut ottaa virkaansa vastaan, 

koska ei olisi palkallaan omien sanojensa mukaan tullut toimeen. Vuonna 1924 palkkoja 

tarkistettiin ja tuolloin opettaja tienasi ilman ikä- tai perheellisyyslisiä noin 25 000 markkaa 

vuodessa. Yhdessä Suomen yleisen taloudellisen tilanteen vakiintuessa tämä paransi 

mahdollisuuksia ulkomaanmatkailuun.163 

  

                                                 
159 KKJK 9.3.1921 10§ ja 11§. 
160 KKJK 20.4.1921 Liite 2 ja 3. 
161 KKJK 23.11.1922 3§ ja 17.1.1924 6§. 
162 KKJK 27.9.1923 4§. 
163 KKJK 11.8.1922 2§, KKJK 25.9.1924 Liite 9. 



 

 50 
 

Jopa lomamatkailu oli jälleen ainakin säästeliäälle opettajalle mahdollista. Tammelassa asunut 

mutta Pirkkalan puolella Yläpispalassa opettajana toiminut Ester Lehto kertoo talvella 1927 entisille 

seminaaritovereilleen lähettämässä kiertokirjeessään käyneensä edelliskesänä Italiassa 

seuramatkatoimiston järjestämällä matkalla. Yksin naimattomana asunut Lehto kertoo tuhlanneensa 

matkaan huonekalurahansa ja harmittelee sitä, että köyhä opettaja tuskin pääse ulkomaille kuin 

kerran elämässään164. Lehdon ulkomaanmatka herätti kiertokirjeen lukeneissa vanhoissa 

seminaaritovereissa matkustusintoa, mutta eri puolilla Suomea asuneet opettajat valittivat sitä, että 

köyhä tai perheellinen saattoi vain haaveilla ulkomaiden näkemisestä.165 

 

Keväällä 1925 tamperelaisopettaja Matti Rajamaa anoi 4500 markan apurahaa rahatoimikamarilta 

osallistuakseen Skotlannin Edinburghissa järjestettyyn 9-päiväiseen Opetusjärjestöjen 

maailmanliiton kansainväliseen kongressiin. Rahatoimikamari pyysi asiasta lausuntoa kansakoulun 

johtokunnalta. Johtokunta puolsi hakemusta, koska sen mukaan kansainvälisten koulukongressit 

olivat arvokkaita ohjelmansa ja nähtävyyksiensä puolesta ja koska opettaja Rajamaa saattoi 

englannin kieltä taitavana sieltä tuoda vaikutteita ja ahkerana opettajana käyttää niitä monella tapaa 

kaupungin hyväksi. Rahatoimikamari myönsi Rajamaalle apurahan.166 

  

Saman vuoden lopulla opettaja Frans Valdemar Mänty anoi kolmen viikon virkavapautta 

Skandinaviaan tehtävää opintomatkaa varten. Johtokunta myönsi virkavapauden.167 Matkan 

rahoituksesta ei ole tietoa, mutta ainakaan Tampereen kaupungilta Mänty ei ole saanut avustusta. 

Matka saattaa muutenkin olla hieman suunnittelematon, sillä virkavapaus Männylle myönnettiin 

vasta hänen jo lähdettyä matkalleen, kun yleensä opintoja ja matkoja varten myönnetyt 

virkavapaudet myönnettiin ennen poissaoloa. Virkavapauden saaminen ennakkoon ei olisi pitänyt 

olla ongelma, sillä virkavapaudet anottiin johtokunnalta, joka kokoontui lukuvuoden aikana yleensä 

muutaman viikon välein. 

  

Tampereen kansakoulun palveluksessa ollut terveydenhoitaja Lyyli Liukkonen teki 

ulkomaanmatkan vuonna 1926 ja anoi tuolloin johtokunnalta suostumusta tutustua koulujen 

terveydenhuollon järjestämiseen. Seuraavana vuonna kansakoulun lääkäri Ahlman teki jo aiemmin 

suunnittelemansa ulkomaanmatkan. Matkan tarkoituksena oli tutustua Keski-Euroopan 

                                                 
164 Lehdon ennustus ei toteutunut, sillä hän pääsi ulkomaille vielä ainakin vuonna 1936. Hän kertoo kirjeessään 

opettajatovereilleen esiintyneensä tuolloin Berliinin olympialaisissa kansantanhuajana. Rantala 2005, Jukka Rantala, 
Kansaa kasvattamassa, Minerva kustannus Oy, Jyväskylä 2005, 73. 

165 Rantala 2005 52, 54 ja 58. 
166 KKJK 30.4.1925 3§ ja 25.5.1925 Liite 7. 
167 KKJK 3.12.1925 7§. 
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kouluhygieenisiin oloihin. Ahlman ei saanut matkaansa avustusta kaupungilta.168 

  

Vuonna 1927 myönnettiin Tampereen kaupungin toimesta kaksikin apurahaa opettajille. Mauno 

Salminen anoi ja sai 5000 markkaa avustusta opiskellakseen Helsingin konservatoriossa ja 

yliopistossa. Toivo Sorman haki 4000 markan apurahaa veistonopetukseen perehtymiseksi 

Ruotsissa. Kansakoulun johtokunta ei katsonut, että veistonopetuksessa moiselle olisi tarvetta. 

Metallitöiden osalta opintomatkailu olisi ollut johtokunnan mukaan hyödyllistä. Se kysyi 

mielipidettä kokeneemmalta metallitöiden opettaja Lindgreniltä, joka suositteli Sormanille 

annettavaksi stipendi metallitöihin tutustumiseksi.169 

   

Vuonna 1928 kolme tamperelaisopettajaa oli poissa toimestaan ulkomaanmatkan takia. Opettajat 

Hilja Nironen ja Anni Valkama anoivat neljän viikon virkavapauden matkustaakseen Unkariin 

partiotyttöjen maailmankongressiin. Tarkastaja Erkkilä puolestaan anoi kuukauden mittaista 

palvelusehtosääntöjen mukaista virkistyslomaa kesälle. Erkkilä ei saanut apurahaa matkaansa 

kaupungilta170, mutta pyysi kuitenkin luvan liittää matkakertomuksen osaksi koulun 

vuosikertomusta ja sai sen. Erkkilän matkakertomus on ainoa Tampereen kansakoulun 

vuosikertomuksiin 1920-luvulla liitetty matkakuvaus.171 

  

1900-luvun alussa Saksa oli suosittu opintomatkakohde tamperelaisille. Edellisestä matkasta oli jo 

vuosia ja Erkkilä toteaa matkakertomuksessaan tarkoituksensa ollut perehtyä siihen, mitä 

uudistuksia Saksassa vuoden 1918 vallankumouksen jälkeen. Suurin muutos Erkkilän mielestä oli 

koulujen siirtyminen kunnilta valtiolle, mikä pienensi kirkon valtaa merkittävästi. Erkkilä ei ota 

kantaa, oliko Saksan kehitys hyvä vai huono. Erkkilä kertoo myös siitä, miten Suomessa tuolloin 

ajankohtaiset oppivelvollisuus ja pohjakouluasia oli järjestetty Saksassa. Apukouluoloja Erkkilä 

myös selvittää, koska asia on hänen mukaansa ajankohtainen myös Tampereella.172 

 

3.4.3. Matkoja tehtiin, mutta niistä ei juuri keskusteltu 

 

Tamperelaisopettajien matkat ulkomaille eivät näytä herättäneen 1920-luvulla kiinnostusta 

                                                 
168 KKJK 20.5.1926 22§, 25.2.1927 13§ ja KKJK 1.4.1927 Liite 4. 
169 KKJK 11.4.1927 3§, 4§, Liite 1 ja Liite 2. 
170 Telemäki mainitsee Tampereen kansakoulun historiassa apukoulun kehitystä käsitelleessään, että Erkkilä kävi 

”keväällä 1928 kaupungilta saamansa apurahan turvin Saksassa” ja tutustui siellä myös apukouluasiaan, Telemäki 
1979, 198. Kaupungin antamasta apurahasta en ole kuitenkaan löytänyt viitteitä, matkakertomus vain liitettiin 
vuosikertomuksiin aiempien apurahamatkojen tapaan. 

171 KKJK 25.4.1928 11§, KKJK 29.5.1928 10§ ja KKJK 29.5.1929 11§. 
172 TKK 1928–1929, 61–63 ja 66–67.   
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aikaisempaan tapaan. Pitkän tauon jälkeen ensimmäisestä Matti Rajamaan matkasta Skotlantiin ei 

löydy mainintoja opettajakokousten tai johtokunnan pöytäkirjoista. Matkasta ei ole myöskään 

liitetty matkakertomusta kansakoulun vuosikertomukseen, kuten oli tapana ennen ensimmäistä 

maailmansotaa tehtyjen stipendimatkojen osalla. Muistakaan opettajien matkoista ei keskustelua 

syntynyt. Terveydenhoitaja Liukkonen kertoi omasta matkastaan Tampereen kasvatusopillisen 

yhdistyksen kokouksessa, mutta kansakoulun piirissä hänenkään matkasta ei herännyt 

keskustelua.173 

  

Opettajien ja johtokunnan kokouksien keskusteluissa sivutaan ulkomaita ja niiden tarjoamia malleja 

toisinaan. Erityisesti kansakoulun tarkastajat Mäkinen ja Erkkilä esitelmöivät paljon ja esittivät 

myös ulkomaista mallia ottavia ehdotuksia kansakoulujen johtokunnalle. Ainakin tarkastaja Erkkilä 

oli ennen Tampereelle tuloaan tehnyt Eurooppaan opintomatkan, joten osaltaan hän saattoi puhua 

jostain itse näkemästään.174 

 

Luultavaa kuitenkin on, että useimmiten ehdotukset perustuivat luettuihin artikkeleihin. Tampereen 

opettajakirjasto sisälsi suomen lisäksi paljon alan kirjallisuutta myös saksaksi ja ruotsiksi175. 

Matkakertomuksia opettajat saattoivat lukea lukuisista koululle tilatuista lehdistä tai kuulla suoraan 

matkalaisilta. Esimerkkinä jälkimmäisestä käy vuonna 1925 käyty kouluhammashuoltokeskustelu, 

jossa käsiteltiin Tampereen huonoa tilaa suhteessa Skandinaviaan. Keskustelu lähti liikkeelle 

tarkastajan ja koululääkärin vierailtua Skandinaviaa tutkineen helsinkiläisen lääkärin luona.176 

  

Poikkeuksen ulkomaista puhumattomuuteen tekee tarkastaja Erkkilä, joka kertoo vuoden 1928 

Saksan matkastaan kolmessa opettajakokouksessa matkansa jälkeen. Samoin muutamat Erkkilän 

matkansa jälkeen tekemät ehdotukset, kuten korkeiden kustannusten takia toteutumatta jäänyt 

ehdotus radion hankkimisesta Tampereen kansakoululle ja lukemisen alkeisopetukseen tehtävät 

muutosehdotukset, saivat osaltaan pontta Saksassa nähdyltä. Idea radion hankkimiseen on 

varmastikin osaltaan tullut noina aikoina käydystä keskustelusta kouluradiotoiminnan aloittamiseksi 

Suomessa. Radioitava opettaminen ei kuitenkaan edennyt käytännön asteelle kuin vasta vuonna 

1934, joten ei ole ihme, että Tampereellekaan radiota ei hankittu. Tampereella kokeiltiin sen sijaan 

Erkkilän aloitteesta Leipzigistä mallia ottaneita apuluokkia hitaasti kehittyville lapsille.177 

                                                 
173 KOPK 7.12.1927 2§. 
174 KKJK 21.12.1925 1§. 
175 Osa ruotsinkielisestä kirjallisuudesta luonnollisesti oli suomalaista, mutta joukossa on varmasti ollut myös 

Ruotsista hankittuja kirjoja. 
176 KKJK 23.11.1924 17§, KKJK 23.4.1925 6§, TKA: Kansakoulun johtokunta ja kanslia, opettajakirjaston luetteloita, 

Bg: 7. 
177 KKOK 27.10.1928 Liite 1, KKOK 26.11.1928 Liite 2, KKOK 18.5.1928 Liite 1 (Ei TKA:ssa), KKOK 24.3.1930 
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1920-luvulla apukoulun osalta keskusteltiin ulkomaisista malleista apukoulun järjestämisessä. 

Tarkastaja Erkkilä esitti Tampereelle mahdollisena mannheimilaisen linjajärjestelmän 

noudattamista. Järjestelmässä lapsia siirreltiin kehityksen mukaan normaalilinjalta erilaisille 

apukoululinjoille ja mahdollisesti takaisin. Apukoulun johtajatar Saimi Blomstedt vastusti ajatusta, 

eikä siihen Tampereella siirrytty.178 Apukoulusta tuli kuusiluokkainen vuonna 1928. Saman vuoden 

keväällä tarkastaja Erkkilä kävi opintomatkalla Saksassa, jossa hän tutustui Leipzigissä apukouluun. 

Kouluun oli perustettu apuluokkia kaikista hitaimmin kehittyville lapsille, joilla oli vaikeuksia 

apuluokkienkin opintosuunnitelmassa pysymisessä. Seuraavan lukuvuoden alussa Tampereelle 

perustettiin kokeeksi vastaavat luokat. Muutaman koevuoden kuluttua tarkastaja Mäkinen totesi, 

että tulokset eivät olleet toivottuja toiminnassa tehtyjen virheiden takia, mutta kokeilua jatkettiin.179 

  

Kaikkiaan ulkomaihin tunnutaan kansakoulunpiirissä suhtaudutun paljon autonomian ajan loppua 

pienemmällä innolla. Kun ennen vuotta 1915 jaettiin opintomatkarahoja, oli ulkomaille 

suuntautuvia hakemuksia lähes joka vuosi useampia. Onnekkaimmat pääsivät matkaan ja palattuaan 

esittelivät näkemäänsä opettajakokouksissa ja vuosikertomusten sivuilla pitkissä 

matkakertomuksissaan. Monia ulkomailla nähtyjä asioita yritettiin myös soveltaa Tampereelle, 

usein tarkastaja Pelkosen johdolla. 1920-luvulla vastaavaa innokkuutta ulkomaille lähtöön ei ollut 

havaittavissa. 1920-luvullakin opettajat kävivät opintomatkalla, mutta eivät ainakaan laajemmissa 

piireissä näkemästään esitelmöineet. Tampereen kansakoulujen historiaa tutkinut Matti Telemäki 

toteaakin, että 1920-luvun lopulla kouluopetus oli vakiintunut uomiinsa ja vuosisadan alun 

uudistusinto oli laantunut.180 Tältä näytti myös suhteessa ulkomaanmatkailuun. 

 

3.5. Vähäinenkin matkailu toi uudistuksia 

 

Tampereen kansakoulun opintomatkailussa vuosina 1900–1930 on kolme erityisen huomionarvoista 

asiaa. Ensimmäinen ja tärkein on se, että ulkomailta haettiin järjestelmällisesti oppia ja ulkomailla 

nähty vaikutti Tampereen kansakouluun. Huomattavaa on kuitenkin toisena asiana 

opintomatkailuinnon ero autonomian ajan ja itsenäisen Suomen ajan välillä sekä kolmantena 

omakustanteisten matkojen vähäisyys.  

 

                                                                                                                                                                  
Liite 1, KKJK 7.11.1928 2§, KKJK 12.12.1928 2§; Halila 1950, 146–147;  Telemäki 1979, 195, 198. 

178 Telemäki 1979 144–145. 
179 Telemäki 1979, 144–145, 195, 198–199. 
180 Telemäki 1979, 232. 
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Parhaimmillaan ulkomaiden malli tuli Tampereelle kuin lumivyöry, jota ei voi pysäyttää: alussa 

tehtiin pieni havainto, jonka jälkeen asiaa alettiin tutkia tarkemmin ja lopulta tehtiin uudistuksia 

kouluun. Metallitöiden osalta tämä havainnollistuu parhaiten. Ensimmäisen idean ruotsalaisen 

mallin kopioimisesta sai kansakouluntarkastaja Pelkonen Tukholmassa käydessään. Hän huomasi, 

että käsityöt olivat ala, jossa tukholmalaiskoulut olivat selvästi tamperelaiskouluja 

edistyksellisimpiä. Hän alkoi ajaa metallityön saamista kouluun, sai sille opettajien ja kansakoulun 

johtokunnan tuen, jonka jälkeen lähetettiin opettaja tutustumaan metallityön opetukseen. Pienen, 

etupäässä rahasta johtuneen, viiveen jälkeen metallityön opetus aloitettiin Tampereella. 

 

Metallityön omaksumisesta Tampereelle käy ilmi muutakin mielenkiintoista. Metallityötä 

lähetettiin käsityönopettaja erityisesti tutkimaan, eli siinä mielessä kyse oli tietyn pienen osan 

parantamisesta koulussa. Ensimmäinen kimmoke asian kehittämiseen tuli kuitenkin sekin 

ulkomailta, Pelkosen yleisluontoiselta matkalta. Ei siis voida erottaa yleisluontoista ja tarkempaa 

tiettyyn asiaan tutustumista ainakaan vaikutusten laajuudelta. Molemmat vaikuttivat omalta 

osaltaan. Varsinaiset vaikutukset tulivat tarkasti määrätystä matkasta, mutta motivaatio asian 

tutkimiseen saatiin yleisemmistä tutustumisista.  

 

Myös se kysymys, matkustivatko opettajat henkilökohtaista tietotaitoaan vai koulu yleensä 

kehittääkseen, on vaikea vastattava. Käsitöiden opettaja Lindgren matkusti Ruotsiin varsin pienen 

apurahan turvin, eli on todennäköisesti joutunut käyttämään myös omaa rahaansa tutkiessaan tätä 

johtokunnan määräämää aihetta. Siinä mielessä kyse oli siis varsin arvostettavasta koululaitoksen 

kehittämisestä. Kuitenkin Laitakarin uhraus ei jäänyt korvaamatta, sillä ulkomailla käytyään hän sai 

koulusta vakiviran metallityön opettajana. Näin ollen voidaan sanoa, että Laitakari myös hyötyi 

selkeästi henkilökohtaisesti. Käsitöiden opettajatar Amalia Lindfelt kehitti tyttöjen käsitöiden 

opetusta itse kustantamillaan matkoilla näkemänsä perusteella. Hänkin hyötyi kuitenkin suuresti 

myös itse, sillä perustihan hän oman käsityökoulunsa, jonka palvelukseen siirtyi lopulta kokonaan. 

 

Selkeä kysymys saadaan kysymykseen siitä, oliko matkustuksessa ja sen vaikutuksissa eroja ennen 

ja jälkeen itsenäistymisen. Ennen itsenäistymistä tamperelaisopettajat matkustivat ulkomaille 

innokkaasti kaupungin tuella, mutta innottomasti ilman sitä. Silloin kun lähdettiin, matkoilla oli 

selviä positiivisia vaikutuksia Tampereen kansakouluun ja Tampere oli jopa edistyksellinen 

Suomessa. Itsenäistymisen jälkeen matkustusinto väheni huomattavasti ja vielä selkeämmin väheni 

into tehdä uudistuksia matkojen perusteella.  

 

Tampereen kansakoulu omaksui ulkomailta malleja 1900-luvun alussa ja kehittyi sen ansiosta 
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paljon. Autonomian ajan loppuvuosina Tampereen kaupunki tuki merkittävästi ulkomaille 

matkailua ja tuloksiakin tuli. Joissain asioissa – eritoten koulukasvitarhatoiminnassa – Tampere 

pystyi olemaan esikuva koko Suomelle ja suuri ansio tässä oli ulkomaisilla opintomatkoilla. 

Matkakohteet olivat samoja, joita ne olivat olleet jo kansakouluväellä jo Cygnaeuksen ajoista 

lähtien. Matkailuinto laski kuitenkin huomattavasti itsenäistymisen jälkeen. Osasyy lienevät 

taloudellisesti kurjat vuodet, mutta tilanne ei juuri parantunut palkkojen noustuakaan. Matkoja 

alettiin taas 1920-luvun jälkipuoliskolla tehdä, mutta ne eivät aiheuttaneet keskustelua vuosisadan 

alun malliin. 

 

Tamperelaisten opettajien ulkomaanmatkailun erot Helsinkiin ovat suuret. Tamperelaisopettajista 

nimittäin vain pieni osa kävi ulkomailla, kun verrataan sitä Helsingin lukuihin. Helsingistä tehtyjen 

tutkimusten mukaan opettajisto matkusti paljon paitsi kaupungin tuella, myös ilman sitä. 

Tampereen opettajista ei ole kovinkaan paljon tietoa siitä, että he olisivat matkustaneet ilman 

kaupungin tukea, ei edes autonomian ajan lopulla, jolloin matka-apurahahakemusten perusteella 

opettajilla oli intoa lähteä ulkomaille ja toisaalta koulun toimintaan oli mahdollista vaikuttaa 

nähdyn perusteella.  

 

Prosentuaalisesti laskien vain pieni osa Tampereen kansakoulunopettajista omasi kokemuksia 

ulkomailta. Vuosina 1899–1914 ulkomailla käyneitä on Tampereen kansakoulun arkistoista 

löytyvien tietojen mukaan vain 23, kun koulussa toimi noina aikoina vuosittain noin 150 opettajaa 

ja 15 vuoden aikana opettajistossa tapahtui paljon vaihtumistakin. Näin ulkomailla käyneiden 

prosentuaalinen osuus on selvästi pienempi kuin Helsingin 27 prosenttia. 

 

Matkustaminen oli kansakoulunopettajalle kallista. Opettaja Eeli Heikkinen matkusti 500 markan 

apurahan turvin Saksan ja Sveitsin kouluihin tutustumaan vuonna 1912. Hän matkusti yhdessä 

vaimonsa, joka myös oli opettaja Tampereen kansakoulussa, kanssa ja viipyi matkallaan lähes 

kolme kuukautta. 500 markan apurahan Heikkinen sanoo kattaneen alle viidesosan 

matkakustannuksista.181 Opettajien oli siis käytettävä paljon omaa rahaansa myös tuetuilla 

matkoilla, joten on kummallista, että tamperelaisopettajien kokonaan itse maksamista matkoista ei 

ole tietoa. Helsinkiläiset opettajat matkustivat paljon usein myös ilman kaupungin tai 

kouluylihallituksen tukea, kun Tampereen opettajista olen löytänyt vain harvoja mainintoja ilman 

tukea tehdyistä matkoista.  

 

                                                 
181 TKK 1912–1913, liite 1. 
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Yksi mahdollisuus on se, että tamperelaisopettajat ovat matkustaneet omalla kustannuksellaan 

ulkomaille, eikä siitä ole jäänyt viitteitä. Ongelma omakustanteisten matkojen todentamisessa on se, 

että siitä ei jää yhtä selkeitä jälkiä kuin kaupungin tukemista matkoista, joista löytyy mainintoja niin 

rahan myöntämisen, kuin matkoista raportoinninkin muodossa. Kuitenkin on muutamia seikkoja, 

joiden takia on todennäköistä, että omakustanteisistakin matkoista olisi mainintoja, ainakin jos ne 

olisi tehty opintotarkoituksessa. Jos tamperelaisopettaja olisi lukuvuoden aikana matkustanut 

ulkomaille, hänen olisi täytynyt anoa virkavapautta. Virkavapautta myönnettäessä ulkomaille 

matkustaminen syynä mainittiin asiakirjoissa erikseen, eikä tällaisia mainintoja ole kuin jo tässä 

työssä mainitut. Luonnollisesti matkustaminen olisi ollut mahdollista kesän aikana, mutta tämä oli 

epäotollista aikaa opintomatkailuun, olivathan koulut muuallakin kiinni kesäisin. Vaikeaa on 

todentaa myös opettajien ulkomaanmatkailua ennen Tampereelle tuloa. Näistä löytyy tietoja 

ainoastaan apukouluopettajien kohdalla. 

 

Toinen todiste siitä, että tamperelaiset eivät juuri matkustaneet omalla kustannuksellaan, on se, että 

moisista matkoista ei ole mainintoja kokouspöytäkirjoissa, eikä eronneista tai kuolleista opettajista 

tehdyissä muistokirjoituksissa, joita painettiin vuosikertomuksiin. Varsinkin vuosisadan alussa 

matkustusinnon ollessa kovimmillaan ulkomailla käyneet opettajat kertoivat näkemästään usein 

kansakoulun opettajakokouksissa tai seuraavassa luvussa käsitellyssä Tampereen 

kasvatusopillisessa yhdistyksessä. Tällaisia mainintoja ei kuitenkaan löydy. Varmasti 

omakustanteiset opintomatkailijat olisivat yhtä innokkaasti asioista puhuneet. Osasyy 

tamperelaisten omakustannematkustuksen vähäisyyteen Helsinkiin verrattaessa kanssa lienee se, 

tamperelaisopettajat ulkomaille lähtiessään tekivät lähes aina pitempiä matkoja, eikä lyhyille j 

halvemmille koulukokousmatkoille ei ollut yhtä suurta perinnettä. Helsingistä tehtiin pitempien 

opintomatkojen lisäksi paljon matkoja Pohjoismaisiin opettajakokouksiin.  

 

Kansakoulun ”uomiinsa asettumisen” ohella yksi tärkeä selitys eroon ajassa ennen ja jälkeen 

itsenäistymisen on Johan Adam Pelkonen, vuosisadan alun kansakouluntarkastaja. Pelkosen ajan 

kansakoulun vuosikertomuksista löytyy usein kannanottoja, joista näkee, että hänellä oli mielipiteitä 

koulun kehittämisestä ja usein niihin liittyi se, että hän tuki opettajien ulkomaanmatkailua ja 

Tampereen kansakoulun kehittämistä sopivien ulkomaisten mallin mukaan. Marjaana Niemen 

Helsingin kansakoulusta tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että kansakouluntarkastajalla oli suuri 

vaikutus opettajien opintomatkailuun ulkomaille. Samalta vaikuttaa myös Tampereen osalta. 

Pelkosen suosiollisuus opintomatkailuun oli avaintekijä autonomian ajan opintomatkainnolle. 

 

Marjatta Hietalan Services and Urbanization -kirjassa esittämää kolmivaiheista innovaatioiden 
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leviämismallia voidaan soveltaa Tampereen kansakouluun. Kun koululaitokseen sisään luotiin 

uudenlaisia palveluja, vaikkapa metallitöiden opettamista, apukoulua tai koulukasvitarhatoimintaa, 

niin kolmijako päti. Ulkomailla opettajat törmäsivät joihinkin entuudestaan tuntemattomaan 

piirteeseen koululaitoksessa. Se havaittiin hyväksi ja asiasta keskusteltiin koulun piirissä. Toisten 

matkalaisten mahdollisesti kertoessa samanlaisia kokemuksia muualta motivaatio esimerkiksi 

metallikäsityön opetuksen saamiseksi Tampereen kansakouluun kasvoi. Osoituksena 

kiinnostuksesta kansakoulun johtokunta myönsi tarkkaan kohdennettuja matka-apurahoja, jotta 

opettajat voisivat tutusta tiettyihin aloihin, myös metallityöhön. Suurimmat ongelmat metallityön 

opetuksen ja muiden uusien ”palveluiden” eli uudistusten saamisesta kouluun olivat rahassa. 

Kaikkeen tärkeäksi nähtyyn ei aina riittänyt rahaa ja uudenlaisen toiminnan toisinaan aloittaminen 

vähintään viivästyi. 

 

Hietalan mallia sovellettaessa Tampereen kansakoulun piiriin huomio kiinnittyy Pelkoseen, joka oli 

innovaattori ylitse muiden. Johan Adam Pelkonen matkusti itse jonkin verran, mutta mikä 

tärkeämpää, hän perehtyi muiden matkalaisten ulkomailla näkemään. Muiden näkemästä hän 

vakuuttui ja tunnisti uusia kehitysmahdollisuuksia. Näitä Pelkonen vei kansakoulun piirissä 

eteenpäin vakuuttaen sekä opettajistoa että raha-asioista päättäneitä tahoja. Tällöin tehtiin 

suunnitelmia uudenlaisen toiminnan aloittamiseksi ja mahdollisesti uusia tutustumismatkoja 

ulkomaille. Lopulta useassa asiassa saatiin konkreettisia lopputuloksia. 

 

Johan Adam Pelkonen toimi Tampereen kansakouluntarkastajana lukuvuosina 1898–1914. Samoille 

vuosille osuu Tampereen kaupungin opettajille myöntämien matka-apurahojen ketju. Pelkkää 

sattumaa se ei voi olla. Varmaa on, että ilman kansakouluntarkastaja Pelkosen vankkumatonta tukea 

matkustaminen ja ulkomaisten uudistusten tuominen Tampereelle ei olisi ollut yhtä laajaa, sillä 

olihan kansakouluntarkastajalla paljon valtaa. Pelkonen tunnisti kehitysmahdollisuuksia ja vakuutti 

niistä paitsi opettajistoa, myös päättäjiä. Esimerkistä käy vuosi 1909, kun kunnanvaltuusto 

kyseenalaisti opintomatkat, jotka osaltaan edistivät tamperelaisopettajien ylenemistä muihin maan 

tehtäviin koululaitoksessa ja veivät heidät pois kaupungista. Kaupunginvaltuusto pelkäsi 

opintomatkailun jopa huonontavan kansakoulua, mutta Pelkonen onnistuneesti puolusti 

opintomatkailujen hyödyllisyyttä. 1920-luvulle tullessa koululaitoksen nopeimman kehityksen aika 

oli takana, mikä vaikutti osaltaan, mutta suuri vaikutus oli myös sillä, että uudella tarkastajalla oli 

omat mielipiteensä siitä, mikä oli tärkeää. 
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4. Tampereen kasvatusopillinen yhdistys 

4.1. Yhdistyksen malli ulkomailta 

 

Joukko tamperelaisia kansa- ja oppikoulunopettajia perusti vuonna 1892 Tampereen 

kasvatusopillisen yhdistyksen. Jo aiemmin Tampereella oli toiminut kasvatusopillinen yhdistys, 

joka syntyi Saksasta ja Sveitsistä virranneiden kasvatusopillisten ajatusten myötä. Vuonna 1892 

vanhasta yhdistyksestä ei ollut muuta jäljellä kuin sen sinetti. Uuden yhdistyksen ideana oli saada 

yhteen lasten parissa työskennelleitä ihmisiä ja lasten vanhempia. Jo ensimmäisenä toimintavuonna 

puheenjohtaja Eino Sakari Yrjö-Koskinen joutui toteamaan, että vanhempia ei saatu houkuteltua 

toimintaan mukaan.182  

 

Vuosisadan vaihteessa opettajisto perusti useille paikkakunnille kasvatusopillisia yhdistyksiä. 

Oppikoulun historiaa tutkineen Kyösti Kiuasmaan mukaan kasvatusopilliset yhdistykset vuosisadan 

alussa ”liikkuivat pedagogisissa ja filantrooppisissa aiheissa”. Yhdistysten tarkoitus oli yhdistää 

koteja ja kouluja keskustelutilaisuuksia ja muita kiinnostavia tapahtumia järjestämällä. Järjestöt 

eivät onnistuneet yhdistämistavoitteissaan ja ne jäivät opettajien keskinäisen keskustelun 

areenoiksi. Tässä ne olivat kuitenkin siinä mielessä merkittäviä, että ne yhdistivät kansakoulun- ja 

oppikoulunopettajat toisiinsa. Koulutoimen alalla yhdistyksillä oli merkitystä, sillä ne pyrkivät 

aloitteillaan kehittämään koululaitosta.183 

 

Vuonna 1921 yritysrekisteriin tehdyssä ilmoituksessa Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen 

tarkoituksen sanotaan olevan nuorison kasvatusta ja opetusta koskevien harrastusten elähdyttäminen 

paikkakunnalla. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjesti kokouksia, joissa pidetään esitelmiä 

ja keskusteltiin kasvatusta ja opetusta koskevista kysymyksistä.184 

 

Yhdistyksen malli tuli ulkomailta ja ulkomaat näkyivät yhdistyksen toiminnassa. Lukuvuoden 

1906–1907 vuosikertomuksessa sanotaan, että kasvatusasioissa oppia on otettava Euroopan 

”sivistyskansoilta”. Kertomus toteaa, että Tampereen kasvatusopillinen yhdistys on tämän 

oivaltanut ja pitänyt tärkeänä. Jos joku jäsen on ulkomailla käynyt, on häneltä pyydetty esitelmä.185  

 

Yhdistys piti kokouksia yleensä neljä vuodessa ja yleensä kokouksissa oli yksi esitelmä ja yksi 

                                                 
182 KOY 1892–1893. 
183 Kiuasmaa 1982, 173. 
184 Ilmoitus yhdistysrekisteriin, KOY 1920–1921, jäljennös liitteenä vuosikertomuksessa. 
185 KOY 1906–1907. 
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keskusteltava aihe, jonka joku alusti. Kokouksissa käsitellyt aiheet vaihtelivat suuresti. Toisinaan 

esitelmöitiin konkreettisista koulun kehitysideoista, kuten oppilaiden säästökassojen 

hyödyllisyydestä, ja toisinaan aiheet olivat vähemmän kouluun liittyviä, kuten Martti Lutherin 

huumorintaju. Ensimmäinen kokouksessa ulkomaanmatkastaan kertonut oli kansakoulunopettaja 

Kalkkinen vuonna 1900. Ulkomaankokemuksista kertoivat yleensä kansa- ja 

oppikoulunopettajat.186 

 

Ulkomaiden kouluista puhuttiin usein kokouksissa. Matkakertomusten ohella ulkomaat nousevat 

vahvasti esiin keskustelijoiden argumenteissa kiista-asioissa. Vuosisadan kahden ensimmäisen 

toimintavuoden aikana ulkomaiden malleista keskustellaan tai niihin vedotaan joka kokouksessa. 

Käsiteltävänä oli muun muassa sodista puhuminen historian yhteydessä, turvala-asia, kehitysaatteet 

osana kasvatusta ja koulusäästökassojen perustaminen.187 Moni ulkomailla käynyt tuli matkansa 

jälkeen yhdistyksen kokoukseen kertomaan näkemästään ja enemmistö ulkomaita käsitelleistä 

esitelmistä olivatkin juuri matkakertomuksia. Esitelmiä ulkomaista pidettiin kuitenkin muutenkin ja 

ulkomaiden malleilla opettajat tukivat omia näkemyksiään keskusteluissa. Vain muutamissa 

tapauksissa ulkomaista esitelmöinyt opettaja188 ei ollut käynyt mainitsemassaan maassa. 

 

Toisinaan ulkomaiset mallit ovat keskusteluissa ja päätöksissä tärkeässä osassa, mutta ei suinkaan 

aina. Joskus ulkomaat vilahtavat vain reunahuomautuksena. Huomattavaa kuitenkin on se, että 

ulkomaat mainitaan usein. Se kiistatta osoittaa, että tamperelaisopettajat olivat perillä ulkomaiden 

kouluasioista. Kaikkea tietoa opettajat eivät tietenkään ole itse hakeneet ulkomailta, vaan 

kirjallisuus ja lehdistö ovat varmasti olleet tärkeitä kanavia tiedon kulkeutumiselle 

Kasvatusopillisen yhdistyksen pöytäkirjoihin. Tiedon lähdemaat menevät kuitenkin hyvin usein 

yksiin ihmisten matkustuskohteiden kanssa.  

 

Oppikoulunopettaja Johan Abraham Maunu alusti keskustelua vuonna 1902. Aiheena oli 

taloudellinen kasvatus kouluissa. Maunu viittasi keskusteluissaan vuonna 1895 Tukholmassa 

pidetyn Pohjoismaisen opettajakokouksen keskusteluihin. Maunu oli myös jostain saanut tietoja 

suomalaisten koulujen säästökassojen suuruudesta verrattuna Keski- ja Länsi-Euroopan kouluihin. 

Maunun paikallaolosta Tukholmassa 1895 ei ole tietoa, mutta hänellä oli kokemusta ulkomailta. 

Maunu teki Saksaan opintomatkan opiskelujensa aikana vuonna 1884 ja toisen työuransa aikana 

                                                 
186 KOPK 10.12.1900 ja 2.10.1903.  
187 KOPK 10.12.1900, 5.10.1901, 7.12.1901 ja 19.3.1902. 
188 Kaikki puhujat eivät olleet opettajia, ja ei-opettajien ulkomaankokemuksista ei ole tietoa. 
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vuonna 1903.189  

 

Reaalilyseon matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori oli Juho Kahilus, joka tuli Tampereelle 

opettajaksi vuonna 1913 opetettuaan noin 15 vuotta muualla Suomessa. Kahilus oli tehnyt 

opintomatkan Saksaan ja Sveitsiin vuosina 1909 ja 1913. Syksyn 1913 ensimmäisessä kokouksessa 

Kahilus esitelmöi Saksan kokemuksistaan. Kahilus piti kaksi muutakin esitelmää yhdistyksessä. 

Ensimmäisen fysiikan opettamista käsitelleen hän piti vuonna 1919 ja toisen kemian opetusta 

käsitelleen vuonna 1925. Molemmissa myöhemmissäkin esitelmissä Kahilus tuo esiin sen, että 

näissä tärkeissä kouluaineissa, fysiikassa ja kemiassa, Suomella olisi paljon opittavaa Saksasta. 

Saksan malleja Kahilus kertoo itse yrittäneensä ottamaa huomioon opetuksessa ja tekemässään 

fysiikankirjassa.190 

 

Joulukuussa 1917 Eero Ilvonen esitelmöi ranskalaisnuorten elämänkäsityksistä. Useita 

opintomatkoja maisteri- ja tohtoriopintojensa aikana tehnyt Ilvonen oli käynyt Ranskassa vuonna 

1908 ja oleskellut Pariisissa vuodet 1911–1913.191 Vuonna 1923 Viljo Nordman esitelmöi Saksan 

kouluoloista ja keskittyi eritoten opettajien asemaan. Nordman teki opiskelu- ja työuransa aikana192 

useita opintomatkoja Eurooppaan. Hänen suhteensa Saksaan lienee ollut läheinen, sillä vuosina 

1924–1925 hän toimi Berliinin yliopiston Suomen lehtorina.193 

 

4.2. Pyrkimys jopa Suomi-tietouden parantamiseen 

 

Kansakoulun opettajayhdistyksiä tutkinut Matti Rinne toteaa, että vuosisadan alussa Suomessa oli 

paljon paikallisia opettajienyhdistyksiä ja usein paikallisten opettajayhdistysten toiminta oli 

muutamien aktiivisten toimijoiden harteilla.194 Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen 

perusajatus poikkesi tavallisesta kansakoulunopettajajärjestöstä, mutta sama ongelma vaivasi myös 

sitä: aktiivisten osallistujien ja luennoitsijoiden määrä saattoi olla varsin pieni, ja usein samat 

ihmiset luennoivat. Se ei kuitenkaan vähennä jaetun tiedon arvoa kuulijoille. 

 

Joskus pienen toimijapiirin ongelmasta oli kuitenkin selkeästi haittaa. Hyvin tämä käy ilmi 

Suomalaisen yhteiskoulun opettajan Väinö Kallion esitelmästä liikkeelle lähteneestä hankkeesta. 

                                                 
189 KOPK 19.3.1902. 
190 KOPK 17.10.1913, 17.10.1919, 11.2.1925. 
191 KOPK 5.12.1917. 
192 Reaalilyseon matrikkeli mainitsee matkakohteet, Saksa, Alankomaat, Belgia, Englanti ja Ruotsi, mutta ei 

matkavuosia. 
193 KOPK 15.10.1923. 
194 Rinne 1973, 84. 



 

 61 

Vuoden 1918 lokakuussa Kallio esitelmöi Amerikassa ja Saksassa tehtävistä lapsitutkimuksista, 

joilla tutkittiin lasten näköä, kuuloa, sivistysastetta ja älykkyyttä. Pöytäkirjoissa ei ole tietoa, mitä 

kautta Kallio oli tutustunut näihin tutkimusmenetelmiin. Poikkeuksena useimpiin muihin 

ulkomaisista malleista Kasvatusopillisessa yhdistyksessä esitelmöineisiin hänen 

matrikkelitiedoissaan ei ole mainintaa ulkomaanmatkoista, mikä tosin voi johtua puutteellisista 

tiedoista.195 Joulukuun kokouksessa hän ehdotti Tampereen kouluissa aloitettavaksi lasten 

älykkyyden mittausta tarkoituksena selvittää Suomen 7–13-vuotiaiden lasten normaaliälykkyys.196  

 

Malliksi Kallio ehdotti Saksaa. Saksalaisten kysymysten mallin mukaan olisi laadittava Suomen 

oloja vastaavat kysymykset. Toimikunta perustettiin laatimaan sopivia kysymyksiä. Maaliskuussa 

1918 tehtävät oli laadittu. Keväällä asia ei edennyt enää yhdistyksessä, mutta lukuvuoden 1918–

1919 vuosikertomuksessa mainitaan, että käynnistetty tutkimushanke on ”ehkä tärkein ja suurin, 

mihin yhdistys on ryhtynyt”. Kallio kuitenkin lopetti opettajana Tampereella lukuvuoden 

päätteeksi. Syksyllä hänen paikalleen komiteaan valittiin vielä uusi jäsen, mutta tämän jälkeen 

älykkyydenmittaushankkeesta ei ole enää mainintoja Kasvatusopillisen yhdistyksen pöytäkirjoissa. 

Komitean toiminnasta ei ole myöskään tietoa kouluhistoriikeissa eikä muualla.197 

 

Täysin turhia yhdistyksen perustamat komiteat eivät kuitenkaan olleet. Vuoden 1919 lokakuussa 

Kasvatusopillisessa yhdistyksessä huolestuttiin Suomen olojen vähäisestä tuntemuksesta 

Euroopassa. Eritoten maantiedon kirjojen heikoista tiedoista kannettiin huolta. Yhdistyksessä 

harkittiin suomalaisen maantietokirjan kääntämistä. Helsingin keskusjärjestöltä päätettiin kysyä 

mielipidettä asiasta. Asiasta on seuraava merkintä vuoden 1920 toukokuulta, jolloin päätettiin 200 

markalla hankkia ulkomaisia oppikirjoja ja perehtyä niiden sisältöön. Englannista, Saksasta ja 

Ranskasta hankittiin neljä kirjaa kustakin. Asiaa tutkimaan perustettiin tavalliseen tapaan 

komitea.198 

 

Komitea totesi, että Saksan kansakoulukirjoissa Suomesta oli vähän tietoa ja oppikoulukirjoissa 

vähän paremmin. Osin tieto oli kuitenkin väärä. Englantilaisissa ja ranskalaisissa kirjoissa Suomesta 

oli tietoa tuskin lainkaan. Komitean työn tuloksena oli reaali- ja tyttölyseossa maantietoa ja 

luonnonoppia opettanut Emil Numminen laati ehdotuksen ulkomaisiin kirjoihin tehtävistä 

                                                 
195 Suomalaisen yhteiskoulun matrikkelissa Kallion mainitaan julkaisseen tutkimuksia paitsi suomeksi, myös saksaksi, 

mutta tiedoissa ei ole mainintaa ulkomailla käynnistä. Huomionarvoista on  se, että Kallio toimi opettajana vain 
kaksi vuotta, joten hänen tietonsa matrikkelissa eivät ehkä ole täydelliset. Lyhytaikaisista opettajista on 
matrikkeleissa usein vain vähän tietoa. 

196 KOPK 24.10.1918 5§ ja 6.12.1918 4§. 
197 KOPK 6.12.1918 4§, KOPK 6.3.1919 3§ ja KOY 1918–1919. 
198 KOPK 17.10.1919 11§; 19.5.1920 3§; 22.10.1920 3§ ja 7.12.1920 5§. 
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lisäyksistä, jotka lähetettiin eteenpäin Helsinkiin199. Ulkoministeriön sanomalehtiosasto, jonka 

alaisuuteen Suomen asioista tiedottaminen kuului, vastasi kasvatusopilliselle yhdistykselle ja lupasi 

”saattaa asian lopulliseen päätökseen”. Tämän jälkeen asiasta ei yhdistyksessä enää puhuttu.200 

 

4.3. Turvala oli näkyvin uudistus 

 

Kokouksia järjestettiin, luentoja pidettiin, keskusteluja alustettiin ja joitain tuloksiakin saatiin, mutta 

yhdistyksen toiminta ei vastannut opettajien kovia odotuksia.201 Koko 1900-luvun alun ajan kahden 

vuoden välein vaihtuneet puheenjohtajat olivat yleensä pettyneitä järjestön aikaansaannoksiin. 

Vuonna 1904 reaalilyseon rehtori Eino Sakari Yrjö-Koskinen jopa ehdotti järjestön toiminnan 

lopettamista, koska mitään näkyvää ei oltu saatu aikaan. Tampereen suomalaisen yhteiskoulun 

rehtori Kaarlo Tiililä oli yksi yhdistyksen aktiivisista jäsenistä. Tiililän päiväkirjoissa ei aina ollut 

mitään erityisempiä mainintoja yhdistyksen kokouksista, mutta juuri vuoden 1904 ensimmäisen 

kokouksen jälkeen tammikuussa Tiililä kirjoitti, että kokous oli hauskimpia, mitä oli ollut. 

Kokouksessa oli käsitelty musiikin merkitystä kasvatuksessa ja Runebergiä opettajana. Mitään 

Yrjö-Koskisen kaipaamaa ”näkyvää” tuskin tuossakaan kokouksessa saavutettiin, mutta ainakin 

opettajat viihtyivät keskenään.202  

 

Vuosikertomuksissa valitetaan myös jäsenten vähäisestä osallistumisesta kokouksiin. 

Osallistujamäärät olivatkin varsin pieniä. 1920-luvulla järjestön jäsenmäärä oli noin 100, kun 

kokouksissa kävi tyypillisesti noin 30 ihmistä. Järjestön jäsenmäärä ei kattanut Tampereen 

opettajistoa läheskään kokonaan. Tampereen kansakouluissa ja kuudessa oppikoulussa virassa 

olevia opettajia oli yli 200 ja Tampereen kasvatusopilliseen yhdistyksen sadan jäsenen joukossa 

muitakin kuin opettajia. Vuosikertomuksessa 1912–1913 puheenjohtaja Voipio epäilee, että muu 

järjestötoiminta, muun muassa kansakoulunopettajien järjestö, vie jäsenistön tarmoa osaltaan. 

Samana vuonna oli perustettu Tampereen kansakoulunopettajien oma opettajajärjestö. 

Positiivisiakin äänenpainoja kuului myös. Rehtori Tiililä toteaa, samalla kun valittaa yhdistyksen 

                                                 
199 Lisäysehdotus on usean konekirjoitussivun pituinen. Siinä kehutaan Suomen kauniita oloja ja korostetaan 

pohjoiseen sijaintiin nähden lämmintä ilmanalaa. Suomalaisten sanotaan olevan voimakasrakenteinen kansa, jolla on 
synnynnäiset taipumukset edistyä voimistelun ja urheilun alalla. Historiaosiossa Suomen sanotaan liitetyn Venäjään 
vuonna 1809 personaaliunionilla. KOPK 7.12.1921 2§:n liite. 

200 KOPK 10.3.1921 3§; KOPK 7.12.1921 2§ ja liite; KOY 1921–1922; Ulkoministeriön sanomalehtiosaston kirje 
Matti Rajamaalle, liitteenä Kasvatusopillisen yhdistyksen vuosikertomuksessa 1921–1922. 

201 Koulujen ja kotien yhdistäminen oli tavoitteena 1900-luvun alussa. Yleisessä kansakoulukokouksessa valiteltiin 
vuosisadan alussa sitä, että koulujen ja kotien suhteet eivät olleet niin hyvät, kuin olisivat voineet olla. Vuoden 1910 
alettiin eri puolilla maata järjestää muun muassa erilaisia juhlia ja kokouksia, joilla vanhempia yritettiin tuoda 
lähemmäs koulun toimintaa. Telemäki 1979, 125–126. 

202 KOPK 12.10.1904, Rehtorin 2005, Rehtorin päiväkirjat – Tampereen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililän 
päiväkirjoista koottua, toim. Paul Tiililä, Tampereen yhteiskoulun säätiö, Tampere 2005, 65. 
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vaikutusta paikkakunnallaan pieneksi, että yhdistys on onnistunut luomaan yhteyden kansa- ja 

oppikoulun opettajien välille. Moista oli kuulemma muuallakin yritetty luoda, mutta ei aina 

onnistuttu.203  

 

Kasvatusopillinen yhdistys sai näkyvääkin aikaiseksi Tampereella. Kansakoulun oppilaille 

suunnatusta työnvälityksestä keskusteltiin ensimmäisen kerran kansakoulunopettajien kokouksessa 

vuonna 1906. Tuolloin mainittiin Tukholman kansakoulutarkastajan sanomalehdessä tiedustelevan 

työpaikkoja lapsille. Asia ei kuitenkaan edennyt, vaikka ajatus koulun etsimistä työpaikoista sai 

kannatusta.204 Työnvälitykseen palattiin vuonna 1916 Kasvatusopillisessa yhdistyksessä ja 

kansakoulun opettajakokouksissa. Kansakoulun piirissä tehtiin selvitys oppilaiden työnsaannista. 

Selvityksen mukaan koulusta päässeet lapset joutuivat etsimään töitä pitkiäkin aikoja. Saman 

vuonna aiemmin oli Kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksissakin keskusteltu aiheesta. Asiaan 

päätettiin saada parannusta. Kasvatusopillisessa yhdistyksessä keskusteltiin asiasta ja päätettiin 

perustaa koululaisten työnvälitystoimisto. Toimisto välitti töitä kansakoulun, keskikoulun ja 

tyttökoulujen oppilaille. Puoli vuotta työnvälitystoimisto toimi yhdistyksen toimikunnan 

alaisuudessa, kunnes yhdistys ehdotti sellaista perustettavan kaupungin työnvälitystoimiston 

alaisuuteen. Se perustettiinkin keväällä 1917 koeajaksi ja töitä saatiin myös välitettyä. Vuonna 1918 

toimintaa ei kuitenkaan enää jatkettu.205  

 

Kansakoulun turvalan kohdalla Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen toiminta oli 

menestyksekkäintä. Turvala oli paikka, jossa lapsille tarjottiin koulupäivän jälkeen ohjattua 

toimintaa, kuten käsitöitä tai läksyjen lukemista. Näin he pysyivät pois kaduilta. 1900-luvun alussa 

lapset alettiin nähdä aiempaa tärkeämpänä yhteiskunnan osana. Sivistyneistö kantoi huolta eritoten 

työläisten lapsista, joita nähtiin koulun jälkeen joutilaina Tampereenkin kaduilla. Joutilaisuudeksi 

katsottiin myös työt, joilla lapset keräsivät lisätuloja perheelle, kuten lehdenmyynti. Tampereella oli 

toiminut vuosina 1881–1900 Rouvasväen yhdistyksen ylläpitämä lasten työhuone, joka oli 

tarkoitettu eritoten kerjäämisestä kiinnijääneille. Toiminta kuihtui ja jouduttiin lopettamaan. 

Viimeisenä toimintavuonna työhuoneen kirjoissa oli alle 20 lasta.206 

 

Ajatus heräsi kuitenkin pian henkiin. 5.10.1901 Kasvatusopillisessa yhdistyksessä pidetyssä 

kokouksessa Saksassa kansakoulun johtokunnan myöntämän apurahan turvin käynyt opettaja 

                                                 
203 KOY 1901–1902 ja 1912–1913, Roope Hietalan historiikki. 
204 Telemäki 1979, 124. 
205 Telemäki 1979, 124–125; KOPK 6.3.1916 5§, 5.5.1916 7§, 5.12.1916 7§ ja liite; KOY 1918–1919; ”Valtuuston 

kirje kasvatusopilliselle yhdistykselle 21.5.1917”. 
206 Markkola 1994, Pirjo Markkola, Työläiskodin synty, Suomen historiallinen seura, Helsinki 1994, 197–200, 206. 
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Kuosmanen kertoi, miten Saksassa oli perustettu turvaloita, joiden avulla lapsia pyrittiin 

kasvattamaan työntekoon ja pitämään erossa rikollisuudesta ja muista ongelmista. Tulokset olivat 

olleet niin hyviä, että Kuosmanen ehdotti vastaavan laitoksen perustamista Tampereellekin. 

Kuosmanen kirjoitti matkakertomuksessaan, että turvalat olivat kaiken puolin onnistuneet, vaikka 

olivat olleet toiminnassa vasta lyhyen aikaa ja että turvaloissa ”katupojat olivat muuttuneet 

gentlemannin aluiksi.” Lisäksi Kuosmanen toteaa, että ”tämä kaikkihan todistanee, että turvaloiden 

perustaminen on todellakin ajanmukainen, nykyisten yhteiskunnallisten olojen vaatima 

toimenpide.” Kuosmasen mielipidettä kannatettiin ja päätettiin alkaa kerätä tietoa tamperelaisten 

kansakoululaisten kotioloista. Seuraavassa kokouksessa keskustelua asiasta jatkettiin. Kaikki eivät 

olleet asian puolesta, vaan muun muassa Eino Sakari Yrjö-Koskinen vastusti ajatusta, koska pelkäsi 

kotien sälyttävän lastensa kasvatusvastuun kouluille. Yleinen mielipide oli kuitenkin turvaloiden 

puolella. Saksan lisäksi myös Englanti mainittiin keskusteluissa, kun Rouvasväen yhdistyksessä 

toiminut rouva Selma Andelin207 kertoi, että vastaavat laitokset olivat saaneet aikaan hyviä tuloksia 

myös siellä. Kokouksessa päätettiin perustaa komitea turvala-asiaa miettimään. Komiteaan valittiin 

Kuosmasen lisäksi toinen kansakoulunopettaja, kaksi oppikoulunopettajaa ja rouva Andelin.208 

 

Komitea tutki asiaa ja keskustelua jatkettiin keväällä. Komitea ehdotti turvalan perustamista 

vanhalle pohjalle. Kannattajakokous olisi kutsuttava, perustettava johtokunta ja määrättävä maksut. 

Asiasta ei päästy yksimielisyyteen, ei edes turvalan sijoituspaikasta. Tarkastaja Pelkonen epäili, että 

huono sijainti oli ollut yksi aiemman toiminnan kompastuskiviä ja halusi turvalan keskikaupungille, 

mutta myös laitakaupungilla oli kannattajansa. Lopulta asiasta päätettiin kutsua syksyllä kokous 

koolle. Lehdistön avulla oli tarkoitus ennen sitä tiedottaa asiasta ja herättää kiinnostusta. Tämän 

jälkeen kasvatusopillisen yhdistyksen pöytäkirjoissa ei turvalasta puhuta. Toimintaa jatkettiin 

muissa piireissä ja turvala perustettiin lopulta vuonna 1903.209 

 

Kasvatusopillisessa yhdistyksessä keskusteltiin myös käsitöiden opettamisesta oppikouluissa. 

Käsitöiden opetus oli varsin hyvin järjestetty Tampereen kansakouluissa. Työkouluaatteen mukaan 

ruumiillinen työ olisi ollut edullista oppikoululaisille, vaikka koulujen tärkein tehtävä olikin 

valmistaa oppilaita yliopisto-opintoihin. Käsitöiden hyödyistä oppikouluissa keskusteltiin kevään 

1915 molemmissa kokouksissa. Keskustelu liittyy reaalilyseossa samaan aikaan käytyyn 

keskusteluun. Tuolloin Saksassa oppikoululasten käsityönopetukseen tutustuneen opettaja 

Kahiluksen toimesta oli alettu pohtimaan käsitöiden opettamista oppikoululaisille. Pohdinta johti 

                                                 
207 Suomalaisen yhteiskoulun entisen opettajan Verner Anttilan (Tuolloin Andelin) vaimo. Tampereen 1964, 20. 
208 KOPK 5.10.1901 ja 7.12.1901, TKK 1901–1902 Liite I. 
209 KOPK 14.5.1902; Markkola 1994, 202. 
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käytännön tuloksiinkin, kun vuodesta 1915 lähtien opetusta tarjottiin. Tässä tapauksessa 

kasvatusopillinen yhdistys on toiminut hyödyllisesti, vaikka kokouksissa vain keskusteltiin, eikä 

mitään päätöksiä tehty. Kansakoulunopettajilla oli näkemyksiä ja kokemuksia alasta, ja opetuksen 

vaikutuksista lapsiin, joista oppikoulunopettajatkin saattoivat hyötyä. Tärkeää lienee ollut myös 

kansakoulunpiirissä vallinnut positiivinen henki suhteessa käsitöihin. Rohkaisua käsitöiden 

opettamisen kokeilemiseen tuskin on puuttunut.210 

 

4.4. Yhdistyksessä kiinnostus ulkomaihin 

 

Kasvatusopillisen yhdistyksen pöytäkirjat eivät anna kattavaa kuvaa Tampereen opettajien 

ajatusmaailmasta. Aktiivisten toimijoiden ryhmä oli pieni kokousten osallistujamäärään ja 

yhdistyksen kokonaisjäsenmäärään verrattuna. Jyrkkiä johtopäätöksiä koko opettajiston 

ajatusmaailmasta ei siis voida sen johdosta vetää. Yhdistyksellä oli kuitenkin merkityksensä, ja 

jotain päätelmiä sen toiminnasta voidaan tehdä.  

 

Alustuksia ja esitelmiä pitivät he, joilla oli jotain kerrottavaa. Keskusteluissa usein olivat äänessä 

jäsenistön arvovaltaisimmat henkilöt, kuten oppikoulujen rehtorit Yrjö-Koskinen ja Tiililä sekä 

kansakouluntarkastajat. Riviopettajissakin oli muutamia aktiivisia, jotka osallistuivat keskusteluun 

kuin keskusteluun. Aktiivisten opettajien joukko oli pieni, mutta heidän joukossaan oli opettajia 

sekä kansakoulusta että oppikoulusta.  

 

Toiminta siis yhdisti kansakoulun- ja oppikoulunopettajia samaan piiriin. Se myös yhdisti 

vaikutusvaltaisia ihmisiä riviopettajiin, jotka olivat nähneet ulkomailla jotain mielenkiintoista. 

Tämä ilmenee turvalan tapauksessa. Ensimmäinen idea turvaloista tuli ulkomaita nähneeltä 

kansakoulunopettaja Kuosmaselta. Tärkeä tekijä turvalan saamisessa oli toisaalta Tampereen 

suomalaisen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililä. Tiililä pystyi arvovaltansa ansiosta myymään ideaa 

muille paremmin kuin yksittäinen kansakoulunopettaja. 

 

Tampereen kasvatusopillinen yhdistys toi omalta osaltaan jäsentensä ulkomailla näkemiä malleja 

Tampereelle. Turvalan perustamisessa yhdistyksellä oli tärkeä osansa ja vuoden 1918 sodan takia 

lyhytikäiseksi jääneen työnvälitystoimiston perustaminen oli suurimmalta osin yhdistyksen ansiota. 

Nämä järjestön kaksi merkittävintä uudistusta olivat molemmat kopioidut ulkomailta. Järjestöllä oli 

siis vaikutusta Tampereen ja sen lasten elämän, vaikka toiminta ei täyttänyt sen puheenjohtajien 

                                                 
210 KOPK 26.3.1915 6§; 18.5.1915 1§; TRL 1914–1915, 9–10 ja TRL 1915–191, 8–9. 
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suuria toiveita On kuitenkin hyvä, että suurimpien pessimistien, kuten Eino-Sakari Yrjö-Koskisen, 

ehdotukseen yhdistyksen toiminnan lakkauttamisesta ei suostuttu 1900-luvun alussa. 

  

Toiminta Tampereen kasvatusopillisessa yhdistyksessä oli suurin piirtein yhtä aktiivista ennen 

itsenäistymistä kuin sen jälkeenkin. Sekä turvala että työnvälitystoimisto perustettiin autonomian 

aikana. Kuitenkin toteutumattomistakin hankkeista voidaan tehdä päätelmiä. Väinö Kallion johtama 

älykkyysmittaus-tutkimus oli suuri ponnistus yhdistyksessä ja tutkimusta suunniteltiin 

itsenäisyyden ajalla. Se, että tutkimusta ei Kallion erottua koskaan toteutettu, kertoo enemmän 

yhdistystä koko tarkasteluajan vaivanneesta aktiivisten toimijoiden vähäisyydestä kuin 

toimintainnon lopahtamisesta itsenäistyneessä Suomessa.  

 

Huomionarvoinen on myös tutkimus siitä, mitä Suomen oloista opetettiin ulkomailla. Ei voi olla 

sattumaa, että Suomi-tietouden tasosta huolestuttiin vuonna 1919, alle kaksi vuotta itsenäistymisen 

jälkeen. Tutkimuksen eteneminen on mielenkiintoinen. Tampereella asuneet opettajat tilasivat varta 

vasten ulkomaisia oppikirjoja voidakseen järjestössään tutustua siihen, mitä Suomesta niissä 

kerrotaan. Huomattuaan, että tiedoissa on suuria aukkoja ja virheellisyyksiä, he omatoimisesti 

laativat kirjoihin sopivia tekstejä Suomesta. Kiistatta tämä kertoo siitä, että järjestötoiminta oli 

voimissaan itsenäistyneessäkin maassa. Tämä tapaus kuvaa myös hyvin opettajien motiiveja. 

Pelkästään oman tietotaidon kehittäminen ei ollut tärkeää. Suomalaisen koululaitoksen 

kehittäminen oli monen hankkeen tärkeä syntysyy, ja usein parannusta kaivattavia epäkohtia 

löydettiin, kun oli käyty tutustumassa ulkomaiden kouluoloihin. Tässä tapauksessa epäkohta 

löydettiinkin ulkomaisista kouluista ja yritettiin kehittää peräti Suomi-kuvaa ulkomailla. 
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5. Oppikoulu 
 

5.1. Kokouksissa arkirutiineja 

 

Opettajankokouksissa ei ulkomaista Tampereen oppikouluissa juuri puhuttu. Opettajankokoukset 

käsittelivät yleensä varsin arkisia asioita, ja pöytäkirjoissa ulkomaihin liittyvät maininnat ovat hyvin 

harvinaisia. Yleisin aihe kokouksissa oli rikkeitä tehneiden oppilaiden rankaisu.211 Tavanomaisia 

olivat myös koulujen järjestyssäännöistä käydyt keskustelut. Esimerkistä käy Tampereen 

tyttölyseon järjestyssäännöistä käyty keskustelu 1910-luvulla. Välituntien pituutta pohdittiin 

tarkkaan ja sitä muutettiin muutamilla minuuteilla useampaan otteeseen. Samoin mietittiin muun 

muassa sitä, mikä olisi tarkoituksenmukaisin järjestys, jossa oppilaat tulivat sisälle kouluun. 

Tampereen suomalaisen yhteiskoulun opettajakokouksessa mietittiin vuonna 1912 rehtori Tiililän 

aloitteesta sitä, pitäisikö huomauttaa oppilaille siitä, etteivät juhlatilaisuuksissa heittelisi makeisten 

papereita lattialle.212  

 

Keskustelua syntyi yleensä Koulutoimen ylihallituksen kiertokirjeistä. Aiheet näissäkin 

keskusteluissa olivat arkisia. Kouluylihallitus kysyi rehtoreilta mielipiteitä vahtimestarien palkkojen 

nostamisesta ja kirjastojen ongelmien ratkaisemisesta ja näistä keskusteltiin 

opettajainkokouksissakin. Tutkimusajalla ainoastaan yhdessä kiertokirjeeseen perustuneessa, 

koulujen työaikaa käsitelleessä, keskustelussa opettajat päätyivät perustelemaan kantojaan 

ulkomaisilla malleilla.213 

 

Syksyllä 1922 pohdittiin mahdollisuutta muuttaa koulujen opetusaikoja. Useimmissa suomalaisissa 

oppikouluissa oli tuolloin käytössä jaettu työpäivä, jossa keskellä päivää oli noin kahden tunnin 

tauko. Tampereella klassillinen lyseo ja tyttölyseo käyttivät nykyisenkaltaista yhtenäistä 

päiväohjelmaa. Kouluylihallitus kysyi kouluilta mielipidettä siitä, pitäisikö käyttää jaettua 

päiväjärjestystä vai siirtyä yhtenäiseen koulupäivään. Tampereen koulut pitivät itse käyttämiään 

järjestelmiä parhaimpina. Reaalilyseon opettajat kysyivät oppilaiden vanhempien kantaa asiasta. 

Kanta jakautui sekä yhtenäisen ajan puolesta että sitä vastaan. Opettajat sen sijaan olivat 

yksimielisesti jaetun työpäivän kannalla. Perusteina olivat terveyteen ja oppilaiden jaksamiseen 

                                                 
211 Rangaistavaa opettajilla riitti. Usean kuukauden määräaikaiset erottamiset olivat varsin tavanomaisia rangaistuksia 

ja tapahtui myös pysyviä erottamisia. Rikkeet vaihtelivat lunttaamisesta ja sopimattomasta käytöksestä alkoholin 
käyttöön ja jopa seksuaaliseen ahdisteluun. Esim. RLOK 15.1.1902 1§ ja 21.10.1907 1§, SYKOK 18.4.1914. 

212 TLOK 14.10.1912, 11.10.1916 ja 7.9.1920, SYKOK 25.11.1912 5§. 
213 RLOK 21.1.1911, ”Muutamia ajatuksia valtion oppikouluissa löytyvien kirjastojen ja opetusvälinekokoelmien 

uudesta järjestämisestä”, Kouluylihallituksen kiertokirje 7.2.1908. 
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liittyviä näkökulmia, joita ei kuitenkaan perusteltu mihinkään lähteisiin.214 

 

Tyttölyseon ja klassillisen lyseon opettajat hakivat näkemyksilleen tukea myös ulkomailta. 

Tyttölyseon opettajat päätyivät kantamaan yhtenäistä työpäivää, koska yhtenäistä harjoitettiin jo 

reilussa kymmenessä oppikoulussa, ja koska jaetulle päivälle ”ulkomaidenkaan esimerkki ei anna 

täyttä kannatusta”. Esimerkkeinä mainitaan Ranska ja Saksa. Myös klassillisen lyseon opettajat 

pitivät parempana heillä käytössä ollutta yhtenäistä koulupäivää ja totesivat, että ”Euroopan 

sivistysmaissakin tämä on huomattu”.215 

 

Edellisen tapauksen lisäksi ulkomaat tulevat mainituksi kahdesti opettajankokousten pöytäkirjoissa. 

Vuonna 1913 Koulutoimen ylihallitus pyysi lausuntoja oppikoulunopettajilta siitä, pitäisikö 

kansakoulun olla kokonaisuudessaan oppikoulun pohjakoulu. Tampereen klassillisen lyseon rehtori 

Jaakkola vastusti ajatusta ja perusteli kantaansa monin tavoin. Yksi peruste oli se, että hänen 

tietämyksensä mukaan kansakoulu ei ollut oppikoulun pohjakoulu missään muuallakaan 

Euroopassa. Opettajakunta jakoi rehtorinsa näkemyksen.216  

 

Tampereen reaalilyseon opettajat keskustelivat vuonna 1910 raittiusopetuksen liittämisestä 

voimistelunopetukseen. Lausunnossaan opettajakunta kannatti sitä, mutta voimistelunopettaja Johan 

Nordin jätti eriävän mielipiteen lausuntoon. Hän vastusti ajatusta ja kantaansa perustellessaan 

mainitsee varsin epämääräisesti Belgian opetusministerin F. Scollaertin ”erään kiertokirjeen” 

puoltavan hänen näkemystään.217 Ulkomaista ei siis juuri mainittu oppikoulujen 

opettajakokouksissa, mutta pääsyy tähän oli se, että käsitellyissä aiheissa ei ulkomaiden malleilla 

ollut merkitystä. 

 

Oppikoulujen vuosikertomuksissa koulujen johtajien ja rehtorien oli mahdollista käsitellä 

ajankohtaisia asioita kansakoulun vuosikertomusten malliin. Koulujen johtajat eivät kuitenkaan 

pohdiskelleet asioita läheskään niin paljon kuin kansakouluntarkastajat. Kaikkein vähäsanaisimpia 

olivat Tampereen ruotsalaisen yhteiskoulun johtajat ja johtajattaret. Varsinkaan 1900-luvun alussa 

koulua johtaneen Axel von Christiersonin ajalla vuosikertomukset eivät sisältäneet mitään muuta 

kuin tärkeimmät tilastot. Myöhemminkään kirjat eivät juuri sisältäneet ylimääräistä pohdintaa ja 

ainoa tämän tutkielman kannalta kiinnostava maininta vuosikertomuksissa on Viktor Groopin 

johtaja-ajalta vuodelta 1917. Groop kirjoittaa siitä, että Amerikassa lauantait ovat vapaapäiviä, 

                                                 
214 RLOK 12.12.1922 1§. 
215 TLOK 11.9.1922 1§., KLOK 18.12.1922. 
216 KLOK 19.4.1913. 
217 RLOK 14.1.1910, liitteenä oleva JL Nordinin kirje. 
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jolloin voi käydä museoissa, taidenäyttelyissä, kirjastossa tai vaikkapa urheilla. Groopin mielestä 

samaa voisi harkita Suomessakin.218 

 

Muidenkin koulujen osalta mainintoja oli hieman enemmän ja näitä mielipiteitä on käsitelty 

enemmän seuraavassa luvussa kyseisten henkilöiden kohdalla. Samoin seuraavassa luvussa 

käsitellään myös vuosikertomusten liitteinä ilmestyneitä kirjoitelmia. Oppikoulujen 

vuosikertomuksissa ilmestyi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa toisinaan tieteellisiä 

kirjoituksia liitteinä. Näissä kirjoituksissa ulkomaat olivat usein vahvasti läsnä.  

 

Rehtorien mielipiteiden ja liitteiden lisäksi vuosikertomuksissa ei juuri ole ulkomaihin liittyviä 

mainintoja. Toisinaan on mainintoja ulkomaisia matkoja varten annetuista virkavapauksista ja muita 

tietoja ulkomaanmatkoista. Aivan tarkastelujakson lopulla vuosikertomuksiin ilmestyy mainintoja 

myös oppilaiden ulkomaanmatkailusta, mikä osaltaan osoittaa, että ulkomaiset yhteydet nähtiin 

tärkeiksi ja luonnollisiksi oppikouluissa. Oppilaiden opintomatkailusta sanotaan reaalilyseon 

vuosikertomuksessa vuonna 1929 seuraavaa: ”Opintoretkeilyt ovat viime vuosina tulleet yhä 

yleisemmiksi meidänkin maamme oppikouluissa. Myönnettävä onkin, että tällaisilla retkillä on 

suuri merkitys oppilaiden näköpiirin avartamisessa.” Kyseisenä vuonna reaalilyseon oppilaat olivat 

jo käyneet Turussa ja kevään aikana 25 oppilaan ja joukon opettajia oli tarkoitus käydä Virossa. 

Kaksi oppilasta kävi puolestaan Tukholman koulunuorisopäivillä.219 

 

Saman vuoden kertomuksessa on myös maininta oppilasvaihdosta. Reaalilyseon sanotaan ottaneen 

osaa vaihtoon, jota on järjestetty Suomen ja Saksan välillä jo muutaman vuoden ajan. Vuoden 1928 

kesänä olivat ensimmäiset reaalilyseon oppilaat kuukauden Saksassa ja vaihto jatkui kesällä 1929. 

Saksalaisia oli vastavuoroisesti käymässä Suomessa. Kesällä 1929 myös suomalaisen yhteiskoulun 

oppilaita oli vaihdossa Saksassa ja lisäksi Virossa.220 

 

5.2. Oppikouluväelle ulkomaanmatkailu oli tavallista 

5.2.1. Lähtijöille tarjolla useita apurahoja 

 

Helsingin yliopistolla oli lukuisia matka-apurahastoja, joista kaksi oli luotu yksinomaan opettajia 

varten. Nämä rahastot eivät kuitenkaan olleet ainoat oppikoulunopettajien valtakunnalliset matka-

apurahoja myöntäneet tahot, ja esimerkiksi kouluylihallitus jakoi rahaa oppikoulunopettajien 
                                                 
218 SST 1916–1917, 4. 
219 TRL 1928–1929, 7. 
220 TRL 1928–1929, 7 ja TSYK 1929–1930, 79. 
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ulkomaisiin opintomatkoihin. 

 

Vuonna 1872 kouluylihallitus alkoi vuosittain myöntää oppikoulunopettajille vähintään puolen 

vuoden mittaiselle ”kasvatusopillisen taidon ja tuntemuksen kehittämiseksi” tehdylle matkalle 4000 

markan avustusta. Vuonna 1894 alettiin antaa 2500 markkaa kolmena matka-apurahana saksan ja 

ranskan opettajille. Rahaa myönnettiin lyhyemmille kesien aikana tehtäville matkoille, joilla oli 

tarkoitus kehittää ja ylläpitää käytännön kielitaitoa. Tampereen oppikoulujen matrikkelitiedoissa 

useiden opettajien mainitaan tehden tällaisia lyhyitä kesän aikana tehtyjä opintomatkoja 

Eurooppaan.221 

 

Vuonna 1896 määrättiin jaettavaksi 3000 markkaa opettajien ”käytännölliskasvatuksellisia tai 

tieteellisiä opintoja” edistäviä matkoja varten. Matkojen vähimmäispituus oli puoli vuotta. 

Vuosisadan vaihteessa kouluylihallitus siis jakoi monia vuosittain matka-apurahoja hyvin erilaisiin 

matkoihin. 1906 annettiin vielä 10 000 markkaa jaettavaksi 1000 ja 2000 markan apurahoina. 

Apurahat velvoittivat kahden tai neljän kuukauden matkaan. Vuonna 1911 

yksityisoppikoulunopettajien yhdistys jätti anomuksen senaatille kasvatusopillisten matkarahojen 

myöntämisestä myös yksityisten koulujen opettajille. Senaatti puolsi asiaa ja vuodesta 1912 myös 

yksityisoppikoulujen opettajat saivat apurahoja.222 

 

Oma lukunsa ovat Venäjälle suuntautuneiden matkojen tukeminen. Venäjän matkailua tuettiin, 

mutta suomalaiset suhtautuivat siihen varsin epäluuloisesti. Venäjä oli yksi oppikoulujen 

pakollisista aineista, mutta Venäjällä – ja venäjän – opiskelua pidettiin varsin epäisänmaallisena. 

Venäjän opintomatkoja autonomian ajalta tutkinut Kari Ketola toteaa, että venäjän opettajan uraa ei 

pidetty kovinkaan houkuttelevana ja että opettajien itsensäkin suhtautuminen kieleensä varsinkin 

sortovuosien aikana, jolloin opetusta lisättiin tuntuvasti, oli varsin ristiriitainen, vaikkakaan ei 

välinpitämätön. Vuosina 1890–1917 matkastipendejä Venäjälle annettiin yhteensä 59, näistä 

opettajille – silloisille tai tuleville – meni 35.223  

 

Toinen venäläistämiskausi oli lopettanut ulkomaisten apurahojen jaon muualle kuin Venäjällä 

                                                 
221 Keisarillisen mahesteetin armollinen kirje 24.9.1896 koulutoimen ylihallitukselle määrärahasta vieläkin yhtä 

kasvatusopillista matkastipendiä varten; Keisarillisen majesteetin kirje 10.10.1894 koulutoimen ylihallitukselle 
määrärahoista matkastipendeiksi saksan ja ranskan kielen opettajia ja opettajattaria varten. 

222 Keisarillisen majesteetin armollinen kirje 24.9.1896 koulutoimen  ylihallitukselle määrärahasta vieläkin yhtä 
kasvatusopillista matkastipendiä varten.; Armollinen määräys 20.9.1906 koulutoimen ylihallitukselle, koskeva 
kasvatusopillisen marka-apurahan lisäämistä; Salminen 1995, Jari Salminen, Juha-Pekka Pietiäinen, Jouko Teperi, 
Yksityisoppikoulujen historia 1872–1977, Yksityiskoulujen liitto ry, Helsinki 1995, 61. 

223 Ketola 2007, Kari Ketola, Ryssän koulussa – Suomalaiset Venäjän stipendiaatit autonomian aikana 1812–1917, 
Finemor Oy, Helsinki 2007, 91–95. 
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suuntautuviin matkoihin.  Vuosina 1915 ja 1916 apurahoja määriteltiin uudelleen ja Eurooppaankin 

suuntautuneet matkat tulivat jälleen mahdollisiksi, mutta ensimmäisen maailmansodan takia 

matkailu ei ollut mahdollista.224 Vuonna 1919 Suomen itsenäistyttyä apurahojen jakamiseen tehtiin 

se odotettu muutos, että Venäjälle tehtäviin matkoihin ei enää erikseen ollut varattuna rahaa ja 

opintomatkailu Venäjälle katkesikin täysin. Tästedes kouluhallituksen budjetin määrärahasta 

annettiin 2-6 kuukauden oleskelun mahdollistavia apurahoja. Opintomatka saattoivat käsitellä 

tieteellisiä, käytännölliskasvatuksellisia tai kouluylihallituksen erikseen määräämiä kysymyksiä. 

Erikseen määrättiin, että uusien kielten opettajien oli saatava kesäisin tarpeeksi mahdollisuuksia 

parantaa käytännöllisiä taitojaan.225 

 

Matka-apurahaa oli opettajien mahdollista saada koulustaankin. Tamperelaisiin oppikouluihin 

perustettiin vuosisadan alussa monenlaisia rahastoja, joilla avustettiin mitä erilaisimpia tahoja. 

Yleisin avustuskohde oli vähävaraiset oppilaat. Kolmeen kouluun perustettiin tutkimusajanjaksolla 

myös opettajien opintomatkailua tukevat rahastot. Ensimmäinen rahasto saatiin Tampereen 

suomalaiseen yhteiskouluun. Rahasto perustettiin vuonna 1908 ja siitä annettiin apurahoja 

opettajien kasvatusopillisia matkoja varten opettajakokouksiin, opetuksen kuuntelumatkoille tai 

joihinkin kasvatusopillista harrastusta edistäviin tilaisuuksiin. Omiin opintoihinsa tukea ei voinut 

saada. Rahasto oli pieni ja siitä myönnettiin vuosittain 150 markkaa, joten sillä tuettiin vain 

kotimaanmatkoja. Ensimmäisenä vuonna rahastosta jaettiin 10–12 markan suuruisia avustuksia.226 

 

Ensimmäinen ulkomaanmatkoja varten tarkoitettu rahasto perustettiin vuonna 1917, kun 

reaalilyseon matematiikan opettaja maisteri Ivar Eurén kuoli. Eurén oli matkustellut paljon 

elämänsä aikana ja varsinkin viimeisimpinä vuosinaan vietti kesäisin paljon aikaa Ranskassa. 

Testamentissaan hänen omaisuudestaan muodostettiin lähes 30 000 markan arvoinen rahasto, joka 

oli reaalilyseon suurin tuolloin. Rahastosta opettajien oli mahdollista hakea tukea 

ulkomaanmatkoilleen, ja lyseon vuosikertomuksessa arvellaan, että rahasto on siten ensimmäinen 

lajissaan Suomessa.227 

 

Ulkomaanapurahat oli tarkoitettu opettajille virkistykseksi ja vaikutteiden hakemiseksi. Eurenin 

ohjeiden mukaan stipendejä oli annettava vuorovuosina eri aineiden opettajille vuorollaan 400–800 

markan summa. Stipendit haettiin kirjallisesti koulun johtokunnalta. Maat, joihin oli mahdollista 

                                                 
224 Armollinen asetus 10.6.1915 apurahoista opintomatkoja varten; Kirkollisasiain toimituskunnan kirje 16.2.1916 

koulutoimen ylihallitukselle. 
225 Asetus 11.2.1919 koskeva niitä yleisiä perusteita, joiden mukaan apurahoja yleisistä varoista annetaan opettajille 

opintojen harjoittamista varten ulkomailla; Ketola 2007, Ketola 2007, 199. 
226 TSYK 1908–1909, 8 ja 21–22 ja 48–50. 
227 TRL 1917–1918, 11–12. 
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matkustaa, käsittivät Skandinavian, Länsi- ja Keski-Euroopan, Italian, Kreikan ja Yhdysvallat. 

Opettajien kannalta valitettavaa oli se, että rahastosta ei jaettu mitään niin kauan kuin Eurenin sisko 

eli, vaan hän nautti osan rahaston tuotosta ja loput lisättiin pääomaan. Eurenin sisko oli ilmeisen 

pitkäikäinen, sillä ainakaan ennen 1940-lukua rahastosta ei jaettu opettajille markkaakaan. Tämä, 

mahdollisesti Suomen ensimmäinen oppikoulun matkarahasto, oli siis opettajille hyödytön.228 

 

Ensimmäinen opintomatkat mahdollistanut rahasto Tampereen oppikouluihin perustettiin vuonna 

1920 Tampereen tyttölyseoon sen kannatusyhdistyksen ja johtokunnan toimesta. 30 000 markan 

Tampereen tyttölyseon opettajien opintomatka -stipendirahaston koroista osa käytettiin 

oppilaskirjaston kartuttamiseksi, mutta tärkein tehtävä sillä oli antaa opettajille mahdollisuus 

opintomatkailuun. Rahastosta annettiin vuodesta 1921 lähtien joka toinen vuosi apuraha jollekin 

opettajalle. Matkoja tehtiin siis 1920-luvun aikana neljä. Opettajien lyhyet229 matkakertomukset on 

julkaistu vuosikertomuksissa.230 

 

Tyttölyseon opettajien matkakertomukset ovat hyvin suppeita, kun niitä verrataan Tampereen 

kansakoulun opettajien matkakertomuksiin. Kun kansakoulunopettajat pyrkivät parhaimmillaan yli 

80-sivuisissa kertomuksissaan kertomaan kaiken mahdollisen näkemästään ja tehostivat 

kertomaansa usein taulukoilla, niin oppikoulunopettajat tyytyvät selittämään, mihin rahat menivät ja 

kiittämään niistä. Välinpitämättömästä asenteesta tämä tuskin kertoo, sillä matkakertomuksissa 

muistetaan korostaa sitä, miten hyvä se on, että opettajat voivat niitä saada. Matkojen hyödyllisyyttä 

korostetaan myös. 

 

Yksi mahdollinen selitys on lukijakunta. Kansakouluopettajien matkoilla näkemästä oli varmasti 

kiinnostunut suuri joukko muita kansakouluopettajia. Tällöin oli paljon helpompi kirjoittaa 

kaikenkattava matkaselostus nähdystä, kuin kertoa näkemästään henkilökohtaisesti yli sadalle 

opettajalle. Tampereen kansakoulun vuosikertomuksia on varmasti levinnyt myös muiden 

paikkakuntien kouluihin, jolloin ne ovat osaltaan levittäneet tietoutta ulkomaista eteenpäin. 

Oppikouluopettajien matkat olivat usein varsin yksilöllisiä siinä merkityksessä, että niistä oli kyllä 

hyötyä matkaajalle itselleen, mutta ei välttämättä koko koululaitokselle. Tyyne Lassila hyötyi 

Strasbourgin yliopiston lomakursseista suuresti, mutta niiden sisällön selittäminen tuskin olisi 

hyödyttänyt montaakaan. Kielten opettajia sitä paitsi oli Tampereella niin pieni joukko, että 

kiinnostuneelle kollegalleen Lassilan on ollut mahdollista selostaa näkemästään ja oppimastaan 

                                                 
228 TRL 1917–1918, 46 ja 48. 
229 Pisin matkakertomus oli 12-sivuinen, lyhyimmän ollessa vain 2,5 sivua pitkä. 
230 TTL 1919–1920, 3–4. 
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myös suullisesti.  

 

Eroa selittänee myös suhtautuminen matkailuun. Tyttölyseon matrikkelissa on epätäydellisesti 

tietoa ulkomaanmatkoista. Esimerkiksi stipendin saaneiden kohdalla ei ole tietoa ulkomaisista 

opintomatkoista, vaikka he tekivät matkan lyseon varoilla. Tarkkaa tietoa siis siitä, oliko opettajilla 

aiemmin Venäjälle käyneen opettaja Kujolan lisäksi aiempaa kokemusta ulkomaista, ei ole. Oli 

henkilökohtaista kokemusta tai ei, opettajat olivat kuitenkin ulkomaita nähneiden ihmisten 

ympäröimänä työpaikoillaan. Ulkomaille matkustaminen oli yksilölle jännittävää, mutta mitenkään 

uutta se ei ollut koko yhteisöä ajatellen. Siksi kirjoitusintoa ei varmasti ollut ihan yhtä paljon kuin 

kansakoulunopettajilla, joille matkalle pääseminen oli harvinaisempaa. 

 

Läpikäymissäni neljässä oppikoulussa, reaalilyseossa, tyttölyseossa, suomalaisessa yhteiskoulussa 

ja ruotsalaisessa yhteiskoulussa, työskenteli vuosina 1900–1930 yhteensä 190 opettajaa, jotka otin 

mukaan tutkimukseen. Otin mukaan vakinaiset opettajat ja tuntiopettajat, jotka työskentelivät 

pitempään kuin yhden lukukauden.231 Näistä 190 opettajasta yhteensä 84:stä, eli 44 prosentista, 

löysin tiedon ulkomailla oleskelusta. 

 

Yleisintä ulkomaankokemus oli reaalilyseossa, jossa 26 opettajaa 40:stä, eli 65 prosenttia, oli joskus 

käynyt ulkomailla. Huomattavaa on myös se, että reaalilyseossa 1920-luvulla aloittaneista 13 

opettajan joukossa on vain 2 opettajaa, joista en ole löytänyt tietoa matkustamisesta. Muissa 

kolmessa oppikoulussa ulkomaista kokemusta oli noin 40 prosentilla kussakin. Näissä kouluissa 

1920-lukulaisten osuudet eivät juuri poikenneet muista. Matkakohteista yleisimmät ovat Ruotsi ja 

Saksa. Myös muu Skandinavia, saksankielinen Eurooppa ja Ranska ovat usein edustettuna.  

 

Opintomatkailun jakautumisesta sukupuolien mukaan ei ole viitteitä. Reaalilyseossa vuosina 1900–

1920 opettaneista neljästä naisesta ei yhdelläkään ole tietoa ulkomaanmatkasta, mikä osaltaan 

selittyy sillä, että kolme heistä on aloittanut opettamisen 1800-luvulla vuosina 1875, 1889 ja 1890 

ja he ovat saaneet koulutuksensa tyttökoulujen jatko-opistoissa. Heille ulkomaanmatkailu ei  ollut 

yhtä normaali osa opintoja kuin yliopiston käyneille. 1920-luvulla reaalilyseossa aloittaneilla 

naisilla on molemmilla tietoja matkoista. Suomalaisessa yhteiskoulussa oli opettajakunta 

tasaisimmin jakaantunut miehiin ja naisiin. Sen opettajakunnasta ei voi vetää mitään johtopäätöksiä 

                                                 
231 Varsinkin molemmissa yhteiskouluissa lyhytaikaisia yhden lukuvuoden tai lyhyemmänkin aikaa työskennelleitä 

opettajia oli paljon. Nämä usein väliaikaisina sijaisina toimineet eivät useinkaan olleet opetusuraa tehneitä ja siksi 
jätin heidät pois. Lisäksi lyhytaikaisista opettajista oli usein varsin vähän jos ollenkaan tietoa, mikä haittasi 
tilastointa. Poisjätettyjen muutamien kymmenien opettajan joukossa oli kuitenkin heissäkin useita opintomatkoja 
tehneitä. 
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matkailun sukupuolisesta jaosta. Miehet ja naiset ovat molemmat matkailleet yhtä yleisesti. 

 

5.2.2. Kieltenopettajat aineopettajista useimmin ulkomaille 

 

Kuten johdannossa perustelen, oppikoulunopettajien matkailun tutkiminen yhtenä ei ole järkevää, 

joten seuraavassa on käsitelty kutakin opettajien ulkomaista kokemusta opetusaloittain. 

 

Rehtorit ja johtajaopettajat 

 

Oppikoulujen johdossa oli koulusta riippuen joko rehtori tai johtaja. Molemmissa yhteiskouluissa 

oli erikseen mies- ja naispuolinen johtaja. Tampereen viidessä yliopistoon johtaneessa oppikoulussa 

toimi vuosina 1900–1930 yhteensä 18 henkilöä rehtorina, johtajana tai johtajattarena. Heistä 12 on 

tietoa ulkomaisista matkoista. Matkoja tehtiin niin rentoutumismielessä, osana opiskeluja kuin 

ulkomaisiin koululaitoksiin tutustumiseksi ja oman opetusalan taitojen kehittämiseksi. Rehtorien 

matkojen syyt ovat siis poikkileikkaus koko opettajakunnan matkailusta, eikä mitään erityispiirteitä 

matkailusta ole sen lisäksi, että rehtorit olivat hieman keskimääräistä useammin olleet matkalla ja 

että useimmat heistä olivat tehneet useita matkoja. 

 

Koulujen rehtoreiden ja johtajien mielipiteitä ja ajatuksia on mahdollista selvittää koulujen 

vuosikertomuksiin kirjoittamissa ajankohtaisia asioita pohdiskelevissa osuuksissa. Ulkomaat 

pääsevät kuitenkin hyvin harvoin esiin näissä kirjoituksissa. Yleisimmät kirjoitusaiheet ovat koulun 

toimintaan konkreettisesti liittyneitä, kuten muistokirjoituksia poismuuttaneista tai kuolleista 

opettajista, tilanahtauden valittamista ja muuta vastaavaa. 

 

Yksi huomiota vuosikertomuksissa saanut asia oli koulupäivän tauollisuus. Suomessa oli 

perinteisesti ollut oppikoulujen lukujärjestyksissä keskellä päivää noin kahden tunnin tauko. 1900-

luvun mittaan siirryttiin tauottomaan lukujärjestykseen. Klassillisen lyseon rehtori Jaakkola kirjoitti 

vuonna 1923, että kokemukset kouluajasta ilman taukoa ovat olleet hyvät. Yhtenäisen ajan 

paremmuus on näkynyt parempina oppimistuloksina, mikä Jaakkolan mukaan on luonnollista, sillä 

yhtenäisen ajan edut on huomattu jo aiemmin Suomen maaseudulla ja Euroopan sivistysmaissa. 

Jaakkola kirjoitti 10 vuotta aiemmin tekemänsä opintomatkan matkakertomuksessa, että Suomessa 

pitäisi Saksan mallin mukaan siirtyä yhtäjaksoiseen lukujärjestykseen jo ajan säästämisenkin 

kannalta.232 

                                                 
232 TKL 1913–1914, liite 1 4–5 ja TKL 1922–1923, 4. 
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Jo muutamaa vuotta ennen Kouluylihallituksen kyselyä Tampereen tyttökoulun opettajat olivat 

esittäneet yhtenäisen kouluajan käyttöönottoa koko maassa, sillä hekin olivat havainneet sen 

paremmuuden siirryttyään siihen. Yhtenäistä aikaa myös tyttölyseon rehtori Cannelin piti 

luonnollisena, koska se oli käytössä muissa maissa. Edellä mainitut mielipiteet ovat positiivisia, 

mikä ei yllätä, sillä tyttölyseossa ja klassillisessa lyseossa käytettiin jo yhtenäistä kouluaikaa.233 

 

Kouluylihallituksen kysyessä kantaa oppilaiden lomalukuun, reaalilyseon rehtori Relander 

perustelee kielteistä kantaansa viittaamalla Ruotsiin, jossa on todettu, että lomalukujärjestelmä ei 

ole hyvä. Ulkomaat kelpasivat klassillisen lyseon Jaakkolalle malliksi pohjakouluasiassa, eli 

kysymyksessä siitä, minkälainen koulujärjestelmä oli oppikoulun alla. Jaakkola vastasi kansakoulun 

olevan sopimaton oppikoulun perustaksi ja perusteli näkemyksensä muun muassa pelolla 

ylioppilastulvasta ja sillä, että asia ei ollut niin muuallakaan Euroopassa.234 

 

"Muu Eurooppa" ja ”Euroopan sivistysmaat” kelpasivat siis malleiksi rehtoreillekin. Ulkomaiset 

mallit eivät suinkaan automaattisesti saavuttaneet suosiota, vaan niitä omaksuttiin valikoiden. 

Klassillisissa lyseoissa suhtauduttiin koko 1900-luvun alku skeptisesti keskikoulujärjestelmään, eli 

siihen, että oppikoululaisille olisi annettu päästötodistus noin viiden vuoden opiskelun jälkeen. 

Tampereen klassillisen lyseon vuosikertomuksessa Rehtori Jaakkola kirjoitti vuonna 1924, että 

kokemus on osoittanut, että klassilliseen lyseoon ei voi muodostaa viisivuotista keskikoulua. Ei ole 

kovin yllättävää, että vuosikymmen aikaisemmin, vuonna 1912, saman rehtorin vuosikertomuksessa 

julkaistu vastaus kouluylihallituksen kyselyyn keskikoulusta oli kielteinen. Kouluylihallitus oli 

lähettänyt rehtoreille selonteot keskikoulujärjestelmistä Skandinaviassa ja Saksassa, mutta 

klassillisen lyseon väki ei innostunut. Myös reaalilyseon opettajisto suhtautui asiaan kielteisesti, 

mutta lyseon rehtori Yrjö-Koskinen piti Ruotsin mallia sopivana.235 

 

Vuosikertomuksissa ulkomaat vilahtavat siis silloin, kun niiden tarjoama malli on sama, joka 

miellyttää rehtoreita ja johtajaopettajia itseään. Tietoa ulkomaista oli saatavissa niin kirjallisuudesta, 

lehdistä kuin opettajakollegoiltaan, joten rehtorin ei tarvinnut luonnollisestikaan olla itse käynyt 

ulkomailla niistä puhuakseen. Euroopan maiden malleista pariinkin otteeseen kirjoittanut 

tyttölyseon Cannelin oli kyllä tehnyt kaksikin pitkää matkaa ulkomaille, mutta molemmilla kerroilla 

maahan, josta ei vapaaehtoisesti mallia otettu, nimittäin Venäjälle. 

                                                 
233 TTL 1919–1920, 4–5. 
234 TRL 1905–1906 ja KLVK 1912–1913, 7–8. 
235 TKL 1911–1912, 6 ja 1923–1924, 3; TRL 1911–1912; Kiuasmaa 1982, 44. 
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Tapaus Tiililä 

 

Tampereen suomalaisen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililän ulkomaanmatkoihin ja -suhteisiin 

voimme luoda muita paremman silmäyksen, sillä hänen päiväkirjansa236 ovat saatavilla. Tiililä teki 

kolme ulkomaanmatkaa. Ensimmäinen oli terveyskylpyläloma Karlsbadiin Itävaltaan vuonna 1895. 

Vuonna 1905 Tiililä matkusti Kööpenhaminan pohjoismaiseen koulukokoukseen. Rehtori matkasi 

Tanskaan vaimonsa kanssa. Mukana oli Tampereen oppikouluista ainakin Siiri Lindstedt237, joka 

opetti Tampereen tyttölyseossa historiaa. Kovinkaan suurta vaikutusta kokouksessa pidetyt 

esitelmät eivät Tiililään tehneet, vaikka muutamista hän kirjoittikin Aamulehteen. Erään nuoren 

ruotsalaisopettajattaren yhteiskouluasiasta pitämästä esitelmästä Tiililä toteaa, että opettajattarella ei 

ollut tarjota mitään uusia näkökohtia ja että Suomi on edellä tässä asiassa. Tiililä kävi eräässä 

yliopistossa järjestetyssä esitelmässä, koska se oli hänen mukaansa ainoa kieltenopettamista 

käsitellyt esitelmä. Esitelmästä ei päiväkirjassa mainita muuta kuin se, että itse Tanskan 

kruununprinssi oli harvalukuisten osanottajien joukossa. Kööpenhaminassa ollessaan Tiililä kävi 

useissa museoissa ja näyttelyissä ja näissä näkemästään hän vaikuttui.238 

 

Varsinaisen koulukokouksen jälkeen oli mahdollista ottaa osaa Tanskan kiertomatkalle. 

Suomalaisia tuolle matkalle lähti 8, joukossa Tiililän pariskunta ja Tampereen kansakoulutarkastaja 

Pelkonen. Tanskan matka oli kiertomatka maan kolkkiin, eikä sisältänyt mitään opetuksellista. 

Päiväkirjoissaan Tiililä kehuu Tanskan kauneutta ja retken yhteishenkeä. Tanskan matkan ajan 

Tiililä mainitsee useampaan otteeseen, että on viettänyt aikaa muiden suomalaisten, uusien ja 

vanhojen tuttujen seurassa. Matkallaan Tiililä loi suhteita kuitenkin myös muihin pohjoismaalaisiin, 

sillä päiväkirjoissa on maininta saman vuoden syyskuulta siitä, että Norjan Bergenistä oli opettaja 

Amalie Hansen lähettänyt kolme kappaletta paikallista lehteä, jossa oli tämän kuvaus Jyllannin 

kiertomatkasta.239 

 

Tiililän päiväkirjoista välittyy samankaltainen kuva kuin kansakouluntarkastaja Pelkosen 

kertomuksesta samalta koulukokousmatkalta. Pelkosen kirjoitelma sisältää koulukokouksen osalta 

suurelta osin vain opettajien puheita ja korulauseita opettajan tehtävän tärkeydestä. Pelkosen 

kirjoitelmasta välittyy kuva siitä, että kokous oli paikka tiivistää suhteita suomalaisten kesken ja 

                                                 
236 Julkaistu teos on Tiililän päiväkirjoista toimitettu kirja. Tätä tutkimusta varten matkakertomukset ja muut maininnat 

ulkomaista on luettu lyhentämättöminä päiväkirjan toimittaneelta Paul Tiililältä saaduista teksteistä. 
237 Matrikkelitiedoissa tai nimikirjoissa ei ole mainintaa koulukokoukseen osallistumisesta, vaan pelkästään 

Lindstedtin opinnoista Englannissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 
238 Rehtorin 2005, 83; Tiililän päiväkirjat, 6.–11.8.1905. 
239 Tiililän päiväkirjat, 12. – 17.8.1905 ja 11.9.1905; Rehtorin 2005, 83. 
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luoda ehkä joitain suhteita ulkomaihinkin. Suhteita on varmasti ollut mahdollista tiivistää myös 

Tampereen suurmiestenkin suhteen. Pelkonen ja Tiililä olivat kaksi Tampereen koulumaailman 

tärkeää vaikuttajaa, eikä yhteinen Tanskan matka, johon heidän suhtautumisensakin oli hyvin 

samankaltainen, ole heidän suhdettaan yhtään huonontanut.240 

 

Vuonna 1911 Kaarlo Tiililä teki lähes kuukauden mittaisen matkan Saksaan ja Sveitsiin vaimonsa 

Annan ja tämän siskon Bettyn kanssa. Matkallaan Kaarlo Tiililä keskittyy Berliinissä lähinnä 

museoiden kiertelemiseen ja Sveitsin puolella Alppien tutkimiseen. Enimmäkseen Tiililä on 

vaikuttunut näkemästään, vaikka välillä museoiden tavarapaljous kyllästytti eivätkä Alpitkaan ensi 

näkemältä sykähdyttäneet. Koko matkalta on ainoastaan yksi Tiililän työhön liittyvä huomautus. 

Hän mainitsee kuunnelleensa latinan opetusta tunnin verran eräässä berniläisessä koulussa. 

Kristillisen koulun siivo, järjestys ja tavat olivat Tiililän mielestä aivan toista kuin Suomessa – 

nimittäin paljon huonommat. Kaiken kaikkiaan matkaa sävytti turistimainen tutustuminen 

nähtävyyksiin, eikä sitä voida pitää opintomatkana sisältönsä puolesta, vaikka rehtorin 

maailmankuva on varmasti avartunut. Kaarlo Tiililä lähti matkaan paljon matkustaneen kälynsä 

pitkän taivuttelun jälkeen, eli mistään innokkaasta matkalaisesta ei ollut kyse. Tiililä, vaikka ei 

näkemästään helpolla vaikuttunut, ei kuitenkaan voinut olla pitämättä Saksasta ja Sveitsistä.241 

 

Kontakteja Tiililällä oli ulkomaisiin ihmisiin ja Tiililä piti ulkomaisia suhteita ja ulkomaantietoutta 

arvossa. Ainakin vuosina 1914 ja 1917 rehtorin perheen kanssa asui ulkomaalainen henkilö 

opettamassa Tiililän pojille saksaa. Vuonna 1914 Tiililöillä asui saksalainen Erica Himmelman, 

joka tuli perheeseen erään tuttavan242 kautta. Vuoden 1917 kesällä Kaarlo Tiililän taloon ”ilmestyi” 

virolainen Karl Silbergleich. Hänestä tuli poikien saksanopettaja kesäksi.243 Päiväkirjoissa on 

mainintoja myös muutamista ulkomaalaisista, jotka kävivät koululla pitämässä esitelmiä. 

Eksoottisin kävijä oli persialainen Mirza Baba bar Ishaja, joka kävi vuonna 1906 esitelmöimässä 

Kaukasiasta. Vuonna 1908 kävi eräs Marburgin yliopiston dosentti pitämässä saksalaisen 

lausuntotilaisuuden.244 Sitä, miten nämä ja muutamat muut ulkomaalaiset puhujat päätyivät 

esitelmöimään Tampereen suomalaiseen yhteiskouluun, ei mainita. 

 

Kotimaan kolme kieltä 

 

                                                 
240 TKK 1910–1911, liite 1. 
241 Tiililän päiväkirjat, 10.6.–7.7.1911; Rehtorin 2005, 63, 140–141. 
242 Maininta ”eräs tuttava” on Paul Tiililän käyttämä Rehtorin päiväkirjojen toimituksellisessa osiossa. 
243 Rehtorin 2005, 163, 184. 
244 Rehtorin 2005, 89 ja 116. 
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Kielen opettajalle ulkomailla käynti oli tietysti opettajista hyödyllisintä. Nykyäänkin 

arkikokemuksesta jokainen tietää, että ulkomailla oleskelu on paras tapa oppia uutta kieltä, ja sata 

vuotta sitten vieraiden kielten oppiminen on ollut varmasti monella tapaa vaikeampaa. Poikkeuksen 

tähän kieltenopettajien joukkoon tekevät ruotsin ja suomen kielen opettajat. Käsittelen suomea ja 

ruotsia yhdessä, sillä olihan molempien kielten opiskeleminen helppoa Suomessa ilman tarvetta 

opintomatkailuun.  

 

23 ruotsinopettajan joukossa oli 7 ulkomailla käynyttä ja näistäkin kolme oli vieraillut muualla kuin 

Ruotsissa. Ruotsinopettajien joukossa oli useita lyhytaikaisia opettajia, joilla ei ollut edes yliopisto-

opintoja. Suomalaisessa yhteiskoulussa opetti kahden lukuvuoden ajan 1920–1922 suomea ja 

ruotsia rehtori Tiililän vaimo, joka oli koulutukseltaan ylioppilas. Ruotsiin suuntautuneiden 

matkojen tarkemmista syistä ei ole tietoa, mutta kielen opiskelemiseksi opettajilla tuskin oli tarvetta 

Ruotsiin matkustaa. Sinne tehtiin matkoja osana opiskeluja ja myös työuran aikaisia opintomatkoja. 

Suomea opettaneista 28 opettajasta 8:lla oli kokemusta ulkomailta. Jos Ruotsin kohdalla 

kielenopiskelu tuntuu epäuskottavalta syyltä matkustamiseen, niin suomen osalta on varmaa, että 

syyt ovat jossain muualla. Tuskin suomen opiskelemiselle Suomea parempaa maata on.  

 

Muutamat suomen ja ruotsin opettajat olivat käyneet opintojensa aikana Saksassa. Nämä lienevät 

”tavallisia” opiskeluaikaisia tutkimusmatkoja. Muutamien matkat selittyvät sillä, että he opettivat 

lisäksi muuta kieltä, saksaa tai venäjää, ja olivat olleet kielitaitoaan harjaannuttamassa. Muutamien 

kohdalla työuran aikana ulkomailla käynti ei liittynyt suoraa tiettyyn opetusalaan. Filosofian 

kandidaatti Thyra Jansson opetti vuosina 1913–1920 ruotsia suomalaisessa yhteiskoulussa. Jansson 

oli tehnyt lukuisia matkoja Saksaan, Sveitsiin, Ranskaan ja Englantiin kieliä opiskellakseen. 

Tampereella hän kuitenkin opetti vain ruotsia.245 Tyttökoulun jatko-opistosta valmistunut Aina 

Markkola opetti Suomalaisessa yhteiskoulussa suomea, ruotsia, uskontoa ja historiaa vuosina 1896–

1951. Kesällä 1909 Markkola teki opinto- ja kuuntelumatkan Saksaan ja osallistui siellä yliopiston 

lomakursseihin. Sitä, mihin Markkola perehtyi matkallaan, ei mainita, mutta kansakoulunopettajien 

matkakertomuksista nähdään, että äidinkielen opettamiseen voi perehtyä ulkomailla, vaikka itse 

opetettava kieli on eri kuin Suomessa. 

 

Kaarlo Nieminen opetti suomea vuodesta 1922 lähtien reaalilyseossa toimien vuodesta 1927 koulun 

rehtorina. Rehtori Nieminen oli filosofian kandidaatin opintojensa aikana käynyt Saksassa ja teki 

toisen matkan Saksaan vuonna 1927. Ei liene sattumaa, että tämä ”pedagoginen opintomatka”, 

                                                 
245 Tampereen tyttölyseon nimikirja. 
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johon Nieminen sai valtion stipendin, tehtiin samana vuonna, kun hänestä tuli lyseon rehtori. 

Ulkomaisen opintomatkan on siis nähty lisäävän Niemisen kykyä toimia rehtorina. 

 

Yksi tyttölyseon stipendeistä annettiin suomenopettajalle. Filosofian kandidaatti Juho Kujola sai 

Unkarinmatkalleen 4700 markan stipendin. Selitys siihen, että suomea opettanut Kujola sai 

stipendin, oli se, että hän matkasi viikon kestäneeseen suomalais-ugrilaiseen kulttuurikokoukseen. 

Kujola oli aiemmin tutkinut suomalais-ugrilaisuutta Venäjällä. Hän oli käynyt maassa autonomian 

aikana kolmesti, vuosina 1907, 1910 ja 1911, joista kahdesti valtion stipendillä. Kujola matkasi 

Unkariin Baltian läpi ja kuvasi aluetta varsin tylsäksi. Unkari sen sijaan sai kehuja Kujolalta. 

Unkarin lisäksi Kujola näki myös läntistä Välimerta, jolla hän teki kiertomatkan virolaisten 

opettajien seurassa. Paluumatkallaan hän vietti Virossa vielä kolme viikkoa. Virossa pysähtymisen 

ja virolaisten seuraan hakeutumisen selitti se, että Kujola ounasteli ”joutuvansa” opettamaan viroa 

seuraavana vuonna koulussa. Virolaisten seura ja opiskelu Virossa olivat hyödyksi, sillä seuraavasta 

vuodesta lähtien hän opetti koulussa viron kieltä vapaaehtoisena aineena.246 

 

Oma lukunsa opettajissa ovat venäjän opettajat. Venäjä oli kolmas Suomessa käytetty kieli, mutta 

suomalaiset eivät siihen harjaantuneet äidinkielensä kautta, joten venäjää opiskeltiin usein 

Venäjällä. Suomalaisilla olikin paljon mahdollisuuksia päästä Venäjälle kieltä opiskelemaan, mutta 

venäjän opettajiksi ei ollut suurta halukkuutta kielen huonon maineen takia. Venäjän opettajat 

opettivat kieltä, joka varsinkin 1900-luvun alussa nähtiin Venäjän sortopolitiikan välineenä, vaikka 

venäjää osaavia virkamiehiä olisi tarvittu Suomen asioiden puolustamiseen hallinnossa. Venäjälle 

Suomesta olisi ollut oivat yhteydet, mutta toisaalta Venäjällä opiskelleita pidettiin usein jopa 

epäisänmaallisina opportunisteina.247 

 

Muutamat tamperelaisopettajat olivat syntyneet Pietarissa, mutta kukaan näistä ei opettanut venäjää. 

Filosofian kandidaatti Olga von Schoultz, joka opetti Ruotsalaisessa yhteiskoulussa venäjää koko 

1900-luvun alun itsenäistymiseen asti, oli upseerin lapsi ja kiertänyt Venäjää. Hän oli syntynyt 

Ukrainassa ja käynyt lukionsa Pietarissa, eli vähintäänkin viettänyt huomattavan osan lapsuudestaan 

siellä. Toinen yhtä pitkän venäjäntyön Tampereella tehnyt oli klassillisen lyseon Aleksanteri 

Lahdensuo. Maisteriksi opiskellut Lahdensuo oli käynyt Venäjällä suorittamassa kieliopintoja peräti 

neljä kertaa. Kolmas pitempiaikainen venäjänopettaja oli reaalilyseon Emil Boehm. Hänelläkin oli 

kaksi venäjänmatkaa takanaan ennen kandidaatiksi valmistumistaan. Hän oli mukana 

tutkimusmatkalla suomalaisugrilaisten kansojen pariin Venäjälle ja melko pian tämän matkan 

                                                 
246 TTL 1927–1928, 35; TTL 1928–1929, 48, 53–57; Ketola 2007, 229; TTL 1929–1930, 7. 
247 Ketola 2007, 91. 
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jälkeen hän siirtyi kolmeksi vuodeksi opiskelemaan Moskovaan.248 

 

Useimmilla muillakin lyhyempiä aikoja venäjänopettajina toimineilla oli takanaan yksi tai useampi 

matka Venäjällä. Kaikki eivät olleet suorittaneet opintoja tai tutkimusmatkaa, mutta Tampereen 

oppikouluissa oli vain yksi venäjänopettaja, jolla ei ole mitään siteitä Venäjään. Vilhelm Mathelin 

ei ollut matrikkelitietojen mukaan opiskellut Venäjällä, mutta Mathelinin oli koulutustaustaltaan 

kadetti, joten hän on varmasti päässyt tutustumaan kieleen armeijan kautta. Mathelin opetti venäjän 

lisäksi voimistelua ja samanlainen yhdistelmä oli Hjalmar Suckdorffilla, joka opetti neljän vuoden 

ajan Ruotsalaisessa yhteiskoulussa vuosina 1902–1906. Myös hän oli ollut armeijan palveluksessa 

ja palvellut Odessassa. Olivia Grunström, jonka opintotaustasta ei ole tietoa, opetti venäjää 

suomalaisessa yhteiskoulussa vakituisena opettajana ja tyttölyseossa tuntiopettajana. Hän oli ainoa 

11:stä vakinaisesti venäjää opettaneesta opettajasta Tampereella, jolla ei näiden tietojen mukaan 

ollut oleskellut koskaan Venäjällä. 

 

Vieraat kielet 

 

Vieraiden kielten opettajista saksan opettajien voisi olettaa olevan hyvin kokenutta väkeä 

opintomatkailujen suhteen, sillä kaikkien opettajien keskuudessa Saksa ja muut saksankieliset 

alueet olivat hyvin suosittuja opintomatkakohteita. Virassa tai vähintään useamman vuoden 

tuntiopettajana toimineita saksan opettajia Tampereen oppikouluissa oli yhteensä 21. Näistä 12:lla 

on tiedossa opintomatkoja Saksaan.  

 

Saksanopettajat olivat yhtä tuntiopettajana toiminutta kansakoulunopettajaa lukuun ottamatta 

koulutukseltaan filosofian tohtoreita, tyttökoulun jatkokoulun käyneitä tai jotain siltä väliltä.  

Jokaisen koulutustaustan opettajien joukossa oli sekä ulkomailla käyneitä, sekä niitä joiden 

käynneistä ei ollut mainintaa. Huomiota herättävää on se, että moni teki ulkomaanmatkan paitsi 

opiskellessaan, myös työuransa aikana. Kaikista matkoista ei ole matrikkelitiedoissa mainittu 

vuosia, mutta niistä joista on, kaikki ovat tehneet vähintään yhden matkan Saksaan myös työuransa 

aikana. Muutamien opettajien tiedoissa matkojen on eritoten mainittu suuntautuneen Keski-

Eurooppaan yliopistojen lomakursseille, ja näin asian laita voi monessa muussakin olla. Kesäiset 

lomakurssit olivat hyviä mahdollisuuksia kerrata kielitaitoa ja myös kouluylihallitus kannusti 

opettajia tähän, myönsihän se erityisesti tähän tarkoitukseen apurahojakin. 

 

                                                 
248 Ketola 2007, 229–231. 
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Yksi Tampereen tyttölyseon matkastipendeistä annettiin saksaa ja historiaa opettaneelle Tyyne 

Lassilalle. Lassila halusi opiskella saksaa yliopistollisilla kielikursseilla ja hän matkusti vuonna 

1926 – Ranskaan. Lassilan oli ollut tarkoitus opiskella jossain saksalaisessa yliopistossa, mutta 

Saksan markan korkean kurssin takia oleskelu Saksassa olisi kuitenkin ollut liian kallista, joten 

Lassila matkasi Strasbourgiin Ranskaan. Kaupunki oli ennen ensimmäistä maailmansotaa kuulunut 

Saksalle, joten se oli kaksikielinen ja Lassila opiskelikin Strasbourgin yliopiston lomakursseilla 

sekä saksaa että ranskaa. 2,5 sivua pitkässä Lassila kertoo maakunnasta ja kuvaa lyhyesti kursseja, 

joihin osallistui.  

 

Jos Lassila olisi matkustanut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Saksaan, hän tuskin olisi voinut 

ranskaa opiskella. Ranskan kieli ei ollut uusi tuttavuus Lassilalle, sillä oli ennen hän toiminut 

opettajana Kouvolassa ja opettanut siellä saksaa ja ranskaa. Tampereella hän oli ennen matkaa 

opettanut saksan lisäksi historiaa. Niinä vuosina, kun ranskaa oli aiemmin opetettu, opetus oli ollut 

tuntiopettajan vastuulla. Vuodesta 1929 lähtien ranska opetus vakiintui ja Tyyne Lassila toimi 

saksan ohella myös ranskan opettajana. Ennen tuota hän ei ollut kymmeneen vuoteen opettanut 

koulussa ranskaa, joten osin sattuman kautta järjestyneillä kieliopinnoilla on varmasti ollut suuri 

merkitys siihen, että hän sai ranskan opetustunnit.249 

 

Ranskan opettajien koulutustausta vaihteli saksan tavoin jatko-opistosta filosofian tohtorin 

oppiarvoon asti. Prosentuaalisesti ulkomailla käyneiden osuus oli korkea, sillä 12 opettajasta 9 oli 

käynyt ulkomailla. Näistä yhdeksästä tosin oli kaksi sellaista, jotka eivät olleet käyneet Ranskassa, 

joten ranskassa käyneitä opettajista oli reilut puolet, eli saman verran kuin saksanopettajissa. Kaksi 

muualla kuin Ranskassa käynyttä olivat opiskelleet toinen, saksanopettaja, Saksassa ja toinen, 

venäjänopettaja, Venäjällä. Myös Ranskan opettajien keskuudessa oli työuransa aikana ulkomailla 

käyneitä, mutta vähemmän kuin saksanopettajissa. Useimmat olivat käyneet Ranskassa vain 

opiskeluaikanaan. 

 

Ranskaa ja saksaa reaalilyseossa opetti vuosina 1917–1927 filosofian tohtori Eero Ilvonen. Sekä 

kandidaatin että tohtorin tutkintoa varten Ilvonen opiskeli Euroopassa, Heidelbergissa vuonna 1907 

ja Pariisissa vuoden 1908 sekä vuodet 1911–1913. Hän sai matkojaan varten useita apurahoja. 

Ennen jälkimmäistä Pariisin aikaansa Ilvonen teki lyhyemmän opintomatkan Belgiaan ja 

Englantiin. Kesällä 1922 Ilvonen oleskeli kouluylihallituksen myöntämällä 4000 markan matka-

apurahalla Saksassa kahden kuukauden ajan ja kuunteli uusien kielten opetusta Dresdenin ja 
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Leipzigin oppikouluissa.250 Matka oli oppikoulun opettajalle hieman epätavallinen, sillä kouluissa 

kuunteleminen oli tavallisempaa kansakoulunopettajille. 

 

Englannin opetus oli usein tuntiopettajien vastuulla Tampereen kouluissa. Tämän selittää se, että 

sen tuntimäärä oli niin vähäinen. Klassillisessa lyseossa englantia ei voinut opiskella lainkaan ja 

reaalilyseossakin vapaaehtoisesti vain 4 viikkotunnin verran koko oppikoulun aikana, kun saksaa 

oli 16 ja ranskaa 12 viikkotuntia.251 Reaalilyseossa ja ruotsalaisessa yhteiskoulussa englantia opetti 

vuoteen 1907 Johanna Granström, jolla ei tiettävästi ollut kokemusta ulkomailta. Tämän jälkeen 

molempien koulujen englanninopetuksesta vastasi vuoteen 1923 asti tuntiopettajana toiminut 

kansakoulunopettaja Kaarle Saarinen. Saarinen oli ruotsalaisen yhteiskoulun matrikkelin mukaan 

opiskellut kieltä ”omin päin”, mutta hänellä oli myös kokemusta ulkomaista, sillä hän kävi vuonna 

1911 Englannissa kansakoulun johtokunnan myöntämän apurahan avulla. 

 

Saarisen jälkeen englanninopettajaksi reaalilyseoon tuli myös saksaa opettanut maisteri Aino 

Piironen. Piironen oli jo aiemmin käynyt Saksassa opintomatkalla ja tultuaan Tampereelle hän 

suuntasi Englantiin jo seuraavana vuonna ja jatkoi opintomatkailua koko 1920-luvun. 

Suomalaisessa yhteiskoulussa englanninopetus aloitettiin vuonna 1913, kun englanti korvasi 

ranskan opetuksen. Tuolloin aiemmin voimistelun ja kaunokirjoituksen opettajana toiminut 

filosofian kandidaatti Thyra Malin vaihtoi voimistelunopetuksen englantiin.  

 

Alun perin voimistelunopettajaksi valmistunut Malin oli työnsä ohessa suorittanut filosofian 

kandidaatin tutkinnon ja tehnyt kolme matkaa Englantiin. Heti seuraavana vuonna opetuksen 

aloittamisesta hän kävi jälleen Englannissa ja jatkoi matkustelua 1920-luvulla. Matkoillaan Malin 

osallistui yliopistojen lomakursseihin, mutta sitä ei mainita, mitä alaa hän opiskeli. Yhteiskoulun 

rehtorin Kaarlo Tiililän päiväkirjoissa mainitaan kuitenkin yhteiskoulussa suomea ja ranskaa 

opettaneen Hilja Tiililän olleen vuonna 1910 Englannissa kesällä opintomatkalla ja osallistuneensa 

”puheharjoituksiin” yhdessä Thyra Malinin kanssa. Tuolloin Malin siis ainakin opiskeli englannin 

kieltä ja on luultavaa, että opiskelu muutenkin keskittyi englantiin. Ehkä Malin hankki itselleen 

pätevyyttä englantiin, kun tiesi koulun pian tarvitsevan sen opettajaa. Hilja Tiililä, vaikka ei 

englantia opettanutkaan, puolestaan käänsi ainakin yhden kirjan englannista suomeen.252 Kaiken 

kaikkiaan 7:stä englantia Tampereen kouluissa pitemmän aikaa opettaneista opettajista 5 oli käynyt 

Englannissa opintomatkalla, mikä on venäjän jälkeen korkein prosentuaalinen osuus opettajista. 

                                                 
250 Tampereen reaalilyseon nimikirja. 
251 Tämä vuonna 1914 uudistetun tuntijaon mukaan, RL 1914–1915, 5–6. Tuntijako liitteessä 3. 
252 Rehtorin 2005, 134, Tampereen suomalaisen yhteiskoulun arkisto, opettaja-matrikkeli. 
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Latina ja kreikka olivat kielet, joiden opettamiseen keskityttiin klassillisessa lyseossa. Niitä oli 

mahdollista lukea muissakin kouluissa ja kahdessa muussa koulussa niillä oli virassa oleva opettaja. 

Tampereen suomalaisessa yhteiskoulussa rehtori Tiililä opetti latinaa ja reaalilyseossa latinan ja 

kreikan opettajana toimi maisteri Kustaa Kalliovaara. Tiililä teki opettajauransa aikana kaksi 

ulkomaanmatkaa, mutta tutustui latinan opetukseen vain ohimennen. Kalliovaara kävi vuonna 1913 

maisteriopintojensa aikana Bonnissa. 

 

Tässä ansaitsee tulla käsitellyksi klassillisen lyseon rehtorin Kustaa Jaakkolan opintomatka 

vuodelta 1914, vaikka klassillista lyseota muuten ei käsitelläkään puutteellisten lähteiden takia. 

Kreikan ja latinan opettajana toiminut Jaakkola teki kesäloman aikana ”kasvatusopillisen 

ulkomaanmatkan” Saksaan, Sveitsiin ja Italiaan. Jaakkola tutustui matkallaan kouluihin Saksassa ja 

Sveitsissä. Italian osalta kyseessä enemmän kulttuuriin tutustumista, jota hän piti hyvin 

hyödyllisenä. Jaakkolan mukaan niin monen kuin mahdollista pitäisi käydä Roomassa 

kasvatusopillisella matkalla, sillä siellä muinaisuus tulee elävänä silmien eteen ja se opettaa ja 

tervehdyttää.253 

 

Jaakkolan matkan yksi teema liittyi suoraan hänen omaan opetusalaansa. Hän nimittäin halusi 

tutustua klassisten kielten, eli kreikan ja latinan, opetukseen Keski-Euroopassa ja tutustua siihen, 

miten äidinkieltä hyödynnettiin aineiden opetuksessa. Jaakkola tutustuikin kreikan ja latinan 

opetukseen monessa kaupungissa, mutta hän ehti seurata myös muiden kielten opetusta. 

Frankfurtissa Jaakkola halusi tutustua erityisesti ranskan opetukseen, koska oli siitä 

Kasvatusopillisesta aikakauskirjasta lukenut mielenkiintoisia. Jaakkolan mukaan Ranskan 

opetusmetodeista suomalaisissa kouluissa olisikin voitu ottaa mallia siihen, miten ruotsia meillä 

opetettiin toisena kielenä. Uusien kielten opetuksessa muutenkin Suomella olisi ollut opettelemista, 

sillä Saksassa opittiin paitsi ymmärtämään, myös puhumaan. 254 

 

Kahteen noina aikoina suomalaisessa koulussa käytyyn keskusteluun matkakertomuksessa myös 

otetaan kantaa, nimittäin kouluajan yhtenäisyyteen ja tyttöjen ja poikien yhteisopetukseen. Kuten 

todettua, Jaakkolan mielestä Suomessa olisi pitänyt siirtyä yhtenäiseen koulupäivään. Saksan 

kouluissa tytöt ja pojat opiskelivat useimmiten yhdessä, eikä tästä Jaakkolan mukaan seurannut 

ongelmia. Tähän asiaan hän ei kuitenkaan ottanut muuta kantaa. Eräs mahdollisesti Suomen 

maaseudulle sopiva koulumuoto, johon Jaakkola törmäsi, oli eräänlainen oppikoulun ja 

                                                 
253 TKL 1913–1914 Liite I, 43. 
254 TKL 1913–1914 Liite I, 3-5, 24 ja 34. 
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kasvatuslaitoksen sekoitus, jota nykykielellä kaiketi kutsuttaisiin sisäoppilaitokseksi. Muuten 

Jaakkolan matkakertomus muistutti paljon kansakouluopettajien matkakertomuksia. Hän muun 

muassa selitti tarkkaan muutamien opetustuntien kulkua saksalaisessa koulussa ja teki selkoa 

Sveitsin Luzernin koulujärjestelmästä.255 

 

Matemaattiset aineet 

 

Matematiikan opettajia oppikouluissa oli yhteensä 24, joista ulkomaista kokemusta oli 9:llä. 

Opettajat olivat tehneet yleensä yksi–kaksi matkaa joko opintojensa tai työuransa aikana.  

Yhdeksästä ulkomailla matkailleesta matematiikan opettajalla kahden matkailulla oli suoranaista 

vaikutusta koulunsa toimintaan. Opettajat olivat reaalilyseossa matematiikka opettanut maisteri Ivar 

Eurén ja samassa koulussa matematiikan ohella fysiikkaa ja kemiaa opettanut maisteri Juho 

Kahilus. 

 

Eurénista sanotaan Tampereen lyseon vuosikertomuksessa ilmestyneessä muistokirjoituksessa 

muun muassa, että hän oli nuorempana tehnyt pitkiäkin matkoja Keski-Eurooppaan ja 

viimeisimpinä vuosinaan vietti kesänsä useimmiten Ranskassa. Eurén ihaili ranskalaista 

kirjallisuutta ja oli saavuttanut ranskankielessä huomattavan taidon.256  

 

Muutamien opettajien kohdalla puhutaan matrikkeleissa luonnonopin opettamisesta, vaikka moista 

ainetta ei enää kouluissa tunnettu. Esimerkiksi Juho Kahilus opetti matrikkelin mukaan 

matematiikka ja luonnonoppia, vaikka todellisuudessa matematiikan ohella Kahilus opetti fysiikkaa 

ja kemiaa. Suomalaisessa yhteiskoulussa opetti ensimmäisellä vuosikymmenellä kandidaatti Heikel 

Heikinheimo. Matrikkelin mukaan hän opetti matematiikkaa ja luonnonoppia, todellisuudessa 

matematiikkaa ja fysiikkaa.257 Kemia ei vielä tuolloin ollut yhteiskoulun opetusohjelmassa. 

Käsittelen seuraavassa yhdessä kaikkia matrikkeleiden mukaan fysiikkaa, kemiaa tai luonnonoppia 

opettaneita. 

 

Fysiikan ja kemian opettajista noin puolet, kuusi kolmestatoista, oli käynyt ulkomailla. 

Matematiikan opettajien tavoin258 fysiikan ja kemian opettajat olivat tehneet matkoja sekä 

opintojensa että työuransa aikana. Yksi ulkomaanmatkaajista oli reaalilyseon matematiikan ja 

luonnonopin opettaja maisteri Juho Kahilus. Ennen Tampereelle tuloaan Kahilus oli toiminut 

                                                 
255 TKL 1913–1914 Liite I, 10, 19 ja 23-24. 
256 TRL 1917–1918, 11–12. 
257 TRL 1913–1914, 11 ja TSYK 1906–1908, 22. 
258 Moni fysiikan ja kemian opettaja opettikin matematiikkaa myös. 
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opettajana Oulun lyseossa ja Oulun klassillisessa lyseossa. Tuona aikana hän oli käynyt kahdesti 

Keski-Euroopassa, vuonna 1909 Saksassa ja Sveitsissä tutustumassa matematiikan, kemian ja 

fysiikan opetukseen ja vuonna 1913 Saksassa suorittaen muun muassa käsityöopettajan opintoja 

Leipzigin opettajaseminaarissa.259  

 

Vuoden 1909 matkansa jälkeen Kahilus kirjoitti kemian alkeiden oppikirjan. Kirjansa johdannossa 

Kahilus sanoo kirjoittaneensa sen uuden, odotettavissa olevan opetussuunnitelman tarpeiden 

täyttämiseksi. Hän myös sanoo oppikirjan perustuvan niihin havaintoihin, joita hän luonnonopin 

opetuksen alalla teki edellisen kesän stipendimatkallaan Giessessä, Karlsruhessa ja Frankfurt am 

Mainissa. Kirjassaan hän on käyttänyt lähteinä muutamia suomenkielisiä kemian kirjoja ja lukuisia 

saksankielisiä. Johdannossa Kahilus myös tekee selkoa Saksan opetusmetodeista, koska näkee 

senkin tärkeäksi.260 Kirjan sisältö on siis lähes kokonaan Saksasta opittua.  

 

Oppikirjoja oli tietenkin mahdollista tehdä myös ilman laajaa ulkomaista kokemustakin. 

Reaalilyseon rehtori, filosofian tohtori Hugo Magnus Relander julkaisi vuonna 1904 fysiikan 

oppikirjan. Matrikkelitiedoista ilmenee, että Relander kävi pedagogisella opintomatkalla 

tohtoriopintojensa aikaan vuonna 1898. Matkan kohteesta tai tarkoituksesta ei ole tietoa, mutta 

matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa opettamaan päätyneen Relanderin väitöskirja käsittelee 

matematiikka, joten ulkomaanopinnotkin lienevät koskeneen pääasiallisesti sitä. Fysiikan kirjan 

lähteinä Relander mainitsee käyttäneensä suomalaisia ja saksalaisia teoksia.261 

 

Opetuksellisilta vaikutuksiltaan yksittäisistä tamperelaisen oppikoulunopettajan tekemänä matkana 

Kahiluksen vuoden 1913 matka lienee merkittävin. Kahilus aloitti opettamisen Tampereella vuonna 

1913 ja sitä ennen kävi Keski-Euroopassa ja suoritti Leipzigin opettajaseminaarissa 

käsityönopettajan tutkinnon. Jo ensimmäisenä vuonna Kahilus kirjoitti reaalilyseon 

vuosikertomukseen Saksan kokemuksistaan. Saksan kansakouluissa Kahilus oli nähnyt, että 

pienissäkin tiloissa voidaan opettaa erilaisia kokeita tehden laboratoriomaisesti. Kahilus oli itse 

päätynyt tekemään kemiallisia kokeita, koska ne ovat halvempia ja nopeampia tehdä kuin 

fysiikkaan liittyvät kokeet. Laboratorio-opetuksen ryhmäkoon hän oli rajannut Saksan esikuvan 

mukaan 15 hengeksi, koska suurempaa joukkoa yksi opettaja ei voinut johtaa. Laboratorio-

opetuksen kokeilemista merkittävämpi uudistus liittyi kuitenkin Kahiluksen opintoihin 

                                                 
259 Tampereen reaalilyseon nimikirja. 
260 Kahilus 1910, J. Kahilus, Kemian alkeet, Oulu 1910. 
261 Relander 1904, Fysiikan oppikirja oppikoulujen ylempiä luokkia varten, H.M.J. Relander, WSOY, Porvoo 1904, 

IV. 
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Leipzigissä.262  

 

Seuraavan vuoden vuosikertomuksessa rehtori Yrjö-Koskinen nimittäin puoltaa vahvasti 

vapaaehtoisen käsityön opettamista reaalilyseossakin. Yrjö-Koskinen oli lähestynyt asiassa 

kaupunginvaltuustoa, jotta tämä tarjoaisi mahdollisuuden käsitöiden opettamiseen. Perusteena 

käsitöiden opettamiselle oppikoulussa hän käyttää Saksaa ja siellä yleistynyttä ja hyväksi havaittua 

työkoulu-mallia. Saksalaiset työkoulut herättivät innostusta Suomessa 1910-luvulla, mutta innostus 

keskittyi kansakoulupiireihin, eikä niissäkään tehty mitään suuria uudistuksia valtakunnallisesti. 

Yrjö-Koskinen kuitenkin uskoi työkouluaatteeseen ja sen toimivuuteen, sillä reaalilyseossa oli 

omasta takaa aiheeseen perehtynyt opettaja, eli Kahilus. Seuraavana vuonna ammattikoulu saikin 

luovuttaa tiloja reaalilyseon ja Kahiluksen käytettäväksi käsityönopetukseen ja tästä lähtien 

käyttöoikeus uusittiin vuosittain. Kahilus – matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja – toi siis 

Leipzigistä käsityönopetuksen Tampereen reaalilyseoon.263 

 

Voimistelu, laulu ja piirustus 

 

1800-luvulla päteväksi oppikoulun voimistelunopettajaksi opiskelu vaati käymistä ulkomailla. 

Varsinkin miesopettajien koulutus oli huonossa jamassa Suomessa. Vuonna 1882 annettiin 

ensimmäinen asetus voimistelunopettajien koulutuksesta Aleksanterin yliopistossa ja opetuksen 

järjestämisestä oppikouluissa. Asetusta tarkennettiin vuonna 1894. Opettajien oli suoritettava 

kasvatusopillinen tutkinto ja käytännön koe normaalilyseossa, kuten muiden oppikoulunopettajien. 

Asetusten myötä alkoi olla saatavilla myös muodollisesti päteviä voimistelunopettajia, joten heille 

alettiin antaa virkoja. Voimistelunopettajat olivat taitoaineiden opettajista ensimmäiset, joille 

määrättiin ehdot muodollisen pätevyyden täyttämisestä.264 

  

Ulkomaiset vaikutteet kilpailivat keskenään voimistelunopetuksen sisällön määrityksessä. 

Vastakkain olivat ruotsalainen ja saksalainen järjestelmä. Kilpailu oli alkanut 1860-luvulla. 

Voimistelunopetuksessa uskottiin nimenomaan järjestelmiin, isoihin kokonaisuuksiin. 1880-luvulla 

myös englantilainen, urheilullisempi ja kilpailullisempi, järjestelmä alkoi saada suosiota. Tyttöjen 

voimistelussa Ruotsin malli vei 1800-luvun lopulla voiton, poikien voimistelussa selvää suosikkia 

ei ollut.265 

                                                 
262 TRL 1913–1914. 
263 Syväoja 2004 59–60;RLVK 1914–1915, 9–10;  RLVK 1915–1916, 8–9. 
264 Wuolio 1993, Wuolio Eija-Leena ja Jääskeläinen Leena, Kyykkyyn – ylös! 150 vuotta koululiikuntaa, 

Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 136, Helsinki 1993, 61–63. 
265 Wuolio 1993, 55 ja 64–67. 



 

 87 

 

Tampereen oppikouluissa toimi 1900-luvun alussa lukuisia voimistelunopettajia, joista moni 

työskenteli vain lukukauden ajan tai jopa lyhyemmän ajan. Yksi opettaja saattoi myös opettaa 

useammassa koulussa samanaikaisesti. Pitempään kuin yhden lukukauden samassa koulussa 

opettaneita oli neljässä käsittelemässäni lyseossa yhteensä 17. 

 

Kokemuksia ulkomailta oli yhteensä kymmenellä opettajalla. Näistä neljä oli suorittanut 

Tukholmassa voimistelunopettajan opintoja. Tukholmassa opiskelleet olivat kaikki naisia ja 

aloittaneet opettajan uransa 1800-luvun lopulla tai aivan 1900-luvun alussa. Ruotsin ja Tukholman 

vahva asema suomalaisessa tyttövoimistelussa näkyi myös Tampereen kouluissa. Tukholmassa 

käynti ei kuitenkaan ollut ainoa väylä naisvoimisteluopettajaksi, sillä matrikkeleissa on useampia 

pitkän opettajauran vuosisadan alussa tehneitä naisia, jotka eivät tietojen mukaan olleet käyneet 

ulkomailla266.  

 

Anni Strang oli suorittanut voimisteluopiston ja opetti voimistelua Tampereen suomalaisessa 

yhteiskoulussa vuosina 1904–1944. Strangin opintomatkoista ennen opettajaksi ryhtymistä ei ole 

tietoa, mutta hän teki opettajauransa aikana lukuisia matkoja. Hän otti osaa vuonna 1909 

Tukholmassa järjestettyihin voimisteluopettajille tarkoitettuun voimistelun jatkokurssiin samoin 

kuin Odensessa Tanskassa vuonna 1911 pidettyyn kansainväliseen kongressiin ruumiillisen 

kasvatuksen edistämiseksi. Hän teki opintomatkan Tukholman olympialaisiin 1912 ja ”Göteborgin 

kisojen voimistelujuhlaan” ja otti osaa Pohjoismaiden fyysillisen kasvatuksen kongressiin 

kesäkuussa 1923. Strang suoritti kolmiviikkoiseen voimistelukurssiin Norjassa heinäkuussa 1927 ja 

Tukholman lähistöllä Sigtunassa 1929. Strang jatkoi 30-luvulla kurssien käyntiä Pohjolassa.267 

 

Muilla opetusaloilla suosittuun Saksaan matkustamisesta on voimistelunopettajien kohdalla 

merkintöjä vasta 1920-luvulla, jolloin siellä kävikin useampia opettajia. Saksan näkymättömyys 

kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä on poikkeuksellista. Englannissakin kävi muutama 

voimistelunopettaja, mutta ainakin suomalaisessa yhteiskoulussa opettaneen Thyra Malinin 

kohdalla matkat eivät välttämättä ole liittyneet voimistelunopetukseen kertaakaan. Voimistelun 

opettajana aloittanut Malin vaihtoi voimistelun opettamisen englannin opettamiseen vuonna 1913, 

joten ei voida päätellä, mihin hänen matkansa liittyivät. 

 

                                                 
266 Joskin tässäkin tapauksessa huomattavaa on se, että matrikkelien tiedot ovat puutteelliset. Esimerkiksi Anni 

Strangin matkoista ei mainita matrikkelissa mitään, vaan kaikki tieto on saatu nimikirjasta. 
267 Tampereen tyttölyseon nimikirja. 
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Kahden tamperelaisopettajan kohdalla ulkomaanmatkoja tehtiin aivan poikkeuksellisesta syystä, 

sillä reaalilyseon Johan Nordin oli maamme edustajana olympialaisissa vuonna 1912 ja urheilu-

uransa jälkeen suomalaisessa yhteiskoulussa opettanut Hugo Lahtinen vuosina 1920 ja 1924. 

Molemmat olympiaedustajat tekivät myös muita opintomatkoja ja Lahtinen opiskeli erityisesti 

urheilukenttien rakentamista Pohjoismaissa vuonna 1928. 

 

Vuodesta 1918 lähtien saattoi kuvaamataidon opettajan tutkinnon suorittaa 

Taideteollisuuskeskuskoulussa. Laulunopettajien valmistus alkoi vuonna 1921 Helsingin 

konservatoriossa, joskin siellä oli koulutusta aiheeseen annettu jo aiemmin.268 Pienestä 

tuntimäärästä huolimatta laulua opetti yleensä erikoisopettaja, eikä muun aineen opettaja 

päätoimensa ohessa. Opettajien yleisin koulutustausta oli Helsingin musiikkopisto, mutta opettipa 

laulua muutamat kansakoulunopettajatkin. Viidellä opettajalla löytyy maininta ulkomaisesta 

opintomatkailusta, kun yhteensä tilastointiperusteet täyttäviä musiikinopettajia oli yhteensä 17. 

 

Piirustuksen opettajista kolme opettajaa oli käynyt ulkomailla opintojensa tai työuransa aikana. 

Yhteensä opettajia oli 13. Opettajien koulutustausta oli useimmiten joko Ateneumissa tai 

tyttökoulujen jatko-opistossa. Tyttölyseossa opetti vuosina 1910–1922 piirustusta Martta Helminen, 

joka oli saanut oppinsa Suomen taideyhdistyksen piirtokoulusta. Opettajauransa aikana hän oli 

varsin paljon virkavapaalla. Ensimmäinen maininta on lukuvuodelta 1913–1914, jolloin hän 

harjoitti opintoja Pariisissa. Vuosina 1919–1924 hän oli joka lukuvuodesta vähintään osan 

ulkomailla. Lukuvuoden 1920–1921 hän oli koko vuoden kestäneellä opintomatkalla Pariisissa. 

Muiden virkavapaiden tarkoituksista ei ole tietoa, mutta koska hän ei ollut sotavuosina 

virkavapaalla, voidaan olettaa, että Helminen vietti ainakin osan muistakin virkavapaista 

ulkomailla. Sotavuosina ulkomaanmatkailuhan oli mahdotonta, eikä ulkomaille halunneelle 

opettajalle ollut mitään syytä pitää virkavapaata.269 

 

Matrikkelitiedoissa Helmisen sanotaan opiskelleen Münchenissä, Pariisissa ja Italiassa. Vuonna 

1924 vuosikertomuksessa sanotaan, että Martta Helminen erosi usean vuoden harkinnan jälkeen 

voidakseen omistautua ”taiteellisille harrastuksilleen”. Helmisen taiteellinen ura kattaa ainakin 

1920- ja 1930-luvut.270 Varsinkin Italia oli opettajalle epätyypillinen opintomatkakohde, mutta 

taiteilijalle järkevä valinta. Ulkomailla opiskelu varmasti lisäsi Helmisen kykyjä myös piirustuksen 

opettajana, mutta 1920-luvulta lähtien hän oli suuremman osan ajasta virkavapaalla kuin virassa, 

                                                 
268 Nurmi 1979, 197. 
269 TTL 1913–1914, 6; 1919–1920, 7; 1920–1921, 6; 1921–1922, 3; 1922–1923, 8; Suomen kuvataiteilijat – 

verkkomatrikkeli: Helminen, Martta Helena, luettu 17.4.2008. 
270 TTL 1923–1924, 4. 
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joten selvästikin hän on opintomatkoillaan hankkinut pääomaa taiteelliselle uralleen sen sijaan, että 

olisi kehittänyt itseään opettajana. 

 

Uskonto, historia, maantieto ja filosofia 

 

Uskonnon, historian ja maantiedon opettajista jokaisesta noin puolet kävi opiskelujensa tai 

työuransa aikana ulkomailla. Filosofian kohdalla suhde on jopa suurempi, kolme neljästä, mutta 

opettajien pieni kokonaismäärä selittää suhteen suuruuden. Uskonnonopettajien joukosta löytyy 

Tampereen oppikoulujen eksoottisin matkakohde. Suomalaisessa yhteiskoulussa uskontoa opetti 

tyttökoulun jatko-opistosta valmistunut Lydia Kivivaara. Hän teki useita ulkomaanmatkoja, joilla 

hän oli tutustunut muun muassa lähetyskoulujen toimintaan eri puolilla Eurooppaa. Yhden matkan 

hän oli tehnyt tutustuakseen varsinaiseen lähetystyöhön Lounais-Afrikassa. Matkojen vuosia ei 

mainita. 

 

Uskonnonopettajista valtaosa teki ulkomaanmatkansa opiskeluaikana ja huomionarvoista on se, että 

reaalilyseon kaikki neljä vakinaista uskonnonopettajaa olivat käyneet opintojensa aikana Saksassa. 

Tätä selittää osaltaan se, että neljästä opettajasta peräti kolme olivat teologian tohtoreista, eli hyvin 

korkeasti koulutettuja. Kaksi kolmesta opettajasta opiskeli tohtoriksi töidensä ohessa ja siirtyikin 

melko pian tohtoriksi valmistumisen jälkeen muihin toimiin. Lauri Kaila sen sijaan siirtyi 

Tampereelle opettajaksi tohtoriksi valmistuttuaan vuonna 1907 ja opetti vuoteen 1921 uskontoa, 

kunnes siirtyi opettajaksi Helsinkiin. Filosofian kandidaatti Lars Hugo Sandelin, joka opetti 

uskontoa reaalilyseossa 1920-luvulla, oli käynyt Kasvatusopillisen matka-rahan saatuaan tutkimassa 

uskonnonopetusta ja jumaluusoppia Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa 6 kuukauden ajan vuonna 

1904. Matka lienee ollut "kansakoulunopettajamainen" kuuntelumatka eri oppilaitoksiin.271 

 

Uskonnonopettaja Maunu kirjoitti reaalilyseon vuosikertomukseen vuonna 1893 

uskonnonopetuksen järjestämisestä. Kirjoitus sisälsi runsaasti viitteitä tuoreeseen ruotsalaiseen ja 

saksalaiseen kirjallisuuteen ja Saksan oloihin muutoinkin. Maunu oli käynyt Saksassa vuonna 1884 

opintojensa aikana ja kävi uudestaan työskennellessään Tampereella opettajana vuonna 1903.272 

Luonnontieteiden opettaja Hjalmar Schulman kävi 1800-luvun lopulla lukuisia kertoja Saksan 

Jenassa. Vuoden 1896 vuosikertomuksen liitteessä hän kirjoittaa oppilaiden kasvikokoelmien 

tärkeyttä korostavan kirjoituksen, jossa hän selostaa sitä, miten Saksassa asian suhteen toimitaan. 

Hän viittaa tekstissään myös erään englantilaisen tutkijan mielipiteisiin ja siihen, miten 

                                                 
271 Tampereen reaalilyseon nimikirja. 
272 TRL 1892–1893. 
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”sivistysmaiden yliopistoissa” laaditan oppikirjoja nuorisolle aiheesta.273 

 

Filosofian opettajia ei matrikkeleissa mainita kuin neljä. Filosofiaa, tai ”filosofian alkeita”, oli 

opetussuunnitelmissa niin vähän tunteja, että niillä yksin ei opettaja elänyt. Opetus olikin 

enimmäkseen tuntiopettajien vastuulla. Neljästä filosofiaa opettaneista kaikilla oli yksi tai useampi 

muu aine opetettavanaan. Kolme neljästä opetti uskontoa. Samoin kolme neljästä oli käynyt 

ulkomailla, Pohjoismaissa tai Saksassa.  

 

Historian opettajien matkat olivat ”tavallisia” oppikoulunopettajien matkoja. Matkoja tehtiin 

osittain opiskeluaikana ja osittain töiden ohessa. Matkakohteet olivat enimmäkseen perinteiset 

Ruotsi ja Saksa. Poikkeuksen tekee tyttölyseossa historiaa opettanut Siiri Loimaranta, joka oli 

valmistunut tyttökoulun jatko-opistosta, mutta opiskellut Englannin ohella myös Yhdysvalloissa ja 

Kanadassa, jotka olivat varsin harvinaisia opintopaikkoja tamperelaisille.  

 

Saksasta oli suomalaisessa maantiedonopetuksessa otettu perinteisesti mallia. Kotiseutuoppi274 oli 

suomalaisen maantiedon opetuksen perusta jo kansakoulun alkuajoilta lähtien. Sen mukaan 

maantiedon opetus aloitettiin kansakoulussa lähiympäristöstä. Maantiedon opetuksessa tilanne oli 

kuitenkin riitainen 1900-luvun alussa, ja oikeastaan kaikesta muusta paitsi siitä, mistä opetus 

aloitetaan, oli erimielisyyksiä. Erimielisyydet koskivat muun muassa etenemisjärjestystä kouluissa 

ja sitä, kuinka monimutkaisia metodeja oppikoululaiset ymmärsivät.275 Tampereen oppikoulujen 

maantiedon opettajien opintomatka suuntautuivat pääsääntöisesti perinteisiin kohteisiin, joko 

Ruotsiin tai Saksaan. 

 

Ensimmäisenä tyttölyseon stipendillä matkaan päässyt oli luonnonhistoriaa ja maantietoa opettanut 

Eva Borg. Hän matkusti kesällä 1922 Pohjois-Saksaan tutustumaan Itä- ja Pohjanmeren rantamien 

kasvi- ja eläinmaailmaan. Matkakertomus kuvaa Borgin ajanviettoa eri saarilla. Hän toteaa matkan 

olleen hyödyllinen ja virkistä.276 Matkakertomusta lukiessa virkistävyys jääkin päällimmäiseksi 

mieleen. Myös kaikki muut maantiedon opettajien opintomatkat, joista on vuosi tiedossa, tehtiin 

opetusuran aikana. Useimmat opettajista olivat opiskelleet tutkinnon yliopistossa, joukossa oli 

filosofian tohtorikin. Ainakaan matrikkelitiedoissa ei ollut mainintaa opiskelusta ulkomailla. 

Kuitenkin työuran aikana ulkomailla käytiin niin, että yli puolella oli ulkomainen matka tehtynä 

vuoteen 1930 mennessä. 

                                                 
273 TRL 1895–1896. 
274 Saks. Heimatkunde. 
275 Rikkinen 1989, Hannele Rikkinen, Maantiede koulussa, yliopistopaino, Helsinki 1989, 26–28. 
276 TTL 1922–1923, 43–45. 
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Kesällä 1924 maantietoa ja luonnonhistoriaa opettanut Emil Numminen matkasi 4500 markan 

matka-apurahan tuella Baltian läpi Keski-Eurooppaan, sieltä Italiaan ja Ranskan kautta takaisin. 

Numminen matkasi opintoretkeilyseura Studion järjestämällä matkalla ja matka kesti puolitoista 

kuukautta. Matka ei lyhyen kestonsa ja monen kohteensa mukaan mahdollistanut perusteellisempaa 

tutustumista asioihin, vaan sen paras anti Nummisen mukaan oli havaintomatkana vaihtelevissa 

eurooppalaisissa maisemissa. Matkakertomus on viisisivuinen ylimalkainen kuvaus nähdyistä 

paikoista. Baltia ja Puola häviävät kirjoittajan mukaan – ehkä Varsovaa lukuun ottamatta – 

kulttuurillisesti Suomelle. Wien sen sijaan oli matkaajan mieleen, samoin Italia, joiden käsittelyä 

matkakertomuksen tila ”ei sallinut”.277 

 

5.3. Koulun ja henkilökohtaisen osaamisen puolesta 

 

Oppikoulujen opettajien opiskeluaikoina tekemät matkat olivat jo 1900-luvun alussa tavallisia. Osa 

Tampereen oppikoulujen opettajista suoritti opintoja myös opettajauransa aikana ja matkailivat sen 

johdosta. Opintomatkat ulkomaille kuuluivat yliopisto-opiskelijan elämään ja osaltaan kasvattivat 

opettajan pätevyyttä opettajana. Niiden motivaatio johti juurensa opintoihin, tutkinnon 

suorittamiseen. 

 

Opiskelujen jälkeen työuran aikana Tampereella tai ennen Tampereelle muuttoa tehdyt matkat 

voidaan sen sijaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään päätavoitteensa kannalta. Nämä tavoitteet 

olivat uuteen opetusalaan tai johonkin kouluun liittymättömään toimeen pätevyyden saaminen, 

opettajan silloiseen toimeen tai kouluun yleisemmin liittyvä tiedonsaanti ja työhön liittymätön 

virkistäytyminen. Eli siis – edelleenkin karkeasti, jopa kärjistäen sanotusti – oli omaan itseensä 

liittyviä opintomatkoja, kouluun liittyviä opintomatkoja ja lomamatkoja.  

 

Kaikki ulkomaanmatkailu tietysti osaltaan lisäsi opettajan omia tietoja ja taitoja, vähintään 

kielitaitoa ja tietoa Suomea ympäröivästä maailmasta. Samalla ne paransivat ainakin vähän hänen 

antamaa opetusta eli lisäsi hänen osaamistaan silloisessa työssään. Yhtälailla kaikki matkat 

virkistivät tavalla tai toisella. Kaikkia matkoja ei voikaan ollenkaan luokitella – etenkin niistä 

olevan vähäisen tiedon varassa – tietynlaiseksi, mutta matkoja tarkastelemalla on kuitenkin 

mahdollista havaita, että osassa matkoissa oman uudenlaisen tietotaidon kasvattaminen oli selkeästi 

suurin motiivi. 

                                                 
277 TTL 1923–1924, 34; TTL 1924–1925, 45–48. 
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Tyttölyseossa piirustusta opettanut Martta Helminen lienee paras esimerkki täysin 

henkilökohtaisista syistä tehdyistä matkoista. Virkavapaudet, Pariisissa oleilu ja siellä kuvataiteen 

opiskelu ja harjoittaminen on varmastikin juontanut juurensa haaveeseen taiteilijan urasta 

piirustuksen opettajana kehittymisen sijaan. Helmisen haave toteutuikin ja useiden matkojen ja 

varsin pitkien virkavapauksien jälkeen hän saattoi antautua haluamalleen taiteilijanuralle. 

 

Ulkomailla käymällä oli mahdollista edistää myös uudenlaista uraa omassa koulussaan. Thyra 

Malin on paras esimerkki tästä ja Tyyne Lassila myös hyvä, vaikka hänen kohdallaan ranskan 

kielen opiskelu tuskin oli suunniteltua, vaan sattumallakin oli oma osuutensa. Thyra Malinin 

Englantiin suuntautuneet opintomatkat näyttävät olevan selvästi uuteen opettajauraan liittyviä. Hän 

opiskeli samaan aikaan, joten matkat voitaisiin nähdä ”tavallisiksi” kandidaatin tutkintoon 

liittyviksi matkoiksi, mutta matkat voidaan nähdä uuden opettajapätevyyden hankkimiseksi, sillä 

ilman kandidaatin tutkintoa Malinista ei olisi voinut tulla pätevää englanninopettajaa. Thyra Malin 

vaihtoi kandidaatiksi valmistumisensa jälkeen voimistelun opettamisen englannin opettamiseen ja 

jatkoi matkailua Englantiin, nyt lomakursseille kieltä opiskelemaan. Valitettavasti 

yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miksi Malin päätyi opiskelemaan kandidaatiksi ja vaihtamaan 

opetusalaansa, ei ole. Se kuitenkin on selvää, että lukuisilla Englannin matkoilla oli uranvaihtoa 

edistäviä vaikutuksia ja ilman niitä Malin tuskin olisi voinut alkaa opettaa englantia. 

 

Tyyne Lassila on vastaavanlainen esimerkki. Hänellä oli sattuma siinä mielessä puolellaan, että 

saksaa opettanut Lassila oli alun perin aikonut matkustaa tyttölyseon apurahan turvin Saksaan 

kielikurssille, mutta ei epäedullisen valuuttakurssin takia voinut tehdä sitä ja päätyi Ranskaan. 

Siellä hänen oli mahdollista verestää myös ranskan taitojaan. Aiemminhan hän oli kieltä opettanut 

Kouvolassa, mutta useamman vuoden opetustauko olisi varmasti vaikeuttanut opetuksen 

uudelleenaloittamista. Nyt kesäkurssien jälkeen ranska oli tuoreemmassa muistissa ja tyttölyseon 

ranskan opetuksen vakiintuessa ranskanopettajan virka annettiin Lassilalle. 

 

Reaalilyseon matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan Kahiluksen matkat ovat vaikeammin 

määriteltävissä. Kahilus teki Oulussa opettaessaan kaksi matkaa Keski-Eurooppaan ja pian 

jälkimmäisen matkan jälkeen aloitti opettamisen Tampereella. Tiedossa ei ole se, kuinka paljon 

ulkomainen kokemus edisti Kahiluksen työnsaantia tai oliko etelämmäs muuttaminen Kahiluksen 

tavoitteena hänen matkatessaan ulkomaille. Se kuitenkin tiedetään, että Tampereen reaalilyseo sai 

Kahiluksessa osaavan opettajan, jolla oli tietoa fysiikan ja kemian opetuksesta Keski-Euroopasta ja 

joka noita tietojaan hyödynsi Tampereella. Fysiikka ja kemia olivat varsin nuoria opetusaloja 
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Suomen oppikouluissa ja niitä tuntevan opettajan saaminen oli hyväksi koululle. Kahilus omassa 

oppikirjassaan ja vuosikertomuskirjoituksissaan painotti Saksan edistyksellisyyttä ja hyvää mallia 

fysiikan ja kemian alalla, joten varmasti hän parhaansa mukaan sovelsi ulkomailla oppimaansa 

opetuksessaan kokeilemalla muun muassa laboratoriotyöskentelyä saksalaiseen tapaan. 

Reaalilyseossa oli siis saatavilla varsin "saksalaista" opetusta alalta. 

 

Huomattavaa on myös Kahiluksen Leipzigissä suorittama käsityönopettajakurssi. Siirryttyään 

Tampereelle hän pääsi opettamaan matemaattisten aineiden ohella myös käsitöitä, sillä lyseon 

rehtori Yrjö-Koskinen tuki käsitöiden opettamista voimakkaasti. Ei ole tiedossa, kenen idea 

käsitöidenopettaminen Tampereen reaalilyseossa oli. Yrjö-Koskinen esitti ajatuksen ensimmäisen 

kerran siinä vaiheessa, kun Kahilus oli jo koulun opettajana, eli on mahdollista, että Kahilus on 

vakuuttanut rehtorinsa. On myös mahdollista, että Yrjö-Koskinen oli kiinnostunut käsitöistä jo 

ennen Kahiluksen tuloa kouluun ja jos näin oli, se varmasti oli yksi syy Kahiluksen palkkaamiseen.  

 

Kahiluksen esimerkki osoittaa, että oppikoulunopettajan oli mahdollista uudistaa oppikoulun 

opetusta laajemminkin ulkomailla nähdyn perusteella. Kahilus toi mukanaan Saksasta, paitsi 

laboratorio-opetustyylin, myös oppikouluille epätavallisen käsityöopetuksen. Oppikoulujen opetus 

oli paljon tarkemmin säädeltyä kuin kansakoulun, joten uudistusten oli luonnollisesti oltava 

pienempiä. Esimerkki toisesta uudistuksesta, johon haettiin apua ulkomailta, on tyttölyseon viron 

kielen opetus. Opettaja Juho Kujola matkasi lyseolta saamallaan apurahalla suomalais-ugrilaiseen 

kokoukseen Unkariin ja opiskeli matkallaan myös Viron kieltä, koska tiedossa oli, että hän joutuisi 

kieltä seuraavana vuonna opettamaan. Suomen opettajankin ulkomaanmatka saattoi siis olla hyvin 

hyödyllinen koululle ja opettajalle itselleen. Koulu sai osaavan opettajan viron kieleen ja opettaja 

lisää ammattitaitoa ja opetustunteja. 

 

Klassillisen lyseon rehtorin Jaakkolan matka todistaa, että oppikoulunopettaja saattoi ulkomailta 

ottaa mallia moneen muuhunkin asiaan kuin omaan opetusalaansa, joka Jaakkolan tapauksessa oli 

klassiset kielet. Jaakkola tutustui matkallaan oman opetusalansa opetuksen lisäksi myös muuhun 

kieltenopetukseen ja muutaman opetuksen järjestämiseen liittyneeseen yksityiskohtaan, joista noina 

aikoina Suomessa keskusteltiin. Ei ole yllättävää, että laajemminkin ulkomaisiin kouluihin 

tutustunut opettaja toimi rehtorina, mutta ei moisten havaintojen tekeminen vaatinut rehtorin virkaa, 

vaan pelkästään kiinnostusta ulkomaiseen kouluun. Rehtori Tiililän matkakertomuksista näemme 

myös, että rehtori saattoi matkustaa ulkomaille välittämättä tutustua ulkomaiden koululaitokseen 

juuri mitenkään. Eivät Tiililänkään matkat hukkaan menneet, sillä mies verkostoitui matkoillaan, 

kun hän sai uusia ulkomaisia tuttavia. 
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Suomalaisen yhteiskoulun rehtorin Kaarlo Tiililän matkakertomuksesta näemme, että opettajat 

matkasivat ulkomaille myös yksinkertaisesti virkistäytymään nykyisenkaltaisessa turismi-mielessä. 

Kaarlo Tiililä teki kolme ulkomaanmatkaa, joista viimeinen pitkä matka Keski-Eurooppaan voidaan 

nähdä vain virkistäytymismielessä tehdyksi. Ulkomailla olisi koulun rehtorilla ollut varmasti 

mahdollista halutessaan tutustua yhteen jos toiseenkin mielenkiintoisen kouluasiaan, mutta Tiililä 

mieluummin tutki museoita ja Alppeja. Samankaltaista matkailua harjoitti todennäköisesti 

reaalilyseon matematiikan opettaja Ivar Eurén. Eurénin matkoista ei ole tarkkaa tietoa, mutta 

vähistä tiedoista päätellen varsinkin vanhempana hänen Ranskan-matkansa olivat pelkkää 

virkistäytymistä, eivät opintomatkailua. 

 

Sekä Tiililä että Eurén tekivät myös opintomatkoiksi laskettavia ulkomaanmatkoja. Tiililä kävi 

Kööpenhaminassa opettajakokouksessa ja Eurén Ranskassa opiskelemassa. Tampereen 

oppikouluissa oli muutamia henkilöitä, jotka olivat edustamassa Suomea urheilukisoissa, mutta 

hekin tekivät muita matkoja. Muutamien venäjää opettaneiden miesten ulkomaankokemus oli ehkä 

vähiten opintomatkamaisia, sillä he olivat palvelleet armeijassa. Väistämättä tämä on kuitenkin 

lisännyt heidän kielitaitoaan huomattavasti ja sitä kautta tehnyt heistä parempia opettajia. Lähes 

kaikki ulkomailla käyneet opettajat olivat siis ainakin osalla matkoista olleet oppimassa. Ulkomailla 

käyneiden 44 prosentin osuutta opettajista on siis pidettävä suurena. Lähes puolet opettajista oli 

hakenut edes pienen osan ammattitaidostaan ulkomailta.  

 

Itsenäistymisen vaikutusta matkailuun on vaikea arvioida puutteellisten tilastojen takia. Useiden 

pitkän uran tehneiden opettajien tiedoissa lukee vain, että opintomatkoja on tehty tiettyihin maihin, 

mutta vuosiluvuista ei ole tietoa. Mitään vuosilukuihin liittyviä päätelmiä ei ole juuri tehtävissä. 

Oikeastaan ainoa on huomio siitä, että Ruotsi oli vallitsevassa asemassa tyttöjen voimistelua 

opettaneiden matkakohteena ja se liittyi Suomena vahvana eläneeseen ruotsalaiseen 

voimistelumalliin. 

 

Eroja oppikoulunopettajien matkailun yleisyydessä eri aineiden kesken ei juuri ollut. 

Kieltenopettajat olivat matkailleet muita useammin, mutta muiden aineiden kesken ei eroja ollut. 11 

venäjänopettajista vain yhdellä ei ollut minkäänlaista matkakokemusta Venäjältä. Tämä ei ole 

yllättävää, sillä tuettiinhan Venäjän opintomatkailua eniten. Muut opettajat eivät juuri Venäjälle 

matkailleet, elleivät sitten tehneet jotain suomalais-ugrilaisuuteen liittynyttä tutkimusta. Myös 

englantia opettaneet olivat käyneet usein Englannissa ja saksan- ja ranskanopettajilla oli 

keskimääräistä enemmän matkakokemusta heilläkin. Vuosisadan alussa etenkin Euroopan 
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yliopistojen lomakursseille menoa kannustettiin ja moni tamperelaisopettaja tarttuikin tähän 

mahdollisuuteen kielitaidon parantamiseksi.



 

 96 
 

6. Tampereella kaksi kansainvälistä koululaitosta 
 

Tutkimuksen pääkysymys koski tamperelaisopettajien ulkomaanmatkailun yleisyyttä ja matkailun 

vaikutuksia. Oppikoulunopettajien kohdalla matkailu oli yleistä, sillä tilastoimieni neljän 

yliopistoon johtaneen oppikoulun eli reaalilyseon, tyttölyseon, suomalaisen yhteiskoulun ja 

ruotsalaisen yhteiskoulun opettajista 44 prosenttia oli käynyt ulkomailla joko opintojensa tai 

työuransa aikana. Arvostetuimman oppikoulun, eli klassillisen lyseon, saaminen mukaan 

tutkimukseen olisi voinut nostaa lukua lisää.  

 

Kansakoulunopettajien matkailu oli sen sijaan melko harvinaista. Matkailu oli vähäistä 

tamperelaisiin oppikoulunopettajiin, mutta myös helsinkiläisiin kansankoulunopettajiin verrattuna. 

Osaltaan vähäisyyttä Helsinkiin verrattuna selittää kokousmatkailun vähäisyys. Tampereen 

kansakoulunopettajat tekivät enimmäkseen vain pitempiä opintomatkoja, kun taas Helsingissä 

matkustus pohjoismaisiin opettajankokouksiin oli tavallista. Kansakoulun historiaa tutkineen Hannu 

Syväoja viittaus siihen, että kansakoulunopettajat eivät rohjenneet käyttää matkustustilaisuuksia 

hyväkseen 1900-luvun alussa ei kuitenkaan päde tamperelaisiin opettajiin. Vuosisadan alussa, kun 

kaupunki tarjosi apurahoja ulkomaanmatkailuun, opettajat käyttivät tilaisuuksia innokkaasti 

hyväkseen. Syväojan toteamus pätee ehkä paremmin maaseutuun, jota Suomi vielä tuolloin 

enimmäkseen oli. Tamperelaisopettajilla mahdollisuudet kielten opiskeluun olivat todennäköisesti 

maaseutua paremmat ja saattoipa kotikaupungissakin törmätä vierasmaalaisiin ihmisiin, mikä ehkä 

madalsi kynnystä lähteä itse niihin tutustumaan. 

 

Vaikka Tampereen kansakoulunopettajat matkailivat varsin vähän, heidän tekemillään matkoilla oli 

selvää vaikutusta tamperelaiseen kansakouluun. Muutamat yksittäiset opettajat ja heidän matkansa 

saattoivat kehittää yksittäistä oppialaa paljonkin. Parhaimpina esimerkkeinä tästä ovat metallityön 

opetuksen järjestäminen ja koulukasvitarhatoiminta, joka oli Tampereella Suomen huippua. 

Oppikoulunopettajien kohdalla ulkomailla käynnin vaikutuksia on vaikeampi yksilöidä, sillä 

matkustaminen oli luonnollinen osa opettajien elämää, kun lähes puolet vuosisadan alun opettajista 

oli käynyt ulkomailla. Oppikoulun opetus oli myös tarkemmin säädeltyä, joten uudistusten 

tekeminen ulkomaiden perusteella oli vaikeampaa. Tampereelle tehtiin kuitenkin pieniä uudistuksia, 

joista parhaimmat esimerkit ovat Juho Kahiluksen reaalilyseoon Saksasta tuoma käsityöopetus ja 

laboratorio-opetus osana kemian opiskelua. 

 

Kansakoulujen osalta matkailulla oli selvästi yksilöitäviä vaikutuksia. Kenelle kuuluu sitten ansio 

näistä, matkailleille yksittäisille opettajille vai kouluyhteisölle, joka oli suopea matkustusta kohtaan. 
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Ilman matkailuintoisia opettajia opintomatkat eivät olisi olleet mahdollisia, mutta suurempi ansio 

menee matkailua tukeneelle järjestelmälle. Suurin osa tamperelaisten kansakoulunopettajien 

matkoista tehtiin kaupungin avustuksella. Se jakoi vuosisadan alussa lähes vuosittain apurahoja 

ulkomaanmatkailuun. Toisaalta kansakoulun johtokunta suhtautui suopeasti opettajien poissaoloihin 

ja heidän esittämänsä uudistukset saivat yleensä vastakaikua. Yksilöilläkin oli kuitenkin ansionsa ja 

heistä merkittävin oli kansakouluntarkastaja Johan Adam Pelkonen, jonka tuella Tampereen 

kansakoulu haki mallia Euroopasta ja sovelsi malleja monessa asiassa vuosisadan alusta vuoteen 

1914 asti. 

 

Ulkomailta opettajat hakivat sekä henkilökohtaisten tietotaitojen kehitystä että koulun kehittämistä 

yleisemminkin. Kansakoulunopettajien osalla oman koulun kehittäminen yleisemmin oli yleistä, 

tehtiinhän joitain apurahamatkoja selkeästi jonkun johtokunnan määräämän asian kuten metallityön 

tai apukoulun kehittämiseksi. Tällöinkin opettaja kuitenkin hyötyi myös itse, sillä matka saattoi 

tuoda opettajalle vakinaisen viran. 

 

Laajan opetusalansa takia kansakoulunopettajat tutustuivat kuuntelumatkoillaan kouluihin laajasti. 

Aina vaikutukset eivät olleet konkreettisia, mutta ulkomailla nähty herätti paljon keskustelua 

opettajankokouksissa ja Tampereen kasvatusopillisessa yhdistyksessä. Joskus ulkomailla yleisellä 

tutustumismatkalla nähty ja siitä keskustelu aloitti jopa vuosien mittaisen tapahtumaketjun, jonka 

jälkeen koulussa tehtiin merkittäviäkin uudistuksia. Yleisluontoisilla opintomatkoilla olleet 

tamperelaiset pohtivat ulkomailla näkemänsä perusteella muun muassa uskonnonpetuksen 

merkitystä, kasvitarhatyöskentelyn hyödyllisyyttä ja sitä, oliko Tampereella annettu opetus liian 

kirjakeskeistä.  

 

Kansakoulunopettajien opetusalat olivat keskenään samanlaiset toisin kuin aineopetukseen 

perustuneessa oppikoulussa, joten opettajat saattoivat helposti hyödyntää myös kollegojensa 

ulkomailla näkemää. Ulkomailta kansakoulunopettajakin sai kuitenkin myös henkilökohtaista 

oppia, mistä yksi osoitus on se, että opettajien ulkomaanmatkoihin suhtauduttiin joissain piireissä 

epäilevästi siksi, että ulkomailla pätevöityneiden opettajien pelättiin siirtyvän oman kaupungin 

opetustehtävistä haasteellisempiin virkoihin muualle. 

 

Oppikoulunopettajien osalta matkailu oli luonnollinen osa opiskeluja ja tavallista myös työuran 

aikana, joten siinä mielessä niitä voidaan pitää enemmän henkilökohtaisen pätevyyden edistämisenä 

kuin koululaitoksen edistämisenä yleisemmin. Yksittäiset matkat, kuten klassillisen lyseon rehtorin 

Jaakkolan opintomatka, osoittavat kuitenkin, että myös oppikoulunopettaja saattoi matkallaan 
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pyrkiä ottamaan oppia myös omaa oppialaansa laajemmin. Oppikoulunopettajatkaan eivät 

kuitenkaan hakeneet ulkomailta vain oppia itselleen. Parhaiten tämä näkyy Tampereen 

kasvatusopillisen yhdistyksen toiminnassa. Siellä opettajilla oli parempi mahdollisuus ainakin 

pyrkiä kehittämään koululaitosta ja lasten oloja yleisemminkin ja oppikoulunopettajat olivat 

aktiivisesti mukana. Kehitysinto ei edes jäänyt vain kotimaan oloihin, sillä tamperelaisopettajat 

pyrkivät ulkomailla näkemiensä epäkohtien takia kehittämään jopa ulkomaiden maantiedonopetusta 

Suomen osalta. Opettajat pyrkivät yhdessä parantamaan kuvaa Suomesta ulkomailla. Myös ei-

henkilökohtaiset asiat nähtiin siis tärkeäksi. 

 

Ester Lehdon tapauksesta näemme, että vaikka kansakoulunopettajien ulkomaanlomat olivat 

harvinaisia, niitäkin oli. Rehtori Tiililä puolestaan osoitti, että vaikutusvaltainen kouluihminen 

saattoi matkata ulkomaille ilman suurempaa kiinnostusta koulujen tutkimiseen. Hänen 

päiväkirjoissaan toisaalta on mainintoja tutustumisesta ulkomaisiin ihmisiin eli nykykielisesti 

verkostoitumisesta. Luultavasti monet muutkin tamperelaiset pitivät yhteyttä ulkomailla 

tapaamiinsa ihmisiin, heiltä ei vain valitettavasti ole saatavilla yhtä henkilökohtaisia lähteitä kuin 

Kaarlo Tiililän päiväkirjat.  

 

Sotavuodet luonnollisesti katkaisivat yhteydet ulkomaille ja itsenäisyyden alkuajan taloudellisesti 

vaikeat vuodet vaikeuttivat matkailua osaltaan, mutta oppikoulun osalta matkustus näyttää olleen 

vilkasta ennen itsenäistymistä kuin sen jälkeenkin. Kansakoulunopettajien kohdalla matkustusinto 

laskee. Osasyy kansakoulun opettajien matkustuksen vähenemiseen on se, että kaupunki ei enää 

avustanut matkoja entiseen tapaan. Itsenäistymisen aika on siinä mielessä suoranainen vedenjakaja 

kansakoulussa, että sitä edeltävät opintomatkat aiheuttivat monia uudistuksia ja vaikuttivat 

koulujärjestelmään, mutta itsenäistymisen jälkeen tehdyt matkat eivät. Muutoksen syy ei kuitenkaan 

ollut Suomi-nimisen valtion synty, vaan muutos johtui suurelta osin siitä, että kansakoulu alkoi olla 

niin edistynyt, että suurin uudistusaika oli jo takana.  

 

Oma merkityksensä oli myös siinä, että kansakouluntarkastaja Pelkonen kuoli. Häntä seuranneet 

tarkastajat eivät hekään olleet ulkomaita tai uudistuksia vastaan, mutta Pelkosen ulkomaanintoa 

heillä ei ollut. Pelkosta seurannut tarkastaja Mäkinen heti virkaan astuttuaan alkoi kehittää 

Tampereen kansakoulun jatkokoulua, joka myöhemmin sai kiitosta. 

 

Opettajakuntien välillä oli selvä ero matkailun yleisyydessä. Oppikoulunopettajille ulkomaiset 

kokemukset olivat yleisiä, kun taas ulkomailla käynyt kansakoulunopettaja oli harvinaisempi. Myös 

matkojen tarkoitukset olivat erilaisia. Kansakoulunopettajat olivat usein kuin kuunteluoppilaita 
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heidän istuessaan seuraamassa opetuksen käytäntöjä ja tutuessa muutenkin opetukseen käytännön 

kautta. Akateemiset oppikoulunopettajat sen sijaan usein matkasivat yliopistoihin opiskelemaan 

vielä yliopistourallaankin ja tekivät vähemmän kuuntelumatkoja. Monet oppikoulunopettajien 

matkat olivat tietyn täsmällisen aineen, kuten ranskan tai viron kielen oppimiseksi tehtyjä. 

 

On opettajakunnissa yhtäläisyyksiäkin, sillä esimerkiksi pohjoismaisiin opettajakokouksiin matkusti 

Tampereelta molempien koulujen opettajia. Kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksista puolestaan 

ilmenee, että molemmissa opettajaryhmissä oli samanlaista positiivista henkeä ulkomaihin 

suhtautumisessa ja siellä nähdyn ja opitun soveltamiseen Tampereelle. Kasvatusopillisessa 

yhdistyksessä kansakoulun- ja oppikoulunopettajat tekivät myös tiivistä yhteistyötä lasten ja 

nuorten asian edistämiseksi. 

 

Oppikoulunopettajien parempi kielitaito on varmasti osaltaan tehnyt kynnyksen matkalle 

lähtemiseen kansakoulunopettajia matalammaksi, mutta suurin syy eroihin kansakoulun ja 

oppikoulun välillä lienee yksinkertaisesti raha. Yksi mielenkiintoinen selvitettävä asia olisikin, 

poikkesivatko matkailleet kansakoulunopettajat jotenkin kansakoulunopettajien joukosta. 

Matkustaminen vaati rahaa, vaikka apuraha auttoikin. Mistä rahat tulivat? Hyvin säästäväisestä 

elämästä, rikkaasta suvusta vai jostain muualta? Asian selvittäminen olisi mielenkiintoista, mutta 

lähteiden puute tehnee sen vaikeaksi, jos ei mahdottomaksi. Rahasta ylipäätään puhutaan 

matkakertomuksissa hyvin vähän. Kansakoulunopettaja Eeli Heikkisen valittelee siitä, että apuraha 

kattoi hänen kolmikuukautisen opintomatkansa kustannuksista alle viidenneksen ja Pirkkalassa 

opettajattarena ollut Ester Lehto puolestaan sanoo matkanneensa vuonna 1927 Italiaan huonekaluja 

varten säästämillään rahoilla. Tätä tarkempia mainintoja rahasta ei löydy. 

 

Oppikoulun opettajien kesken erot matkailun määrässä olivat yllättävän pieniä. Kuten olettaa 

saattaa, kieltenopettajat olivat aktiivisimpia matkailijoita, mutta myös kaikkien muiden aineiden 

opettajat matkustivat, eivätkä erot olleet suuria. Matkoilla kävi niin opiskelujensa kuin työuransa 

aikana niin matematiikan-, uskonnon- kuin suomenopettajia. Koulujen kesken ero 

opintomatkanneiden osuuksissa oli se, että reaalilyseossa osuus oli hieman muita suurempi.. 

 

Tampereelle oli mahdollista hakea oppia kansakoulunsa kehittämiseen Helsingin ohi suoraan 

ulkomailta ja näin tehtiinkin. Parhaiten tämä näkyi metallityönopetuksen kehittämisessä. Opettaja 

Lindgrén matkasi opintomatkallaan Tukholmaan ja Upsalaan, jossa perehtyi metallityöhön ja jopa 

kopioi siellä tehdyt oppilastyöt itselleen. Samalla matkalla hän kävi myös Helsingissä tutustumassa 

sikäläiseen metallityöopetukseen, mutta se ei tehnyt häneen vaikutusta. Myös koulukasvitarhojen 
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kohdalla Tampere otti vaikutteita suoraan Euroopasta, eikä sille muita vaihtoehtoja olisi ollutkaan, 

sillä koulukasvitarhoja ei Suomessa juuri ollut ja Tampereesta muodostuikin vuosisadan alussa 

edistynein kaupunki koulukasvitarhatoiminnassa.  

 

Tampere vahvana teollisuuskaupunkina olisi voinut halutessaan kehittää kansakouluaan enemmän 

teolliseen työhön valmentavaksi, mikä voisi näkyä käsitöiden arvostamisena. Tällaista kehitystä ei 

kuitenkaan ollut. Metallityöt tietysti osaltaan valmensivat tuleviin teollisuustöihin, mutta käsityöhön 

yleisesti ei Tampereella panostettu kuitenkaan erityisen merkittävästi. Metalliopetustakin annettiin 

varsin vähän, vasta kansakoulun viimeisellä luokalla. Mielenkiintoista kyllä, oppikoulun puolella on 

havaittavissa tavallista suurempaa käden taitojen arvostamista ainakin yhdessä koulussa, sillä 

opetettiinhan reaalilyseossa käsityötä opettaja Kahiluksen johdolla vuodesta 1914 lähtien. 

 

Kahilus oli oppikoulunopettajista eräs aktiivisimmista ulkomaiden mallien puolestapuhujista 

muutenkin. Hän noudatti opetuksessaan monia saksalaisia malleja. Saksa olikin kaikkein 

merkittävin maa, vaikka myös saksankielinen Sveitsi ja varsinkin kansakoulunopettajille myös 

Skandinavia olivat merkittäviä. Kaiken kaikkiaan tamperelaisopettajat noudattelivat tarkkaan 

Suomen yleisiä trendejä opintomatkailunsa suhteen. Kansakoulun opettajat etenkin olivat yhä varsin 

uskollisia niille maille, jotka jo Uno Cygnaeus oli hyviksi havainnut 1860-luvulla. 

 

Sekä kaupungin kansakoulujen että oppikoulujen voi sanoa hyödyntäneen mahdollisuuksia 

ulkomaisiin opintomatkoihin varsin tehokkaasti: sekä rahvaan opettajat kansakoulussa että 

oppineemman väen opettajat oppikoulussa molemmat arvostivat ulkomaiden malleja ja lukuisilla 

mitä erilaisimmin tavoittein tehdyillä matkoilla Euroopan oppeja tuotiin Tampereen kouluihin. 
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Liitteet 

Liite 1: Tutkielmassa käytetyt lyhenteet. 

 

 

Lähdeviitteiden selkiyttämiseksi niissä käytetään pöytäkirjojen ja vuosikertomusten kohdalla 

seuraavia lyhenteitä: 

 

KLOK, Tampereen klassillisen lyseon opettajakokousten pöytäkirjat 

KKJK, Tampereen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat 

KKOK, Tampereen kansakoulun opettajakokousten pöytäkirjat 

KOY, Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen vuosikertomus 

KOPK, Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen pöytäkirjat 

RLOK, Tampereen reaalilyseon opettajakokousten pöytäkirjat 

SST, Svenska samskolan i Tammerforsin vuosikertomus 

SYKOK, Tampereen suomalaisen yhteiskoulun opettajakokousten pöytäkirjat 

TKK, Kertomus Tampereen kansakoulun toiminnasta lukuvuodelta 

TKL, Kertomus Tampereen klassillisen lyseon toiminnasta lukuvuodelta  

TLOK, Tampereen tyttölyseon opettajakokousten pöytäkirjat 

TRL, Kertomus Tampereen (reaali-)lyseon toiminnasta lukuvuodelta  

TSYK, Kertomus Tampereen suomalaisen yhteiskoulun toiminnasta lukuvuodelta  

TTL, Kertomus Tampereen tyttölyseon toiminnasta lukuvuodelta 
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Liite 2: Tampereen kaupungin tukemat opettajien opintomatkat vuosina 1899–1914. 
 

 
 

Matka/julk. Tekijä Tärkeimmät matkakohteet: 

      vuosi 

1899 (1901) Kalkkinen Jena-Leipzig-Halle-Berliini 
1899 (1900) Kuhlberg Tukholma-Göteborg-Kristiania 
1900 (1902) Kuosmanen Lyypekki-Hampuri-Zürich-Basel-Leipzig 
1901 (1903) Saarinen Lontoo 
1903 (1907) Blom Kööpenhamina-Mannheim-Basel-Zürich-Leipzig 
1905 (1911) Pelkonen Kööpenhamina (loppuosa siirtyi vuoteen 1906) 
1906 (1911) Pelkonen Tukholma-Göteborg-Kristiania 
1907 (1909) Lindgrén Tuhkolma-Upsala 
1909 (1910) Laitakari Tukholma-Kristiania 
1912 (1913) Heikkinen Berliini-Charlottenburg-München-Dresden 
1913 (1914) Schreck Tukholma-Kööpenhamina-Lontoo-Essex-Birmingham 
1914 (1922) Björkbom ja Berliini-Charlottenburg-Frankfurt-Basel-Pariisi 
 Kotkavirta 
 
Listassa ensimmäinen vuosiluku on matkustusvuosi. Toinen, suluissa oleva vuosiluku kertoo, minkä 
vuoden Tampereen kansakoulun vuosikertomuksessa matkakertomus on julkaistu.
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Liite 3: Lukuvuoden 1913–1914 tuntijako reaalilyseossa, klassillisessa lyseossa ja kansakoulussa. 
 
 Reaalilyseo: 

 

Kaikilla:   Tunteja: 

 
Uskonto   16 
Venäjä   34 
Äidinkieli   21 
Toinen kotimainen  19 
 
Saksa   16 
Historia   21 
Maantieto ja luonnohistoria 11 
Voimistelu   20 
 
Kaunokirjoitus  6 
Terveysoppi   1 
Laulu   4 
 
 
 Reaaliosasto: 

 
Ranska   12 
Matematiikka  36 
Fysiikka ja kemia  11 
Piirustus ja muovailu  12 
 
 Klassillinen osasto: 

 
Latina   18 
Kreikka   12 
Matematiikka  30 
Fysiikka ja kemia  5 
Piirustus ja muovailu  6 
 

 

 Vapaaehtoiset aineet molemmissa: 

 
Kirjanpito   2 
Englanti   4 
Filosofian alkeet  2 
Laulu   6 
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 Klassillinen lyseo 

 
Uskonto   16 
Venäjä   33 
Äidinkieli   21 
Toinen kotimainen  19 
 
Latina   30 
Kreikka tai ranska  9 
Saksa   15 
Historia   21 
 
Maantieto   10 
Luonnonhistoria  10 
Fysiikka ja kemia  6 
Matematiikka  30 
 
Kaunokirjoitus, piirustus, muovailu 6 
Voimistelu   20 
Terveysoppi   1 
Laulu   4 
 
 Vapaaehtoiset aineet: 

 
Filosofian alkeet  2 
Laulu   6 
Piirustus ja muovailu  3 
 
 
Lähde: RL 1914–1915, 5–6.
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 Tampereen suomenkielisessä kansakoulussa: 

 
Uskonto   22 
Lukeminen   22 
Havainto-opetus  2 
Kielioppi ja kirjalliset harjoitukset 15 
 
Kaunokirjoitus  11 
Maantieto   7 
Historia   7 
Laskento    23 
 
Mittausoppi   3 
Luonnontieto   6 
Piirustus   9 
Laulu   13 
 
Voimistelu   8 
Käsityö   24 
 
 
Lähde: KKVK 1913–1914, 41. 


