
 

 
 
 
 

TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Vuorinen 
 
 

 
 
 
 

ÄITIEN KESÄVIRKISTYKSESTÄ TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUKSI 
Sosiaaliset lomat osana suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Suomen historian ja yleisen historian pro gradu -tutkielma 

Tampere 2009 



 

Tampereen yliopisto 
 
Historiatieteen ja filosofian laitos 
 
VUORINEN ANNA: Äitien kesävirkistyksestä terveys- ja sosiaalipalveluksi. Sosiaaliset lomat 
osana suomalaisen hyvinvointivaltion kehitystä. 
 
Pro gradu -tutkielma, 99 s. 
 
Suomen historia ja yleinen historia  
 
Maaliskuu 2009 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Tässä työssä tavoitteena on selvittää, miten sosiaaliset lomat ovat kehittyneet 1960-luvun lopulta 
1990-luvulle. Tutkin sitä, kenelle loman on nähty eri vuosikymmenillä kuuluvan, millaisia tehtäviä 
sosiaalisilla lomilla on nähty olevan ja millaisia lomat ovat sisällöltään olleet. Tarkastelen aihetta 
yhden valtakunnallisen lomajärjestön, Lomakotien Liiton (vuoteen 1980 Äitien Lomahuolto) kautta. 
Lisäksi tutkin yhtä Lomakotien Liittoon kuuluvaa lomakotia, Ruskeapään lomakotia, joka toimi 
Nokian Tottijärvellä vuoteen 2004 saakka. Tarkastelu alkaa 1960-luvulta, sillä samalle 
vuosikymmenelle ajoittuu hyvinvointivaltion rakentaminen ja sen aiheuttama yhteiskunnallinen 
murros. Yhteiskunnalliset muutokset muuttivat lomajärjestöjen toimintaympäristöä siten, että ne 
alkoivat etsiä paikkaansa osana lisääntyneitä sosiaali- ja terveyspalveluita. Tarkastelu päättyy 1990-
luvulle laman jälkeisiin vuosiin. 
 
Lähdeaineisto koostuu alkuperäislähteistä, tutkimuskirjallisuudesta sekä haastatteluista. Lomakotien 
Liiton aineistosta olen käyttänyt edustajakokousten pöytäkirjoja, toiminta- ja taloussuunnitelmia 
sekä toimintakertomuksia. Tässä työssä käytetty Ruskeapään aineisto koostuu niin ikään toiminta- 
ja taloussuunnitelmista ja toimintakertomuksista, vieraskirjoista ja johtokunnan jäsenten 
haastatteluista. Lisäksi olen käynyt läpi Sosiaaliturva-lehdessä julkaistuja sosiaalisiin lomiin 
liittyviä artikkeleita.  
 
Yksi keskeisimmistä muutoksista tarkasteluvälillä oli se, miten loma ymmärrettiin eri 
vuosikymmenillä. Vielä 1960-luvulla loma ymmärrettiin, kuten vuosisadan alussakin, vapaudeksi 
työstä. Työn ajateltiin olevan loman vastakohta, joten sen nähtiin kuuluvan yksinomaan 
työssäkäyville. Perheenemännät ja vanhukset viettivät suurimman osan ajastana kotona, joten 
heidän nähtiin olevan aina lomalla. Äitien Lomahuollossa/Lomakotien Liitossa sen sijaan loma 
nähtiin kaikille kuuluvana oikeutena, vapaudeksi arjesta, mikä oli tärkeää sekä ihmisten henkiselle 
että fyysiselle hyvinvoinnille. Tämä ajatus oli lähtökohtana Lomakotien Liiton ja sen 
jäsenjärjestöjen toiminnalle. Kesti kuitenkin noin 80 vuotta ensimmäisten lomakotien 
perustamisesta, ennen kuin käsitys lomasta alkoi muuttua myös lomajärjestöjen ulkopuolella. Kun 
1970-luvulla vielä Äitien Lomahuollossa valiteltiin, ettei loma-ajatus tahdo lyödä itseään läpi, ei 
1980-luvulla loman tärkeyttä enää tarvinut perustella. Myös valtio alkoi ottaa osaa sosiaalisten 
lomien kehittämiseen ja julkaisi tutkimuksia, joiden avulla sosiaalisia lomia voitiin edelleen 
parantaa.  
 
Äitien Lomahuollon/Lomakotien Liiton tavoitteena oli herättää keskustelua loman tärkeydestä ja 
tarjota mahdollisuus lomaan niillekin, joilla ei ollut lain määräämää vuosilomaa. Vaikka tavoite 
pysyi samana, toiminnan painopisteet vaihtelivat yhteiskunnallisista ongelmista riippuen. 1950-



 

luvulla sosiaalisia lomia tarjottiin ennen kaikkea rasittuneille perheenäideille. Taustalla vaikutti 
1940- ja 1950-luvun perhepolitiikka, jonka avulla pyrittiin tukemaan perheitä järjestämällä äideille 
erilaista virkistystä ja tukea. 1960- ja 1970-luvulla sosiaalisten lomien tavoitteisiin vaikutti kasvava 
huoli suomalaisten terveydestä. Kansanterveysajattelu näkyi perusteltaessa loman tärkeyttä ja 
sosiaalisen lomatoiminnan mielekkyyttä. Ajattelu vaikutti myös lomien sisältöön paikallistasolla. 
Lomilla esimerkiksi luennoitiin terveellisestä ruokavaliosta ja liikunnan merkityksestä.  
 
1980-luvulla Äitien Lomahuolto vaihtoi nimensä Lomakotien Liitoksi ja alkoi kehittää toimintaansa 
uuteen suuntaan. Jo 1960-luvulla lomajärjestöt halusivat mieltää itsensä osaksi sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Viimeistään 1980-luvulla suhde julkisiin palveluihin tiivistyi, sillä lomajärjestöt 
alkoivat kehittää yhteistyötä sekä julkisten palveluiden että muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
kanssa. Sosiaaliset lomat ammatillistuivat ja muuttuivat entistä tavoitteellisimmiksi. Asiakasryhmät 
monipuolistuivat, kun Lomakotien Liitto otti tavoitteekseen perhelomien kehittämisen. Myös 
erilaisten ongelmien kanssa painivien ihmisten lomat lisääntyivät. Kehitetyt sosiaaliset lomat tulivat 
pian tarpeeseen, kun Suomi ajautui pahaan lamaan 1990-luvun alussa. Lama lisäsi loman tarpeessa 
olevien määrää mutta samalla se heikensi lomakotien toimeentulomahdollisuuksia. Osa Lomakotien 
Liiton lomakodeista jouduttiin sulkemaan, ja taloudellisista vaikeuksista kärsi myös tarkasteltavana 
olut Ruskeapään lomakoti. Taloudellisesti huonona aikana turvauduttiin entistä enemmän 
talkootyöhön, mutta kaikissa tapauksissa sekään ei riittänyt. Ruskeapään lomakoti myytiin lopulta 
2004.    
 
Tutkimus osoittaa, että sosiaaliset lomat kehittyivät merkittävästi tarkasteluvälillä. Muutoksen 
taustalla ei ollut vain järjestön omat tavoitteet ja päämäärät, vaan myös ympäröivä yhteiskunta 
vaikutti sosiaalisiin lomiin. Lomakotien Liiton toiminnan kehittymisestä huolimatta kaikki ei 
kuitenkaan muuttunut. Loman merkitys yksilölle oli vuosituhannen lopulla edelleen sama, kuin mitä 
se oli ollut sata vuotta aiemmin. Vaikka odotukset loman puitteita kohtaan kasvoivat, loman sisältöä 
koskevat toiveet pysyivät samoina. Tärkeintä lomassa oli vapaus arjen velvollisuuksista. 
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1. Loma – työn vastakohta?     

 

1.1 Tutkimuskysymys ja käsitteet 
 

Työaika on historiallisesti nuori keksintö, Suomessa työaikaa on määritelty vasta reilun sadan 

vuoden aja. Pertti Haapalan mukaan se, mitä nykyään pidetään työaikana, on vieläkin nuorempi 

ilmiö. Haapalan mukaan tämä ”työaika” on viime vuosikymmeninä vakiintunut ajattelutapa, jonka 

mukaan työaikaa säädellään yksityiskohtaisesti ja se myös erotetaan jyrkästi muusta ajasta.1  

 

Maatalousyhteiskunnassa ennen palkkayhteiskuntaa työajan käsite ymmärrettiin laajemmin. 

Maatalousyhteiskunnassa työ ja ”muu elämä” eivät erottuneet toisistaan, vaan ne sekoittuivat 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Sitä, milloin työtä tehtiin, ei määritellyt kello, vaan pikemminkin säät, 

sadonkorjuut ja työvoiman saatavuus.2 Myös teollisuudessa noudatettiin pitkään ”maatalouden 

luonnollista työaikaa”, mikä tarkoittaa, että työssä oltiin niin kauan kuin nähtiin työtä tehdä. 

Työnteko nähtiin ihmiselle luonnollisena, sillä Jumalan ajateltiin luoneen ihmisruumiin työtä 

varten, eikä sen tekemistä ollut siksi syytä rajoittaa.3 

 

1800-luvulla ei maataloudessa tai teollisuudessa ollut vielä aikapalkkaa. Maataloudessa palkka 

maksettiin vuosittain ja näin tehtiin myös joissain tehtaissa. Tosin tehtaissa korvaukset saatettiin 

maksaa myös urakkapalkkana. Tuntipalkka alkoi yleistyä tehtaissa laskuperusteena viikko- tai 

päiväpalkan sijaan 1900-luvulla. Maataloudessa käsitteet päivätyöläinen ja päiväpalkka syntyivät 

1800-luvun lopulla. Termit olivat vanhempia, mutta vasta kehittyneemmän rahatalouden oloissa 

päiväpalkka alettiin käsittää jossain määrin aikapalkkana. Kuitenkin vielä 1900-luvun alun 

Suomessa työtä tehtiin kiinteällä palkalla ilman aikaa sekä pienillä että etenkin suurilla tiloilla.4 

 

Työajasta keskusteltiin ensimmäistä kertaa 1800-luvun lopulla, kun yötyö yleistyi eräillä 

teollisuudenaloilla. Myös työajan yleisestä lyhentämisestä teollisuudessa alettiin keskustella jo 

1800-luvun lopulla. Työaikaa haluttiin lyhentää muun muassa terveyssyiden takia. Lisäksi 

työntekijöille haluttiin antaa mahdollisuus sivistysharrastuksiin ja perhe-elämään. Ihmiset myös 

                                                 
1 Haapala 1994, 6–7. 
2 Haapala 1994, 6, Anttila 2005, 15. 
3 Haapala 1994, 14–15. 
4 Haapala 1994, 13–15. 
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oppivat pian, että pienemmässä ajassa voi tehdä työtä yhtä paljon tai jopa enemmän. Työajan 

lyhentämisen alkuperäinen idea ei kuitenkaan ollut taloudellinen, vaan ideologinen. Työntekijät 

alettiin nähdä kansalaisina, joiden tehtävänä oli myös sivistää itseään. Aikaa oli suotavaa viettää 

muuallakin kuin tehtaassa.5 

 

Samalla kuin teollisuustyöväestön työaika lyheni ja vapaa-ajan määrä kasvoi, työajan ulkopuolisen 

ajankäytön kontrollointi, säätely ja ohjailu lisääntyivät. Loman käyttöön alettiin yhä enemmän 

kiinnittää huomiota, sillä nähtiin olevan ”oikea” ja ”väärä” tapa viettää lomaa. Oikein vietetyllä 

lomalla työntekijän tuli kerätä voimia työtä varten mutta myös kehittää ja sivistää itseään. Oikein 

vietetyn vapaa-ajan uskottiin ehkäisevän sosiaalisten ongelmien syntyä.6 

 

Jo siis 1900-luvun alussa lomalla oli erityinen osa työläisen elämässä, ja sen sisällölle annettiin 

erilaisia merkityksiä. Loma saattoi olla turmiollinen tai virkistävä, sivistävä tai terveyttävä. Vapaa-

ajan vietto vaikutti työn tekemiseen, sillä työ ja loma olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa: loma oli 

työn vastakohta. Anu-Hanna Anttilan mukaan loma viittaa pisimpään yhtämittaiseen vapaa-ajan 

jaksoon, joka katkaisee palkkatyöläisen työvuoden. Kun vapaa-ajalla tarkoitetaan työnteon 

ulkopuolista työstä vapaata aikaa, loma viittaa arjen työntäyteiseen elämään, jossa vapaa limittyy 

työnteon väleihin.7 

 

Loma-, lepo- ja vapaa-ajan myöntämiseen liittyy aina vallankäyttöä. Englannin kielen vapaa-aikaa 

tarkoittava sana leisure viittaa vallankäyttöön, se on peräisin latinasta ja tarkoittaa ”annetaan lupa 

tai sallitaan”. Saman ajatuksen sisältää suomen vapaata tarkoittava lupa, kuten myös ruotsinkielen 

lupapäivä lovdag. Tällainen valtasuhde on vallinnut isännän ja palkollisen, teollisuuspatruunan ja 

työläisen sekä opettajan ja oppilaan välillä. Alistetussa asemassa olevan oman ajan käyttö on ollut 

valtaapitävien tahojen päätäntävallan alla.8 Leisure sisältää luvan lisäksi myös vapauden, mutta 

vapaus ei tarkoita joutoaikaa, vaan itse valittua harrastuneisuutta ja omatoimisuutta. Sen sijaan 

englannin free time ja ruotsin fritid  viittaavat työn ulkopuoliseen aikaan, ja niissä korostuvat 

enemmän lepo, rentoutuminen ja työstä toipuminen.9 

 

                                                 
5 Haapala 1994, 16–17. 
6 Anttila 2005, 136. 
7 Anttila 2005, 15–16. 
8 Ibid. 
9  Anttila 2005, 15–16. 
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Anttilan mukaan ajatus lomasta lupana on säilynyt pitkään. Vasta lakisääteisen palkallisen 

vuosiloman saaminen on vakiinnuttanut loman työläisten oikeudeksi. Anttilan mukaan loma- ja 

vapaa-ajan lisääntymisen myötä säätely ja kontrolli ovat siirtyneet enemmän organisoinnin 

ohjailuun ja käyttötapojen määrittelyyn. Tähän viittaa myös vapaa-ajan termi recreation, joka 

merkitsee virkistäytymistä ja rentoutumista. Vapaa-aika on alistettu työlle, josta toipuminen ja 

virkistäytyminen on tehtävä ”oikein”. Modernissa teollisessa yhteiskunnassa ei tuottavan yksilön 

aikaa ole tarkoitettu joutenoloon, joten tuottamaton lorviminen ei ole sallittavaa.10 

 

Koska vapaa-aika oli työn luonnollinen jatke, vain ansiotyötä tekevien ihmisillä oli lomaa. Kotiaan 

hoitava perheenemännällä tai maanviljelijällä ei ollut työaikaa, eikä siksi myöskään vapaa-aikaa, 

sillä vapaa-aika oli työajan vastakohta eikä toista ollut ilman toista. Koska vapaa-aika ja loma 

ymmärrettiin näin suppeasti 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, tarkoitti se sitä, että osa väestöstä ei 

periaatteessa ollut koskaan lomalla. 

 

Tällaisessa tilanteessa työläisnaiset perustivat ensimmäiset lomakotinsa 1900-luvun alussa. 

Lomakodit avattiin kesäisin työläisnaisia ja perheenemäntiä varten. Näissä kesäkodeissa vieraat 

saivat asua leväten ja rentoutuen ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan. Kesäkoteja ylläpiti 

paikallisten työväenyhdistysten naisosaston väki talkoovoimin. Lomavirkistystoiminta oli alusta 

alkaen vapaaehtoistoimintaa, jolla pyrittiin tarjoamaan loma niillekin, joille se ei muuten kuulunut. 

Toiminnassa mukana olleiden naisten tavoitteena oli myös herättää keskustelua siitä, että kaikilla ei 

ollut mahdollista viettää lomaa. 

 

Työläisnaisten vapaaehtoistoiminnasta alkoi yhä jatkuva sosiaalisten lomien järjestämisen perinne. 

Sosiaalisella lomalla tarkoitetaan henkilölle osittain tai kokonaan maksutonta lomaa esimerkiksi 

lomakodissa tai kylpylässä. Loma-avustus myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein, joita 

voivat olla esimerkiksi varattomuus ja sairaudet. Perusteet päästä sosiaaliselle lomalle ovat 

vaihdelleet vuosikymmenten saatossa.  

 

Sosiaalisista lomista käytetyt nimet ovat myös vaihdelleet. 1900-luvun alusta 1960-luvulle puhuttiin 

vapaista lomista. Sosiaalinen loma -termi tuli käyttöön 1960-luvulla ja nykyään puhutaan tuetuista 

lomista.11 Tässä työssä käytän termiä sosiaalinen loma. Se tuntuu luontevimmalta, sillä tutkin sitä 

                                                 
10 Anttila 2005, 15–16. 
11 Katainen 2001, 46. 
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aikaa jolloin termi on ollut käytössä. Käsitteessä painottuu myös lomien sosiaalinen ulottuvuus, 

joka on keskeinen puoli tutkimuksessani. 

 

Toiminta on laajentunut ja muuttunut. Ajatus lomasta työntekijälle annettavana palkkiona on 

muuttunut. Nykyään loma ymmärretään kansalaisoikeutena, joka kuuluu kaikille. Ajattelutavan 

murrokseen on vaikuttanut lomajärjestöjen tekemä työ. Käytännön toiminnan lisäksi ne ovat 

herättäneet keskustelua ihmisten oikeudesta lomaan. 1960-luvulta eteenpäin sosiaalisia lomia 

järjestävät kansalaisjärjestöt alkoivat miettiä paikkaansa ennaltaehkäisevien sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalvelujen tarjoajina suhteessa julkisiin palveluihin, ja ne alkoivat mieltää itsensä 

sosiaali- ja terveysalan järjestöiksi. 

 

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten perustaminen alkoi 1900-luvun alkupuolella. Itsenäistymisen 

jälkeen perustettiin erityisesti raittiusyhdistyksiä. Ennen sotia perustettiin etenkin lapsi- 

kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä. Sotien jälkeen 1950-luvulla perustettiin 

sotainvalidiyhdistyksiä. 1950- ja 1960-luvulla perustettiin edelleen kansanterveysjärjestöjä, 

potilasjärjestöjä sekä puolet lomajärjestöistä. 1960- ja 1970-luvuilla perustettiin lastensuojeluun 

liittyviä yhdistyksiä sekä eri sairaus- ja vammaisryhmien yhdistyksiä ja eläkeläisjärjestöjä. Eri 

aikakausina perustettujen yhdistysten toimialassa näkyvät kunkin aikakauden tarpeet ja 

yhteiskunnallinen tilanne.12 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä tarkoitetaan järjestöjä, joiden tarkoituksena on joko jonkin 

erityisryhmän, oman jäsenistön tai hyvinkin laajan väestönosan fyysisen, psyykkisen ja/tai 

sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen tai edistäminen. Nykyään sosiaali- ja terveysalalla toimivat 

järjestöt ovat tyypillisesti erilaisia potilas- ja vammaisryhmien yhteenliittymiä. Monien sosiaali- ja 

terveysalan järjestöjen toiminta on perinteistä järjestötoimintaa laajempaa. Osa järjestöistä tuottaa 

myös sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toteuttaa erilaisia toimialaansa liittyviä 

kehittämishankkeita. Toimintaa harjoitetaan usein sekä ammattilaisten että vapaaehtoisten voimin.13 

 

Järjestöt voidaan jakaa karkeasti kahtia palvelujärjestöihin ja vapaaehtoisjärjestöihin, ja edelleen 

toimialansa mukaan kansanterveysjärjestöihin, lastensuojelujärjestöihin, vammaishuoltojärjestöihin, 

vanhustenhuoltojärjestöihin, lomajärjestöihin ja muihin järjestöihin. Palveluja tarvitsevat asiakkaat 

perustavat erilaisia oma-apuryhmiä ja järjestöjä saadakseen äänensä kuuluville ja voidakseen hoitaa 

                                                 
12 Poteri 1998, 20; Myllymäki & Tetri 2001, 114–116. 
13 Vuorinen ym. 2005, 12–13; Myllymäki & Tetri 2001, 114–116. 
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yhteisiä asioitaan. Järjestöissä toimivat henkilöt ovat monesti samaan aikaan julkisen 

palvelujärjestelmän heikosti arvostamia asiakkaita sekä kolmannen sektorin keskusteluissa 

arvostettuja aktiivisia ja toimivia kansalaisia, jotka pyrkivät omaehtoisesti parantamaan oman 

ryhmänsä asemaa.14 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen voidaan sanoa asettuneen osaksi ns. 

kolmatta sektoria. Kolmannella sektorilla tarkoitetaan julkisen ja yksityisen sektorin välissä olevaa 

kansalaistoiminnan kenttää.15 Kolmas sektori vahvistui yhteiskunnan erityislohkoksi 1970-luvun 

alkupuolella siksi että kaikkia yhteiskunnan toimintamuotoja ei ole ollut mahdollista 

yksiselitteisesti sijoittaa joko yksityiseen tai julkiseen toimintalohkoon. Kolmas sektori on mielletty 

enemmän tai vähemmän selkeästi jonkinlaiseksi jäännöskategoriaksi. Sitä luonnehditaan ei-

valtiolliseksi, ei-julkiseksi ja voittoa tavoittelemattomaksi sektoriksi.16 

 

Etenkin 1970-luvun sosiaalisia lomia käsittelevässä kappaleessa puhutaan paljon 

kansanterveysajattelusta. Kansanterveysajattelu on Ilpo Helenin ja Mikko Jauhon mukaan toinen 

suomalaisen terveyspolitiikan historiallisista kulmakivistä. Ensimmäinen on sairaalalaitoksen 

rakentaminen, mikä hallitsi valtiollista terveyspolitiikkaa 1920-luvulta 1950-luvulle. Toinen, 

kansanterveysajattelu, tuli pääosaan hyvinvointivaltion rakentamisen myötä. 

Kansanterveysajattelussa korostetaan avoterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. 

Minna Harjulan mukaan kansanterveysajattelun mukaiseen terveydenhuoltoon kuuluu lisäksi 

kuntoutus. Ennen 1960-lukua vastuu kansanterveystyön käytännön toteuttamisesta jäi 

erityisalueisiin keskittyneille vapaaehtoisjärjestöille, ja avoterveydenhuollon kehitys jäi 

hajanaiseksi. Vasta hyvinvointivaltion kehittymisen myötä kansanterveysajattelu ja -työ 

järjestäytyivät suomalaisen sosiaali- ja terveysvaltion yhtenäiseksi toimintapolitiikaksi.17  

 

Tarkoituksena on selvittää, miten sosiaaliset lomat ovat kehittyneet 1960-luvun lopulta 1990-

luvulle. Tutkin sitä, kenelle loman on nähty eri vuosikymmenillä kuuluvan, millaisia tehtäviä 

sosiaalisilla lomilla on nähty olevan ja millaisia lomat ovat sisällöltään olleet. Lisäksi pohdin, 

miten käsitys lomasta ja vapaa-ajasta on muuttunut. 

 

Loman historian tutkiminen on mielekästä siksi, että loma on tärkeä osa elämää, joka kuitenkin 

tuntuu usein itsestäänselvyydeltä. Vain harvat tulevat ajatelleeksi, että loma on uusi ilmiö, joka on 

muuttunut ja kehittynyt ajan saatossa. Tämän takia se tarjoaakin hedelmällisen tutkimuskohteen. 

                                                 
14 Myllymäki & Tetri 2001, 114-116; Vuorinen ym. 2005, 13. 
15 Myllymäki & Tetri 2001, 125-130; Katainen 2001, 81. 
16 Helander 1998, 11, 26. 
17 Helén & Jauho 2003, 20; Harjula 2007, 92. 
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Loman historiaa, etenkin sosiaalisia lomia on kuitenkin tutkittu Suomessa melko vähän. Sosiaaliset 

lomat ovat silti mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden tarkastella 

samanaikaisesti muun muassa loman ja sosiaalipolitiikan sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

kehitystä. Sosiaaliset lomat on liike, joka on alkanut vapaaehtoisuuteen perustuvasta 

kansalaistoiminnasta. Myöhemmin sosiaaliset lomat ovat kehittyneet osaksi terveys- ja sosiaalityötä 

ns. hyvinvointivaltion turvaverkon paikkaajiksi, joiksi ne nykyään mielletään. Tällaisia 

hyväntekeväisyydestä alkunsa saaneita palveluita on paljon, ja monia aiheita on tutkittukin 

runsaasti. Jostain syystä sosiaaliset lomat eivät ole kiinnostaneet historioitsijoita yhtä paljon, kuin 

monet muut vastaavat liikkeet. 

 

1.2 Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 

Tutkin sosiaalisia lomia yhden lomajärjestön, Lomakotien Liiton18 kautta. Perehtymällä 

valtakunnalliseen lomajärjestöön selvinnee, millaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat olleet 

lomatoiminnan kannalta haasteellisia ja miten näihin haasteisiin on vastattu. Lähteenä käytän 

Lomakotien Liiton edustajakokouksissa tuotettuja aineistoja ja täydennän lähdeaineistoa kirjeillä ja 

puheilla. Lähteenä ovat siis edustajakokousten pöytäkirjat, edustajakokouksissa laaditut 

julkilausumat sekä toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.19 Edustajakokouksissa on ollut 

läsnä edustajia eri lomakodeista, ja kokouksissa on käyty niin periaatteellista keskustelua 

sosiaalisista lomista kuin keskustelua käytännön asioista lomakodeissa. Siksi kokouksissa tuotetut 

dokumentit antavat hyvän yleiskuvan lomakotien tilanteesta. Käytän työssäni Lomakotien Liiton 

aineistoja vuosilta 1968–1998. 

 

Valtakunnallisen järjestön lisäksi mukana on Nokian Tottijärvellä sijainnut Ruskeapään lomakoti, 

jonka kattojärjestö Lomakotien Liitto on. Ruskeapään lomakotiyhdistys on tutkielmassa paikallinen 

esimerkki siitä, miten lomat käytännössä järjestettiin ja millaisia ne olivat sisällöltään. Paikallista 

näkökulmaa tuodaan tutkielmassa esiin Ruskeapään lomakodin kannatusyhdistyksen johtokunnan 

kokouspöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja -suunnitelmia tutkimalla. Tutkittavaksi olen ottanut 

aineistot vuosilta 1968–2004. Ruskeapään osalta käsittely ulottuu 2000-luvulle asti siksi, että 

                                                 
18 Vuoteen 1980 asti järjestö oli nimeltään Äitien Lomahuolto. Käytän tutkielmassa sekä Äitien Lomahuollosta että 
Lomakotien Liitosta puhuttaessa lyhennettä liitto . 
19 Vuoden 1983 edustajakokouksen aineisto puuttuu. Samoin vuosien 1980–1982 toimintakertomukset. Niitä ei löydy 
Lomakotien liitosta eikä Työväen keskusarkistosta, missä muu järjestön aineisto sijaitsee. 
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lomakoti myytiin vuonna 2004, ja katson tarpeelliseksi käydä läpi myös lomakodin viimeiset 

vaiheet. 

 

Lähteenä on myös muutaman Ruskeapään toiminnassa mukana olleiden haastatteluja. Haastattelut 

on tehty vuoden 2007 aikana tarkoituksena kerätä tietoa yhdistyksen historiikin kirjoittamista 

varten. Haastattelut on toteutettu menetelmällä, jossa on elementtejä sekä teemahaastattelusta että 

puolistrukturoidusta haastattelusta. Jari Eskolan ja Jaana Vastamäen määritelmän mukaan 

teemahaastattelu on eräänlainen keskustelu, jossa vuorovaikutuksen myötä haastattelija pyrkii 

selvittämään tutkimuksen kannalta kiinnostavia asioita. Haastattelun aihepiirit on etukäteen 

määrätty, mutta menetelmästä puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys. Myös tässä tutkielmassa käytetyt haastattelut ovat ennemmin keskusteluja kuin 

tarkkaan etukäteen muotoiltuja lomakehaastatteluja. Haastatteluja suunnitellessani olen kuitenkin 

muotoillut valmiita kysymyksiä, joista osa on ollut kaikille sama. Puolistrukturoidussa 

haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan 

haastateltava saa vastata omin sanoin.20 Näin ollen tulkitsen haastattelujen olevan osittain teema- ja 

osittain puolistrukturoituja haastatteluja. 

 

Kaikki haastateltavat ovat toimineet yhdistyksen johtokunnassa aikavälillä 1981–2008. Sekä Liisi 

Aartelo että Lea Aartelo ovat olleet mukana Ruskeapään lomakotiyhdistyksen johtokunnassa 1980-

luvun alusta alkaen, Lea Aartelo vuodesta 1981 ja Liisi Aartelo vuodesta 1984 lähtien. Molemmat 

ovat toimineet myös puheenjohtajina, Lea Aartelo vuonna 1996 ja Liisi Aartelo vuosina 2004–

200721. Lisäksi Liisi Aartelo työskenteli lomakodin emäntänä vuosina 1984 ja 1985. Virpi Kolinen 

toimi niin ikään yhdistyksen johtokunnassa 1980-luvulla, vuosina 1983–1986. Hänen äitinsä Elsa 

Kolinen oli tunnettu tamperelainen sosiaalidemokraatti ja toimi useita vuosia Ruskeapään 

lomakotiyhdistyksen puheenjohtajana. Tästä syystä lomakoti oli Virpi Koliselle tuttu lapsuudesta 

lähtien. Elsa Kolista on myös haastateltu 1970-luvulla, ja olen kuunnellut nämä nauhat työtä varten. 

Haastattelut sijaitsevat Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkistossa.  

 

1990- ja 2000-lukua koskien työtä varten on haastateltu Anita Suonpäätä, Arja Ojalaa ja Annikki 

Holopaista. Suonpää oli mukana yhdistyksen johtokunnassa vuosina 1994 – 1998 ja oli aktiivisesti 

mukana yhdistyksen toiminnassa myös johtokuntavuosiensa jälkeen. Arja Ojala toimi yhdistyksen 

                                                 
20 Eskola&Vastamäki 2001, 24–26. 
21 Yhdistyksen nimi oli tuolloin muutettu Lydia Lomatuki ry:ksi. 
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puheenjohtajana vuosina 1997 – 2001. Lisäksi hän työskenteli vapaaehtoisena emäntänä 

lomakodissa 2000-luvun alussa. 

 

Muistitiedon ottaminen mukaan tutkielman lähteeksi on sekä mielenkiintoista että haastavaa. Outi 

Fingerroosin ja Riina Haanpään mukaan muistitieto on luonteeltaan erityistä tietoa siksi, että se 

kertoo vähemmän menneisyyden tosista tapahtumista, kuin siitä, mikä näiden tapahtumien merkitys 

oli tai on muisteluhetkellä.22 Yksi muistitiedon ongelma onkin väärin muistaminen. Tapahtumat 

voivat olla etäisiä, ja muisti on voinut väärentää käsityksiä tapahtumista. Suullisen lähteet saattavat 

kompensoida ajallista etäisyyttä omaksumalla henkilökohtaisia näkemyksiä tapahtumiin. Jorma 

Kalelan mukaan väärin muistaminen on juuri hedelmällisin osa muistitietoa. On tärkeää selvittää, 

miksi ihminen muistaa asiat juuri siten. Lisäksi täytyy myös muistaa, että väärin muistamisen 

ongelma koskee kuitenkin myös monia kirjoitettuja dokumentteja, jotka on usein kirjoitettu jonkin 

aikaa kuvaamansa tapahtuman jälkeen, eivätkä kirjoittajat ole itse olleet tapahtumassa osallisina.23 

Olen vastannut väärin muistamisen haasteeseen käsittelemällä haastatteluja erityisen huolellista 

lähdekritiikkiä noudattaen.  

 

Järjestöjen aineiston lisäksi käytän lähteenä viittä sosiaali- ja terveysalan tutkimusta. Tutkimukset 

on tehty 1980-luvulla ja ne kuuluvat tutkimussarjaan Tilastot ja selvitykset, jossa julkaistaan 

tieteelliseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia terveyden edistämisen alalta. Tutkimukset 

kuuluvat Loma ja hyvinvointi -tutkimus- ja kehityshankkeeseen, jonka käynnistivät Lomakotien 

Liitto, Lomayhtymä, Solaris-lomat, Turun yliopisto ja lääkintöhallitus käynnistivät vuonna 1986.24 

Tutkimussarjassa on kattavasti selvitetty vuosina 1987–1988, millainen oli suomalaisten 

lomantarve, mitä he odottivat lomaltaan ja kuinka moni sai onnistuneen ja rentouttavan loman. 

Tutkimukset ovat lähteenä siksi, että tutkielmassa on tarkoituksena 1980-lukua käsittelevässä 

kappaleessa pohtia sitä, miten sosiaaliset lomat tavoittivat lomien tarpeessa olevat henkilöt, ja miten 

lomat vastasivat näiden henkilöiden toiveita. Näiden lisäksi lähteenä käytetään vuonna 1986 tehtyä 

tutkimusta, jossa sosiaalihallituksen asettama työryhmä tutki kuntien sosiaalilautakuntien ja 

järjestöjen yhteistyötä. Tutkimusten joukkoon kuuluu myös Heikki Wariksen selvitys Muuttuva 

suomalainen yhteiskunta, jota olen käyttänyt lähteenä 1960-luvun murrosta käsittelevässä 

kappaleessa. 

                                                 
22 Fingerroos & Haanpää 2003, 33. 
23 Portelli 2006, 57; Kalela 2006, 83. 
24 Kokonaisuuteen kuuluu kuusi osaa, joista tässä työssä käytetään vain viittä. Osa III, Vaikea päänsärky lomankäytön 
ohjaajana on tehty hyvin lääketieteellisestä näkökulmasta, eikä sen tutkimustuloksilla ole yhtymäkohtia sosiaaliseen 
lomatoimintaan. 
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Koska tutkielmassa pyritään selvittämään sosiaalisiin lomiin käytävää keskustelua, olen käynyt läpi 

Sosiaaliturva-lehden25 vuosikerrat 1949–1995. Sosiaaliturva on Huoltaja-säätiön26 julkaisema lehti, 

jossa julkaistaan sosiaalipoliittisia artikkeleita. Sosiaalisiin lomiin liittyvä keskustelu ei ole ollut 

lehdessä kovin vilkasta, mutta uskon löytämieni artikkeleiden syventävän aiheen tarkastelua. 

 

Aikarajaus ei tässä tutkielmassa ole kovin tarkka. Koska tarkastellaan pitkän aikavälin kehitystä, ei 

ole helppo löytää tiettyjä vuosia, joiden välille muutokset ajoittuvat. Tutkimuskysymykselle etsitään 

vastausta alkuperäislähteistä 1960-luvun lopusta alkaen. Syynä on se, että 60- ja 70 -lukujen 

taitteessa sosiaalisille lomille alettiin asettaa enemmän tavoitteita kuin aiemmin. Äitien Lomahuolto 

täytti 20 vuotta 1971 ja julkaisi juhlan kunniaksi kokoelman artikkeleita. Äitien Lomahuolto 20 

vuotta -julkaisussa muun muassa lääkärit perustelivat lomaa terveydellisillä syillä. Samaan aikaan 

Äitien Lomahuollon edustajakokouksessa keskusteltiin asiakkaista ja loman tarpeessa olevista. 

Vaikka perheenäidit olivat vanhusten ohella vielä tärkeä asiakasryhmä, huomioitiin kokouksessa se, 

että lomakodit eivät toimi yksinomaan perheenäitien hyväksi vaan myös perheiden ja yksinäisten 

ihmisten tukemiseksi.27  

 

Tarkastelu päättyy 1990-luvun puoliväliin. Suomi oli muutamaa vuotta aiemmin joutunut 

taloudelliseen kriisiin. Otan tutkielmassani huomioon laman välittömät vaikutukset sosiaalisissa 

lomissa. Pidemmän aikavälin muutoksia tutkittaessa aikarajaus pitäisi laajentaa 2000-luvulle, ja 

katson parhaaksi jättää sen tutkielman ulkopuolelle. Tosin kuten jo on mainittu, tutkielmassa on 

mukana myös Ruskeapään viimeiset vaiheet 2000-luvun alussa. 

 

Anu-Hanna Anttilan sosiologian väitöskirja Loma tehtaan varjossa. Teollisuustyöväestön loma- ja 

vapaa-ajan moraalisäätely Suomessa 1930–1960-luvuilla käsittelee sosiaalisia lomia, mutta 

ajallisesti tutkimus sijoittuu varhaisempaan aikaan. Joka tapauksessa Anttilan väitöskirja on 

tutkimus, joka on syytä ottaa huomioon, sillä se on ainoa tieteellinen tutkimus aiheesta. Lisäksi 

Anttila pohtii käsityksiä lomasta 1900-luvun alkupuolella. Vertaillessani loman käsitteen 

muuttumista, perustan tutkimustulokset omien aineistojeni ja Anttilan tutkimuksen vertailulle. 

 

                                                 
25 Vuoteen 1976 saakka Sosiaaliturva ilmestyi nimellä Huoltaja. 
26 Vuonna 1953 perustettu Huoltaja-säätiö edistää kunnallista sosiaalipolitiikkaa ja vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten 
osaamis- ja tietopohjaa. http://www.sosiaaliturva.fi/sosiaaliturva-lehti/julkaisija/. 
27 Äitien Lomahuollon 7. edustajakokous Mikkelissä 22.5.1971 pöytäkirja s. 17, Kansio C7. Älh, TA. Lyhenne Älh 
alaviitteissä tarkoittaa Työväenarkistossa sijaitsevaa Äitien Lomahuollon arkistoa. 
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Sosiaalisista lomista on kirjoitettu enemmän yhdistysten historioissa; Lomakotien Liiton historiikki, 

Elina Kataisen Oikeus Lomaan on työtäni ajatellen hyödyllinen. Myös Mervi Kaarnisen kirjoittama 

Loma Kotorannassa ja Sakari Hännisen artikkeli Sosiaalinen lomatoiminta liikkeenä Solaris-lomien 

40-vuotisjuhlajulkaisussa Kun ei ole varaa valita. Tuetulta lomalta toivoa arkeen on syytä ottaa 

huomioon. Suomalaisten lomanvieton historiasta yleisesti on kirjoittanut Aarni Krohn Lomaliiton 

historiikissa Elämän lomassa, suomalaisen loman historiaa. Ruskeapään varhaisesta historiasta on 

kirjoittanut Virpi Kolinen historiikissa Sosiaalisen loman vaiheita Tampereella. Työläisnaisten 

kesäsiirtola Ruskeapään kesäkoti 1908-1968. 

 

Koska Ruskeapään ja Lomakotien Liiton toiminnan kehittymistä peilataan yhteiskunnallisiin 

muutoksiin, työn lähteenä on myös sosiaalipolitiikan tutkimuskirjallisuutta. Naisten asemasta 

hyvinvointivaltiossa on kirjoitettu artikkeliteoksissa Naiset yksityisen ja julkisen rajalla, Naisten 

hyvinvointivaltio sekä Anneli Anttosen väitöskirjassa Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen toimintaa käsittelevät tutkimukset ovat myös keskeisiä aiheen kannalta. Arvo 

Myllymäki kirjoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöistä teoksessa Raha-automaattiyhdistys 

kansalaispalvelujen rahoittajana. Terveyspolitiikkaa ja perhepolitiikkaa käsittelevät kappaleet 

perustuvat pitkälti Minna Harjulan tutkimukseen Terveyden jäljillä suomalainen terveyspolitiikka 

1900-luvulla sekä Irma Sulkusen tutkimukseen Naisen kutsumus, Miina Sillanpää ja sukupuolten 

maailmojen erkaantuminen. 

 

Hyvinvointivaltion vaiheiden selvittämiseen sopii Olavi Riihisen toimittama Sosiaalipolitiikka 2017 

– näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Myös Jorma Sipilän ja 

Anneli Anttosen kirjoittamassa teoksessa Suomalaista sosiaalipolitiikkaa, ja heidän artikkelissaan 

Miten hyvinvointivaltio muutti elämäämme? käsitellään suomalaisen yhteiskunnan kehitystä aina 

1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 1990-luvun lamaan. Lamasta tarkemmin kirjoittaa Raimo Blom 

artikkelissaan Mikä muuttui ja oliko se pakko?. 

 

 

Haasteet tutkimuksessa 

 

Tutkielmani aihe ulottuu 1990-luvulle ja on näin ollen lähihistoriaa. Kuitenkin kyseessä on historian 

pro gradu, eikä esimerkiksi valtio-opin tai sosiaalipolitiikan tutkimus. Koenkin haasteelliseksi 

historiantutkimuksellisen otteen säilyttämisen, etenkin, kun osa lähteistä on sosiaalipolitiikan 

tutkimuksia. 
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Kirsi Henriksson ja Pirkko-Liisa Kastari ovat kirjoittaneet teoksessa Historioitsijan arki & 

tutkimuksen prosessi ongelmista, joihin saatetaan törmätä tutkittaessa lähihistoriaa. Kaksi keskeistä 

ongelmaa ovat heidän mukaansa riittävän ajallisen ja henkisen etäisyyden saavuttaminen 

tutkimusaiheeseen, ja lähdeaineiston samanaikainen runsaus ja niukkuus. Omassa tutkielmassani 

tulen mitä luultavimmin törmäämään jälkimmäiseen ongelmaan. Toisaalta paljon tietoa on 

saatavilla mutta esimerkiksi tutkimuskirjallisuutta on niukasti tai se on melko vanhaa. Esimerkiksi 

hyvinvointivaltiota on tutkittu paljonkin mutta pienestä ajallisesta etäisyydestä johtuen kattavia ja 

tuoreita yleisesityksiä ei juuri ole. Sama koskee kolmannen sektorin tutkimusta.28 

 

Lähihistorian tutkimuksessa haastattelujen tekeminen ja käyttäminen lähteenä on usein mahdollista. 

Itsekin aion käyttää muutamaa haastattelua lähteenä tutkielmassani. Henriksson ja Kastari 

muistuttavat artikkelissaan että haastattelujen hyöty on usein rajallinen, sillä aihe saattaa olla 

haastateltaville läheinen ja näin ollen vaikuttaa heidän käsityksiinsä. Haastatteluja käytettäessä pitää 

olla erityisen lähdekriittinen. Itse aion käyttää haastatteluja lähinnä vain täydentävänä aineistona ja 

näin pyrin vähentämään riskiä kirjoittaa puolueellista tietoa.29 

 

Ongelmia ilmenee joskus myös kirjoitettaessa järjestöjen historiaa. Näitä ongelmia käsittelee Hannu 

Soikkanen artikkelissa Järjestöhistorian asema suomalaisessa historiankirjoituksessa. Oman 

tutkielmani pääasiallisena lähteenä ovat pöytäkirjalähteet. Soikkasen mukaan pöytäkirjalähteiden 

käyttöön liittyy se riski, että järjestöä tarkastellaan päätöksiä tekevänä ja toteuttavana. Soikkasen 

mukaan järjestöjen kehitystä on niiden perustamisen jälkeen selitetty järjestöjen sisäisillä tekijöillä. 

Järjestöt ovat olleet tutkimuksissa Soikkasen mielestä autonomisia subjekteja. Pikemminkin tulisi 

tutkia sitä, millä tavalla yhteiskunnan muutos ja suuret poliittiset tapahtumat ovat vaikuttaneet itse 

järjestöön.30 Omassa tutkielmassa pyrkimykseni on tutkia yhteiskunnan vaikutuksia sosiaalisia 

lomia organisoivaan järjestöön, eikä tulkita järjestön toimintaa irrallisena subjektinaan. 

 

Tutkielma etenee siten, että toisessa luvussa kerrotaan sosiaalisen loman alkuvaiheista ja historiasta 

vuosisadan alusta 1950-luvulle. Kappaleet 3, 4 ja 5 kattavat ajallisesti 1960- ja 1970-luvut. 

Kappaleessa 3 käsitellään sitä, miten hyvinvointivaltion kehitys muutti lomajärjestöjen 

toimintaympäristöä Kappaleessa 4 käsitellään Äitien Lomahuoltoa ja kappaleessa 5 Ruskeapään 

                                                 
28 Henriksson & Kastari 2001, 131.  
29 Henriksson & Kastari 2001, 131, 138. 
30 Soikkanen 1984, 14. 
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lomakotia 1970-luvulla. Luvuissa 6 ja 7 käsitellään sosiaalista lomaa 1980-luvulla. Lomakotien 

Liittoa ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan käsitellään kappaleessa 6, ja kappaleessa 7 

eritellään 1980-luvulla tehtyjä tutkimuksia suomalaisten lomanvietosta. Kappaleessa 8 tutkitaan 

1990-luvun laman suhdetta sosiaalisiin lomiin. Kappaleessa tutkitaan laman vaikutuksia sekä 

Lomakotien Liittoon että Ruskeapään lomakotiin. 

 

2. Ensimmäiset kesäkodit rasittuneiden äitien tueks i 

2.1 Työläisnaiset aloittavat sosiaalisen lomatoimin nan 

 

Erityinen lomailu sai Suomessa alkunsa säätyläisten keskuudessa 1800-luvulla. Säätyläisten tapana 

oli muuttaa kesän ajaksi pois kaupungista maaseudun rauhaan ja luonnon läheisyyteen. Tämän 

perinteen juuret olivat 1700-luvun pohjoismaisessa yläluokan kulttuurissa. Aatelisilla oli keskiajalta 

lähtien kartanonsa, joihin vetäydyttiin viettämään maalaiselämää. 1600-luvun lopulta lähtien ensin 

Ruotsin ja myöhemmin Suomen varakas porvaristo ryhtyi hankkimaan omistukseensa maatiloja, 

joissa oleskeltiin kesäaikana. Ruotsalainen kesänviettomuoti tuli Suomessa ensin tunnetuksi 

ylimmissä yhteiskuntaluokissa, pääkaupungin ja rannikkokaupunkien porvariston keskuudessa. 

1700-luvulla kesänviettotapaan vaikutti valistusajalle tyypillinen luonnon ihannointi ja myös 1800-

luvulla romanttinen ajattelutapa ihaili maalaiselämää ja sen ilmiöitä. Muodikas kesänviettotapa 

levisi ylimmistä yhteiskuntaluokista alemmaksi ja rannikolta sisämaahan.31 

 

Tamperelaisetkin varakkaimman yhteiskuntaluokan edustajat alkoivat muuttaa maalle 1900-luvun 

puoliväliin tultaessa. Aluksi herrasväki hankkiutui tuttavien ja sukulaisten luokse, mutta pian 

alettiin vuokrata maalaistaloista pienrakennuksia tai yläkertahuoneita. Ensimmäiset huvilat 

syntyivät Tampereen kaupungin alueelle tai sen rajojen tuntumaan 1800-luvun puolivälin jälkeen. 

Huvilakulttuuri tavoitti Tampereen suhteellisen myöhään. Huviloiden määrään ja huvilakulttuurin 

suosioon vaikutti kunkin kaupungin ”maalaisuus”. Niin kauan kuin kaupunki oli maalaismainen 

kylä, ei ollut syytä lähteä kauas luontoa etsimään. Näin oli myös Tampereella.32 

 

                                                 
31 Willberg 1994, 21. 
32 Willberg 1994, 21–22, 26. 
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Ainakin Tampereella huvilat rakennettiin kaupungin alueelle tai sen rajojen tuntumaan. Koska 

kesälomia ei vielä 1800-luvulla tunnettu, piti perheenisien ehtiä huvilalle työpäivän päätteeksi ja 

päästä palaamaan aamuisin työhönsä. Huvilalle muutettiin yleensä koulujen päätyttyä, kesäkuun 

alussa ja takaisin muutettiin elokuun viimeisinä päivinä. Äiti ja lapset viettivät maalla koko kesän. 

Lisäksi mukana oli usein palvelijoita. Kesähuviloilla aikaa vietettiin muun muassa kasvimaata ja 

puutarhaa hoitaen. Naiset harrastivat lomilla käsitöitä ja miehet kalastusta ja metsästysretkiä. Lapset 

leikkivät, uittivat veneitä, onkivat mato-ongella, soutelivat tai meloivat kanootilla. Koululaiset 

saattoivat käyttää loma-aikaansa kertaamalla koulutehtäviä ja keräilemällä kasveja. Musiikin 

harrastaminen oli myös tärkeä osa huvilan elämää.33 Lomailu huvilalla ei ollut ainoa mahdollisuus 

päästä luonnon helmaan. Vieraileminen luonnonnähtävyyksillä oli herrasväen keskuudessa 

suosiossa 1700-luvun lopulta alkaen. Suosittuja kohteita olivat esimerkiksi suuret virrat, korkeat 

vuoret, suuret selät, jättiläispuut ja hiidenkirnut. Etenkin liikenneyhteyksien parantuessa matkailu 

nähtävyyksille lisääntyi. 1800-luvun lopulla höyrylaivat ja rautatiet kuljettivat lomalaisia eripuolille 

Suomea jopa ympäri vuoden.34 

 

Lomanvieton tapoja oli 1900-luvun alussa useita, mutta lomailulle tyypillistä oli se, että 

edellytyksenä oli vapaa-aika ja tietty varallisuustaso. Kaupunkien ja teollisuuskeskusten työläisillä 

vapaa-aikaa oli vähän: työpäivät olivat pitkiä ja vapaata oli yleensä sunnuntaina, joillain aloilla 

myös maanantaina.35 On selvää, että mahdollisuudet lomanviettoon olivat työläisväestöllä 

huomattavasti heikommat kuin varakkaammalla kansan osalla.  

 

Vuonna 1902 Työväenyhdistysten naisosastojen keskusjärjestö Työläisnaisliitto kehotti 

jäsenyhdistyksiään perustamaan työläisnaisia varten kesäsiirtoloita, joissa he voisivat olla 

mahdollisen kesälomansa ajan. Myös työväenyhdistyksissä asia oli huomioitu, ja todettiin, että 

lomailu ei saisi olla ainoastaan herrasväen yksinoikeus, vaan myös raskasta työtä tekevillä 

työläisillä tuli olla mahdollisuus lomailuun. Aluksi kesäsiirtolatoiminnassa huomio kiinnittyi 

työläisnaisiin. Kuitenkin myös perheenäidit tarvitsivat lomaa, joten sosiaalidemokraatit ottivat myös 

perheenäitien lomakysymyksen hoidettavakseen.36  

 

Kesäsiirtola-ajatus ei ollut täysin uusi, sillä jo 1800-luvun puolella säätyläisnaiset olivat järjestäneet 

kesävirkistystä työläisäideille ja heidän lapsilleen. 1800-luvun loppupuolelta lähtien sivistyneistö 

                                                 
33 Willberg 1994, 22; Saloniemi 1994, 35–36. 
34 Krohn 1991, 40, 97. 
35 Katainen 2001, 11–14. 
36 Kaarninen 2001, 8. 
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ryhtyi käymään keskustelua työväestön elinoloista. Puhuttiin työväenkysymyksestä, 

asuntokysymyksestä, naiskysymyksestä, lastensuojelusta ja suojeluskasvatuksesta. 

Kesävirkistyksen järjestäminen työläisnaisille oli sivistyneistölle tyypillistä hyväntekeväisyyttä, 

eräänlaista ”laupeudentyötä”, jota parempiosaiset harjoittivat köyhiä kohtaan.37 

 

Tampereella työväenyhdistyksen naisosasto nimitti ensimmäisen kesäsiirtolakomitean vuonna 1908. 

Aluksi kesäsiirtola järjestettiin vuokratiloissa Kangasalla, mutta jäsenten mielissä oli heti toiveet 

oman paikan hankkimisesta. Jo ensimmäisestä kesäsiirtolakokeilusta kävi ilmi, että hanke oli 

tarpeellinen, sillä tulijoita lomalle oli enemmän kuin voitiin ottaa. Vuonna 1910 vuokralle saatiin 

pieni huvila Teiskosta, ja siellä kesäsiirtolaa saatettiin pitää vuoteen 1918 vuoteen saakka, jolloin 

kesäsiirtolaa ei kyetty järjestämään. Vuosina 1920–1924 lomia pidettiin sosialidemokraattisen 

naisyhdistyksen omistamassa talossa Härmälän saaressa. Keskustan läheisyys koettiin kuitenkin 

ongelmalliseksi, koska lomailevat naiset eivät malttaneet olla käymättä kaupungilla asioimassa. 

Niinpä vuonna 1925 tehtiin kaupat tontista Ruskeapäässä Tottijärvellä.38 

 

Tampereen Työväenyhdistyksen naisosaston kesäsiirtola oli yksi ensimmäisistä työläisnaisia varten 

perustetuista lomasiirtoloista Suomessa. Suurlakon jälkeen työläisnaisten itsensä perustamat 

kesäsiirtolat olivat alkaneet yleistyä, ja niitä perustettiin Tampereen ohella muun muassa Turkuun, 

Vaasaan, Hämeenlinnaan ja Viipuriin. Suomessa sosiaalidemokraattiset naiset olivat varhain 

liikkeellä, sillä esimerkiksi Ruotsissa sosiaalidemokraattien ensimmäinen lomakoti perheenemäntiä 

varten perustettiin tiettävästi 1912. Elina Kataisen mukaan työläisnaisten lomailu herätti aluksi 

närkästystä ympäristössään. Kuitenkin löytyi myös henkilöitä, jotka suhtautuivat asiaan 

positiivisesti ja halusivat auttaa järjestelyissä.39  

 

Jo aluksi kysyntä halpoja lomia kohtaan oli suurta. Ainakin Tampereella jatkuva ongelma oli 

kuitenkin varojen vähäisyys. Tampereella avustuksia anottiin vuosittain kaupungilta, mutta usein 

avustusten ehdot tai maksuajankohta koettiin hankaloittaviksi, tai summa ei ollut riittävä.40 

Taloudelliset vaikeudet eivät kuitenkaan lannistaneet lomia järjestäviä työläisnaisia. Rahaa saatiin 

kasaan vapaaehtoisvoimin niin Tampereella, kuin muissakin kaupungeissa. Esimerkiksi arpajaisten 

tulot muodostivat huomattavan osan joidenkin kesäkotien tuloista. Tampereella vuosittainen perinne 

                                                 
37 Kaarninen 2001, 7. 
38 Kolinen 1969, 7–20. 
39 Katainen 2001, 16–18. 
40 Kolinen 1969, 14–15. 
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oli myydä vappukukkia. 41 Talkootyöstä ja vapaaehtoisesta toiminnasta tulikin jo varhaisessa 

vaiheessa leimallinen osa sosiaalista lomatoimintaa. Konkreettisen toiminnan ohella periaatteellinen 

keskustelu lomista ja lomien järjestämisestä jatkui. Sitä käytiin jatkuvasti naisosastoissa ja 

Sosialidemokraattisessa naisliitossa osana liiton sosiaalista ohjelmaa. Sosialidemokraattisen 

naisliiton edustajakokouksessa ehdotettiin muun muassa, että kunnat ryhtyisivät järjestämään 

asukkailleen kesänviettopaikkoja kohtuulliseen hintaan. 42 

 

2.2. Vuosilomalain myötä valtio tulee mukaan lomato imintaan 

 

Teollistumisen ja kaupungistumisen myötä kysymys työläisten vapaa- ja loma-ajasta nousi esiin 

aiempaa enemmän. Lomaa, kuten muitakin työläisten sosiaalisiin oloihin vaikuttavia asioita 

ryhdyttiin säätelemään tarkemmin työsääntöjen ja -sopimusten avulla. Alkuvaiheessa loma- ja 

vapaa-aikaa koskeva päätöksenteko oli paikallista ja tapauskohtaista, eikä se koskenut yleisesti 

kaikkia työläisiä. Työnantajien näkemyksenä oli, että työsuhteita olisi voitava määritellä 

yksilöllisesti ja yrityskohtaisesti ilman lainsäädäntöä. Työnantajien toive ei toteutunut, sillä Suomen 

eduskunta päätti säätää työaikaa ja -suhteita sääteleviä lakeja, niin sanotun työoikeuden 

perusnormiston vuosina 1922–1924. Myös loma- ja vapaa-aikaa alettiin säädellä 

työaikalainsäädännön avulla tarkemmin.43 

 

Työntekijöiden vuosilomasta säädettiin ensimmäisen kerran tarkemmin työsopimuslaissa vuonna 

1922. Tässä laissa määriteltiin laajemmin työsuhteeseen liittyvät rajaukset ja rajoitukset. Jo ennen 

tätä lakia vuonna 1919 oli säädetty liiketyöntekijöiden vuosilomista. Työsopimuslain yleisiä 

vuosilomasäännöksiä haluttiin tarkentaa ja loma-aikaa pidentää, kun varsinaista vuosilomalakia 

alettiin hahmotella 1930-luvun lopulla.44 Työläisten loma-asioiden kunnollinen järjestely ei 

vuosisadan alussa ollut käynnissä ainoastaan Suomessa, vaan kaikissa teollistuneissa maissa 

kiinnitettiin loma-asioihin ja vapaa-ajan kysymykseen huomiota. Työläisten vuosilomakysymys 

nousi Kansainvälisen työjärjestön (ILO) esityslistoille ensimmäisen kerran sen perustamisvuonna 

1919. Uudelleen kysymys nostettiin esille vuonna 1936, jolloin jäsenmaat antoivat 

yleiskokouksessaan suosituksen työläisten palkallisesta vuosilomasta. Siinä parannettiin 

                                                 
41 Kolinen 1969, 15; Katainen 2001, 21. 
42 Katainen 2001, 18. 
43 Anttila 2005, 87–89. 
44 Anttila 2005, 87–89. 
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vakituisessa työsuhteessa olevan työntekijän lomaoikeuden myöntämisperusteita, loman pituutta 

sekä loman osittamista.45  

 

Kun vuosilomajärjestelyjä alettiin valmistella Suomessa, valtioneuvoston päätöksellä asetettiin 

21.7.1938 kiireellisesti komitea, jota kutsuttiin lomankäyttökomiteaksi. Komitean puheenjohtajana 

toimi historioitsija Heikki Waris. Hänen lisäkseen komiteaan kuuluivat myös sosialidemokraatit 

Miina Sillanpää ja Kansan Matkatoimiston johtaja E. K. Louhikko. Komitean tavoitteena oli 

selvittää, miten Kansainvälisen työjärjestön edellyttämät vuosilomaan liittyvät käytännön järjestelyt 

saataisiin Suomessa toteutettua.46 

 

Lomankäyttökomitea teki toimintansa alkuvaiheessa kaksi laajamittaista selvitystä. Ensimmäinen 

kartoitti muiden maiden lomankäytön järjestämisen muotoja. Toinen mittava selvitys kartoitti 

Suomessa jo olemassa olleet lomanviettomahdollisuudet ja -järjestelyt, joista kyseltiin tietoja niin 

teollisuustyönantajilta kuin myös lukuisilta kansalaisjärjestöiltä, kylpylänomistajilta ja 

kansanopistoilta.47 Vuosilomalakiin liittyvän työn eräänlaisena henkisenä johtajana toimi Heikki 

Waris. Tärkeässä kirjoituksessaan Loman käytön järjestely sosiaalipoliittisena tehtävänä Waris 

tarkasteli vuosiloman merkitystä ja johtamansa Lomankäyttökomitean työtä. Kirjoituksesta käy 

ilmi, ettei Wariksen mukaan loma ollut ainoastaan työn ja tuotannon vauhdittaja, vaan sillä oli 

muita, sosiaalisiakin tehtäviä. Lomalla oli hänen mukaansa terveydellinen ja sielullinenkin 

merkitys. Heikki Wariksen näkemys vapaa-ajan ja loman sosiaalisesta merkityksestä on ollut 

Suomessa sosiaalisen lomatoiminnan kannalta suuntaa-antava.48 

 

Käytännössä lomanvieton tuli Wariksen mukaan nojata yksilön vapauteen. Loman henkilö sai 

viettää siten, miten parhaaksi näki, ja halutessaan omatoimisesti saattoi käyttää valitsemiaan elimiä 

ja järjestöjä apuna. Kustannukset tuli jokaisen itsensä maksettavaksi. Lomankäyttökomitean 

mukaan ei ollut tarkoituksenmukaista tai tarpeellista siirtää valtiovallan tehtäväksi sellaisia 

lomankäytön järjestelyjä, jotka vapaat elimet saattoivat hyvin ja joustavasti suorittaa.49  

 

Komitea ei siis asettanut yhteiskunnalle tai valtiovallalle varsinaista lomahuoltovelvollisuutta. 

Komitea kuitenkin huomioi sen, että kaikki kansalaisryhmät eivät pystyneet lomaa oma-aloitteisesti 

                                                 
45 Krohn 1991, 134–135; Anttila 2005, 87–89. 
46 Anttila 2005, 105; Katainen 2001, 23. 
47 Anttila 2005, 105. 
48 Waris Heikki, Loman käytön järjestely sosiaalipoliittisena tehtävänä, Sosiaalinen aikakausikirja 8/1940. 
49 Waris Heikki, Loman käytön järjestely sosiaalipoliittisena tehtävänä, Sosiaalinen aikakausikirja 8/1940. 
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omin varoin järjestämään. Tällaisia epäitsenäisiä loman tarpeessa olevia ryhmiä olivat komitean 

mukaan esimerkiksi suurperheiset ja vähävaraiset työläis- ja pienviljelijä-äidit. Komitean mielestä 

tällaisissa tarkoin määritellyissä tapauksissa valtiovallan tai sen tukemien erikoiselinten oli astuttava 

avuksi. ”Sitä on kuitenkin pidettävä poikkeuksena yleisestä säännöstä”, kirjoitti Waris.50 

 

Valtiovalta kuitenkin saatiin mukaan sosiaaliseen lomatoimintaan. Samana vuonna kun 

lomankäyttökomitea asetettiin, muutamat hyväntekeväisyysjärjestöt perustivat Raha-

automaattiyhdistyksen (RAY). Vuonna 1933 oli annettu asetus, jonka mukaan vain 

hyväntekeväisyysjärjestöillä oli oikeus raha-automaattien voittoihin. Järjestöjen keskinäinen 

kilpailu johti kuitenkin nopeasti siihen, että vuonna 1937 annetussa uudessa asetuksessa 

pelitoiminnan harjoittaminen annettiin perustettavan yhdistyksen yksinoikeudeksi. Peleistä 

kertyvillä tuotoilla yhdistyksen tuli hankkia varoja kansanterveyden edistämiseen. RAY aloitti 

toimintansa 1.4.1938. Raha-automaattiyhdistyksen ensimmäisinä toimintavuosina sosiaaliseen 

lomatoimintaan ei vielä jaettu rahaa, mutta toiminnan tulevaisuuden kannalta RAY:n perustaminen 

oli erittäin merkittävä.51 Valtion tuloa mukaan sosiaalisten lomien organisointiin ei kuitenkaan tule 

pitää sosiaalisen lomatoiminnan alkuna. Valtiovalta ei aloittanut perinnettä, vaan alkoi tukea jo 

olemassa olevaa kansalaistoimintaa, joka järjesti ”vapaita lomia”. Sosiaalinen lomatoiminta on 

alusta alkaen ollut nimenomaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaa.52 

 

Ensimmäinen yleinen kaikkia työläisiä koskeva vuosilomalaki hyväksyttiin Suomen eduskunnassa 

21.4.1938. Laki koski satoja tuhansia työläisiä, joista suurin osa oli oikeutettu 12 päivän lomaan 

viiden vuoden työsuhteen keston jälkeen. Laki täytti Kansainvälisen työjärjestön vuosilomia 

koskevan sopimuksen asettamat vähimmäisvaatimukset vuosilomien määräytymisen osalta. Yhtenä 

loman myöntämisen kriteerinä oli, että lomaan oikeuttava työ tulisi tehdä työnantajan johdon ja 

valvonnan alaisena. Vuosilomaoikeus koski pitempiaikaisessa keskeytymättä jatkuneessa 

työsuhteessa olevia työntekijöitä, joilla oli työnantajaan työ- tai oppisopimussuhde. Täten ilman 

työsopimussuhdetta kotonaan työtä tekevillä tai itsenäisillä yrittäjillä ei tätä lain suomaa oikeutta 

ollut. 53  

 

Oikeus lomaan on ollut myös sukupuolikysymys. Kotona tehtävää työtä ei ole pidetty yhtä suuressa 

arvossa kuin kodin ulkopuolella tehtävää ansiotyötä, ja kotityötä ovat pääasiassa tehneet 

                                                 
50 Waris Heikki, Loman käytön järjestely sosiaalipoliittisena tehtävänä, Sosiaalinen aikakausikirja 8/1940. 
51 http://www.ray.fi/raytietoa/ray/rayhistoria.php?l1=8 luettu 18.1.08; Katainen 2001, 22. 
52 Hänninen 2005, 17. 
53 Anttila 2005, 92. 
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nimenomaan naiset. Tähän epäkohtaan alettiin kiinnittää huomiota, kun kotitalousajattelu teki 

yleisen läpimurron 1930-luvun alussa. Irma Sulkusen mukaan Kotitalousideologian nousun 

taustalla oli ajatus, jonka mukaan nainen on perimmältä olemukseltaan äiti ja kotitalousolento, on 

hän kodin ulkopuolisessa työssä tai ei. Koska näin on, hänen emansipoitumisensakin voi tapahtua 

vain korottamalla äitiyttä ja vahvistamalla kotitalouden asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa. 

Kotitalousideologian kannattajia olivat muun muassa Laura Harmaja, Hedvig Gebhard, Mandi 

Hannula ja Miina Sillanpää.54 

 

Kotitalouden aseman parantamiseksi ja kotitaloustyön arvostuksen lisäämiseksi kotitalous oli 

”julistettava” muuta työelämää vastaavaksi. Perheenemännän työn piti olla samanarvoista kuin 

kodin ulkopuolella suoritettu ansiotyö. Tavoite pyrittiin saavuttamaan kotitalousopetusta 

kehittämällä. Tietoa oikeanlaisesta kodinhoidosta välitettiin oppikirjojen ja oppaiden avulla. 

Kodinhoito-oppi liitettiin joidenkin ammatillisten koulujen ohjelmaan. Sulkusen mukaan Miina 

Sillanpää oli jo 20-luvulla tähdentänyt, että keskeistä oli tyttöjen identiteetin ja taitojen 

muovaaminen jo kansakoulussa ”oikeaa” naisidentiteettiä vastaavaksi. Samalla, saadessaan opetusta 

omilla aloillaan, kotitaloudessa ja lastenhoidossa, tytöt ”tasavertaistuisivat” poikien kanssa.55 Laura 

Harmajan keskeisin sanoma oli se, että perheenemännät tarvitsivat ammattitaitoa kotitalouden 

hoidossa, koska kotitaloudessa jaettiin ne tulot, jotka hankittiin työskentelemällä muilla 

elinkeinoaloilla. Harmaja vaati kotitalousammatin harjoittajille eli perheenemännille vastaavan 

tasoista koulutusta, jota muidenkin elinkeinoalojen harjoittajat saivat. Kotitalousopetus oli 

Harmajan mielestä tyttöjen tärkein ammattioppi ja perheenemännyys heidän ensisijainen 

ammattinsa ja työuransa.56  

 

Sosiaalisten lomien näkökulmasta kotityön arvostuksen parantaminen oli myös keskeinen 

päämäärä. Jos kotitaloustyötä olisi pidetty paremmassa arvossa ja oikeana työnä, olisi loman nähty 

kuuluvan myös perheenemännille. Mutta koska kotityötä ei nähty oikeana työnä, ei siitä kuulunut 

saada lomaakaan. Tämä ajattelutapa johti siihen, että perheenäidit olivat keskeinen sosiaalisten 

lomien ”kohderyhmä”.  

 

                                                 
54 Sulkunen 1989, 114–15; Kaarninen 1995, 72–73. 
55 Kaarninen 1995, 76–77; Sulkunen 1989, 115. 
56 Kaarninen 1995, 75. 
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2.3 Perhepolitiikan nousu synnyttää uusia lomajärje stöjä 

 

Sosialidemokraattiset naiset huomasivat ensimmäisinä perheenäitien lomantarpeen ja käynnistivät 

uudenlaisen työmuodon. Kiinnostusta perheenäitien lomia kohtaan oli kuitenkin myös muualla. 

Välirauhan aikana vuonna 1941 perustettiin Lomankäytön keskusliitto. Liittoa perustamassa 

mukana oli Työväen Matkailuliitto57 ja Suomen Matkailijayhdistys58. Yhdistysten lisäksi mukana 

olivat sosiaaliministeriö ja yleisten töiden ministeriö, joten valtiovallan panos oli merkittävä.  

Vuonna 1942 lomatoimintaan saatiin vahvistusta työmarkkinajärjestöiltä kun Suomen Työnantajien 

Keskusliitto ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto liittyivät Lomankäytön Keskusliittoon. 

Vuoden 1943 lopulla liittoon kuului jo 37 yhdistystä.59 

 

Lomankäytön Keskusliittoon perustettiin syksyllä 1942 erityinen naisjaosto, jonka tunnukseksi 

nostettiin ”Äidille lahjaksi huoleton loma”. Asiaa hoitamaan olivat tarttuneet erinäiset ammatti- ja 

naisjärjestöt, jotka hankkivat jäsenistöönsä tai toimintapiiriinsä kuuluville perheenäideille 

lomanviettotilaisuuksia. Erikseen myönnettäviä vapaalomia varten järjestettiin rahakeräyksiä 

Äideille lahjaksi -tunnuksella. Liiton naisjaoston toimintatehtäviin kuului paitsi perheenäitien 

lomahuolto myös erityisten sosiaalisten lomien organisointi muillekin erityisryhmille, kuten 

työläisnaisille, vanhuksille ja vähävaraisille. 60 Aarni Krohnin mukaan Suomen ensimmäiset 

äitilomalaiset viettivät vuonna 1942 lomaa liiton lomakeskuksessa Punkaharjulla.61 Asia ei 

kuitenkaan pidä täysin paikkaansa, sillä vaikka kyseessä olisikin ollut Lomankäytön Keskusliiton 

järjestämä ensimmäinen perheenäitien lomavuoro, olivat sosialidemokraattiset naiset organisoineet 

työläisäideille jo usean vuosikymmenen ajan. 

 

Sotavuosien jälkeen kesävirkistystoiminnan organisointi laajeni edelleen naisjärjestöjen 

keskuudessa. Suomen Aseveljien liitto, Kalevalaiset naiset ja Svenska Marthaförbundet järjestivät 

jo sotavuosina lomia sodan johdosta rasittuneille perheenäideille. Maalaisliiton Naiset ry. ryhtyi 

vuonna 1947 järjestämään vähävaraisten äitien lomaleirejä. Samana vuonna toiminnan aloittivat 

Suomen Kansan Demokraattisen Liiton naiset, jotka perustivat vuonna 1952 oman Päiväkumpu 
                                                 
57 Työväen Matkailuliitto perustettiin vuonna 1937 huolehtimaan työläismatkailusta, sillä matkailun ja retkeilyn 
katsottiin kohottavan työläisten sivistystasoa. TML:n tehtäväksi määriteltiin työväestön matkailuharrastusten ja 
tarkoituksenmukaisesti vietettävän vuosiloman propagointi. Anttila 2005, 137.  
58 Suomen Matkailijayhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistyksen tehtävänä oli edistää suomalaisten ja 
ulkomaalaisten matkailua Suomessa selvittämällä matkailumahdollisuuksia ja herättämällä suomalaisissa ja 
ulkomaalaisissa kiinnostus matkustamiseen. Krohn 1991, 106. 
59 Krohn 1991, 144–145; Anttila 2005, 142–143. 
60 Krohn 1991, 148; Anttila 2005, 144–145. 
61 Krohn 1991, 148. 
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nimisen lomakodin. Virkamiesliiton naisten kesälomatoiminta alkoi vuonna 1949 ja Pienviljelijäin 

Liiton naisten puolestaan vuonna 1951.62 

 

1950-luvun alussa sosiaalinen lomatoiminta oli Suomessa jo varsin monimuotoista. Lomankäytön 

Keskusliitto oli vakiinnuttanut asemansa ja sen lomakyliin pääsi myös sosiaalisin perustein. Myös 

useiden poliittisten, urheilullisten ja ammatillisten työväenjärjestöjen ohjelmaan kuului jäsenille 

järjestettyä retkeilyä, matkailua ja kursseja.63 Lisäksi monet kunnat olivat alkaneet sodan jälkeen 

myöntää avustusta vähävaraisten perheenäitien kesävirkistykseen. Myös jotkut työnantajat olivat 

kiinnittäneet huomiota erityisesti niiden naispuolisten työntekijöidensä lomailuun, joilla oli pieniä 

lapsia. Monet suuret työnantajat olivat jo pitkään järjestäneet lomatoimintaa työntekijöilleen ja 

näiden perheille. Esimerkiksi osuusliikkeillä oli tällaisia kesäkoteja.64 Sodan jälkeisinä vuosina 

myös sosiaalidemokraattisten naisten lomatoiminta oli jo melkoisen laajaa. Yhteensä 

sosialidemokraattisilla naisjärjestöillä oli tuolloin 16 lomakotia ja parikymmentä yhdistystä järjesti 

kesävirkistyskursseja. Näihin lomakoteihin voitiin kerrallaan sijoittaa 461 äitiä ja noin 160 lasta.65 

 

Sota-aika oli aiheuttanut rajoituksia lomakotien toimintaan ja joitain oli jouduttu sulkemaankin 

sodan ajaksi. Tampereen Ruskeapäässä niin ikään kärsittiin taloudellisista vaikeuksista. Sodan 

jälkeen havaittiin, että lomakodin tehtävät olivat lisääntyneet, eikä sosialidemokraattinen 

naisyhdistys kyennyt tehokkaasti hoitamaan kaikkia kesäkodin asioita. Tähän tarkoitukseen 

perustettiin Ruskeapään kannatusyhdistys vuonna 1945. Vaikka kesäkotia hoiti nyt erillinen 

yhdistys, se säilyi jatkossakin sosiaalidemokraattisten naisten hoivissa. Vastaavanlaisia 

kannatusyhdistyksiä perustettiin sodan jälkeen myös muihin kaupunkeihin. 66 

 

Äitien kesävirkistystoiminnan laajeneminen ja järjestöjen lisääntyminen sodan jälkeen liittyy 

läheisesti perhepolitiikan nousuun 40- ja 50-luvuilla. Äitiyttä, lapsia ja perhettä tukevat toimenpiteet 

nousivat 1940-luvulla sosiaali- ja terveyspoliittisen keskustelun pääkohteiksi.67 Vasemmisto oli 

puhunut äitien ja lapsien yhteiskunnallisesta avustamisesta jo 1900-luvun alusta alkaen. 

Työläisnaiset puolustivat jo ensimmäisillä valtiopäivillä aviottomien lasten ja heidän äitiensä 

oikeuksia sekä vähävaraisten äitien oikeutta rahallisiin avustuksiin. Työläisnaisten ehdotukset 

                                                 
62 Kaarninen 2001, 13. 
63 Katainen 2001, 29. 
64 Katainen 2001, 30. 
65 Katainen 2001, 30; Kaarninen 2001, 31. 
66 Katainen 2001, 26; Kolinen 1969, 26–27. 
67 Harjula 2007, 65. 
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kuitenkin törmäsivät porvariston vastustukseen, sillä porvarisnaiset halusivat tukea ainoastaan 

kotiäitien suojelua.68 

 

1930- ja 1940-luvuilla aika oli kypsä kaikkia perheitä tukeville ratkaisuille.  Sosiaalipoliittiset, 

perhekustannuksia tasaavat tulonsiirrot olivat keskeinen osa 1940-luvun perhepolitiikkaa. 

Äitiysavustuslaki säädettiin 1937 ja sen yhteydessä säädettiin uusi kätilölaki. Äitiysavustuksen 

tulorajaa nostettiin vuosina 1941 ja 1945 ja vuonna 1949 sisällytettiin kaikki äidit varallisuudesta 

riippumatta lakisääteisen äitiysavustuksen piiriin. Äitiysavustuksen ehtona olivat vuodesta 1949 

lähtien raskaudenaikaiset neuvolakäynnit. Uudistus sitoi terveys- ja sosiaalipolitiikan tiiviisti yhteen 

ja toi lapsiperheet kattavasti terveydenhuollon piiriin. Äitiysavustuksen saaminen kytkettiin myös 

sukupuolitautien torjuntaan: vuoden 1952 sukupuolitautilain myötä raskaana olevien naisten 

veritutkimus tautien toteamiseksi säädettiin pakolliseksi.69  

 

Yksi perhettä tukevan politiikan ilmentymistä oli siis 1940-luvulta alkanut terveydenhuollon uusi 

suuntautuminen. Kun 1930-luvulla oli keskitytty miltei yksinomaan tartuntatautien esiintymiseen, 

rokotuksiin ja sairaalapaikkojen määriin, nousivat 1940- ja 1950-lukujen aikana tuberkuloosin 

torjuntatyön ohella uusina tarkasteltavina kokonaisuuksina esille äitiyshuolto, lastenhuolto sekä 

kansakoulujen terveydenhuolto. Koska yksi perhepolitiikan synnyn tärkeimmistä vaikuttimia oli 

uhkaava väestökriisi, asetettiin 1940-luvula painopiste positiivisiin, syntyvyyttä kannustaviin 

toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin kuului vuonna 1944 säädetyt lait kunnallisten äitiys- ja 

lastenneuvoloiden perustamisesta ja lait kunnallisista kätilöistä ja terveyssisarista. Niin ikään 

yhteiskunnallisen äitiyshuollon pohjaa laajensivat sotien jälkeen voimaantulleet lapsi- ja 

perhelisälait.70 

 

Vuonna 1949 perustettiin huolto-ohjelmakomitea tutkimaan äitien kesävirkistystoiminnan laajuutta 

ja tarpeellisuutta. Komitea tuli siihen tulokseen, että valtion tehtävänä oli mahdollisuuksien mukaan 

tukea äitien lomatoimintaa. Komitean mielestä olisi yleisen hyvän mukaista ohjata kuntien rahoja 

äitien lomien tukemiseksi. Myös kodinhoitojärjestelmään komitea halusi kiinnittää huomiota, sillä 

perheenäitien loman esteenä oli usein lasten tai kotieläinten hoito. Komitean tekemä perusteellinen 

                                                 
68 Sulkunen 1989, 48–50. 
69 Sulkunen 1989, 129–193; Harjula 2007, 69. 
70 Sulkunen 1989, 129–130. 
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selvitystyö osoittaa, että äitien lomahuolto oli 1950-luvulle tultaessa osa äitejä ja perheitä tukevaa 

politiikkaa.71 

 

Oman kokonaisuutensa äitien tukemisessa muodosti äitiyssuojelu, johon sisältyi äitiysloman 

turvaaminen ansiotyössä oleville äideille ja raskaana olevien naisten suojelu liian raskaalta työltä. 

Kunnallisten kodinhoitajien ja äitien lomien avulla pyrittiin puolestaan tukemaan perheenäitien 

jaksamista.72 Eräänlaista kodinhoitajatoimintaa ylläpitivät myös järjestöt. Muun muassa Naisten 

Työvalmiusliitto ja Svenska Marthaförbundet olivat jo sodan aikana kouluttaneet kotisisaria, jotka 

työskentelivät kunnissa perheenemäntiä auttaen.73 

 

Koska perhepolitiikalla haluttiin lisätä syntyvyyttä ja kannustaa lastenkasvatukseen, tarkoitti se sitä, 

että kaikkia perheitä tuli tukea yhtäläisesti. Perhepolitiikasta tuli se areena, jolla universalismi 

ilmaantui monen maan sosiaalipolitiikkaan. Sodan jälkeen alettiin monissa maissa toteuttaa 

universaalia perhepolitiikkaa, joka oli ennen sotaa katsottu mahdottomaksi. Suomessa mahdoton oli 

muuttunut mahdolliseksi, kun sodan aikana oli sopeuduttu korkeaan verotukseen, vasemmiston 

kannatus oli kasvanut ja talouspoliittiset opit uudistuneet. Sosiaalivaltion pystytyksestä oli tullut 

kansallinen projekti, johon osallistuivat kaikki poliittiset ryhmittymät. Tässä työssä madaltuivat 

entisestään ne ideologiset raja-aidat, jotka vanhastaan olivat halkaisseet naisia ja äitejä koskevan 

sosiaalipolitiikan porvarilliseen ja sosialistiseen lohkoon.74 

 

Työläis- ja porvarisnaiset olivat ajoittain eri linjoilla siitä, miten paljon tukea äideille tuli antaa ja 

kenelle se tarkalleen ottaen kuului. Esimerkiksi silloin, kun ensimmäisen kerran keskusteltiin 

äitiysvakuutuksesta, olivat porvari- ja työläisnaiset eri mieltä siitä, kenen kuului nauttia 

lainsäädännöllistä erityiskohtelua. Porvarisnaisten halusivat kyllä tukea kotiäitien suojelua, mutta 

jättää aviottomat äidit yhteiskunnan siveellistä perustaa myrkyttävinä jopa kokonaan tämän 

ulkopuolelle. Myöskään kodin ulkopuolella työskenteleviä työläisäitejä he eivät halunneet tukea.75  

 

Äitiys oli kuitenkin myös naisia yhdistävä tekijä, sillä puoluekannasta riippumatta kaikki 

tunnustivat äitiyden merkityksen. Eri puolueiden naiset tunnustivat, että perheen hyvinvoinnin 

kannalta äidin rooli oli erittäin tärkeä. Tavoitteena oli, että äitien työ tulevan sukupolven 

                                                 
71 Komiteanmietintö 1949:7. 
72 Harjula 2007, 70. 
73 Katainen 2001, 44. 
74 Anttonen & Sipilä, 61; Sulkunen 1989, 130. 
75 Sulkunen 1989, 50. 
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kasvattajana saisi tunnustusta. Panostaminen äitien terveyteen ja virkistäytymiseen oli myös 

panostamista yhteiskuntaan. Jos äiti voi hyvin, siirtyi tämä hyvinvointi muuhun perheeseen. Lisäksi 

loma oli palkinto. Äidin työstä kuului saada jotakin palkaksi, jotta jaksaisi edelleen ahkeroida 

perheen puolesta. Äideille tarkoitetut lomat ja leirit olivat tällaisia äitejä virkistäviä ja kannustavia 

palkintoja. Anttilan mukaan loman oli tarkoitus olla irtiotto perheestä ja arjesta. Argumentit, jolla 

äitilomia perusteltiin 1940-luvulla, painottivat, että äidit olivat ansainneet lomansa.76  

 

Äitien aseman parannuspyrkimyksistä kertoo myös se, että aviottomille lapsille ja heidän äideilleen 

tarkoitetut Ensi kodit lisääntyivät 1940- ja 1950-luvuilla, 1950-luvun lopulla ensikoteja oli yhteensä 

kahdeksan.77 Ensimmäinen ensikoti oli perustettu Helsinkiin vuonna 1938. Sen perustaminen 

merkitsi yhden perhettä ja yhteiskuntaa koskevan aatemaailman läpimurtoa: nainen ja lapsi 

muodostivat perheen, joka oli toimikelpoinen jos sitä tarpeen vaatiessa tuetaan.78 Porvarisnaisille 

äitiyden ainoa oikea kasvualusta oli puhdas ja hyveellinen, ehjä ja yksityinen perhe, jota 

yhteiskunnan oli suojattava kaikelta ulkonaiselta uhalta. Työläisnaisille äitiys merkitsi äidin ja 

lapsen erottamatonta suhdetta, jota yhteiskunnan oli suojeltava luokka- ja aviosuhteista riippumatta. 

Tämä periaate vaikutti ensikotien perustamisen ja toiminnan taustalla.79 Ensikotien, kuten niitä 

aiemmin perustettujen äitikotien tavoitteena oli kannustaa äitiä pitämään lapsensa ja auttamaan 

heitä yhteisen elämän alkuun. Suomalaiset äitikodit erosivat hieman monista ulkomaalaisista 

laitoksista. Esimerkiksi Ranskassa oli laitoksia, joiden tarkoituksena oli pelkästään tarjota piilo- ja 

suojapaikka au-äidille, ja järjestää lapsen sijoitus perheeseen tämän synnyttyä.80 

 

Vuonna 1945 Ensi Koti -toiminta erotettiin Sosialidemokraattisen naisliiton sosiaalisesta 

työkentästä. Ensi Kodit perustivat valtakunnalliseksi organisaatiokseen Ensi Kotien Liiton.  Liiton 

tehtäviksi määriteltiin varojen kerääminen, yhteyksien pitäminen ensikotiyhdistysten kanssa, 

tiedottaminen ensikotityöstä julkisuudessa ja asenteiden muokkaaminen au-äitejä ja -lapsia 

kohtaan.81 

 

Myös sosialidemokraattiset lomajärjestöt erottautuivat naisliitosta vuonna 1951 ja perustivat oman 

yhdistyksen, Äitien Lomahuolto -nimisen järjestön. Aiemmin kesäkotien asioita oli hoitanut juuri 

Sosialidemokraattinen naisliitto, ja paikallisesti kannatusyhdistykset ja sosialidemokraattiset 

                                                 
76 Sulkunen 1989, 50; Anttila 2005, 145. 
77 Jousimaa 1983, 62–63. 
78 Jousimaa 1983, 51–52. 
79 Sulkunen 1989, 47–48. 
80 Jousimaa 1983, 51. 
81 Jousimaa 1983, 62. 
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naisyhdistykset. Lomakodit halusivat kuitenkin keskusjärjestön, joka keskittyisi täysin 

lomatoimintaan ja sitä varten tarvittavien varojen hankkimiseen. Periaatteessa Äitien Lomahuolto 

ry. oli epäpoliittinen järjestö, mutta jäsenten kautta sen side sosiaalidemokraatteihin oli vahva.82 

 

Äitien Lomahuolto ry. perustettiin yhdyssiteeksi sosiaalisia lomia järjestäville yhdistyksille. Yksi 

liiton tärkeistä tehtävistä oli tuen hankkiminen jäsenyhdistyksilleen. Tuen saamiseksi yhdistys teki 

ehdotuksia ja aloitteita viranomaisille. Lisäksi Äitien Lomahuollon tehtävänä oli levittää tietoa 

sosiaalisten lomien välttämättömyydestä järjestämällä erilaisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. 

Äitien Lomahuolto ry:n ensimmäisen toimikunnan muodostivat Elli Nurminen puheenjohtajana 

sekä Kaisa Hiilelä, Tyyne Leivo-Larsson, Irja Salmela ja Martta Salmela-Järvinen.83  

 

Äitien Lomahuollossa tehtiin jo alussa jatkuvaa työtä asenteiden muuttumiseksi suotuisammaksi 

sosiaalisia lomia kohtaan sekä asiakkaiden että viranomaisten keskuudessa. Liitossa keskusteltiin 

myös miten valtiovallan edustajat saataisiin vakuutettua sosiaalisen lomatoiminnan hyödyistä. 

Toisaalta ongelmana oli myös itse asiakkaiden suhtautuminen lomaan. Omaa lomantarvetta ei ehkä 

tiedostettu, tai sitten omaa työtä arvostettiin liiaksi eikä siitä haluttu irtautua.84 

 

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana Äitien Lomahuolto kasvoi merkittävästi. Kun 

perustamisvuonna jäsenjärjestöjä oli ollut 14, oli niitä vuoden 1961 lopussa 38. Omia kesäkoteja oli 

tuolloin 31. Samaan aikaan kun uusia lomakoteja hankittiin 1950- ja 1960-luvulla, vanhoja 

laajennettiin ja korjailtiin ja myös tätä kautta majoituspaikkojen määrä lisääntyi.85  

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
82 Katainen 2001, 31-32; Lähteenmäki 2000, 195–197. 
83 Äitien Lomahuolto ry:n säännöt, ÄLh, TA; Katainen 2001, 32. 
84Äitien Lomahuollon 10. Edustajakokouksen pöytäkirja Haukipudas 17.5.1980, kansio D1, ÄLh, TA;  Äitien 
Lomahuolto 20 vuotta, 43. kansio D1, ÄLh, TA. 
85 Katainen 2001, 37. 
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3. Rakennemuutos ja loma 
 

3.1 Lomajärjestöjen toimintaympäristö muuttuu 1960- luvulla 

 

Hyvinvointivaltion rakennus voidaan nähdä alkaneen jo ennen toista maailmansotaa, tulkinnasta 

riippuen jopa jo 1800-luvun puolella. Aihetta on myös tutkittu valtavasti ja siitä on kirjoitettu 

paljon. Tämän työn kannalta en kuitenkaan näe tarkoituksenmukaiseksi eritellä hyvinvointivaltion 

varhaisinta historiaa. Siksi käyn läpi sen kehityksen pääpiirteet Suomessa toisen maailmansodan 

jälkeen.  

 

Vuonna 1942 lordi William Beveridge esitti sosiaaliturvan suunnitelman, jonka tavoitteena oli taata 

toimeentuloturva kaikille kansalaisille sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden, vanhuuden tai 

perhekustannusten nousun varalta. Sunnitelman tuli siis turvata koko väestö kaikkien sosiaalisten 

riskien osalta. Keinoina olivat sosiaalivakuutus ja maksuttomat terveydenhoitopalvelut. Valtion 

rooli niiden organisoimisessa oli keskeinen.86 Samoihin aikoihin Kansainvälinen työjärjestö julkaisi 

oman sosiaaliturvaohjelmansa. Käsitteet Welfare State ja Social Security tulivat kansainväliseen 

käyttöön ja saapuivat Suomeenkin. Hyvinvoinnista oli puhuttu jo aikaisemmin, mutta vasta nyt 

hyvinvointivaltion ajatus tuli nyt tunnetuksi. Suomessakin otettiin käyttöön sosiaalipolitiikan 

käsitteet ja tavoitteet. Tämä on ajoitettu 1940-luvun loppuun. Usein on viitattu Heikki Wariksen 

virkaanastumisluentoon vuonna 1948, jossa hän selvitti beveridgeläisiä käsitteitä suomalaisille 

kuulijoille. Sosiaalipoliittisessa ajattelussa alkoi tapahtua selviä muutoksia ja sotien jälkeen Suomi 

alkoi suuntautua Saksan sijasta etenkin Pohjoismaihin ja jossain määrin myös Neuvostoliittoon.87 

 

Sota katkaisi verkkaisen kehityksen kohti uudenlaista, hyvinvointivaltiota muistuttavaa valtiota. 

Usein sodanjälkeiset vuodet 1945–1949 on puolestaan nimetty ”hyvinvointivaltion ensimmäisen 

rakennuskauden” ajaksi. Tähän viittaavat sosiaalimenojen reaalikasvu ja sosiaalimenojen osuuden 

kasvu kaikista valion menoista. Pekka Haatasen mukaan on silti liioiteltua puhua hyvinvointivaltion 

rakentamisen kaudesta, vaikka luvut sellaiseen houkuttelisivatkin.88  

 

Kuten aiemmin on jo esitetty, 40- ja 50 -luvuilla tehtiin muutamia etenkin perhepoliittisesti tärkeitä 

uudistuksia. Lapsilisien aiheuttaman harppauksen toimeentuloturvaan kului puolet sosiaalimenoista, 

                                                 
86 Haatanen 1992, 47. 
87 Haatainen 1993, 47–48; Anttonen & Sipilä 2000, 60. 
88 Haatainen 1993, 46–49; Paavonen & Kangas 2006, 43–45. 
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ja ne nostivat Suomen sosiaalimenot lähelle Tanskan ja Ruotsin tasoa. Pohjoismaisesta 

hyvinvointivaltiosta ei tilastojen valossa voitu kuitenkaan puhua, sillä Keski-Euroopan maat 

kulkivat hyvinvointivaltion kehittämisessä kaukana edellä.89 1950-luvun hyvinvointipolitiikka 

keskittyi paljolti asuntopulan lievittämiseen ja sairaaloiden sekä muiden laitosten rakentamiseen. 

Toimeentuloturvaan tehtiin vain yksi huomattava uudistus, mutta sitäkin suurempi. Vuonna 1956 

kehitetty kansaneläkejärjestelmä merkitsi valtavaa edistysaskelta, koska se teki lähes lopun Suomea 

aina vaivanneesta vanhusten köyhyydestä. Sen myötä sosiaalimenot kasvoivat yhdessä vuodessa yli 

kaksinkertaiseksi. Järjestelmän perustaminen oli konkreettinen osoitus 1950-luvulla alkaneesta 

asenteiden muuttumisesta. Myös konservatiivisemmat yhteiskuntapiirit olivat kypsyneet 

hyväksymään yhteiskunnan sosiaalisen vastuun laajentamisen.90 

 

Ratkaisevan vaiheen hyvinvointivaltion kehittämisessä käynnisti Pekka Kuusi kirjallaan 60-luvun 

sosiaalipolitiikka. Kuusi itse vierasti käsitettä hyvinvointivaltio, mutta siitä huolimatta se yleistyi 

suomalaisten tietoisuuteen 60-luvun kuluessa juuri hänen teokseensa sisältyneen ajattelutavan 

ansiosta. Kuusen mukaan tulonsiirrot lisäsivät ja kiinteyttivät kokonaiskulutusta. Sosiaalipolitiikan 

avulla tuli puolestaan turvata tämä kulutus. Näin ollen laajentuvalla sosiaalipolitiikalla siis 

turvattaisiin taloudellinen kasvu ja hyvinvointivaltion kehitys. Suuri osa kaavailuista toteutui 

pitkälti Kuusen esittämällä tavalla. Syynä oli uudistusten kannalta otollinen tilanne. Suomi oli 

voimakkaasti teollistumassa, ja samaan aikaan oli alkamassa pitkä taloudellisen kasvun vaihe.91 

 

1960-luvulla maa- ja metsätalous menetti Suomessa pääelinkeinon aseman. Suomi muuttui 

maatalousmaasta yhdeksi maailman teollistuneimmista maista. Julkisen hallinnon laajenemisesta 

johtuen palveluelinkeinoista tuli 60-luvulla yhä tärkeämpi työllistäjä. Erityisesti valtion 

virkamieskunta laajentui hallinnon, poliisitehtävien, opetuksen ja terveydenhuoltotehtävien 

lisääntyessä. Näistä aloista muun muassa opetustoimi ja terveydenhuolto olivat aloja, jotka olivat 

suurelta osin naisten alaa. 1960-luvulla palkkatyössä olevien naisten määrä kasvoi. 

Merkittävimpänä syynä olivat nimenomaan lisääntyneet julkisen sektorin palvelut, jotka tarjosivat 

naisille työpaikkoja.92 

 

Muutto maalta kaupunkeihin alkoi lisääntyä voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen, mutta 

etenkin 1960-luku oli nopeimman muutoksen aikaa tässä suhteessa. Ilmiöstä käytetään usein 

                                                 
89 Sipilä & Anttonen 2008, 52. 
90 Paavonen & Kangas 2006, 43–45; Sipilä & Anttonen 2008, 53. 
91 Kalela 2005, 216; Sipilä & Anttonen 2008, 55; Haatanen 1993, 52. 
92 Waris 1974, 29–33. 
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nimitystä ”suuri muutto”.  Vuosina 1960–1973 kaupungissa asuvien määrä kasvoi yli 800 000 

henkilöllä. Kaupungistuminen aiheutti erilaisia laadullisia muutoksia sekä maaseuduille että 

kaupunkeihin. Erityisesti nuoret suomalaiset muuttivat kaupunkiin tämän ”suuren muuton” 

aikoihin. Laajeneva teollinen tuotanto ja kauppa sekä erityisesti palveluelinkeinot tarjosivat 

työtilaisuuksia nuorelle työvoimalle, etenkin naisille, joita oli enemmistö kaupunkilaisista 1960-

luvulla. Samaan aikaan kun osa väestöstä muutti kaupunkiin, jatkui maaseudulla perinteinen 

elämäntapa, ja eroavaisuudet kaupungin ja maaseudun välillä kasvoivat. Kaupunkilaisten ja 

maalaisten asenteissa alkoi näkyä eroa 1960-luvulta alkaen. Tosin myös maaseutu muuttui. 

Maatalous ja maalainen kotitalous koneistui ja kauppa sekä liikenne ulottuivat jo kaukaisiin 

syrjäkyliinkin. Vaihdantatalous työntyi yhä syvemmälle vanhan omavaraisen elämän piiriin ja 

maalaiselämäkin kaupallistui.93 

 

Hyvinvointipalvelujen määrä kasvoi voimakkaasti 1960-luvulla. Terveysasiat siirrettiin 

sisäministeriöstä sosiaaliministeriön yhteyteen vuonna 1967, mistä syntyi sosiaali- ja 

terveysministeriö. Elinkeinorakenteen muutos, kaupungistuminen, uudet elämäntavat, perheen ja 

suvun toimintojen heikentyminen ja naisten tulo työmarkkinoille jouduttivat siirtymistä julkisiin 

sosiaalipalveluihin. Epämiellyttäväksi ja nöyryyttäväksikin koettua sosiaalihuolta pyrittiin 

avartamaan monipuoliseksi ja ”normaaliksi” sosiaalipalvelujen järjestelmäksi.94 

 

Sosiaalipolitiikasta tuli 1960-luvulta eteenpäin entistä selvemmin naisten sosiaalipolitiikkaa. Muun 

muassa lasten päivähoito, abortti ja yksinhuoltajien toimeentulo olivat teemoja joihin naiset 

tarttuivat. Yksi naisten keskeisimmistä tavoitteista oli mahdollistaa ansiotyö myös pienten lasten 

äideille. Päivähoitopaikkojen lisäämisestä tulikin yksi tärkeimmistä hyvinvointivaltion hankkeista 

1970-luvulta lähtien. Sosiaalipoliittisin keinoin pyrittiin siis mahdollistamaan naisten työssäkäynti 

ja äitiys samanaikaisesti. Naisille haluttiin myös taata valinnanmahdollisuuksia aiempaa enemmän. 

Tästä esimerkkinä on aborttikeskustelu 1960-luvulla.95 

 

Kun rakennemuutoksen myötä palkkatyö yleistyi, yhä useammat naiset kouluttautuivat ammattiin. 

Aiempi sukupolvi halusi nyt valmistaa tyttärensä mieluummin työ- kuin avioliittomarkkinoille.  

Entistä useammat naiset valitsivat ammatin kotiäitinä olemisen sijaan.96 Lisääntyvät 

hyvinvointivaltiot palvelut tarjosivatkin naisille paljon työpaikkoja, ja työssäkäynnin seurauksena 

                                                 
93 Waris 1974, 60-62, 53–54. 
94 Haatanen 1993, 56. 
95 Anttonen & Sipilä 2000, 82. 
96 Heinonen 1999, 91. 
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naiset saivat entistä enemmän itsenäisyyttä ja sosiaalista statusta. Raija Julkusen mukaan eliiteissä 

ja ideologisesti Suomea hallitsi kuitenkin ”vanha Suomi”, jonka mukaan naisen paikka oli kotona 

lasten kanssa. Ruotsissa 1950-luvulla alkoi syntyä keskustelua sukupuolirooleista ja sukupuolten 

välisistä suhteista Keskustelu siirtyi myös Suomeen, ja ennen kaikkea 1960-luvulla 

sukupuolikysymys radikalisoitui. Naiset organisoituivat uudelleen, ja alkoivat muodostaa poliittisia 

painostusryhmiä.97 

 

Raija Julkunen esittää ruotsalaista historioitsija Yvonne Hirdmania mukaillen, että 1960-luvulla 

solmittiin uusi ”sukupuolisopimus”. Sen mukaan molemmilla sukupuolilla tuli olla kolme roolia: 

perheenjäsenen, ammatissa toimivan työntekijän, ja yhteiskunnallisen osallistujan rooli. Naiset eivät 

olleet pelkästään sosiaalipolitiikan kohteita hyvinvointivaltiossa, vaan he myös osallistuivat sen 

kehittämiseen sekä palkkatyön että yhteiskunnallisen osallistumisen kautta.98 Hyvinvointivaltio ja 

sen kansalaiset ovat hyötyneet paljon myös naisten tekemästä palkkatyön ulkopuolisesta työstä. 

Naiset ovat ylläpitäneet sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja jo ennen hyvinvointivaltion syntyä. 

Suurin osa huolenpidon tuottajista hyvinvointivaltiossa on naisia. Hyvinvointivaltio on tullut ajan 

myötä riippuvaiseksi tällaisesta naisten tekemästä palkattomasta ja epäsäännöllisestä 

huolenpitotyöstä. Huolenpitotyö tarkoittaa esimerkiksi kotona tapahtuvaa lasten ja vanhusten 

hyväksi tehtyä työtä, mutta myös sosiaalisen lomatoiminnan voidaan myös nähdä olleen tällaista 

palkatonta vapaaehtoisesti organisoitua työtä, josta on kuitenkin ollut hyötyä yhteiskunnalle. 

Anraug Leira kirjoittaa, että huolehtimalla muista ihmisistä naiset ovat tehneet työtä huolenpitoa 

tarvitsevien yhteiskunnan jäsenten eteen, mutta myös hyvinvointivaltion hyvinvointitason eteen.99  

 

Myös yhdysvaltalainen Theda Skocpol on muistuttanut, että sosiaalipolitiikalla on myös toinen 

historia, mikä ulottuu jo 1800-luvulle. Jo tuolloin naiset ovat organisoituneet liikkeiksi, toimineet 

järjestöissä ja yhdistyksissä, joissa on toteutettu sosiaalityötä. Hän käyttää käsitettä maternalistinen 

sosiaalipolitiikka. Se käsittää kansalaisjärjestöjen, kirkkojen ja yhdistysten sosiaalis-

yhteiskunnallisen työn, joka kohdistui naisiin ja etenkin äiteihin. Tällaisesta kansalaisyhteiskunnan 

hyvinvointi- ja valistustyöstä on saanut alkunsa moni modernin hyvinvointivaltion palvelutyö. 

Tällaisesta toiminnasta on esimerkkinä sosiaaliset lomat. Kuten tässä tutkielmastakin käy ilmi, oli 
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98 Julkunen 1994, 187–188. 
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sosiaalisten lomien alkuperäinen tarkoitus tarjota huolenpitoa ja virkistystä äidille ja lapsille. 

Hyvinvointivaltion kehittymisen myötä siitä tuli kuitenkin yksi hyvinvointivaltion palveluista.100 

 

3.2 Vapaa-ajan lisääntyminen kasvattaa lomailun suo siota 

 

Keskustelu loma- ja vapaa-ajan lisäämisestä sekä työajan lyhentämisestä kävi kiivaana 1950- ja 

1960-luvuilla. Työntekijät eivät olleet tyytyväisiä vuosilomansa lyhyyteen. Viikon parin vapaata ei 

pidetty alkuunkaan riittävänä. Anu-Hanna Anttila arvioi myös, että työntekijät eivät saaneet 

mielestään riittävää taloudellista ja sisällöllistä vastinetta työhön uhrattavasta ajasta. Myös vapaa-

ajan toiminnan merkitys oli kasvanut, mikä lisäsi työläisiä vaatimaan pidempiä lomia ja lyhyempiä 

työviikkoja.101 

 

Anttilan mukaan työntekijöiden loma- ja vapaa-ajan pituus korreloi maan taloudellista ja sosiaalista 

hyvinvointia. Sodan jälkeinen taloudellinen epävarmuus näkyi toteutettujen sosiaalisten reformien 

määrässä ja sisällöissä. Vasta 1950-luvun loppupuolella, jolloin elettiin taloudellisen nousukauden 

aikaa, saatiin aikaiseksi työväestön loma- ja vapaa-aikaan vaikuttaneita lakiuudistuksia.102 Vuonna 

1959 työaikaa lyhennettiin lailla, jossa yleiseksi viikkotyöajaksi sovittiin 45 tuntia ja 

keskeytymättömässä kolmivuorotyössä viikkotunteja oli 42 tuntia. Myös vuosiloman uudistusta 

valmisteltiin 1950-luvun lopulta lähtien. Uudistus saatiin lopulta aikaiseksi vuonna 1960. 

Lakiuudistus tarkoitti vakituisessa työsuhteessa olevien teollisuustyöläisten loma-ajan pitenemistä 

18–24 lomapäivään103, sillä työntekijöitä ei enää laitettu eriarvoiseen asemaan heidän tekemänsä 

työn sisällön perusteella. Jos työ tekijällä ei ollut riittävästi työpäiviä kuukaudessa, eikä siksi saanut 

lomaa, loman asemasta hänelle maksettiin 6 prosentin lomakorvaus.104 

 

Vuoden 1960 vuosilomalakia edelsi keskustelu siitä, vaikuttaisiko lisääntynyt loma-aika työtahdin 

kiristymiseen ja automaation lisääntymiseen. Samalla mietittiin, voisiko vapaa-aikaa lisätä vapailla 

viikonlopuilla. Vielä tuolloin vapaat viikonloput ja pitkä loma-aika nähtiin toistensa vaihtoehtoina, 

sillä pääteltiin, ettei yhteiskunnalla ollut varaa molempiin. Työn tuotantotason säilyttäminen 

                                                 
100 Anttonen 1994, 209. 
101 Anttila 2005, 129. 
102 Anttila 2005, 96 – 97. 
103 Edellinen, vuonna 1946 säädetty työaikalaki mahdollisti työntekijöille 12–14 päivän loman. esim. Anttila 2005, 99. 
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edellytti valintaa.105 Toisin kuitenkin kävi, sillä jo vuonna 1965 SAK:n, SAJ:n ja TVK:n edustajat 

sopivat STK:n edustajien kanssa siirtymisestä 40 tunnin viikkotyöaikaan vuonna 1966. Monelle 

työntekijälle uusi työaikalaki (713/1965) merkitsi myös siirtymistä viisipäiväiseen työviikkoon, 

jolloin työläisten viikoittainen vapaa-aika lisääntyi merkittävästi, kun viikonloppu pidentyi. 

Lauantaisin oli tosin jo tätä ennen tehty yleisesti lyhyempää työpäivää.106 1960-luvulla vapaa-ajan 

lisätarvetta perusteltiin samansuuntaisilla argumenteilla kuin aiemminkin. Nämä olivat, että 

lisävapaa-ajan vaikutukset heijastuisivat yhteiskunnan hyvinvointiin, ja sitä kautta taloudellinen 

tuottavuus ja sosiaalinen edistys kasvaisivat. 1960-luvulla vallalla oli käsitys siitä, että vuosilomien 

antamisen perusteena olivat nimenomaan terveydelliset seikat.107 

 

Vuosilomalakia uudistettiin jälleen vuonna 1973. Sitä määritteli vuoden 1971 neuvotellut 

tulopoliittiset kokonaisratkaisut, jota kutsuttiin UKK-sopimukseksi. Uusi vuosilomalaki takasi 

kaikille työntekijöille neljän viikon kesäloman. Kuukauden loman sai työntekijä, joka oli 

työskennellyt kokonaisen lomanmääräytymisvuoden maaliskuusta seuraavan vuoden maaliskuuhun. 

Kalenterikuukauden aikana työntekijän oli työskenneltävä 14 päivänä, jotta kuukausi olisi 

oikeuttanut täysimittaiseen loma-aikaan.108 

 

Vapaa- ja loma-ajan lisääntyminen näkyi kiinnostuksena erilaisia lomanviettotapoja kohtaan 1960-

luvulta alkaen. Muun muassa suomalaisille tyypillinen kesämökkeily alkoi kasvaa jo 1950-luvulla, 

jolloin rakennettiin paljon mökkejä. Varsinainen kesämökkien invaasio tapahtui kuitenkin vasta 

1960-luvulla. 1960-luvun mökit olivat vielä melko vaatimattomia saunamökkejä ilman 

mukavuuksia. Niitä tärkeämpää oli luonto, oma rauha ja oma ranta. 109 Luontoon ja maalle 

hakeutuminen oli 60-luvulla mahdollista myös ilman omaa kesämökkiä. Maatalolomat olivat 

suuressa suosiossa 1960-luvulla. Maatalolomilla esimerkiksi kaupunkilaisperhe sai mahdollisuuden 

oleilla maalaistalossa. Maalla järjestettäviä lomia organisoivat ainakin Suomen 4H-yhdistys ja 

Lomaliitto.110 Myös ulkomaanmatkailu tuli mahdolliseksi yhä useammalle 1950-luvulta alkaen. 

Ensimmäiset suomalaiset tilauslennot tehtiin Etelä-Espanjaan 50-luvun alussa. 50-luvulla 

pohjoismaiden ulkopuolelle matkusti 74 000 suomalaista. Vähitellen luku alkoi kasvaa. Vuonna 
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1970 200 000 ihmistä teki lomamatkan pohjoismaiden ulkopuolelle, ja vajaa kymmenen vuotta 

myöhemmin vuonna 1979 peräti 800 000 vietti lomaa ulkomailla.111 

 

3.3 ”Vanhuksilla vapaa-ajan ongelma ratkaistavanaan ” 

 

Suomessa oli 1960-luvulla suhteellisesti enemmän työikäisiä, kuin sata vuotta aikaisemmin. 

Työikäisten määrä oli sadan vuoden aikana kasvanut, mutta samalla lisääntynyt työvoima siirtyi 

maan etelä- ja länsiosiin. Elättäjien määrä kasvoi 1960-luvulla nopeammin kuin elätettävien, mikä 

oli yksi taloudellisen kasvun ja elintason kohoamisen perustekijöistä. Oma erillinen ongelma oli 

samalla vanhusten osuuden kasvu koko maassa. Elinikä piteni etenkin naisten kohdalla, ja samalla 

kun lasten syntyvyys aleni, merkitsi se eläkeikäisten määrän suhteellista kasvua.112 

 

Koska elinajanodote hyvinvoinnin parantuessa kasvoi ja samaan aikaan koulunkäynti yleistyi, 

merkitsi se vapaa-ajan lisääntymistä elämänkaaren molemmista päistä. Työajan lyhentyminen ja 

vapaa-ajan lisääntyminen lisäsi lomajärjestöjen toiminnan merkitystä. Vaikka lisääntynyt vapaa-

aika synnytti erilaisia loman ja vapaa-ajanviettotapoja, eivät ne yksiselitteisesti olleet kaikkien 

tavoitettavissa. Ehkä suurin harrastusten ja muiden virkistykseen tähtäävien toimintamuotojen 

ulkopuolelle jäänyt ryhmä oli nimenomaan vanhukset, ” jotka eivät vielä ole oppineet sopeutumaan 

pitkänä, uutena vapaa-aikanaan avautuviin mahdollisuuksiin”.113 Heikki Waris kirjoitti vuonna 

1974 tutkimuksessaan Muuttuva suomalainen yhteiskunta seuraavasti.114  

 

”Teollistumisen edetessä on tapahtunut työn tehostumista. Työponnistuksen työntekijään 

kohdistama paine pakottaa hänet etsimään rentoutumista, vapaa-ajan perustarkoitusta. Miten 

tämä vapaa-ajan rentouttava tehtävä on saavutettavissa, riippuu monista erilaisista tekijöistä 

[…] Ja elämänehtooseen ehtineelle avautuva vapaa-aika on ulottuvuuksiltaan kokonaan 

toista luokkaa kuin työiän lyhyet, ohikiitävät illat ja lomaviikot. Monella vanhuksella on 

todellinen vapaa-ajan ongelma ratkaistavanaan.” 

 

1960-luvun murros muutti lomajärjestöjen toimintaympäristöä valtavasti. Palkkatyön yleistyessä 

yhä useampi oli oikeutettu vuosilomaan. Samaan aikaan työntekijöiden viikoittainen vapaa-aika 
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lisääntyi työlainsäädännön myötä. Vapaa-ajan lisääntyminen sai suomalaiset kiinnostuneiksi 

lomanvietosta, jonka eri muodot lisääntyivät 1950–1970 -lukujen välisenä aikana kun mökit 

yleistyivät ja ulkomaanmatkailu tuli mahdolliseksi yhä useammalle. Toisaalta palkkatyön 

yleistyminen ei poistanut sitä ongelmaa, että yhä monet olivat kokonaan ilman vuosilomaa. 

Maaseudulla oli yhä paljon emäntiä, joilla kellon tai kalenterin määräämää vapaa-aikaa ei ollut. 

Lisäksi väestön suhteellisesti ikääntyessä kasvoi niiden vanhusten määrä, joilla ei ollut 

mahdollisuutta järjestää itselleen loma-aikaa. Kaupunkiin muutto merkitsi monelle perinteisen, 

maaseudulle tyypillisen yhteisön katoamista ja yksinäisyyttä. Yksinäisten ja vähäosaisten 

löytäminen ja heidän auttamisensa tuli 1960-luvulla entistä ajankohtaisemmaksi sekä julkisella 

sektorilla että järjestömaailmassa. Haasteeseen tarttuivat myös lomajärjestöt, jotka alkoivat samalla 

etsiä omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisääntyessä 1960-luvulla 

myös lomajärjestöt alkoivat mieltää itsensä hyvinvointipalvelujen tarjoajiksi. 
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4. Sosiaaliset lomat 1970-luvulla 
 

4.1 Kansanterveysajattelu näkyy Äitien Lomahuolloss a 

 

Sodan jälkeisellä terveyspolitiikalla oli tähdätty syntyvyyden nostamiseen sekä äitien ja lasten 

terveyden kohentamiseen. 1940-luvulla oli tehty monia sosiaalipoliittisia uudistuksia, joiden 

tavoitteena oli turvata väestön jatkuvuus. Laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista säädettiin 

vuonna 1944. Samana vuonna astui voimaan laki kunnallisista terveyssisarista ja kätilöistä. 

Syntyvyyden kasvuun rohkaisevan politiikan lopputuloksena imeväiskuolleisuus saatiinkin 

laskemaan, mikä oli Suomelle suuri ylpeyden aihe.115 

 

1960-luvulla kuolleisuus kääntyi jälleen nousuun. Kansanterveyskomitea ryhtyi tutkimaan asiaa ja 

esitti vuoden 1960 tilastotietojen avulla, että suomalaisten kuolleisuus oli selvästi korkeammalla 

kuin muissa Pohjoismaissa. Varsinkin miesten ylikuolleisuus oli silmiinpistävää, mutta myös naiset 

sijoittuivat vertailussa kärkisijalle. Yleisimmät kuolinsyyt olivat sydän- ja verisuonitaudit. Miesten 

riski sairastua syöpään tai verenkiertoelinten sairauksiin oli huomattavasti suurempi kuin naisilla. 

Lisäksi miesten väkivaltaisten kuolemien kuten tapaturmien, itsemurhien ja tappojen osuus oli 

melko suuri. Tutkimustulosten seurauksena 1960-luvun terveyspolitiikan keskeisimmiksi haasteiksi 

muodostuivat piilevät ja krooniset sairaudet sekä hoitoon hakeutumisen hitaus.116 

 

Terveydenhuollon vakavin ongelma oli lääkäripula. Lääkärikoulutuksen kehittämisen todettiin 

jääneen sota-ajan myötä taka-alalle, minkä seurauksena lääketieteen uusia saavutuksia ei voitu ottaa 

käyttöön, eikä ehkäisevään terveydenhoitoon riittänyt voimia. Laskettiin, että lääkäreiden määrää 

piti lisätä peräti 80 prosentilla. Lääkärivajeen helpottamiseksi perustettiin uudet lääketieteelliset 

tiedekunnat Ouluun, Tampereelle ja Kuopioon 1950- ja 1970 -luvuilla.117 Myös sairaansijamäärät 

olivat muita Pohjoismaita alhaisemmalla tasolla. Siitä syystä tavoitteeksi oli vuonna 1950 asetettu 

18 keskussairaalan rakentaminen vuoden 1964 loppuun mennessä. Käytännössä rakennusprosessi 

jatkui vielä 1970-luvullakin. Myös yleissairaaloiden määrää ja mielisairaaloiden paikkalukua 

lisättiin merkittävästi. Kaiken kaikkiaan vuosina 1945–1975 perustettiin yhteensä noin 19 000 
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yleissairaalapaikkaa ja 11 000 mielisairaalapaikkaa. Samanaikaisesti rakennettiin kunnallis- ja 

vanhainkotien sairaansijoja, jotka omalta osaltaan nostivat laitoshoidon volyymiä.118 

 

Sairaspaikkojen lisääminen synnytti pian kritiikkiä, sillä paikkojen lisäämisestä huolimatta 

potilaspaine kasvoi. Näytti siis siltä, että sairaaloiden kehittäminen ei yksin riittänyt kohentamaan 

kansanterveyden tilaa. Sairaaloiden rakentaminen myös lisäsi sairaalamenoja, mitä vauhditti myös 

alan tekninen kehitys. Sairaalalaitoksen jatkuva laajentaminen alettiin nähdä taloudellisesti 

mahdottomana tehtävänä. Sairaalamenojen osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista oli 

1960-luvulla liki 90 prosenttia.119 

 

Terveyspolitiikan ongelmien ratkaisuksi esitettiin avohoidon ja ennaltaehkäisyn lisäämistä. Äitiys- 

ja lastenneuvoloiden erinomaiset tuloksia pidettiin esimerkkinä siitä, miten kannattavaa aktiivinen 

avohoito saattoi olla. Vuonna 1960 aloitti valtiollinen kansanterveyskomitea avohoitopainotteisen 

kansanterveyslain valmistelun, ja valmistelutyötä jatkettiin koko vuosikymmenen ajan. 

Kansanterveyslakiehdotuksen antoi lopulta vuonna 1971 ministeriksi noussut Pekka Kuusi. 

Lakiehdotuksen tavoitteena oli siirtää terveyspolitiikan painopiste terveydenhoitoon ja 

avosairaanhoitoon. Kansanterveyslaki hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti, ja sitä 

luonnehdittiin 1970-luvun tärkeimmäksi terveyspoliittiseksi uudistukseksi.120 

 

Terveyspolitiikan kriisi osui samaan ajanjaksoon, jolloin suomalainen yhteiskunta oli voimakkaassa 

murroksessa. Kaupungistuminen, ”palkkatyöläistyminen”, elintason nousu ja vapaa-ajan kasvu 

yhdessä perinteisistä yhteisöistä irtautumisen kanssa vaikuttivat ihmisten elämään ja yhteiskunnan 

kehitykseen. 1970-luvun puolivälissä voimakkaasti laajenevan hyvinvointivaltion arvioitiin olevan 

kriisissä, sillä talouskasvu oli hidastunut, työttömyys oli lisääntynyt ja vanhusten osuus väestöstä oli 

lisääntynyt. 121 Siksi ei ole yllättävää, että nämä teemat nousivat puheenaiheeksi myös Äitien 

Lomahuollossa.122 

 

1960-luvun lopulla ja koko 1970-luvun ajan Äitien Lomahuollossa keskusteltiin tiiviisti 

suomalaisten terveydentilasta ja yhteiskunnan muutosten vaikutuksista siihen. Liitossa 

ymmärrettiin, että 60-luvulta alkanut yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, kuten 
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kaupungistuminen, aiheuttivat lieveilmiöinä erilaisia sairauksia ja sosiaalisia ongelmia. Liitossa 

pohdittiin, mikä on lomajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä.123 Kuten on jo mainittu, 1970-

luvulta lähtien sosiaalinen lomatoiminta haluttiin viranomaistaholta nähdä entistä kiinteämmin 

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydessä.124 Esimerkiksi vuonna 1965 lääkintöhallituksen 

vuosikertomuksessa raportoitiin ensimmäistä kertaa syövän ja reuman torjuntatyötä. Samassa 

yhteydessä korostettiin, että pääasiallisesti erilaisten yhdistysten vastuulla oleva työ oli 

tulevaisuudessa liitettävä lähemmin yhteiskunnan järjestämiin palveluihin.125 Viisi vuotta 

myöhemmin talousneuvosto asetti jaoston tutkimaan yhteiskuntapolitiikan tavoitteita. Jaoston 

julkaisussa Elämisen laatu muistutettiin, että terveyspoliittiseen keskusteluun piti viranomaisten 

lisäksi saada mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöt, etujärjestöt sekä poliittiset puolueet. 

Terveydenhuolto haluttiin nostaa yhteiskunnan yhteiseksi asiaksi. Samalla hylättiin ajatus 

politiikkavapaasta terveyspolitiikasta.126 

 

Näin ajateltiin myös Äitien Lomahuollossa. Asia ei 1970-luvulla ollut kuitenkaan ehkä täysin selvä, 

sillä pöytäkirjoista paistaa läpi tietyntyyppinen vakuuttelu. Kerta toisensa jälkeen keskusteluissa 

painotettiin sitä, miten lomat eivät ole ”vain lomia”, vaan niillä voidaan nähdä olevan myös jopa 

yhteiskunnallista merkitystä. Liitossa haluttiin uskoa, että ”loma-ajatus” oli lyönyt itsensä lävitse.127 

Kuitenkin pahoiteltiin sitä, että lomien yhteiskunnallista merkitystä ei tunnustettu niin laajasti kuin 

liitossa olisi toivottu. Lomatoimintaa ei vielä 1970-luvun alussa pidetty itsestään selvästi 

kansanterveystyönä, vaan pikemminkin ”vanhanaikaisena hyväntekeväisyytenä”. Toisaalta 

vaikuttaa siltä, että liitossa yritettiin vielä itsekin totutella lomajärjestöjen muuttuneeseen rooliin 

yhteiskunnassa.128 

 

Vuonna 1971 Äitien Lomahuolto vietti 20-vuotisjuhliaan. Juhlan kunniaksi painettiin kirja, jonka 

aloituskappaleessa Elli Nurminen kuvaa tilannetta seuraavasti. 129 

 

”Viimeaikaisena ilahduttavana ilmiönä on todettava lomatoiminnan voimakas kehittyminen ja 

lomankäytön edistyminen maassamme. Entistä keskeisemmälle sijalle ennaltaehkäisevässä 

                                                 
123 Äitien Lomahuollon edustajakokouspöytäkirjat 1968 – 1980, ÄLh, TA, Ks. esim. edustajakokous Kiljava 7.4.1968, 
s. 3, Kansio C7, TA. 
124 Katainen 2001, 84. 
125 Harjula 2007, 81–82. 
126 Harjula 2007, 114 –115. 
127 Äitien Lomahuollon edustajakokous Kiljava 7.4.1968, s. 5. Kansio C7,TA. 
128 Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1971, Kansio C7,TA. 
129 Nurminen Elli, Äitien Lomahuolto 20 vuotta, s.3, Kansio D1, Älh, TA. 
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kansanterveystyössä on tullut tarkoituksenmukaisen lomankäytön tehostaminen kiireisen 

aikamme ihmisten niin fyysisen kuin henkisen kunnon ylläpitäjänä.” 

 

Juhlakirjan artikkeleista käy hyvin ilmi, että vanhusten sairaudet ja mielenterveyden ongelmat olivat 

niitä kansanterveydellisiä ongelmia, joihin lomalla pyrittiin vaikuttamaan 1970-luvun alussa. 

Vanhusten ongelmia olivat pitkäaikaissairaudet kuten reumaa, sokeritautia, sydämen vajaatoimintaa 

sekä masennusta. Muita ongelmia vanhusten kohdalla olivat esimerkiksi unettomuus, yksinäisyys ja 

liikunnan rajoittuminen. Isoon osaan ongelmista ratkaisuna olisi ollut liikunta, oikea ruokavalio ja 

vilkas sosiaalinen elämä. Kaupungistuminen oli kuitenkin aiheuttanut sen, että myös vanhukset 

menettivät maaseudulle tyypillisen yhteisön, jolloin kohtalona oli eristäytyminen ja yksinäisyys. Se 

toiminta, jolla terveyttä olisi helposti voinut pitää yllä, oli vanhuksilla vaivalloista.130 

 

Vanhusten psyykkiset ongelmat herättivät runsaasti keskustelua, mutta myös muun väestön 

vastaavat ongelmat huomioitiin Äitien Lomahuollossa. Eritoten korkeat itsemurhaluvut nostettiin 

esiin edustajakokouksissa, ja lisäksi niistä kirjoitettiin liiton juhlakirjassa. Niin ikään psyykkisten 

ongelmien syyn ajateltiin löytyvän elämäntapojen ja yhteiskunnan muutoksista.  

 

Kova kiire, taistelu leivästä, olemassaolosta ja paremmista elämän olosuhteista on tehnyt meistä 

usein rikkinäisiä, kärttyisiä, ahdistuneita ihmisiä, kirjoittaa Irja Rantanen Lomatoiminta 70 vuotta -

kirjassa.131 

 

Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien syitä etsittiin siis työelämän vaatimuksista ja taloudellisista 

ongelmista. Myös yhteiskunnan materialisoituminen nähtiin vahingollisena.132 Rantanen kirjoittaa 

artikkelissaan, että tavaroiden ja omaisuuden hankkiminen vie ihmisiltä rahat ja vie heidät 

velkataakkojen alle.133  

 

Liiton kokouksissa esitetyt tämän suuntaiset argumentit pohjautuvat faktoihin, mutta ajattelutavassa 

näkyy myös se, että liitto on sosiaalidemokraattinen. Kaupallisuuden vastustaminen näkyy 

toiminnassa mukana olevien mielipiteissä ja asenteissa. Kilpailu, taloudellisen voiton tavoittelu ja 

                                                 
130 Nurminen Elli, Äitien Lomahuolto 20 vuotta, s.3, Kansio D1, Älh, TA; Sjögren Anna-Liisa, Vanhusten kuntoutus- ja 
virkistystoiminta lomailun merkeissä, Äitien Lomahuolto 20 vuotta, s. 38 – 39, Kansio D1, Älh, TA. Äitien 
Lomahuollon toimintakertomus vuosilta 1968 – 1970; esim.  Äitien Lomahuollon edustajakokous Mikkelissä 22. 
5.1971, Kansio C7, Älh, TA. 
131 Rantanen Irja, Loma ja mielenterveys, Äitien Lomahuolto 20 vuotta, Kansio D1, Älh, TA. 
132 Ks. esim.  Äitien Lomahuollon edustajakokous Haukiputaalla 21.5.1977, Kansio C8, Älh, TA. 
133 Rantanen Irja, Loma ja mielenterveys, Äitien Lomahuolto 20 vuotta, s. 43–44, Kansio D1, Älh, TA. 
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työttömyys ovat seurausta yhteiskunnan epäsuotuisasta kehityksestä. Vaikka sosiaaliset lomat 

palvelivat ”suuren kansan tarvetta”, ja siinä mielessä ne olivat periaatteessa ei-poliittisia, näkyi 

sosiaalisia lomia puolustavien retoriikassa selviä poliittisia sävyjä. 

 

4.2  ”Lomat ovat kansakunnan parhaita sijoituksia” 
 

Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, avohoitoa ja kuntoutusta alettiin kehittää 1970-luvulla siksi, 

että lisääntyneet sairaanhoitopalvelut kuluttivat paljon yhteiskunnan varoja. Se miten 

terveydenhuoltokustannusten kasvua voitiin rajoittaa varmistaen, että resurssit suunnattiin oikeisiin 

kohteisiin, hallitsi keskustelua 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Valtioneuvosto muun muassa asetti 

1968 terveydenhuollon suunnittelukomitean, jonka tehtävänä oli pohtia, miten varat käytettäisiin 

tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Komiteassa punnittiin sitä, että toisaalta terveys piti nähdä 

arvona sinänsä, mutta toisaalta terveydenhuollon avulla voitiin vaikuttaa tuottavuuteen ja 

taloudelliseen kasvuun. Ala tarjosi työpaikkoja ja esti työvoimaa joutumasta sairauden ja 

työkyvyttömyyden takia yhteiskunnan huollettavaksi.134 

 

Äitien Lomahuollossa lomia perusteltiin niin ikään taloudellisilla säästöillä. Terveydenhuolto oli 

kansantaloudellisesti kannattavaa, sillä terveet työntekijät jaksoivat tehdä töitä, eikä sairauden takia 

syntynyt ylimääräisiä kustannuksia. ”Kansalaisten terveyden ja kunnon säilyttämiseen uhratut varat 

ovat kansakunnan parhaita sijoituksia”, kirjattiin vuoden 1971 edustajakokouksen 

julkilausumaan.135 Loman tavoitteena pidettiin Äitien Lomahuollossa myös henkilökohtaista iloa ja 

nautintoa yksilölle. Kuitenkin korostettiin voimakkaasti, ettei lomatoiminnassa suinkaan ollut kyse 

vain yksilölle aiheutuneista hyödyistä, vaan ”suurista kansanterveydellisistä ja 

kansantaloudellisista arvoista”.136 

 

Vaikka suuri osa lomakotien asiakkaista oli eläkeläisiä, Äitien Lomahuollossa muistutettiin loman 

tärkeydestä työelämän kannalta. Lomaa pidettiin työvoimaa uusintavana voimana, jonka ansiosta 

työläinen jaksoi paremmin ja samalla yhteiskunta hyötyi. Tällainen ajattelutapa muuttui Anttilan 

mukaan tavalliseksi modernin teollisen yhteiskunnan synnyttyä. Sen mukaan vapaa-aika on alistettu 

työlle, josta toipuminen ja virkistäytyminen oli tehtävä ”oikein”. Oikein käytetyn loma- ja vapaa-

                                                 
134 Harjula 2007, 124–127. 
135 Äitien Lomahuollon edustajakokouspöytäkirja 1971, s. 18, Kansio C7, TA. 
136 Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1965–1967, Kansio C7, Älh, TA. 
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ajan avulla työläinen jakoi tehdä työnsä paremmin.137 Vuosien 1971–1973 toimintakertomuksessa 

asia tiivistettiin seuraavasti:138 

 

”Jo yhteiskunnan kannalta asiaa tarkastellen voidaan todeta, että lomatoimintaan käytetyt 

varat tulevat takaisin parantuneena mielenterveytenä, lisääntyneenä työkykynä ja 

sairauskulujen vähenemisenä.” 

 

Lomatoiminnan yhteiskunnallisia hyötyjä nostettiin esiin siksi, että ”päättävissä elimissä” 

ymmärrettäisiin sosiaalisten lomien välttämättömyys. Äitien Lomahuolto sai osan rahoituksestaan 

Raha-automaattiyhdistykseltä, jonka myöntämiä avustuksia se välitti eteenpäin 

jäsenyhdistyksilleen. Sosiaalisia lomia rahoittivat kuitenkin myös kunnat, jotka luonnollisesti 

joutuivat nipistämään avustuksia monille eri tahoille. Siksi oli tärkeää, että liiton ja sen 

jäsenyhdistysten toiminta näyttäytyi julkisuudessa hyödyllisenä kaikkien kannalta. Sen lisäksi, että 

lomalaisille siitä oli iso ilo ja hyöty, haluttiin liitossa muistuttaa, että lomista hyötyivät loppujen 

lopuksi kaikki suomalaiset.139 

 

4.3 Äitien Lomahuollon periaatteelliset tavoitteet 

 

Sakari Hänninen kirjoittaa artikkelissaan Sosiaalinen lomatoiminta liikkeenä, että sosiaalinen loma 

sai alkunsa vuoden 1939 vuosilomalaista. Tutkimuskirjallisuus ja lähteet kuitenkin osoittavat, että 

sosiaalinen loma on suomalaista vuosilomalakia vanhempi ilmiö. Vaikka Hänninen on oikeassa 

siinä, että ”virallisesti” sosiaalisen loman voidaan nähdä syntyneen 1930-luvulla, sillä silloin valtio 

tuli mukaan niiden järjestämiseen, ei hänen väitettään voi pitää täysin totena. On silti totta, että 

sosiaalinen loma ja vuosilomalaki liittyvät läheisesti toisiinsa. Ennen vuosilomalakia työläisnaisten 

kesäsiirtoloiden tavoitteena oli tasa-arvon nimissä tarjota myös työläisäideille mahdollisuus lomaan, 

sillä herrasväen naiset olivat jo vuosikymmenten ajan saaneet nauttia tästä etuoikeudesta. Kun 

vuosilomalaki takasi 1930-luvulta alkaen työväestölle oikeuden lomaan jäi osa väestöstä lain 

ulkopuolelle. Näin ollen sosiaalista lomatoimintaa tarvittiin edelleen jotta tasa-arvo toteutuisi. 

Loman vietto oli edelleen mahdollista vain osalle väestöstä.140 

 
                                                 
137 Anttila 2005, 16. 
138 Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1971–1973, Kansio C7, Älh, TA. 
139 Äitien Lomahuollon edustajakokous Mikkelissä 22.5.1971,s. 4, Kansio C7, Älh, TA; Äitien Lomahuollon 
edustajakokous Tottijärvellä 21.5.1977, 14–15, Kansio C7, Älh, TA. 
140 Hänninen 2005, 15. 
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 Äitien Lomahuollon tavoitteena oli sekä järjestää lomia näille ryhmille että herättää periaatteellista 

keskustelua loman epätasa-arvoisesta jakautumisesta. Etusijalla Äitien Lomahuollossa olivat 1970-

luvulla kokonaan vuosilomaoikeuden ulkopuolelle jääneet henkilöt kuten perheenäidit ja vanhukset 

sekä erilaiset vammautuneiden ryhmät.141 Heidän asemastaan keskusteltiin edustajakokouksissa 

jatkuvasti. Vuoden 1971 edustajakokouksen julkilausumaan kirjattiin muun muassa seuraava 

viesti.142 

 

On saatava säädetyksi laki, joka takaa jokaiselle työtätekevälle kansalaiselle palkallisen 

vuosiloman. Tällaiseksi työtätekeväksi kansalaiseksi luettakoon myös omaa talouttaan hoitava 

perheenäiti. 

 

Liitossa oltiin hyvillään siitä, että perheenäitien kohdalla loman tarve ja oikeus lomaan yleisesti 

tunnustettiin. Vanhusten kohdalla näin ei vielä ollut. Koska vanhukset eivät olleet tuottavassa 

työssä, heidän nähtiin olevan aina lomalla. Äitien Lomahuollossa kuitenkin painotettiin, että 

vanhuksen elämä saattoi niin ikään olla yksitoikkoista ja raskasta runsaasta vapaa-ajasta 

huolimatta.143 Vanhusten tilanne huolestutti myös siksi, että vanhojen naisten määrä oli 

suhteellisesti kasvanut, kuten jo aiemmin on tuotu esiin. Vanhukset elivät yhä pidempään 

parantuneen terveydenhuollon ansiosta. Terveydestä ja pitkästä iästä huolimatta monen vanhuksen 

elämästä puuttui laatu ja mielekkyys. 

 

Osa liiton asiakkaista oli niin sanottuja väliinputoajia. Tällaisiksi edustajat kutsuivat henkilöitä, 

joilla oli sekä tuloja että lomaa, mutta huonon taloudellisen tilanteen takia he eivät kyenneet 

kustantamaan lomaa itselleen tai perheelleen.144 Esimerkiksi vuonna 1974 liitossa oltiin huolissaan 

eläkkeiden noususta. Monien eläkeläisten eläkkeet olivat nousseet niin korkeiksi, että he eivät 

voineet päästä ilmaislomille. Tällaisissa tapauksissa, joissa henkilön varallisuus oli juuri ja juuri sen 

rajan yläpuolella, että hänelle ei voitu myöntää ilmaista lomaa, hänen täysihoitomaksujaan pyrittiin 

alentamaan. Ongelmaksi saattoi kuitenkin muodostua se, että lomakotien täyshoitohinnat oli jo 

valmiiksi laskettu niin alas kuin mahdollista.145 Äitien Lomahuollon ainoa päämäärä ei ollut tarjota 

täysin ilmaisia lomia kaikkein köyhimmille. Toiminta pyrittiin pitää sosiaalisena myös siten, että 

                                                 
141 Äitien Lomahuollon edustajakokous Mikkelissä 22.5.1971, 4, Kansio C7, Älh, TA; Äitien lomahuollon 
toimintakertomus 1971–1973, Kansio C7, Älh, TA. 
142 Äitien Lomahuollon edustajakokous 22.5.1971 Mikkelissä, julkilausuma, Kansio C7, Älh, TA. 
143 Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1968–1970, Kansio C7, Älh, TA. 
144 Äitien Lomahuollon toimintasuunnitelma 1975-1977, Kansio C7, Älh, TA. 
145 Äitien Lomahuollon edustajakokous Äänekoskella 25.5.1974, keskustelua toimintasuunnitelmasta, pöytäkirja s. 14-
15, Kansio C7, Älh, TA; Äitien Lomahuollon toimintasuunnitelma 1975-1977, Kansio C7, Älh, TA. 
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maksavien asiakkaiden hinnat pidettiin niin alhaalla, että pienipalkkaisetkin pystyivät ne 

kustantamaan.146 

 

Lomakotien sijainti oli niin ikään asia, mikä keskustelutti edustajakokouksissa. Etelä-Suomea ja 

varsinkin Helsinkiä varten lomakoteja oli asukaslukuun verrattuna liian vähän. Lomakotien 

liiallinen maantieteellinen keskittäminen vaaransi samanvertaisuuden asiakkaiden keskuudessa. 

Vielä 1970-luvulla ei ollut kovin tavallista, että lomalaisia lähetettiin lomalle muihin lomakoteihin 

kuin niihin, joiden alueella asiakkaat asuivat. Myöhemmin tuli tavaksi, että liitto ohjasi asiakkaita 

eri puolilla Suomea sijaitseviin lomakoteihin, jos lähimmässä ei ollut tilaa. Tästä keskusteltiin 

kuitenkin jo 1970-luvulla, sillä lomalaiset eivät saaneet olla eriarvoisessa asemassa sen perusteella, 

missä päin Suomea he asuivat.147 

 

Ulkomaanmatkailu kasvoi huomattavasti Suomessa 1970-luvulla. Äitien Lomahuollossa pohdittiin 

vuonna 1971 mahdollisuuksista järjestää sosiaalisia lomia muuallakin kuin kotimaassa. Säännöt 

eivät ulkomaanlomien järjestämistä estäneet. Etenkin kuntoutuslomatoimintaa ulkomailla pidettiin 

hyvänä ideana, sillä siellä sellaisen järjestäminen tulisi kotimaata halvemmaksi. Ulkomailla 

järjestettävät lomat olisivat kuitenkin vaatineet henkilökunnan lisäämistä ja kouluttamista, eikä 

tällaiseen löytynyt rahaa. Edustajat olivat yksimielisiä siitä, että mahdolliset ylimääräiset varat olisi 

käytettävä omien lomakotien pidempiin aukioloaikoihin. Suomalaisten lomakotien käyttöaika oli 

melko lyhyt, sillä ne olivat pääsääntöisesti avoinna vain kesän ajan. 148  

 

4.4 Järjestötyö konkretisoi työväenliikkeen tavoitt eet 

 

Lomakotien toiminta perustui lähes kokonaan vapaaehtoiseen työhön, sillä palkattuja emäntiä 

lukuun ottamatta kukaan ei saanut palkkaa osallistumisestaan. Monet naiset saattoivat työskennellä 

lomakotien hyväksi kymmeniä vuosia saamatta siitä rahallista korvausta itselleen. Vaikka 

lomakotien kannatusyhdistyksiin kuului 1980-luvulle saakka vain naisia, näiden aktiivien miehet 

saattoivat olla niin ikään mukana toiminnassa remontoiden ja parannellen lomakotien kuntoa. Elina 

                                                 
146 Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1971-1973, Kansio C7, Älh,TA. 
147 Äitien Lomahuollon edustajakokous Äänekoskella 25.5.1974, keskustelua toimintasuunnitelmasta, pöytäkirja s. 14, 
Kansio C7, Älh, TA. 
148 Äitien Lomahuollon edustajakokous Mikkelissä 22.5.1971, keskustelua toimintasuunnitelmasta pöytäkirja s. 13-14, 
Kansio C7, Älh, TA. 
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Kataisen mukaan lomakodit olivat jäsenilleen niin tärkeitä, etteivät esimerkiksi henkilökohtaiset 

takaukset lomapaikkojen lainoille olleet tavattomia.149 

 

Sosiaalisten lomien järjestäminen oli naisille rakas ja virkistävä harrastus. Se nähtiin kuitenkin 

myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylänä. Vielä 1970-luvulla Äitien Lomahuolto ja sen 

jäsenyhdistykset olivat vielä leimallisesti sosialidemokraattisia. Vaikka lomakoteja hallinnoi 

kannatusyhdistykset eikä sosialidemokraattiset naisyhdistykset, kuten muutama vuosikymmen 

aiemmin, puhuttiin Äitien Lomahuollossa voimakkaasti sosialidemokraattisten aatteiden puolesta. 

 

Sosialidemokraattinen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Työläjärvi piti vuoden 1977 

edustajakokouksessa puheen, joka kirvoitti runsaasti keskustelua. Työläjärvi puhui muun muassa 

yksilön ja yhteiskunnan vastuusta. Hän peräänkuulutti sitä, että kansalaisten tulisi auttaa muullakin 

tavalla kuin maksamalla veroja. Hän uskoi, että suurella osalla ihmisistä olisi mahdollisuuksia tehdä 

vapaaehtoista lähimmäistyötä, jos vain niin haluttaisiin.150  

 

Järjestötyötä Työläjärvi piti tärkeänä, ei vain lähimmäisen auttamisen takia, vaan myös siksi, että 

sillä tavalla saa mahdollisuuksia ”konkretisoida työväenliikkeen tavoitteita”. Hänen mukaansa 

kaikissa perinteisissä sosialidemokraattisisissa järjestöissä tehtävä työ oli ”keskeistä Suomen 

työväestön, meidän puolueemme ja koko sen työväenehtoisen yhteiskuntapolitiikan kannalta, jota 

haluamme edistää”.151 

 

Järjestötyö ei Työläjärven mielestä ollut saanut ajoittain tarpeeksi arvostusta. Edes oman puolueen 

sisällä ei järjestötyön arvoa aina tunnustettu. Vapaaehtoista sosiaalista työtä piti edustajien mielestä 

tukea etenkin siksi, että järjestötyö toimi linkkinä avuntarpeessa olevien ja päätöksentekijöiden 

välillä. Äitien Lomahuollossa nähtiin, että isolla osalla puolueen johtavista poliitikoista ei ollut 

kosketusta tavallisen kansalaisen arkipäivään. Edustajat pahoittelivat, että edes työväenliikkeen 

kaikki vaikuttajat eivät tienneet, miten kaikkein pienipalkkaisimmat työläiskodit elivät. Tarvittiin 

siis järjestöaktiiveja, jotka toisaalla auttaisivat avun tarpeessa olevia käytännön järjestötyössä, ja 

toisaalla toimisivat päättäjien taustavaikuttajina kertomalla käytännön ongelmista. Ongelmaksi 

                                                 
149 Katainen 2001, 54. 
150 Äitien Lomahuollon edustajakokous Tottijärvellä 21.5.1977, Pirkko Työläjärven puhe, pöytäkirja 14-15, Kansio C8, 
Älh, TA. 
151 Äitien Lomahuollon edustajakokous Tottijärvellä 21.5.1977, Pirkko Työläjärven puhe, pöytäkirja 11, Kansio C8, 
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koettiin kuitenkin se, että uusia vapaaehtoisia oli vaikea löytää. Etenkin nuoret olivat haluttomia 

osallistua perinteiseen järjestötoimintaan mutta myös keski-ikäisiä oli yhä vähemmän.152 

 

Edustajat viittasivat siihen, että arvostuksen puute johtui myös sukupuolesta. Sosiaalisissa 

järjestöissä suurin osa oli naisia, kun taas puolueen ja yhteiskunnan huipulla vaikuttivat miehet. 

Heillä ei ollut kokemusta kenttätyöstä tai sen tarpeellisuudesta, mutta järjestöt olivat siitä 

huolimatta heistä riippuvaisia, sillä he päättivät avustuksista. 153 

 

– Ne kyllä teettävät meillä naisilla työt, sitten vaan itse päättävät rahoista, joita me saamme 

polvillamme rukoilla, sanoi Hellin Väyrynen Työläjärven synnyttämän keskustelun lomassa. 

 

Keskustelu kuvaa hyvin sitä, millainen luonne sosialidemokraattien järjestötyöllä on nähty olevan 

järjestöjen sisällä. Sosialidemokraattisessa toiminnassa oli Työläjärven mukaan kyse siitä, että ensin 

kartoitettiin ongelmat, ja sitten ryhdyttiin yhteisvastuullisesti toimiin niiden korjaamiseksi. Jo 

aiemmin liiton kokouksissa oli kiistetty, että sosiaalinen lomatoiminta ei ollut hyväntekeväisyyttä, 

jossa ”vain annettiin almua pyytäjän käteen ja odotettiin nöyristelevää kiitollisuutta”. Järjestötyössä 

oli kysymys epäkohtien korjaamisesta ja vaatimusten toteuttamisesta tasavertaisuuden 

edistämiseksi.154 Myös Työläjärvi vertasi työläisten järjestötyötä porvarillisten kansalaisjärjestöjen 

toimintaan Ruskeapään 70-vuotisjuhlassa kesäkuussa 1978. Hän nosti esiin sen, että vaikka porvarit 

toimivat laajasti erilaisissa kansalaisjärjestöissä, kuten esimerkiksi Punaisessa Ristissä, 

Mannerheimin lastensuojeluliitossa sekä Rotareissa ja Leijonissa, oli heidän toimintansa 

luonteeltaan erilaista. Se oli hyväntekeväisyyttä ja vetosi monien auttamisenhaluun. Kuitenkin 

yhteiskunnallisen vastuun herättäminen oli näissä järjestöissä unohdettu ja siihen saatettiin 

suhtautua jopa kielteisesti.155 

 

Äitien Lomahuollon toiminnalla näyttää olleen myös vahva poliittinen puolensa. Sen lisäksi, että 

yhdistykset ovat järjestäneet asiakkailleen maksuttomia lomia, he ovat halunneet herättää 

keskustelua yhteiskunnallisista epäkohdista ja samalla vahvistaa työväenliikkeen asemaa. Myös 

naisnäkökulma näkyy Äitien Lomahuollon toiminnassa. Edustajakokouksissa moitittiin miehiä siitä, 

                                                 
152 Äitien Lomahuollon edustajakokous Tottijärvellä 21.5.1977, Pirkko Työläjärven puhe ja keskustelu pöytäkirja, 15, 
18, Kansio C8, Älh, TA. 
153 Äitien Lomahuollon edustajakokous Tottijärvellä 21.5.1977, Pirkko Työläjärven puhe ja keskustelu pöytäkirja 19, 
Kansio C8, Älh, TA. 
154 Äitien Lomahuollon edustajakokous Tottijärvellä 21.5.1977, Pirkko Työläjärven puhe, pöytäkirja 13, Kansio 
C8,TA.; Älh toimintakertomus 1968-1970, Kansio C7,TA. 
155 Pirkko Työläjärven puhe Ruskeapään lomakodissa kesäkuussa 1978. 
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että he eivät ottaneet osaa käytännön kenttätyöhön eivätkä näin ollen tienneet, millaista oli 

varattoman työläisäidin arki.  

 

5. Loma Ruskeapäässä 

5.1 Kannatusyhdistys kantaa vastuun lomakodista 

 

Tamperelaisen Ruskeapään lomakodin asioita hoiti vuodesta 1945 lähtien Ruskeapään kesäkodin 

kannatusyhdistys.156 Tätä ennen lomakoti ja kaikki sen omaisuus kuuluivat Tampereen 

Sosialidemokraattiselle Naisyhdistykselle, jossa loma-asioita hoiti kesäsiirtolatoimikunta.157 

Kannatusyhdistyksen päättävä elin oli puolestaan vuosittain valittava 5 - 8 jäsenen johtokunta. Eri 

tehtäviä varten, kuten esimerkiksi lomalaisten valintaa varten perustettiin tarpeen mukaan 

toimikuntia.158  

 

Ruskeapään kannatusyhdistyksellä oli vankka kokemus sosiaalisten lomien järjestämisestä, ja se 

teki päätöksensä melko itsenäisesti ilman Äitien Lomahuollon ohjausta. Esimerkiksi lomalaisten 

valinta tehtiin paikallisesti, eikä Äitien Lomahuolto valinnut asiakkaita Ruskeapään puolesta kuten 

joidenkin lomakotien kohdalla oli tapana.159 Ruskeapäässä pidettiin tästä menettelystä. Asiakkaat 

olivat Ruskeapäässä usein tuttuja, ja asioista haluttiin muutenkin päättää itse. Liiton puuttumista 

asioihin ei toivottu.160 

 

Yksi kannatusyhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä oli varojen keruu kesäkodille, mikä oli myös 

alkuperäinen syy sen perustamiseen. Tärkeimmät Ruskeapään rahoittajat olivat Raha-

automaattiyhdistys ja Tampereen kaupunki. Tampereen kaupungin avustus oli melko merkittävä ja 

harvinainen muita Äitien Lomahuollon lomakoteja ajatellen. Liisi Aartelon mukaan monilla muilla 

lomakodeilla ei ollut apunaan vastaavanlaista avustusta kuin Ruskeapäällä Tampereen kaupungin 

myöntämä avustus. Tämä viittaa mielestäni siihen, että Ruskeapään lomakodilla oli arvostettu 

asema sosiaalisten lomien tarjoajana Tampereella. Koska Tampereen kaupunki piti lomatoimintaa 
                                                 
156 Kannatusyhdistys muutti nimensä Ruskeapään lomakoti ry:ksi 1987. Ruskeapään kesäkodin kannatusyhdistyksen 
vuosikokous 28.2.1987. 
157 Kolinen 1969, 27. 
158 Ruskeapään Lomakoti ry:n säännöt. 
159 1980-luvun lopulta lähtien Lomakotien Liitto alkoi lähettää jonkin verran lomailijoita Ruskeapäähän. myöhemmin 
tämä lisääntyi, ja lopulta kaikki hakemukset käsiteltiin Liitossa. Lea Aartelon haastattelu I. Liisi ja Lea Aartelon 
haastattelut on alaviitteissä merkitty järjestysnumeroilla I ja II. Molempia henkilöitä on haastateltu kahdesti, ja 
järjestysnumerot kertovat, onko kyseessä ensimmäinen vai jälkimmäinen haastattelukerta. 
160 Liisi Aartelon haastattelu I; Virpi Kolisen haastattelu. 
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hyvinvointia ja yhteiskunnallista hyötyä edistävänä, se halusi tukea sitä.161 Avustuksista 

huolehtimisen lisäksi kannatusyhdistys saattoi anoa lahjoituksia liikelaitoksilta ja yksityisiltä 

henkilöiltä. Se, olivatko lahjoitukset rahaa, vai joitain hyödykkeitä, ei käy ilmi pöytäkirjoista.162 

Erilaisiin hankkeisiin kuten talon rakentamiseen tai suuria korjauksia varten oli otettava lainaa. 

Lainaa jouduttiin usein ottamaan myös sosiaalisten lomien järjestämistä varten. 163 

 

Avustusten ja lainanoton lisäksi varoja saatiin pitämällä arpajaisia, myyjäisiä, hoitamalla kanttiinia 

ja ottamalla maksullisia asiakkaita lomakotiin. Myyjäisten ja muun vastaavan varainkeruun 

merkitys ei kuitenkaan ollut rahallisesti suuri. Maksavien asiakkaiden tuomat tulot olivat yksi tärkeä 

tulonlähde, ja näin ollen asiakkaiden määrä vaikutti Ruskeapään taloudelliseen tilanteeseen. 

Esimerkiksi kesä 1976 oli taloudellisesti huono, koska luultavasti huonon sään vuoksi kesäkotiin ei 

tullut paljon maksavia asiakkaita.164 Taloudellista tilannetta pyrittiin helpottamaan vuodesta 1977 

lähtien perimällä myös sosiaalilomalaisilta pieni maksu.165 Erilaiset kesäkodin puhdistustyöt ja 

vaatteiden ja kodin hoito suoritettiin talkootyönä. Talkoisiin osallistuivat johtokunnan jäsenet ja 

lisäksi muita vapaaehtoisia.166    

 

Vaikka kesäkodissa suoritettiin omaa varojen keruuta arpajaisin ja myyjäisin, niin toiminnan 

kannalta avustukset olivat merkittävin tulonlähde. Useana keväänä kannatusyhdistyksessä 

jännitettiin tulevan kesän avustusten määrää. Kannatusyhdistyksessä seurattiin muun muassa kuka 

oli senhetkinen RAY:n avustuksien jaosta vastaava ministeri. Luultavasti poliittinen näkemys 

vaikutti ministerin suosiollisuuteen Äitien Lomahuoltoa kohtaan.167 Vuonna 1976 annettiin laki 

yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yhteisöjen verohuojennuksesta.168 Sen 

mukaan tällaisten järjestöjen tulot, jotka muuten olivat veron alaisia, voitiin katsoa valtion- ja 

kunnallisverotuksessa kokonaan verovapaiksi. Ruskeapää anoi oikeutta verohuojennuksiin 

vuosittain, ja se myönnettiinkin. Tämä oli eräänlainen taloudellinen helpotus ja kädenojennus 

valtiolta, joka myönnettiin lomajärjestöille.169 Kesäkodin kulut vaihtelivat tarkasteluvälillä, mutta 

                                                 
161 Rp ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1970; Liisi Aartelon haastattelu I. Ruskeapään kesäkodin kannatusyhdistys, 
myöhemmin Ruskeapään lomakotiyhdistys on lyhennetty alaviitteissä Rp ry. 
162 Rp ry:n kannatusyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 1970. 
163 Rp ry:n johtokunnan kokous 23.2.1971; Liisi Aartelon haastattelu I. 
164 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1976; Liisi Aartelon haastattelu I. 
165 Rp ry:n johtokunnan kokous 9.3.1977. 
166 Rp ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1969. 
167 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1972; Ruskeapään kesäkodin kannatusyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 
1976. 
168 Ks. esim. Myllymäki & Tetri 2001, 131. 
169 Rp ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1977. 
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suurimmat menoerät olivat poikkeuksitta ruoka, henkilökunnan palkat, ja erilaiset rakennus- ja 

korjauskulut.170 

 

5.2 ”Yksi lapsista”  

 

Vaikka Ruskeapään kesäkodin kannatusyhdistys oli irrottautunut omaksi yhdistyksekseen vuonna 

1945, sen suhde Tampereen Sosialidemokraattiseen Naisyhdistykseen oli läheinen. Vielä 1980-

luvun alussa kannatusyhdistyksen jäsenten oli kuuluttava sosialidemokraattiseen naisyhdistykseen. 

Ruskeapään kannatusyhdistyksen jäsenten mukaan ensin liityttiin naisyhdistykseen, ja sitten 

mahdollisesti kaikkiin kolmeen sosiaalidemokraattisten naisten Tampereella perustamaan 

yhdistykseen: Ensikoti-yhdistykseen, Vanhainkoti Koivupirtin kannatusyhdistykseen ja Ruskeapään 

kesäkodin kannatusyhdistykseen. Sosialidemokraattinen naisyhdistys toivoi jäseniltään liittymistä 

jäseneksi näihin yhdistyksiin.171 Aktiivisimmat naiset osallistuivatkin sos. dem. naisyhdistyksen 

lisäksi ”tytärjärjestöidensä” toimintaan esimerkiksi olemalla jäseninä johtokunnissa ja hallituksissa. 

Vapaa-aikaa saattoi yhdistysten parissa kulua runsaastikin, riippuen tietysti halusta ja tehtävien 

määrästä.172  

 

Läheinen suhde naisyhdistyksen ja Ruskeapään kannatusyhdistyksen välillä näkyi siinä, että 

naisyhdistyksessä seurattiin Ruskeapään lomakodin ja sen kannatusyhdistyksen tapahtumia. 

Naisyhdistykseen lähetettiin toimintakertomuksia ja tiedotteita kokouspäätöksistä. Naisyhdistys 

osallistui vuosittain Ruskeapään avajaisiin ja vieraili lomakodissa myös muulloin.173 

Kannatusyhdistyksen sosiaalidemokraattisuus näkyi myös lomien sisällössä. Lomakodissa kävi 

kesäisin sosiaalidemokraatteja esitelmöimässä eri aiheista, ja varsinkin kesäkodin avajaisiin tai 

juhliin vieraiksi kutsuttiin puolueen kansanedustajia ja ministereitä. Vuoden 1974 

toimintakertomuksen mukaan Ruskeapään lomakoti oli naisyhdistykselle ”yksi lapsista”.174 

 

Mukana olleet naiset eivät itse pitäneet Ruskeapään lomatoimintaa poliittisena, mutta sen ajateltiin 

kuuluvan sosialidemokraattisen naisyhdistyksen yhteyteen. Lomakodin sosiaalidemokraattisuus oli 

                                                 
170 Ks. esim. Rp ry:n varojen käyttö vuodelta 1974; Rp ry:n tuloslaskelma 1.1-31.1988. 
171 Liisi Aartelon haastattelu I; Lea Aartelon haastattelu I; Sos. dem naisyhdistyksen kokous 11.12.1985, Kansio C6, Tre 
Sos-dem. naisyhdistyksen arkisto, TA. 
172 Liisi Aartelon haastattelu I, Virpi Kolisen haastattelu ja Lea Aartelon haastattelu I. 
173 Ks. esim. Sos. dem naisyhdistyksen johtokunnan kokous 20.3.1974, 17.9.1974. Kansio C5, Tre Sos-dem. 
naisyhdistyksen arkisto, TA. 
174 Sos. dem. naisyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1974. Kansio C5, Tre Sos-dem. naisyhdistyksen arkisto, TA. 
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jäsenille ikään kuin itsestäänselvyys, vaikka lomat eivät poliittisia olleetkaan. Syy lähteä mukaan 

kannatusyhdistykseen saattoi olla esimerkiksi sattuma, tai halu toimia järjestössä. Osalle naisista 

osallistuminen naisyhdistyksen omaan huoltotoimintaan oli luonnollinen jatke naisyhdistyksen 

jäsenyyden kanssa. Poliittisia päämääriä ei lomakotitoiminnalla lähdetty tavoittelemaan. Virpi 

Kolinen arvioi, että Ruskeapään kesäkoti antoi jäsenilleen voimaa toimia Sosialidemokraattisessa 

naisyhdistyksessä. Se antoi selviä konkreettisia päämääriä ja käytännön tekemistä. Pelkän 

naisyhdistyksessä politikoinnin ohella käytännön työn tulosten seuraaminen antoi iloa 

järjestäjilleen. Myös tutustuminen muihin ihmisiin oli osallistujille tärkeää. Naiset itse kokivat 

loman tärkeäksi asiaksi. Ruskeapäässä kannatusyhdistyksen jäsenet halusivat tarjota rauhallista ja 

kiireetöntä aikaa ja hyvää ruokaa.175 Pitkäaikainen puheenjohtaja Elsa Kolinen arvioi sosiaalisten 

lomien olevan yksi Sosialidemokraattisen naisliiton tärkeimmistä tehtävistä.176 

 

Naisten vahva rooli sosiaalisten lomien järjestäjinä oli niin ikään naisille itsestäänselvyys. Edes 

yhdistyksen jäseninä ei ollut yhtään miehiä 1980-luvun alussa, ja tätä pidettiin luonnollisena. 

Toimintaa pidettiin naisten toimintana. Joillekin nimenomaan naisvaltaisuus oli syy lähteä mukaan 

järjestämään lomia. Tampereella miehet tulivat myöhemmin mukaan toimintaan kuin muualla 

Suomessa. Tampereella naiset eivät kokeneet että miehiä erityisesti tarvittiin, mutta heidän tullessa 

mukaan, yhdistyksen toiminnan ei koettu muuttuneen aikaisemmasta.177 Ruskeapään esimerkki 

mielestäni osoittaa, että sosiaalinen lomatoiminta oli yksi sosiaalisen työn muoto, joka pitkään 

hyvinvointivaltion kehittymisen jälkeenkin pysyi erityisesti naisten alana. Kuten aiemmin oli 

puhetta, myös palkkatyön ulkopuolella naiset tarjosivat paikallisesti palveluita hyvinvoinnin 

parantamiseksi, esimerkiksi juuri Ruskeapäässä. 

 

5.3 Kesäkoti tarjoaa lomalle puitteet 

 

Lomat järjestettiin kesäkodissa Ruskeapään niemessä Pyhäjärven rannalla Tottijärvellä. 

Ensimmäinen kesäkoti rakennettiin lomalaisia varten vuonna 1925, kun Tampereen 

työväenyhdistyksen naisosasto osti tontin itselleen.178 Aluksi tontilla sijaitsi päärakennus sekä 

sauna, mutta jo neljän kesän jälkeen huomattiin, että päärakennus oli liian ahdas lomalaisille. 

Lisärakennusta alettiin suunnitella jo tuolloin, mutta sen rakennus toteutui vasta vuonna 1956. 

                                                 
175 Liisi Aartelon haastattelu I; Virpi Kolisen haastattelu; Lea Aartelon haastattelu I. 
176 Elsa Kolisen haastattelu, nauha 6299, Tay Musiikintutkimuksen laitos. 
177 Liisi Aartelon haastattelu I; Virpi Kolisen haastattelu; Lea Aartelon haastattelu I. 
178 Kolinen 1968, 20–22. 
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Päärakennuksen läheisyyteen rakennettiin talousrakennus, jonne saatiin keittiötilojen ja ruokasalin 

lisäksi henkilökunnan asunnot ja varastotiloja. Uusi talousrakennus mahdollisti sen, että lomalaiset 

saivat enemmän tilaa asuttaa päärakennusta. Kun vieraiden määrä kohosi kuitenkin vielä 

talousrakennuksen valmistumisen jälkeenkin, rakennettiin vielä yksi lisärakennus ns. mökki, 

esimerkiksi yhden suuren perheen käytettäväksi.179 Majoitusrakennukseen mahtui yöksi 

samanaikaisesti noin 45 henkilöä.180 Suurimpien rakennushankkeiden lisäksi lomakotia kehitettiin 

ja paranneltiin vuosien varrella vastaamaan paremmin nykyajan tarpeisiin asiakkaiden palautteen 

avulla. Vuonna 1982 valmistunut uusi hirsisauna houkutteli Ruskeapäähän runsaasti lisää 

kävijöitä.181 

 

Vuonna 1969 johtokunnassa alettiin keskustella uuden päärakennuksen rakentamisesta 

vanhentuneen talon tilalle. Rahoitus järjestettiin lainalla ja myös Tampereen kaupunki osallistui 

siihen. Rakennustyöt aloitettiin loppukesällä 1973, ja uuden talon vihkiäisiä vietettiin seuraavana 

keväänä. Uusi yli 600 neliömetrin rakennus tarjosi yöpymismahdollisuuden niin ikään 45 

henkilölle. Vanhasta rakennuksesta poiketen uudessa oli asuintilojen lisäksi pesutilat ja 

suihkuhuone. Uudessa rakennuksessa oli lisäksi sähkölämmitys. 182 

 

Kesäisin lomakodin toiminnasta vastasi palkattu henkilökunta. Henkilökuntaan kuului emäntä, 

keittäjä ja vaihteleva määrä apulaisia. Emäntä ja keittäjä olivat aina vakituisia työntekijöitä, ja myös 

vähintään kaksi avustajaa palkattiin töihin koko kesäksi. Sen lisäksi käytettiin aputyövoimaa 

tarpeen mukaan. Esimerkiksi ulkotöitä ja pieniä huoltotöitä varten lomakodissa kävi 

työskentelemässä aina mieshenkilö. Niinä kesinä jolloin lomakodissa ei ollut vakituista 

lomaohjaajaa, jumppaa pyydettiin ohjaamaan siihen sopiva henkilö. Henkilökunnan määrä vaihteli 

niin ikään sen hetkisten tarpeiden mukaan. Vuonna 1984 Ruskeapään henkilökuntaan kuului 

yhteensä peräti 11 henkilöä. Monipuolisemman ja runsaslukuisemman henkilöstön palkkaaminen 

tuli 1980-luvulla mahdolliseksi ainakin osittain siksi, että osa työntekijöistä työskenteli Nokian 

kaupungin ja valtion myöntämän työllisyystuen avulla. 183 

 

Henkilökunnan palkkaaminen oli yksi haastavimmista kannatusyhdistyksen tehtävistä. Emännän ja 

muiden työntekijöiden tehtävien kausiluontoisuus vaikeutti pätevien työntekijöiden löytämistä. 

                                                 
179 Kolinen 1968, 28–29. 
180 Rp ry:n johtokunnnan kokous 15.10.1970. 
181 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1982. 
182 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1970, toimintasuunnitelma vuodelle 1973, Rp ry:n johtokunnan kok. 20.8.1974, 
Kansan lehti 5.6.1974. 
183 Ks. esim. Rp ry:n kannatusyhdistyksen toimintakertomukset vuosilta 1982, 1983, 1984. 
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Johtokunnan työtä lisäsi myös se, että usein työntekijät vaihtuivat vuosittain. Heidän 

perehdyttämisensä vei aikaa ja joskus henkilökunta ei hallinnut kaikkia tärkeitä asioita. Hyvän 

henkilökunnan etsiminen oli kuitenkin sen arvoista, sillä kokeneella ja taitavalla emännällä oli 

positiivinen vaikutus lomakodin ilmapiiriin.184 

 

5.4 Kohderyhmäksi vanhukset 

 

Ruskeapään kesäkoti oli auki pääsääntöisesti kesäkuun alusta elokuun loppuun. Päätarkoitus oli 

tänä aikana tarjota sosiaalisia lomia mahdollisuuksien mukaan. Sen lisäksi Ruskeapää toimi myös 

tavallisena lomakotina. Maksavien lomalaisten ottaminen asiakkaiksi lomakotiin lisäsi kesäkodin 

tuloja, ja näin ollen tarjosi lisärahoitusta sosiaalisten lomien järjestämistä varten.185 

 

Sosiaaliselle lomalle Ruskeapäähän saattoi päästä hakemalla avustusta suoraan Ruskeapään 

kesäkodin kannatusyhdistykseltä. Toisin kuin useat muut lomakodit, Ruskeapään kesäkoti valitsi 

itse omat asiakkaansa apunaan Tampereen sosiaalilautakunta. Sosiaalilautakunnan avustuksella 

tarkastettiin, ettei hakija ollut hakenut jo Tampereen kaupungin lomakotiin. Sosiaalilautakunta 

saattoi myös suositella tietyn asiakkaan ottamista Ruskeapäähän, esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei 

kaupungin lomakodissa ollut vapaita paikkoja.186 Jotta hakija saattoi päästä vapaalle lomalle 

Ruskeapäähän, hänen tulonsa eivät saaneet ylittää sovittua ylärajaa, eikä hän saanut hakea eikä tulla 

hyväksytyksi lomalle mihinkään muuhun lomakotiin kyseisenä vuonna.187 Lisäksi valinnassa 

otettiin huomioon mahdolliset sairaudet tai muut lomaa puoltavat seikat.188  

 

Ruskeapään maksuttomille lomille otettiin vuoden 1968 toimintasuunnitelman mukaan ”varattomia 

äitejä ja heidän lapsiaan sekä iäkkäämpiä pariskuntia”. Ruskeapäässä sosiaalisella lomalla oli 1970–

1980 luvuilla kuitenkin vähemmän äitejä lapsineen, ja vähemmän lapsiperheitä kuin Äitien 

Lomahuolto ry:n lomakodeissa keskimäärin. Asiakkaat olivat lähes aina iäkkäitä naisia, jotka tulivat 

lomalle yksin. Lapsia Ruskeapäässä lomaili verrattain vähän.  Sosiaalilomalaisten iästä ei ole 

pidetty tilastoa lomakodeittain. Saamieni tietojen mukaan asiakaskunta ikääntyi edelleen 1980-

luvulle tultaessa. Suurin asiakasryhmä olivat jo 1970-luvulla vanhemmat naiset. Aiempina 

                                                 
184 Virpi Kolisen haastattelu; Lea Aartelon haastattelu I. 
185 Rp ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1968. 
186 Tampereen kaupunki osallistui lomalaisten valitsemiseen 1980-luvun puoliväliin saakka. Tuolloin se kuitenkin 
lopetti omien sosiaalisten lomien järjestäminen ja hakijoiden vertailu lopetettiin. Liisi Aartelon haastattelu I. 
187 Rp ry:n johtokunnan kokous 25.4.1974. 
188 Liisi Aartelon haastattelu I. 
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vuosikymmeninä pääasiakasryhmä oli ollut äidit lapsineen. Äidit kuitenkin ikääntyivät, ja näin ollen 

”kanta-asiakaskunnan” keski-ikä kasvoi.189 Vastaavanlainen kehitys oli nähtävissä myös muissa 

Äitien Lomahuollon lomakodeissa. Vanhemmat naiset olivat kasvava kohderyhmä siksi, että 

vanhusten suhteellinen osuus väestöstä kasvoi mutta myös siksi, että köyhyys vanhusten 

keskuudessa oli sukupuolittunut. Suurin osa kansaneläkkeen varassa elävistä vanhuksista oli naisia. 

Tällaiset vähävaraiset iäkkäät naiset muodostivat lomien pääkohderyhmän Tampereella.190 

 

5.5 Lomalta lepoa ja vaihtelua 

 

Ruskeapään kesäkoti tarjosi asiakkailleen lepoa ja rauhaa, mutta myös mahdollisuuksia harrastaa. 

Äitien Lomahuollon tavoitteena oli tarjota lomakodeissaan vaihtelua arkeen erilaisten aktiviteettien 

muodossa. Kaikki toiminta oli luonnollisesti vapaaehtoista, joten lomailija sai itse valita millaisen 

loman tahtoi viettää. Ruskeapään tarjoamassa toiminnassa 1970-luvun alussa painottuivat 

rentoutuminen sekä liikunta. Ruskeapää pyrki osallistumaan mahdollisuuksien mukaan Äitien 

Lomahuollon tarjoamille kunto-ohjaajien kursseille 1960-luvun lopulta lähtien. Ruskeapäässä kävi 

lisäksi ulkopuolisia henkilöitä ohjaamassa jumppaa. Yleistä oli myös uinti, kuntoilu lomakodin 

maastoissa sekä venyttely.191 

 

Kuntoilun ja viihdytyksen ohessa pyrittiin järjestämään vakavampaakin ohjelmaa, kuten luentoja, 

esitelmiä sekä jumalanpalveluksia. Luentoja järjestettiin ainakin 1970-luvun alusta lähtien 

Kotineuvontaliiton192 kanssa yhteistyössä. Kotineuvontaliiton neuvoja kävi lomakodeissa 

luennoimassa esimerkiksi terveellisestä ruokavaliosta ja urheilusta. Samalla neuvoja saattoi järjestää 

laulu- ja leikki-iltoja ja askartelutoimintaa. Ruskeapäähän kutsuttiin myös aktiivisia 

sosiaalidemokraatteja luennoimaan muun muassa kunnallisesta toiminnasta ja osuustoiminnasta. 193 

 

Lomat eivät siis olleet vain passiivista oleilua varten, vaan Äitien Lomahuollossa keskusteltiin 

jatkuvasti siitä, miten lomien ohjelman avulla pystyttäisiin edistämään asiakkaiden fyysistä ja 

henkistä terveyttä. Aiemmin, 1950-luvulla lomiin oli kuulunut retkeilyä, kasvimaiden hoitoa sekä 

illanviettoja, ja vuosikymmenen lopulla alettiin lomalaisille tarjota erityisiä kursseja ja luentoja. 

                                                 
189 Virpi Kolisen haastattelu; Lea Aartelon haastattelu I. 
190 Katainen 2001, 94; Liisi Aartelon haastattelu I. 
191 Rp ry:n toimintasuunnitelmat 1970–1976. 
192 Kotineuvontalitto perustettiin 1956 kun kotitalousneuvonta-toiminta eriytettiin Sosialidemokraattisesta naisliitosta 
omaan yhdistykseensä. Lähteenmäki 2000, 196-197. 
193 Rp ry:n johtokokunnan kokous 14.9.1976. 
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1960-luvulta lähtien koulutettiin lomakoteihin erityisiä lomaohjaajia, joiden tehtävänä oli liikuttaa 

lomalaisia monipuolisin tavoin. Vaikka liikunta oli lomilla vapaaehtoista, se oli merkittävä osa 

ohjelmaa. Esimerkiksi ainakin vuonna 1971 lomakodeissa oli käytössä suorituskortit, joiden 

asianmukaiseen täyttöön haluttiin kiinnitettävän huomiota. Suorituskorttien avulla ”valvottiin”, että 

kukin lomalainen käveli 1250 metrin pituisen reitin kahdesti päivässä.194 

 

Elina Kataisen mukaan kurssien sisältö kuvaa hyvin tuonaikaisia liikuntaharrastuksia ja ajatuksia 

terveellisestä elämästä. Ohjelmaan kuului muun muassa kuntovoimistelua, komentoharjoituksia, 

voimistelun teoriaa ja tamburiinin käyttöä. Luento-ohjelmassa opastettiin terveelliseen kesälomaan, 

rasitussairauksien hoitoon ja ruokavalion keventämiseen.195  

 

1970-luvun lopulta lähtien lomavuorojen ohjelmaan alkoi kuulua retket lähiseutujen nähtävyyksiä 

katsomaan. Toimintakertomus kertoo vuonna 1979 oppaan johdolla käydyn muun muassa 

Ellivuoressa, Vammalassa, Huittisissa ja Tottijärven kirkkoa katsomassa. Retkiä tehtiin 

lisääntyvässä määrin 1980-luvun puolella, ja sen lisäksi lomakodissa alkoi vierailla ulkopuolisia 

esiintyjiä ja luennoitsijoita yhä enemmän. Ainakin vuonna 1986, jokaisella lomavuorolla kävi myös 

ulkopuolisia ohjelmansuorittajia ja luennoitsijoita.196 Esimerkiksi jalkahoitaja sekä terveydenhoitaja 

luennoivat useana vuonna terveyden hoitoon liittyvistä asioista.  Uutta oli myös se, että vuodesta 

1982 lähtien Ruskeapäähän palkattiin vuosittain lomaohjaaja, mikä takasi lomalaisille säännöllistä 

ohjelmaa.197 Lisäksi lomavuorojen asiakkaat otettiin huomioon esimerkiksi siltä osin, että jos 

lomalla oli paljon lapsia, pyydettiin lapsille oma ohjaaja.198 

 

Vaikka Ruskeapäässä oli tarjolla virkistyksen lisäksi myös informatiivista ajanvietettä, asiakkaat 

itse kokivat tärkeimmäksi levon ja liikunnan. Lomailijat tietysti painottivat lomassa eri asioita 

luultavasti sen mukaan mitä olivat pitäneet antoisimpana. Osa vietti Ruskeapäässä ”lepolomaa” 

leväten ja käsitöitä tehden, osa otti aktiviteeteistä kaiken irti lenkkeillen ja jumpaten.199 Tärkeäksi 

monelle osoittautui muiden ihmisten kohtaaminen ja tutustuminen. Vieraskirjoista käy ilmi, että 

useat tulivat lomalle yksin, mutta saivat sen aikana uusia tuttavuuksia. Ohjelma olikin kenties 

suunniteltu tutustumista silmälläpitäen. Lomaohjelmaan kuului aina yhteinen illanvietto, 

                                                 
194Katainen 2001, 60-61; Äitien Lomahuollon edustajakokous Mikkelissä 22.5.1971, 4, Kansio C7, Älh, TA, s.13. 
195 Katainen 2001, 62–61. 
196 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1986. 
197 Rp ry:n johtokunnan kokous-pöytäkirja 27.10.82.  
198 Liisi Aartelon tiedonanto. 
199 Ruskeapään lomakodin vieraskirja 1977; Virpi Kolisen haastattelu. 
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saunomista, laulua ja pelailua.200 Moni kirjoitti vieraskirjaan, että toivoo tapaavansa muut jälleen 

loman merkeissä. Vuonna 1978 lomalla ollut kiitti ystävällisyydestä ja kirjoitti, että lomalla oli 

kokenut olleensa ”yksi joukosta”. 201 ”Yksin kotona ollessamme me tätä ihanaa kesäkotia 

kaipaamme” kirjoitti eräs lomailija heinäkuussa 1973.202 

 

Ruskeapään taloudessa ruoka oli 1970-luvulla suurin menoerä, sekä johtokunnan mukaan 

lomalaisten suurin mielenkiinnon kohde.203 Tämä näkyy myös vieraskirjojen kirjoituksissa. Eniten 

kiitosta sai emäntä ja hänen valmistamansa ruoka. Ruoka oli lomalla monipuolista ja sitä oli 

runsaasti, mikä saa poikkeuksetta kiitokset. Lisäksi se, että joku tekee ruoan ja sillä tavalla 

”palvelee” tuntuu olleen monelle ainutlaatuista. Usein kiitetään emäntää juuri ”huolenpidosta” ja 

siitä että hän on huolehtinut lomailijoiden hyvinvoinnista.204 

 

Vaikuttaa siltä, että ”ylhäältä päin” eli Äitien Lomahuollosta tulleet tavoitteet painottivat 

”oikeanlaisen” loman viettoa. Oikealla tavalla vietetty loma ei ollut vain löhöilyä vaan myös itsensä 

kehittämistä ja virkistämistä ja siksi lomaan sisällytettiin paljon opetuksellista ja terveyden kannalta 

hyödyllistä ohjelmaa.205 Työväestön henkistä kehittämistä loman avulla oli kannatettu jo vuosisadan 

alussa ja se näyttää jatkuneen vielä 1970-luvullakin.206  

 

Vuonna 1964 Sosiaaliturva-lehdessä kirjoitettiin, että loman keskeinen tavoite oli kannustaa ihmisiä 

aktiivisuuteen ja henkisten ominaisuuksiensa kehittämiseen lukemalla, osallistumalla kursseille ja 

luomalla kontakteja muihin. Toisaalta uskottiin, että ihmisten oma vaisto ohjasi heitä oikeisiin 

ratkaisuihin. Lehdessä muun muassa arvioitiin, että arkielämässään passiiviset henkilöt ymmärsivät 

itse ottaa lomasta hyödyn irti esimerkiksi opiskellen.207 Kirjoittaja Ruusalan argumentit kuitenkin 

poikkesivat Äitien Lomahuollossa omaksutuista käsityksistä. Äitien Lomahuollossa ajateltiin 

pikemminkin, että passiivisia henkilöitä tuli aktiivisesti kannustaa erilaisiin harrastuksiin, sillä 

heillä itsellään ei ollut oma-aloitteisuutta sitä tehdä. Kaiken kaikkiaan idea oli kuitenkin sama: oli 

hyvä, jos loma vietettiin erilaisen vapaa-ajantoiminnan merkeissä.  

 

                                                 
200 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1981, 1982. 
201 Ruskeapään lomakodin vieraskirja 1978. 
202 Ruskeapään lomakodin vieraskirja 1973. 
203 Rp ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 1977. 
204 Esim. Ruskeapään lomakodin vieraskirja 1975; Virpi Kolisen haastattelu. 
205 Katainen 2005, 16. 
206 Ks. Esim. Anttila 2005 
207 Ruusala Raili, Lomatoiminnan sosiaalinen merkitys I, Huoltaja 10/1964, s- 310–314, 322. 
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Tällaista ajattelutapaa myös kritisoitiin. Aira Heinänen kommentoi ”hyvää” ja ”huonoa” 

lomanviettoa Sosiaaliturva-lehden lomanumerossa vuonna 1978. Heinänen oli huolissaan siitä, että 

lomanvietto tietyllä tavalla oli muodostunut kansalaiskelpoisuuden ehdoksi. Jos lomailija vietti 

lomaa esimerkiksi kaupungissa tai muuten vain leväten ja löhöillen, sai hän osakseen väheksyntää. 

Heinänen korosti, että loman tarkoitus oli olla levähdystauko, jonka kukin viettää työkaudestaan 

poikkeavalla tavalla. Tästä syystä jokainen sai valita oman tapansa, eikä tätä tapaa sopinut 

arvostella tai ohjailla.208  

 

Heinänen ei ollut ensimmäinen, joka arvioi ohjattua lomaa kriittisesti Sosiaaliturvassa. Reilut 

kymmenen vuotta aiemmin jo mainittu Ruusala pohti sitä, mikä oli perheenäidille paras tapa viettää 

lomaa. Lomajärjestöjen tarjoamat lomat keskittyivät useimmiten lomakoteihin tai esimerkiksi 

niiden järjestämiin matkoihin. Tarkasti suunniteltu loma lomakodissa ei Ruusalan mielestä 

välttämättä sopinut kaikille. Se, että perheenäiti halusi viettää vapaa-aikansa kotona, ei 

automaattisesti tarkoittanut sosiaalista tai taloudellista kyvyttömyyttä irtautua perheestään. Se 

saattoi hyvinkin tarkoittaa sitä, että hän nautti mahdollisuudesta viettää aikaa perheensä kanssa. 

Ruusala korostikin, että valtion ja kuntien kannattaisi tukea lomanviettoa myös muilla tavoin kuin 

avustamalla lomakoteja, sillä ei ollut vain yhtä oikeaa tapaa viettää lomaa. Toisaalta Ruusalan 

käyttämä kieli paljastaa, että vaikka hän periaatteessa kannatti loman viettämistä yksilön tahtomalla 

tavalla, piti hän itsekin tiettyjä lomanviettotapoja suositeltavina. Ruusala kirjoitti esimerkiksi, että 

yhteiskunnan tulisi tukea äitien matkoja lomakoteihin tai muihin ”hyväksyttäviin” 

lomanviettotarkoituksiin. Myös muita ”suositeltavia” lomailun muotoja, kuten erilaisia kursseja 

olisi syytä tukea.209  

 

Lomien sisällön suhteen vastakkain olivat Äitien Lomahuollon yksilön hyvinvoinnin kautta ajama 

yhteiskunnallinen hyöty ja lomalaisten itsensä tavoitteet viettää virkistävä loma. Äitien Lomahuolto 

pyrki kehittämään lomia myös sivistäviksi ja kehittäviksi. Lomalaisille itselleen onnistuneen loman 

resepti oli yksinkertaisempi; hyvään lomaan kuului lepoa, seuraa ja hyvää ruokaa. Ruskeapään loma 

oli enemmänkin asiakkaiden toivoma lepoloma, kuin kehittävä aktiiviloma. Jako ei tietenkään ollut 

näin mustavalkoinen, kaikilla Äitien Lomahuollon lomakotien lomilla järjestettiin ohjelmaa mutta 

jätettiin aikaa myös rentoutumiseen. Ruskeapää on kuitenkin esimerkki lomakodista, jossa lomien 

sisällön pääpaino oli asiakkaiden toivomassa rentoutumisessa.  

 

                                                 
208 Heinänen Aira, Onko tietoa sosiaalisesta lomatoiminnasta? Pääkirjoitus, Sosiaaliturva 8/1978, s. 289–290. 
209 Ruusala Raili, Lomatoiminnan sosiaalinen merkitys I, Huoltaja 10/1964, s- 310–314, 322. 
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6. Kohti tiiviimpää yhteistyötä – Lomakotien Liitto  1980-luvulla 

6.1 Äitien Lomahuolto vaihtaa nimeä ja toiminnan pa inopisteitä 

 

Vuonna 1980 Äitien Lomahuolto vaihtoi nimensä Lomakotien Liitoksi. Elina Kataisen mielestä 

nimenvaihdos kertoo jonkinlaisesta identiteettikriisistä. Järjestössä ei enää haluttu korostaa ”äitejä” 

eikä myöskään ”huoltoa”, vaan tilalle haluttiin jotain neutraalimpaa ja uudenaikaisempaa. Uusi nimi 

kertoi toiminnan ja kohderyhmien muuttumisesta.210 

 

Uusi nimi hyväksyttiin edustajakokouksessa Haukiputaalla vuonna 1980. Samalla yhdistykselle 

hyväksyttiin uudet säännöt, jotka poikkesivat hieman aiemmista. Uusien sääntöjen hyväksymisestä 

käytiin keskustelu, mikä kertoo järjestön olleen vuosikymmenten vaihteessa muuttumaisillaan. 

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, pitäisikö ilmaisu ”äitien ja lasten hyvinvointia” 

muuttaa lauseeksi ”vähävaraisten perheiden hyvinvointia”. Toisaalta tätä vastustettiin, sillä pelättiin 

suunnan johtavan siihen, että yksinhuoltajat, orpolapsiperheet ja ikääntyneet äidit jäisivät 

kohderyhmän ulkopuolelle. Kuitenkin pykälästä kävi ilmi, että vaikka kohderyhmänä oli edelleen 

äidit ja lapset, vanhukset, perheet ja vähävarainen väestö oli muodostumassa osaksi lomien 

asiakaskuntaa.211 

 

Selvin muutos Lomakotien Liiton asiakaskunnassa vuosikymmenten vaihteessa oli se, että liitto otti 

selvästi työn alle perhelomien kehittämisen. Lasten lukumäärä lomilla oli lievästi noussut 80-luvulle 

tultaessa, mikä otettiin liitossa haasteena vastaan.212 Aiemmin ajatusmalli oli ollut se, että äidin 

lomailu edistää koko perheen hyvinvointia: nyt ajateltiin, että perheen yhteinen lomailu olisi 

parempi tukikeino.213 Vuoden 1980 kokouksessa tuotiin esille se, että ihmisten passivoitumista, 

eristäytymistä ja vieraantumista vastaan voitiin taistella perheiden asemaa vahvistamalla. Lasten ja 

vanhempien yhteisen ajan nähtiin liiaksi vähentyneen, millä saattoi vaikuttaa lasten henkiseen 

terveyteen. Oikein suunniteltu ja toteutettu loma oli osa tarvittavaa perhepolitiikkaa, jonka avulla 

perheiden kiinteyttä ja niiden sisäisiä ihmissuhteita voitiin tukea. Lomien suunnittelussa ja 

                                                 
210 Katainen 2005, 85. 
211 Lomakotien Liiton edustajakokous Haukiputaalla 17.5.1980, keskustelua Sinikka Luja-Penttilän esityksen johdosta, 
s.18-19, Kansio C8, Älh, TA. 
212 Lomakotien Liiton edustajakokous, Haukiputaalla 17.5.1980, keskustelua toimintakertomuksen 1977-1979 johdosta, 
s. 19, Kansio C8, Älh, TA. 
213 Katainen 2005, 85. 
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järjestämisessä tuli liiton mielestä yleisesti ottaa huomioon perheen muuttunut asema 

yhteiskunnassa ja ne tarpeet, joita perheenjäsenillä on.214  

 

Liitossa arvioitiin, etteivät kaikki loman tarpeessa olevat henkilöt olleet vielä löytäneet sosiaalista 

lomatoimintaa. Liiton tavoitteena 1980-luvun alussa oli aktiivisesti etsiä ja löytää sellaisia 

vähävaraisia ja eristäytyneitä henkilöitä, jotka eivät olleet olleet lomatoiminnan piirissä. Uusina 

mahdollisina kohderyhminä olivat vammaiset henkilöt ja perheet, joissa on vammainen lapsi. 

Esimerkiksi sellaisille vanhemmille, jotka hoitivat vammaista tai sairasta lasta kotona, lomalle 

lähteminen oli vaikeaa, jopa mahdotonta. Myös nuoret työttömät henkilöt mainittiin vuoden 1980-

luvun edustajakokouksessa ensimmäisen kerran.215 

 

Liitossa haluttiin järjestää kokeilutoimintaa, jonka avulla lomien sisältöä voitaisiin kehittää 

erityisryhmille sopivaksi. Ensimmäiset kokeilut järjestettiin kesällä 1980 Leporannan lomakodissa 

Pyhtäällä. Uudenlaisia lomajaksoja oli kaksi: toisella oli perheitä, joilla oli kehitysvammainen lapsi, 

ja toisella lapsiperheitä, jotka olivat ”erityisesti suunnitellun loman tarpeessa”, toisin sanoen 

perheitä, joilla oli alkoholi- tai muita sosiaalisia ongelmia. Näille lomille oli palkattu 

ammattihenkilöstöä. Ensin mainitun lomavuoron liitto järjesti yhdessä Kehitysvammaisten 

tukiyhdistyksen kanssa, joka auttoi liittoa valitsemaan osanottajat. Lomavuorolle osallistui 44 

monin eri tavoin vammaista lasta perheineen ja se oli osanottajille ilmainen. Aivan 1980-luvun 

alussa tällaisten lomien järjestäminen ei ollut kuitenkaan laajamittaisesti mahdollista, sillä lomilla 

tarvittiin ammattilaisten apua, eikä siihen ollut myöskään taloudellisia edellytyksiä. Ajatus 

erityisryhmien lomista oli kuitenkin syntynyt, eikä mennyt kauaa, ennen kuin niiden toteuttaminen 

lähti käyntiin. 216 

 

1980-luvulla Lomakotien liitto alkoi tiivistää yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

sekä kuntien lastensuojelun ja vanhustenhuollon viranomaisten kanssa. Yhteistyön tulokset 

näkyivät jo parin vuoden jälkeen siinä, että liiton lomakodeissa alkoi käydä asiakkaita kuntien 

maksusitoumuksilla tai muiden järjestöjen tuen turvin. Muun muassa Kotien Puolesta Keskusliitto, 

Perhelomat ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Suomen Mielenterveysseura olivat 

Lomakotien Liitolle tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka ohjasivat loman tarpeessa olevia 

                                                 
214 Lomakotien Liiton edustajakokous Haukiputaalla 17.5.1980, keskustelua Sinikka Luja-Penttilän esityksen johdosta, 
s.14-15, Kansio C8, Älh, TA. 
215 Lomakotien Liiton toimintasuunnitelma vuosille 1981-1983; edustajakokouspöytäkirja, keskustelua Sinikka Luja-
Penttilän esityksen johdosta, 15, Kansio C8, Älh, TA. 
216 Lomakotien Liiton toimintasuunnitelma vuosille 1981-1983, Kansio C8, Älh,TA; Katainen 2005, 88–89. 
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henkilöitä sen lomakoteihin. Muiden järjestöjen tuella lomailleiden lukumäärää ei kuitenkaan 

tiedetä, sillä 80-luvulla lomalaisten tilastoinnissa ei otettu huomioon sitä, että joidenkin asiakkaiden 

loma oli maksettu heidän puolestaan. Tilastoissa nämä lomalaiset niputettiin samaan kategoriaan 

maksavien asiakkaiden kanssa, vaikka kyseessä oli lomakodin käyttö sosiaalisin perustein valituille 

henkilöille. Maksun vain oli suorittanut toinen järjestö avustusvaroistaan.217 Lomakodit tehostivat 

myös keskinäistä yhteistyötään. Tavoitteeksi asetettiin, että yksittäiset lomakotiyhdistykset 

ohjaisivat asiakkaita edelleen toiseen lomakotiin, jos heillä itsellään ei ollut mahdollisuutta tarjota 

lomaa kyseiselle henkilölle lomaa. Lomakotiyhdistysten piti muun muassa auttaa loman hakijaa 

tilanteessa, jossa hän ei liikuntarajoitteisuutensa takia voinut lomailla jossain tietyssä kohteessa.218 

 

Sosiaalinen lomatoiminta kasvoi paria pientä notkahdusta lukuun ottamatta koko 1980-luvun ajan. 

Vuosikymmenen aikana asiakkaiden määrä kaksinkertaistui: vuonna 1980 lomalaisia oli yhteensä 

4575, ja vuonna 1990 yhteensä 9289 henkilöä sai tuetun loman. Lasten osuus oli vuosikymmenen 

lopulla noin viisinkertainen. Se osoittaa, että liitto onnistui kasvattamaan perhelomien osuutta, aivan 

kuten se oli asettanut tavoitteeksikin.219 

 

Loman sisällölle asetettavat vaatimukset näyttävät kasvaneen koko 1980-luvun ajan. Erityisesti 

silloin, kun kysymys oli vaikeuksissa olevista erityisryhmistä, oli lomien oltava hyvin suunniteltuja. 

Lomakotien Liiton henkilöstö sekä lomakotien henkilökunta ja lomaohjaajat osallistuivat ahkerasti 

viranomaisten, toisten järjestöjen ja Lomakotien Liiton omiin koulutustilaisuuksiin, seminaareihin 

ja opintomatkoille.220 Lisäksi liiton henkilökunta hyödynsi omaa asiantuntemustaan osallistumalla 

tutkimustiedon kartuttamiseen 1980-luvun puolivälissä. Lomakotien Liitto, Lomayhtymä, Solaris-

lomat ja Turun yliopiston kansanterveystieteen laitos käynnistivät vuonna 1987 Loma ja 

hyvinvointi -nimisen tutkimushankkeen. Tutkimustuloksia käsitellään myöhemmin tässä työssä 

kappaleessa 7.221 

 

Lomakotien Liiton talouspäällikkö Raija Kallio arvioi Ruskeapään 80-vuotisjuhlissa, että yhä 

useampi pienituloinen loman hakija on perheellinen henkilö. Kun 1960–1970 luvuilla suurin tukea 

hakeva joukko oli eläkeläiset, olivat lapsiperheet 1980-luvulla vähävaraisimpia. Lapsiperheet, 

                                                 
217 Katainen 2005, 88; Lomakotien Liiton toimintakertomus 1983-1986, Kansio C8, Älh,TA. 
218 Lomakotien Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 1987-1989. 
219 Katainen 2005, 89. 
220 Ks. esim. Lomakotien Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 1987-1989. 
221 Katainen 2005, 88. 
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yksinhuoltajat ja työttömät eivät kuitenkaan ehkä hoksanneet hakea lomatukea.222 Ruskeapään 

kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Heinäkoski toivoi puolestaan Kansan Lehden tekemässä 

haastattelussa vuonna 1987, että myös näihin ryhmiin kuuluvat tulisivat lomalle. 223 

 

”Siirtyminen tietoyhteiskuntaan korkeaa koulutusta ja asiantuntemusta vaativa teknistyminen 

näyttävät tuovan mukanaan piirteitä, jotka pikemminkin lisäävät eriarvoisuutta kuin luovat 

tasapuolisia mahdollisuuksia rikkaaseen ja täysipainoiseen elämään. Samalla on varsin 

suuria ryhmiä, jotka ovat eri syistä ”väliinputoajia”, ja jäävät tästä lisääntyvästä 

hyvinvoinnista osattomaksi”.  

 

Näin arvioitiin tilannetta Lomakotien Liiton vuosikertomuksessa 1985. Lomakotien Liitossa oltiin 

huolissaan siitä, että kaupalliset lomapalvelut ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet, mutta tarjonta 

tavoittaa vain maksukykyisen kansanosan.224 

 

Vaikka Lomakotien Liitossa puhuttiin 1980-luvulla paljon eri asiakasryhmien löytämisestä, ei 

asiakkaiden oikeutta lomaan enää perusteltu yhtä aktiivisesti kuin edellisinä vuosikymmeninä. 

Silloin oli lähes joka keskustelussa muistutettu, että loma kuului yhtä lailla niille, jolla ei ollut 

vuosilomaa. 1980-luvulla vakuuttelu jäi pois. Vaikuttaa siltä, että loma oli alettu ymmärtää 

kansalaisoikeutena. Lomakotien Liitossa keskityttiin kehittämään lomia mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisiksi. Loman tärkeyden korostaminen sen sijaan jäi vähemmälle. Toisaalta 

kokousaineiston kirjallisen tyylin muuttuminen voi vääristää tätä käsitystä. Vielä 1970-luvulla 

edustajakokouspöytäkirjoihin merkittiin melko tarkastikin keskustelun kulku. Tästä tavasta 

luovuttiin 1980-luvulla ja pöytäkirjaan alettiin kirjoittaa niukemmin kuin aiemmin. 

 

6.2 Ruskeapään perinteinen loma  
 

Ruskeapäässä niin ikään lomalle hakevien määrä kasvoi 1980-luvulla. Lomalle tulijoita oli niin 

paljon, että lomien pituutta oli lyhennettävä, jotta kaikki halukkaat pääsivät lomalle. Myös 

majoituksessa pyrittiin joustamaan, ja Ruskeapäässä kaikki huoneet täytettiin niin täyteen kuin 

mahdollista. Yhdistys valitsi edelleen pääosan asiakkaista, mutta 1980-luvun loppupuolella alettiin 

tiivistää yhteistyötä Lomakotien Liiton kanssa. Tämä tarkoitti sitä, että Ruskeapään yhdistys valitsi 

                                                 
222 Nokian Uutiset 11.7.1988. 
223 Kansan Lehti 27.3.1987. 
224 Lomakotien Liitto r.y.:n vuosikertomus 1985, Kansio C8, Älh, TA. 
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asiakkaat tietylle määrälle lomavuoroja, ja lisäksi Lomakotien Liitto lähetti lomalaisia muutamille 

vuoroille.225 Monet lomalle hakevista kävivät Ruskeapäässä vuosittain mutta lisäksi lomalla kävi 

ensikertalaisia. RAY:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesti Lomakotien Liitto 

toivoi 1980-luvulla, että ensikertalaiset otettaisiin etusijalle lomapaikkoja jaettaessa. Liitto toivoi 

myös, että samat asiakkaat eivät vierailisi lomakodissa peräkkäisinä vuosina. Ruskeapäässä tätä 

periaatetta ei noudatettu, mutta ensikertalaisten hakiessa paikkaa se pyrittiin heille järjestämään.226  

 

Lomakotien Liitto halusi siis tarjota 1980-luvulta lähtien aiempaa enemmän lomia perheille ja 

erityisryhmille. Myös Ruskeapää tarjosi 1980-luvulta lähtien kesäkotia eri ryhmien 

lomanviettopaikaksi. Ruskeapää tiedotti lomakodista esimerkiksi tamperelaisille erityisryhmien 

järjestöille. Tällaisia ryhmiä olivat muun muassa kehitysvammaiset, mielenterveysongelmaiset ja 

yksinhuoltajaäidit. Erityisryhmien ja perheiden lomailu Ruskeapäässä oli kuitenkin 1980-luvullakin 

melko vähäistä. Ruskeapään asiakkaista suurin osa oli edelleen iäkkäitä naisia.227 

 

Kuten aiemminkin, Ruskeapää oli 1980-luvulla avoinna myös maksaville asiakkaille. Itse 

maksavien asiakkaiden määrä kasvoi 1980-luvun alussa, mutta 1980-luvun aikana heidän osuutensa 

kaikista lomailijoista pieneni.228 Asiakkaiden lisääntyminen näkyi lomakodissa tarvittavan 

henkilökunnan määrässä. Aiemmin 1970-luvulla monina kesinä henkilökunta koostui emännästä, 

keittäjästä ja parista apulaisesta. Henkilöstön tarve kuitenkin kasvoi ja esimerkiksi vuonna 1984 

henkilökuntaan kuului kesän aikana yhteensä peräti 11 henkilöä.229 

 

Vaikka Ruskeapäässä riitti asiakkaita, alkoi yhdistys panostaa mainontaan. Etenkin 1980-luvun 

lopulla mainontaa pohdittiin työvaliokunnan kokouksissa. Työvaliokunta mietti, ketkä olisivat 

sopivaa käyttäjäpotentiaalia lomakodille ja miten paikkaa markkinoitaisiin kyseisille ryhmille. 

Luontoa ja lomakodin rauhallista sijaintia pidettiin parhaana myyntivalttina. Lomakodista painettiin 

monivärimainoksia useilla eri kielillä. Esimerkiksi Ruskeapään juhannuspakettia alettiin 

markkinoida Suomen lisäksi ainakin Ruotsissa. Vuonna 1989 Ruskeapäässä myytiin ensimmäisen 

kerran juhannus maksaville asiakkaille, ja kokeilu rohkaisi tekemään samoin seuraavinakin vuosina.  

                                                 
225 Liisi Aartelon tiedonanto. 
226 Liisi Aartelon tiedonanto 
227 Rp ry:n työvaliokunnan kokous 29.9.1988; Ruskeapään kesäkodin kannatusyhdistyksen johtokunnan kokous 
27.3.1987. 
228 Rp ry:n toimintakertomukset 1980–1990. 
229 Rp ry:n toimintakertomukset 1980–1990. 
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Lomakotia alettiin mainostaa myös erilaisten tapahtumien yhteydessä. Ruskeapäätä markkinoitiin 

esimerkiksi Tampereen Teatterikesä-viikonlopun ja Tapsan tahdit -viikonlopun majoituspaikaksi.230  

 

Lomajärjestöjen, kuntien ja muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö näkyi Ruskeapäässä 

siten, että yhdistys alkoi 1980-luvulla lähettää tietoa lomakodista muille järjestöille. Myyntikirjeitä 

lähetettiin esimerkiksi kuntien sosiaalitoimistoille, SAK:lle, pakolaisjärjestöille, omaishoitajille, 

eläkeläisjärjestöille ja yksinhuoltajien etujärjestöille.231  

 

Lomien sisällöille asetettavien odotusten kasvaminen näkyi paitsi koulutuksen lisääntymisessä, 

myös lisääntyneessä tarpeessa kohentaa lomakotien varustetasoa. Kun raha- ja luottomarkkinat 

vapautettiin Suomessa 1980-luvulla, myös Lomakotien Liiton jäsenyhdistyksissä käynnistettiin 

muutamia mittavia uudistuksia, osin RAY:n avustuksilla, osin lainarahalla. Vuonna 1980 alettiin 

rakentaa Rovaniemen Seutulanharjun uutta päärakennusta, ja Mäntyniemen laajennus ja 

peruskorjaus saatiin valmiksi. Seuraavana vuonna alkoivat Kuopion Tuomirannan uusien 

majoitusrakennusten ja Salonsaaren lomakylän päärakennuksen laajennus ja korjaus. Myös muun 

muassa Kotorannan, Leporannan, Niemelän, Nurmelan, Kallioniemen ja Haapalahden varalle 

tehtiin suunnitelmia. Lisäksi muissa lomakodeissa käynnistyi vesi- ja viemäritöitä ja muita 

korjauksia. Liitossa todettiin yleisesti, että niissä lomakodeissa, joissa rakennettiin uutta, voitiin 

pidentää toimintakautta. Näiden lomakotien käyttö vilkastui ja käyttäjien ryhmät monipuolistuivat. 

Lomakotien kohentaminen oli siis sekä välttämätöntä että kannattavaa.232  

 

Suurimmat rakennuskohteet olivat Leporanta ja Äänekoskella sijainnut Niemelä. Leporannalle 

RAY myönsi 80-luvulla yhteensä 8 344 00 markkaa ja Niemelä sai avustuksia 6 450 000 markkaa. 

Vuonna 1988 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen investointien avustamisen loppumisesta 

vuonna 1989. Siitä eteenpäin Raha-automaattiavustusten painopiste oli yksin omaa toiminnan 

tukemisessa. Liitossa tämä päätös herätti epävarmuutta. Toiminnan pitkän tähtäimen suunnitelmat 

menivät uusiksi, sillä avustukset olivat turvanneet toiminnan kehittämisen ja lomakotien tason 

säilyttämisen kilpailukykyisenä.233  

 

Kilpailukykyinen-sanan käyttö liiton toimintakertomuksessa on sinänsä mielenkiintoista. Se 

osoittaa, että lomakotien varustelun tuli olla hyvätasoista, jotta ne pärjäsivät kilpailussa muiden 

                                                 
230 Rp ry:n  työvaliokunnan kokous 29.9.1988. 
231 Rp ry:n johtokunnan kokous 26.10.1988, 3.10.1989. 
232 Katainen 2005, 90; Lomakotien Liiton toimintakertomus 1983-1985. 
233 Katainen 2005, 90–91 
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lomajärjestöjen kanssa. Loman sisällölle ja puitteille asetettiin vuosi vuodelta enemmän odotuksia. 

Hyvään lomaan ei riittänyt pelkästään vapaa aika ja mukava ohjelma, kuten kymmenisen vuotta 

aiemmin. Lomakohteen oli oltava riittävän moderni. Siitä kertoo myös vaatimattomien lomakotien 

lakkauttaminen kokonaan. Vaikka taloudellinen nousukausi oli vauhdittanut lomakotien 

uudistumista, toisaalta toimintaa jouduttiin karsimaan lakkauttamalla pieniä ja huonokuntoisia 

koteja, joiden ei nähty menestyvän tulevaisuudessa. Esimerkiksi Lahden Hietaranta myytiin vuonna 

1988, eikä sosiaalisia lomia järjestetty tuolloin enää Kelkkalassa, Rantapirtissä ja Solbackassa. 

Ensimmäisenä lamavuonna 1991 lomakoteja oli jäljellä 27, kun 80-luvun alussa vastaava luku oli 

ollut 37.234 

 

Ruskeapäässä 1980-luku oli niin ikään korjausten ja rakentamisen aikaa. Kauan kaivattu uusi 

päärakennus oli saatu Ruskeapäähän 1974. Tällaisten suurten hankkeiden lisäksi lomakoti vaati 

kuitenkin jatkuvaa kohennusta ja parantelua, jotta puitteet viihtyisille lomille olisivat olleet 

kohdallaan. Vuonna 1982 lomakoti sai uuden saunan, mikä lisäsi kävijöiden määrää ja viihtymistä. 

Uuden saunan takkatupaan hankittiin uusi pirttikalusto, ja samalla lomakotiin ostettiin uusi 

puuvene.  Saunan kustannukset olivat noin 190 000 mk.  Saunaa paranneltiin erilaisin korjauksin 

myöhemmin.235 Vuonna 1983 saunan suihkut uusittiin automaattisiksi ja varusteltiin suihkukopeilla, 

ja seuraavana vuonna lauteita korotettiin. Sauna oli jälleen remontissa 1986, kun pesuhuoneen lattia 

ja seinä korjattiin.236 

 

Vuodesta 1984 lähtien yhdistyksessä oli keskusteltu keittiön ja saniteettitilojen uusimisesta. Samana 

vuonna keittiössä oli korjattu rikkoutunut vesijohto, ja pumppu oli uusittu. Keittiön saneeraus ja 

majoituksen wc-tilojen rakentaminen toteutettiin vuonna 1988. Näiden korjauksien ohessa tehtiin 

myös peruskorjaus. Peruskorjauksen yhteydessä Ruskeapäässä ruokalarakennus ja 

majoitusrakennus maalattiin ulkoapäin.237 Muutamia Lomakotien Liiton lomakoteja oli 

peruskorjattu jo 1970-luvulla ja monet lomakodit toteuttivat peruskorjauksen samoihin aikoihin 

kuin Ruskeapää.  

 

Ruskeapään loma oli sisällöltään perinteinen. Vanhat tutut ajanviettotavat olivat suosiossa 

Ruskeapään lomakodissa 1980-luvulla. Uutta oli kuitenkin se, että vuodesta 1982 lähtien 

Ruskeapäähän palkattiin vuosittain lomaohjaaja, mikä takasi lomalaisille säännöllistä ohjelmaa. 

                                                 
234 Lomakotien Liiton toimintakertomus 1988; Katainen 2005, 90–91. 
235 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1982. 
236 Rp ry:n toimintakertomukset. 
237 Rp ry:n toimintakertomus vuodelta 1988. 
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Lisäksi lomavuorojen asiakkaat otettiin huomioon esimerkiksi siten, että jos lomalla oli paljon 

lapsia, lapsille hankittiin oma ohjaaja. Tämä oli myös Lomakotien Liiton toivomus. Liitossa 

kokeiltiin myös ryhmäkohtaisia erityisohjaajia, jotta kaikki olisivat saaneet mahdollisimman 

sopivan loman. Ruskeapään lomakodissa asiakaskunta oli melko vakiintunut. Monet iäkkäät rouvat 

olivat lomailleet lomakodissa nuorina työläisäiteinä vuosikymmeniä aiemmin. Monet tulivat 

lomalle uudelleen ja uudelleen, mistä johtui asiakaskunnan vanheneminen. Myös lomien sisällön 

perinteisyys saattoi johtua siitä, että lomakodissa tehtiin 1980-luvullakin niin kuin oli aina totuttu. 

 

Lomia alettiin kuitenkin monipuolistaa 1980-luvulla. Jo 1970-luvulla Ruskeapäästä oli tehty retkiä 

lähiympäristöön, ja retket lisääntyivät 1980-luvulla. Lomat muuttuivat 80-luvun aikana aiempaa 

vaihtelevaksi. Lisäksi lomakodissa alkoi vierailla ulkopuolisia esiintyjiä ja luennoitsijoita yhä 

enemmän. Esimerkiksi vuonna 1986 jokaisella lomavuorolla kävi myös ulkopuolisia 

ohjelmansuorittajia ja luennoitsijoita. Esimerkiksi jalkahoitaja sekä terveydenhoitaja luennoivat 

useana vuonna terveyden hoitoon liittyvistä asioista.  Jalkahoitajan ja hierojan palveluja oli myös 

saatavilla, mutta niistä joutui maksamaan erillisen maksun.238 

 

Vaikka toimintaa oli yhä monipuolisempaa 90-luvulle tultaessa, vieraskirjoissa lomailijat olivat 

kiitollisia samoista asioista kuin 1960-luvullakin. Tärkeinä pidettiin mahdollisuutta viettää aikaa 

luonnonkauniissa maisemissa. Saunominen ja uiminen olivat lomalaisille ”luksusta”, samoin 

istuminen valmiin ruokapöydän ääreen. Mielenpainuvinta eivät niinkään olleet monipuoliset 

aktiviteetit vaan mahdollisuus ladata akkuja ilman pakottavaa aikataulua. 239 Loma oli tärkeää myös 

siksi että se tuotti asiakkaille iloa vielä lomaviikon jälkeenkin. Monet kirjoittivat vieraskirjaan 

muistelevansa lomaa sen loputtua. Monet ajattelivat toiveikkaasti jo tulevaa kesää ja mahdollisuutta 

uuteen lomaan.240  

 

6.3 Lomajärjestöjen suhde julkisiin palveluihin tii vistyy 

 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja julkisen sosiaali- ja terveyspalveluiden suhde keskustelutti 

koko 1980-luvun ajan. 1960-luvulta alkaen lomajärjestöt oli mielletty niiden järjestöjen joukkoon, 

joiden tehtävänä oli täydentää julkisia hyvinvointipalveluja. 1980-luvun alusta alkaen Lomakotien 

                                                 
238 Rp ry:n toimintakertomukset, esim. 1986, 1988, 1988.  
239 Rp ry:n toimintakertomukset 1980-1990; Ruskeapään lomakodin vieraskirjat. 
240 Ruskeapään lomakodin vieraskirjat. 
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Liiton tavoitteena oli kehittyä nimenomaan tällaisena yhteiskunnan turvaverkon paikkaajana. Se 

onnistui liiton mielestä parhaiten lujittamalla yhteistyötä valtiovallan kanssa. Liitossa nähtiin, että 

lomajärjestön ja julkisen vallan välinen yhteistyö hyödytti molempia osapuolia. Järjestöt pystyivät 

antamaan päätöksentekijöille tietoa ruohonjuuritason ongelmista, minkä avulla julkisen vallan 

toimenpiteet pystyttiin suunnittelemaan ja suuntaamaan oikein. Toisaalta järjestöt tarvitsivat 

yhteiskunnan taloudellista tukea, ja sitä oli helpompi saada, jos päätöksentekijät tunsivat järjestöjen 

toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalveluille oli tyypillistä se, että ammattitaitoiset työntekijät 

huolehtivat niiden tuottamisesta. Vaikka järjestöissä näin ei yleensä ollut, vaan toiminta perustui 

vapaaehtoisten ilmaiseen työhön, tuli myös ei-ammatillisen työn arvostusta ja toimintaedellytyksiä 

tukea ja parantaa.241  

 

Vaikuttaa siltä, että taloudellisten edellytysten parantamisen ohella liiton tavoitteena oli oman 

asemansa selkiyttäminen. Vielä 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa liitto tuntui etsivän omaa 

paikkaansa järjestökentässä. Se koki jatkon kannalta tärkeäksi sen, että järjestön asema osana 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja oli taattu. Toisaalta järjestötyössä haluttiin säilyttää 

vapaaehtoiselle toiminnalle tyypilliset piirteet, kuten spontaanisuus ja aloitteellisuus.242 Ei ole ihme, 

että järjestön roolista palveluiden tuottajana keskusteltiin vuosikymmenten vaihteessa. Samaa 

keskustelua käytiin useimmissa muissakin sosiaali- ja terveydenalan järjestöissä. 

 

Erilaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen määrä kasvoi Suomessa 1970-luvun lopulta alkaen. 

Lisäksi niiden toiminnat monipuolistuivat ja julkiselle sektorille myytävä palvelutoiminta laajeni.243 

Pirjo Hakkaraisen mukaan vapaaehtoistoimintaa alettiin tuolloin markkinoida sosiaali- ja 

terveysministeriön ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyönä, jotta toimintaa oltaisi saatu lisää 

paikkaamaan julkisten palvelujen jättämät aukot. Vapaaehtoistyö nousi esiin yhtenä vaihtoehtona 

pohdittaessa julkisten palvelujen toimintatapaa ja niiden ongelmia.244 

 

Alusta alkaen Suomessa oltiin yksimielisiä siitä, ettei vapaaehtoistoiminnalla ollut tarkoitus korvata 

sosiaali- ja terveyspalveluja. Organisoitu vapaaehtoistoiminta245 ei sinänsä ollut päämäärä, vaan 

                                                 
241 Lomakotien Liiton edustajakokous Haukiputaalla 17.5.1980, Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilän 
esitys, s. 14, Kansio C8, Älh, TA;  Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1977-1979, Kansio C8, Älh, TA 
242 Lomakotien Liiton edustajakokous Haukiputaalla 17.5.1980, Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilän 
esitys, s. 14, Kansio C8, Älh, TA; Äitien Lomahuollon toimintakertomus 1977-1979, Kansio C8, Älh, TA. 
243 Vuorinen ym. 2005, 19. 
244 Hakkarainen 1991, 130. 
245 Useimmat järjestöt alkoivat 1980-luvun puolivälin paikkeilla käyttämään vapaaehtoistoiminta-käsitettä 
vapaaehtoistyö-sanan sijaan. Käsitteen käyttämisellä haluttiin korostaa vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön eroa. 
Hakkarainen 1991, 131. 
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luonnostaan tapahtuva toisen auttaminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus on aina ollut 

vapaaehtoistoiminnan perimmäisenä pyrkimyksenä. Sekä valtio että järjestöt korostivat 1980-luvun 

alussa vapaaehtoistoiminnan roolia julkisia palveluja tukevana ja täydentävänä toimintana. Viestillä 

oli kaksi sanomaa: yhtäältä se vakuutti hyvinvointipalvelujen välttämättömyydestä ja toisaalta 

osoitti pyrkimystä valjastaa vapaaehtoistoiminta julkishallinnon palvelukseen.246 

 

Myös muualla Euroopassa pohdittiin 1980-luvulla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden 

yhteistyötä. Motiivina oli useissa länsimaissa kehittynyt julkistalouden kassakriisi. Valtioista ja 

kunnista oli tullut entistä kustannustietoisempia, ja toisaalta julkistalouden leikkaaminen oli jättänyt 

tilaa ja suorastaan pakottanut etsimään muihin rahoituslähteisiin perustuvia palvelumalleja. Anneli 

Anttosen ja Jorma Sipilän mukaan rinnakkaisten toimijoiden yhdistämisestä hyvinvointipalvelujen 

tuottamisessa eli welfare mixistä ja welfare pluralismista tuli koko Euroopassa 1980-luvulla 

suorastaan normatiivinen ideologia. Tutkijat olivat varmoja siitä, että toimintamalleja 

yhdistelemällä päästiin parhaisiin tuloksiin. Welfare mixistä tuli 1980-luvulla johtava 

sosiaalipalveluiden kehittämisdoktriini, eikä sen vetovoima ehtynyt vielä seuraavallakaan 

vuosikymmenellä.247 

 

Vaikka periaatteessa järjestöjen ja julkisten palvelujen suhde oli suurin piirtein selvä, olivat 

vapaaehtoisten ja ammattihenkilökunnan suhteet 1980-luvun alussa varsin varaukselliset. 

Työpaikoilla, joilla toimi sekä ammattihenkilökuntaa että vapaaehtoisia, suhteet saattoivat olla 

kireät. Vapaaehtoiset varoivat astumasta ammattilaisten varpaille ja ammattihenkilökunta oli 

epäluuloista. Joissain tehtävissä tuli kilpailua siitä, oliko vapaaehtoinen vai ammattilainen parempi 

työn tekijä. Kokonaan oma keskustelunaiheensa oli se, olisiko vapaaehtoisia pitänyt kouluttaa eri 

tehtäviin. Yhtäältä se nähtiin vapaaehtoistoiminnan luonteelle vieraalle, toisaalta osa järjestöistä oli 

sitä mieltä, että se oli työn suoriutumisen kannalta välttämätöntäkin. Kunnista että järjestöistä 

tulleen palautteen mukaan yhteistyö alkoi kuitenkin sujua paremmin, mitä pidemälle 1980-lukua 

mentiin. Ammattilaiset saattoivat osallistua myös järjestöjen vapaaehtoisten koulutukseen ja 

ohjaamiseen. Kuitenkin vielä 1990-luvun alussa valitettiin, että ammattihenkilöiden huono asenne 

oli edelleen vapaaehtoistoiminnan ongelmana.248 

 

                                                 
246 Hakkarainen 1991, 131. 
247 Anttonen & Sipilä 1992, 437–439. 
248 Hakkarainen 1991, 133, 135–136. 
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6.4 Sosiaalihallitukselta selvitys sosiaalisista lo mista 

 

Lokakuussa 1986 sosiaalihallitus asetti työryhmän tutkimaan kuntien sosiaalilautakuntien ja 

järjestöjen yhteistyötä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää kuntien järjestämän sosiaalisen 

lomatoiminnan249 laajuus, senhetkinen tila sekä kehittämistarve kunnissa. Tavoitteena oli lisäksi 

tehdä ehdotuksia lomatoiminnan kehittämiseksi, siihen liittyviksi säädösmuutoksiksi sekä ohjeiksi 

ja suosituksiksi. Selvitys tehtiin loppuvuoden 1986- ja alkuvuoden 1987 aikana. Työryhmän 

puheenjohtajana toimi vs. apulaisosastopäällikkö Anja Leppo. Työryhmää avustivat asiantuntijat 

Raha-automaattiyhdistyksestä ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistyksestä.  Myös 

Lomakotien liiton edustajaa kuultiin; toiminnanjohtaja Rakel Hiltunen oli mukana toteuttamassa 

selvitystä.250 

 

Työryhmä tuli selvityksessään siihen lopputulokseen, että sekä yhteistyötä sosiaalihuollon eri 

sektoreiden että sosiaalihuollon ja järjestöjen välillä tuli lisätä. Sosiaalinen lomatoiminta tuli nähdä 

osana kokonaisvaltaista sosiaalityötä. Yhteistyötä lisäämällä sosiaalisia lomia voitaisiin käyttää 

aiempaa enemmän ongelmien kasautumista ehkäisevänä toimenpiteenä. Eri tahot, kuten 

sosiaalihuolto, järjestöt ja seurakunnat pystyisivät parhaiten yhdessä kartoittamaan ne osat 

lomatoiminnassa, jotka tarvitsivat kehittämistä. Tiedon kulkua lisäämällä nämä tahot pystyivät 

jakamaan lomien järjestämiseen liittyvää tietoa ja taitoa. Yhteistyön kehittäminen, koordinointi ja 

aloittaminen olivat työryhmän mielestä sosiaalilautakunnan vastuulla. Yhteistoimintaa työryhmä 

toivoi lisättävän koko valtakunnan tasolla, eikä vain kunnissa. Se ehdotti järjestettävän esimerkiksi 

valtakunnallinen seminaari, minkä jälkeen yhteydenpitoa voitiin luontevammin jatkaa.251 

 

Lomakotien Liitto oli kiinnostunut yhteistyön kehittämisestä kuntien ja järjestöjen kesken. 

Lomakotien Liiton toiminnanjohtaja Rakel Hiltunen kirjoitti aiheesta Sosiaaliturvaan vuonna 1987. 

Hiltunen tulee artikkelissaan samaan lopputulokseen kuin selvityksen tehnyt työryhmä. Kuntien tuli 

asettaa lomajärjestöille selkeitä tavoitteita. Kun nämä tavoitteet saataisiin, lomajärjestöt pystyisivät 

kehittämään palveluitaan niin, että ne sopisivat hyvin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

yhteyteen. Kehittämismahdollisuudet olivat Hiltusen mielestä hyvät. Sosiaalisen lomatoiminnan 

                                                 
249 Sosiaalisella lomatoiminnalla tarkoitettiin selvityksessä sosiaalilautakuntien järjestämää tai tukemaa lomatoimintaa. 
Selvityksen ulkopuolelle jäivät mm. ammattijärjestöjen sekä maatalous. ja pienyrittäjäjärjestöjen jäsenilleen järjestämä 
ja yksityisten yritystoimintana järjestämä lomatoiminta. Myöskään sopeutumisvalmennusta tai lääkinnällistä 
kuntoutusta ei otettu selvityksessä huomioon. 
250 Sosiaalihallituksen raporttisarja; 1987, 16, 2. 
251 Sosiaalihallituksen raporttisarja; 1987, 16, 10–12. 
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organisaatioilla oli runsaasti potentiaalia; lomajärjestöillä oli valmiit suunnittelu- ja 

toteuttamisjärjestelmät sekä valmis palveluverkosto.252 

 

Sen lisäksi, että tiiviimmällä yhteistyöllä voitiin laatia lomatoiminnalle yhteisiä suuntaviivoja, näki 

työryhmä sillä olevan merkitystä myös yksilön kannalta. Jotta lomat myönnettäisiin henkilöille, 

jotka olivat niiden tarpeessa, piti harkita heidän elämänsä kokonaistilanne. Loman tarpeeseen 

vaikuttivat fyysiset, psyykkiset tai taloudelliset syyt. Henkilön lomantarpeen selvittämiseen 

tarvittiin juuri sosiaalihuollon eri sektoreiden välistä vuorovaikutusta.253 

 

Lomien järjestämiseen tarvittiin niin ikään käytännön apua eri palveluilta. Esimerkiksi 

pitkäaikaissairasta, vanhusta tai vammaista kotona hoitavan henkilön oli usein vaikea päästä 

lomalle. Hoitaja oli usein sidottu työhönsä sekä päivisin että myös öisin. Näiden henkilöiden 

vapautumiseen loman ajaksi tarvittiin lyhytaikaisia laitospaikkoja tai kotiapua. Sosiaalilautakunnan 

tuli auttaa hoidettavan hoidon järjestämisessä, hoidon kustantamisessa ja lomapaikan 

järjestämisessä tällaisilla työntekijöille.254 

 

Järjestöjen keskinäistä yhteistyötä tarvittiin työryhmän mielestä lomien sisällön parantamiseksi. 

Työryhmä muistutti selvityksessään, että lomien tuli olla monipuolisia ja asiakkaiden tarpeiden 

mukaisia tietysti myös siinä tapauksessa, ettei loma ollut sosiaalilautakunnan järjestämä. Lomien 

tuli antaa lepoa ja virikkeitä sekä mahdollisuuksia erilaisiin kulttuuri- ja vapaa-ajan harrastuksiin. 

Lomien sisältöä suunniteltaessa tuli ottaa huomioon asiakkaiden ikä, terveydentilaan tai 

vammaisuuteen liittyvät näkökohdat, perhe- ja muut ihmissuhteet sekä muut sosiaaliset seikat. 

Virikkeellisen ja kuntouttavan loman järjestäminen edellyttää ammattitaitoisten ohjaajien mukana 

oloa, esimerkiksi liikunnan järjestäminen liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille vaatii vammaisten 

henkilöiden liikuntaan perehtyneitä ohjaajia. Myös esimerkiksi kuulovammaisten lomilla tuli 

luonnollisesti olla viittomakielen taitoista henkilökuntaa. Tämän periaatteen mukaisesti lomien 

järjestäjien tuli pitää yhteyttä eri alojen järjestöjen kanssa huolehtiakseen, että kaikki asiakkaat 

saivat virikkeellisen loman esimerkiksi vammasta tai ongelmista huolimatta.255 

                                                 
252 Hiltunen Rakel, Järjestöjen lomatoiminta uusille urille, Sosiaaliturva 7/1987, s. 351–352. 
253 Sosiaalihallituksen raporttisarja; 1987, 16, 10. 
254 Sosiaalihallituksen raporttisarja; 1987, 16, 10. 
255 Sosiaalihallituksen raporttisarja; 1987, 16, 13. 
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7. Onnistunut loma on monen tekijän summa 

7.1 Ensimmäinen laaja tutkimus loman vaikutuksista 

 

Lomakotien Liitto, Lomayhtymä, Solaris-lomat, Turun yliopisto ja lääkintöhallitus käynnistivät 

vuonna 1986 Loma ja hyvinvointi -tutkimus- ja kehityshankkeen. Projektin tavoitteena oli tutkia 

loman ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä sekä kehittää lomajärjestöjen tarjoamia lomapalveluja. 

Tutkimuksissa selvitettiin muun muassa lomatoiveita, sairauden ja loman välisiä yhteyksiä sekä 

nuorten, perheiden ja työikäisten lomasuunnitelmia ja niiden toteutumista.256  

 

Tutkimusta perusteltiin sillä, että vaikka loma-aika oli edellisten parinkymmenen vuoden aikana 

lisääntynyt huomattavasti, ei siitä ollut kerätty juuri lainkaan tietoa. Loman tutkimus oli rajoittunut 

selvityksiin, jotka kuvasivat lomanviettoa pääasiassa matkailuelinkeinon kannalta. Vapaa-aikaa oli 

kyllä tutkittu laajastikin, mutta lomaa ei ilmiönä oltu nostettu tutkimuksen kohteeksi. Sellaiselle 

tutkimukselle oli siis tilausta, joka käsitteli lomaa sosiaalisena ilmiönä sekä yksilöllisenä koko 

elämän kulkuun, hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttava kokemuksena.257  

 

Kolmivaiheisen tutkimus- ja kehittämisprojektin ensimmäisen vaiheen tutkimukset valmistuivat 

vuonna 1989 ja ne julkaistiin lääkintöhallituksen julkaisusarjassa Terveyden edistäminen, 

tutkimuksia 1–3. Toisen vaiheen tutkimukset 4–6 julkaistiin vuonna 1991 yhteistyössä sosiaali- ja 

terveyshallituksen kanssa.258 Vuonna 1991 julkaistussa tutkimusprojektin toisessa osassa mainitaan, 

että kolmannen vaiheen tutkimusten aineiston keruu on aloitettu. Kuitenkaan kolmannesta osasta ei 

löydy mitään tietoa myöhemmästä tutkimuskirjallisuudesta eikä käyttämistäni tietokannoista. On 

siis syytä epäillä, että projektin kolmas vaihe jäi jostain syystä toteutumatta. 

 

Tutkimukset 1, 2 ja 3 toteutettiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisätutkimuksena 

toukokuussa 1987. Otokseen osallistui 2085 15–74 -vuotiasta henkilöä. Haastattelu tehtiin 

puhelimitse ja täydennettiin kotikäyntihaastatteluin. Osan 4 aineisto kerättiin kesällä 1988. 

Alkuperäinen otos oli 1096 niin ikään 15–74 -vuotiasta suomalaista. Osien 5 ja 6, eli loman 

toteutumista käsittelevien tutkimuksen tiedot kerättiin marraskuussa 1987 haastattelemalla ne 

ensimmäiseen tutkimusvaiheeseen osallistuneet henkilöt, jotka olivat saman vuoden touko-

                                                 
256 Loma ja hyvinvointi tutkimuksia 4-6, esipuhe. 
257 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 5. 
258 Loma ja hyvinvointi tutkimuksia 4-6, esipuhe. 
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marraskuun välisenä aikana viettäneet palkallista lomaa. Koska opiskelijat ja muut työelämän 

ulkopuolella olevat rajautuivat pois, jäi tutkittavaksi 716 henkilöä.259  

 

7.2 Loman pituus ja jaksotus 

 

Tutkimukseen osallistuneista 15–64 vuotiaista henkilöistä 73 prosenttia ilmoitti aikovansa viettää 

joko palkallista tai palkatonta lomaa tai molempia vuonna 1987. Kun aineisto edusti koko 

suomalaista väestöä, se tarkoitti vähän alle 2,5 miljoonaa henkilöä. 96 prosenttia niistä, jotka 

aikoivat viettää lomaa, tiesi lomansa määrän. Suurimmalla osalla lomaa oli viisi tai neljä viikkoa, 

mutta myös yli kuusi viikkoa lomailevia oli runsaasti.260 

 

Tutkimukseen osallistuvat jaettiin kahteen ryhmään: tyytyväisiin ja tyytymättömiin261. Tyytyväisten 

ja tyytymättömien henkilöiden lomanviettosuunnitelmat poikkesivat huomattavasti toisistaan. 

Tyytyväisistä paljon suuremmalla osalla oli joko palkallista tai palkatonta lomaa. Tyytymättömien 

kohdalla tilanne oli päinvastoin. Tyytymättömien ryhmään kuului paljon eläkeläisiä ja työttömiä ja 

saattaa olla, että he eivät kokeneet runsasta vapaa-aikaansa koskaan lomaksi, ei edes palkattomaksi. 

Ero ryhmien välillä kasvoi vielä, kun terveydentila otettiin huomioon. Erityisen huonossa asemassa 

olivat sairaat tyytymättömät henkilöt, joista yli puolet oli kokonaan ilman lomaa.262 

 

Kaiken kaikkiaan vajaat 80 prosenttia koki lomansa määrän ainakin jokseenkin riittäväksi. Toisaalta 

20 prosentin mielestä lomaa oli riittämättömästi. Varsinkin eläkeläiset ja työttömät pitivät loman 

määrää liian vähäisenä. Myös tyytyväisyydessä loman pituuteen tyytyväisten ja tyytymättömien 

välillä oli eroa: tyytyväisten mielestä lomaa oli tarpeeksi mutta tyytymättömät pitivät lomaa 

riittämättömänä.263 

 

Puolet niistä vastaajista, jotka eivät aikoneet viettää lainkaan lomaa tutkimusvuonna, olivat ollewt 

niin vähän aikaa työsuhteessa, etteivät he olleet vielä ansainneet lomaa. Tyytymättömien vastaajien 

yleisin syy lomattomuuteen oli se, ettei heillä ollut lainkaan työsuhdetta. Tutkimuksen toisessa 

                                                 
259 Loma ja hyvinvointi tutkimuksia 1-6, tiedonkeruu ja aineiston edustavuus. 
260 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 44-45. 
261 Tyytyväisten ja tyytymättömien kuvaamiseksi ryhminä tutkimuksessa tarkasteltiin yhteyksiä ikään, sukupuoleen, 
ammattiasemaan ja terveyteen. Koivusilta & Sillanpää I 1989, 32. 
262 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 44–45. 
263 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 46–47. 
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osassa vertailtiin terveiden henkilöiden ja sairastuneiden henkilöiden lomasuunnitelmia. Niin ikään 

sairaat henkilöt kokivat, ettei he olleet oikeutettuja lomaan tai heillä ei ollut siihen mahdollisuutta. 

Vain puolet sairaudesta kärsivistä henkilöistä aikoivat viettää lomaa vuonna 1987. Terveistä 

vastaajista lomaansa suunnitteli yli ¾ .264 

 

Perheiden lomia vertailtaessa kävi ilmi, että lapsiperheissä pidettiin palkallista lomaa tai molempia 

lomamuotoja useammin kuin muissa perheissä. Mitä suuremmat tulot lapsiperheellä oli ja mitä 

tyytyväisempiä he olivat taloudelliseen tilanteeseensa, sitä todennäköisemmin he viettivät lomaa. 

Seuraavaksi yleisintä lomailu oli lapsettomien pariskuntien keskuudessa.265 Vastaajista kaikkein 

nuorimmat, eli 15–24 vuotiaat viettivät harvimmin lomaa, ja 25–44 vuotiaat puolestaan useimmin. 

Ammatti vaikutti lomanviettoaikomuksiin siten, että palkansaajilla oli lomaa selvästi muita 

useammin. Suurin osa niistä, jotka olivat kokonaan ilman lomaa, oli ehkä itsestään selvästikin 

työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä. Poikkeuksena olivat kuitenkin nuoret: suurin osa niistä 

alle 25-vuotiaista, jolla ei ollut ollenkaan lomaa, oli palkansaajia. Kenties nuorten työsuhteet olivat 

niin lyhytkestoisia, ettei lomaa ehtinyt kertyä.266 Nuorten loma oli tavallisimmillaan hieman 

lyhyempi kuin keski-ikäisten vastaajien. Nuoret aikoivat myös keski-ikäisiä useammin pitää 

lomansa yhdessä jaksossa. Siinä, aikoiko vastaaja pitää lomaa, ei ollut eroa sukupuolten välillä. 

Tunne loman riittävyydestä kuitenkin poikkesi nuorten naisten ja nuorten miesten välillä. Naisista 

yli puolet koki lomansa täysin riittäväksi, kun miehistä noin kolmasosa ajatteli samoin.267  

 

7.3 Hyvinvointi ja elämänasenne vaikuttavat lomaodo tuksiin 

 

Tutkimuksessa selvisi, että ihmisten hyvinvointi ja tyytyväisyys omaa elämäänsä kohtaan näkyy 

loman vietossa. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kartoitettiin loman onnistumisen kannalta 

tärkeitä tekijöitä ja sitä, mikä oli vastaajien mielestä kaikkein kiinnostavin tapa viettää lomaa. 

Elämäänsä tyytyväiset vastaajat viettivät useammin lomansa kodin ulkopuolella. Lomaan liittyi 

omaehtoisuutta ja liikkumista itsenäisesti uudessa ympäristössä. Esimerkiksi ulkomaanmatkat, 

kulttuuritapahtumat, kotimaiset hotellimatkat ja retkeily kiinnostivat hyväosaisia lapsettomia 

pariskuntia kaikkein eniten. Tyytymättömät suosivat valmiiksi järjestettyjä lomanviettomuotoja ja 

                                                 
264 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 47; Suominen, Sillanpää, Koivusilta 1989, 14–15.  
265 Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 48–49. 
266 Koivusilta 1991, 113–114. 
267 Koivusilta & Sillanpää VI 1991, 202–203. 



 

 

68 

kotiympäristössä oleskelua. Syynä oli luultavasti huonommat taloudelliset sekä terveydelliset 

mahdollisuudet liikkua ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.268 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä he kaipaisivat lisää. Hyväosaiset ja tyytyväiset halusivat 

mieluiten matkustaa ulkomaille ja kierrellä Suomessa omalla autolla. Tyytymättömät kaipasivat 

oleilua terveyskylpylässä ja valmiiksi järjestettyjä seuramatkoja Suomessa. Terveyskylpylässä 

tyytymättömiä houkutteli niiden terveyttä edistävä vaikutus, kun taas tyytyväisiä viehätti eniten 

monipuoliset harrastusmahdollisuudet.269  

 

Halukkuus osallistua yhteiskunnan järjestämään lomatoimintaan oli runsasta. Varsinkin siinä eri 

ryhmien välinen ero näkyi selvästi. Huono-osaiset ja tyytymättömät henkilöt kaipasivat hinnaltaan 

alennettuja ryhmälomia. Tyytyväiset halusivat mieluiten harrastuskursseille. Sosiaaliset lomat 

lukeutuivat tutkimuksessa ryhmään ohjelmalliset täysihoitolomat. Niistä oli eniten kiinnostuneita 45 

vuotta täyttäneet tyytymättömät vastaavat.  Naiset olivat kiinnostuneempia sosiaalisista lomista kuin 

miehet. Kysyttäessä sitä, kenen kuuluisi järjestää lomanviettomahdollisuuksia, vastaukset 

poikkesivat iän perusteella. Puolet odottivat lomanviettotapoja kunnan taholta, neljäsosa valtion ja 

viidesosa järjestöjen taholta. Nuoret kohdistivat odotuksensa selvimmin kuntaan ja järjestöihin, ja 

muut ikäluokat kuntaan ja valtioon. Tyytyväiset halusivat kunnan ja valtion lisäksi myös järjestöjen 

tarjoavan lomamahdollisuuksia. Järjestöjen lomista eniten kiinnostuneita olivat hyväosaiset nuoret. 

Tyytymättömät kohdistivat useimmin toiveensa valtioon.270 

 

Vastaajilta kysyttiin lisäksi, mikä on heille loman onnistumisen kannalta tärkeää. Useimmiten 

ystävien, perheen ja sukulaisten parissa oleminen koettiin kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, mikä 

kuvaa ihmissuhteiden tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnille. Perheen kanssa oleminen oli tärkeintä 

hyväosaisille, ystävien seura oli tärkeintä nuorille ja vähiten tärkeää työttömille ja sairaille 

vastaajille. Loman onnistumiselle tärkeää oli myös vaihtelun hankkiminen. Erityiset nuoret ja 

hyväosaiset kaipasivat lomaltaan vaihtelua. Tyytymättömät eivät yhtä usein kaivanneet vaihtelua 

elämäänsä. Tarpeettomia tekijöitä onnistuneessa lomassa oli ulkomaanmatkat, tekemättömien 

töiden suorittaminen ja jonkin erikoisharrastuksen toteuttaminen.271 

 

                                                 
268 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 79; Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 64. 
269 Koivusilta & Sillanpää I 1989, Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 64.  
270 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 58-59. 
271 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 50-53. 
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Heikentynyt terveydentila vaikutti vastaajien lomasuunnitelmiin. Sairailla henkilöillä 

lomasuunnitelmia tuntui varjostavan huoli loman terveyttä edelleen heikentävistä vaikutuksista. He 

uskoivat terveitä useammin, että lomalla voi olla vaikutuksia terveydentilaan ja 

terveyskäyttäytymiseen.272 Sairaat henkilöt olivat muita kiinnostuneempia terveellisten elintapojen 

noudattamisesta. Heidän suunnitellut lomanviettotapansa painottuivat terveitä enemmän erilaisiin 

harrastuksiin, kuten koti- ja puutarhatöiden tekemiseen, veneilyyn, retkeilyyn ja osallistumiseen 

kulttuuritapahtumiin. Sairaat edellyttivät terveitä vähemmän loman selvästi poikkeavan 

arkielämästä.273 

 

Vaikuttaa siltä, että ihmiset suunnittelivat lomaansa melko realistisesti. Ne, joiden taloudellinen ja 

terveydellinen tila oli hyvä, aikoivat viettää lomaa poissa kotoa matkustellen ja harrastaen. Huono-

osaiset ja tyytymättömät eivät edes haaveilleet kaukomatkoista tai aktiivilomista. He toivoivat 

enemmän sellaista lomatoimintaa, mikä oli useimmille mahdollista joka tapauksessa. Useimmiten 

loma vietettiin kotiympäristössä tai ulkopuolisen tahon järjestämän lomatoiminnan parissa. 

 

Työn ja loman suhdetta on kuvattu kolmella eri teorialla. Kompensaatiomallin mukaisesti ihmiset, 

joille työ tarjoaa vain toimeentulon ilman muita perustarpeita täyttäviä elämyksiä, pakenevat vapaa-

aikaan hakien sieltä tärkeimmät kokemuksensa ja elämänsä sisällön. Kompensaatiomallin mukaan 

passiivista ja epäitsenäistä työtä tekevät pyrkisivät vapaa-ajallaan toimimaan itsenäisesti ja 

hakeutuisivat omaa aktiivisuutta edellyttäviin harrastuksiin. Leviämismallin mukaisesti ihmiset, 

joiden työ tarjoaa mahdollisuuksia itsenäisyyteen, vaihteluun tai taitojen ja luovuuden hyväksi 

käyttöön, pyrkivät myös vapaa-ajalla toteuttamaan samoja asioita. Toisaalta työhönsä 

välinpitämättömästi suhtautuvat ovat välinpitämättömiä myös muissa elämänsä rooleissa. 

Kolmannen teorian, segmentaatiomallin mukaan työ ja vapaa-aika ovat aivan erillisiä siten, että 

kokemukset yhdellä alueella eivät vaikuta käyttäytymiseen toisella alueella. 

 

Vaikka teoriat koskevat työn ja loman suhdetta, voi niitä mielestäni soveltaa myös ihmisen 

hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden sekä loman suhteen analysoimiseen. Loma ja hyvinvointi -

tutkimusten tulokset antavat ymmärtää, että ihmisten elämänhallinta vaikuttaa lomaan 

leviämisteorian mukaisella tavalla. Tutkimuksen tyytymättömille oli tyypillistä muun muassa jokin 

työkykyä vähentävä sairaus, korkea ikä, työttömyys, vähäinen työtyytyväisyys ja yksinäisyys. 

Tyytymättömien ryhmässä oli paljon henkilöitä, jotka eivät tunteneet elämäänsä arvokkaaksi 

                                                 
272 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 21; Suominen, Sillanpää, Koivusilta 1989, 30. 
273 Suominen, Sillanpää, Koivusilta 1989, 30. 
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eivätkä itseään muiden vertaiseksi. Vasten omaa tahtoaan työelämän ulkopuolelle jääneiden 

henkilöiden hyvinvointia vähensi puutteelliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään.274 Nämä 

henkilöt eivät odottaneet vaihtelua edes lomalla. He eivät olleet yhtä kiinnostuneita itsenäisestä 

matkailusta tai erilaisista harrastusmahdollisuuksista kuin elämäänsä tyytyväiset henkilöt. 

 

Tyytyväisten elämä sen sijaan oli yleensä onnellista ja täynnä mahdollisuuksia. Työ merkitsi 

tyytyväisille muutakin kuin pelkkää toimeentuloa. Tyytyväisille oli lisäksi ominaista aktiivisuus 

harrastusten parissa ja paremmiksi koetut mahdollisuudet saada uusia ystäviä. Aktiivisuus 

arkielämässä siirtyi leviämisteorian mukaisella tavalla lomanviettoon. Tyytyväiset olivat 

valmiimpia osallistumaan itse järjestämälleen lomalle eivätkä he olleet yhtä kiinnostuneita 

ryhmämatkoja kohtaan kuin tyytymättömät.275 

 

Tutkimustulokset ovat päinvastaisia niiden ajatusten kanssa, joita esitettiin Sosiaaliturvassa 1960-

luvulla. Tuolloin arvioitiin, että vaihtelua tarvitsevat ihmiset osasivat järjestää sitä itse itselleen. 

Artikkelissa Lomatoiminnan sosiaalinen merkitys I esitettiin, että esimerkiksi työttöminä olleilla 

henkilöillä olisi taipumusta hakeutua lomalla muiden seuraan, koska arkena siihen ei ollut 

mahdollisuutta. Myös järjestöllisesti passiivisten uskottiin lomallaan hakeutuvan erilaisille 

kursseille ja harrastusten pariin.276 Kuten on jo tuotu esiin, Äitien Lomahuollossa oltiin eri linjoilla 

jo tuolloin. Yleinen ongelma oli se, etteivät loman tarpeessa olevat perheenemännät ja vanhukset 

ymmärtäneet lähteä lomalle, vaikka sitä mahdollisuutta heille tarjottiinkin. Myös 1980-luvulla 

Lomakotien Liiton haaste oli tavoittaa ne ryhmät, jotka eivät itse ymmärtäneet tai pystyneet lomaa 

itselleen järjestämään. 

 

7.4 Loman onnistuminen riippuu myös elämäntilantees ta 

 

Tutkimussarjan viidennessä osassa tutkittiin sitä, miten keväällä 1987 haastateltujen henkilöiden 

loma oli onnistunut. Tutkimus valottaa hyvin sitä, mitkä asiat ovat tärkeitä loman onnistumisen 

kannalta. Tutkimustuloksista voidaan myös päätellä, keiden loma onnistuu useimmiten ja mistä se 

johtuu. 

 

                                                 
274 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 42–43. 
275 Koivusilta & Sillanpää I 1989, 40, 42. 
276 Ruusala Raili, Lomatoiminnan sosiaalinen merkitys I, Huoltaja 10/1964, s- 310–314, 322. 
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Lomaa viettäneet erosivat hyvinvointinsa osalta lomatta jääneistä henkilöistä. Lomaa viettäneet 

tunsivat ennen lomaa hyvinvointinsa monella tapaa paremmaksi kuin he, jotka jäivät 

tutkimuskaudella kokonaan ilman lomaa. Lomailijoilla ei ollut yhtä paljon taloudelliseen tai 

työtilanteeseen, asumiseen, harrastuksiin, perheen ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä ongelmia. 

He tunsivat voivansa vaikuttaa yhteisiin asioihin ja hallitsevansa omaa elämäänsä paremmin kuin 

lomatta jääneet. Lomailleiden hyvä elämäntilanne näkyi siinä, että he tiesivät, mitä elämältään 

odottavat ja miten voivat päästä tavoitteisiinsa. Hyvinvoivien henkilöiden loma toteutuikin ”ei-

hyvinvoivia” useammin siten, kun keväällä oli suunniteltu.277 

 

Työkykyä vähentäneestä sairaudesta kärsineet olivat usein jo etukäteen tienneet jäävänsä lomatta. 

He olivatkin usein työelämän ulkopuolella, etenkin työkyvyttömyyseläkkeellä olevia, joilla ei näin 

ollen ollut ansaittua palkallista lomaa. Sairaus oli pakottanut heistä monet muuttamaan elintapojaan 

ja he olivat usein sitä mieltä, että loma vaikuttaisi haitallisesti heidän terveyteensä ja elämän 

säännöllisyyteen.278 

 

Lomailijat viettivät useimmiten lomansa kodin ulkopuolella. Tällainen, muussa ympäristössä 

vietetty loma oli useimmiten onnistunut, ja kotiloma oli useammin selvästi epäonnistunut. Eniten 

liikkuvuutta vaativia lomanviettomahdollisuuksia hyödynsivät elämäänsä tyytyväiset ihmiset.279 

 

Ihmissuhteiden sujuvuus oli loman onnistumisen kannalta ratkaiseva tekijä. Jos lomailijalla oli 

ihmissuhdeongelmia yhdellä alueella, se merkitsi yleensä sitä, että muutkaan suhteet eivät tuoneet 

iloa. Usein loma kuitenkin paransi etenkin ystävyyssuhteita. Onnistuneelle lomalle tyypillistä oli, 

että se vietettiin perheen kanssa.280 Loman epäonnistuminen oli puolestaan tyypillistä niille, jotka 

viettivät sen yksin.281 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että sekä loman myönteiset että kielteiset vaikutukset vastaajan ja 

perheen kannalta, hyvät ihmissuhteet ja terveydentilan parantuminen, kasaantuivat samoille 

ihmisille. Taloudellisesti menestyville henkilöille ja heidän perheilleen loma oli usein hyvin 

onnistunut kokemus. Tyytymättömyys puolestaan kasaantui samoille ihmisille. Lomahuolista 

yleisimmät olivat ajan puute, vaikeus unohtaa työtä ja oma tai perheenjäsenen sairaus. Loman sai 

                                                 
277 Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 151. 
278 Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 152–153.  
279 Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 139, 153. 
280 Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 133-134. 
281 Koivusilta & Sillanpää IV 1991, 155. 
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useimmiten epäonnistumaan taloudelliset vaikeudet, perheenjäsenten erilaiset odotukset ja 

erimielisyydet, ajan ja seuran puute tai sairaus.282 

 

Lääkintöhallituksen, Turun yliopiston ja lomajärjestöjen tutkimushanke kartoitti kattavasti 

suomalaisten lomailua 1980-luvulla. Siinä selvitettiin monipuolisesti ihmisten elämäntilanteen, 

heidän lomasuunnitelmiensa ja loman onnistumisen välistä yhteyttä. Tutkimuksen merkitys oli se, 

ettei sitä tehty kaupallisista lähtökohdista käsin. Tavoitteena ei ollut selvittää, minkälaisia 

lomapalveluita suomalaisille voitaisiin myydä. Tarkoitus oli ottaa selvää, miten eri ongelmista 

kärsiviä henkilöitä ja eri taustoista tulevia vastaajia voitaisiin auttaa ja tukea loman avulla.  

 

Tutkimuksesta kävi myös ilmi se valitettava tosiasia, etteivät kaikki loman tarpeessa päässeet 

ollenkaan lomalle. Lomatta jääneet henkilöt olivat usein niitä, jotka olisivat eniten kaivanneet 

lomaa. Monilla oli työttömyyden tai sairauden takia paljon vapaata aikaa, mutta he eivät kokeneet 

vapaa-aikaansa lomaksi. Tämä puolestaan osoittaa, ettei kaikki vapaa-aika suinkaan ole lomaa. 

Loman määritelmänä piti pikemminkin olla se, että loma on sitä työstä ja arkisista velvollisuuksista 

vapaata aikaa, minkä henkilö itse kokee lomaksi.  
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8. Lomakotien Liitto lamassa 

8.1 Lama lisää avun tarpeessa olevien määrää 
 

Anneli Anttosen ja Jorma Sipilän mukaan ei vielä 1990-luvun alussa ymmärretty, mihin 

taloudelliseen kurimukseen Suomi parin vuoden sisällä joutuisi. Suomalainen hyvinvointipolitiikka 

oli tuottanut hyviä tuloksia ja sen uskottiin olevan kestävällä pohjalla muun muassa nopean 

taloudellisen kasvun, naisten ansiotyön edellytysten ja laajan poliittisen kannatuksen vuoksi. Näistä 

hyvistä asioista huolimatta ei Suomi ollut turvassa, kun lama syksyllä 1990-alkoi.283 

 

Laman takia tehtiin vuodesta 1991 noin seitsemän vuoden ajan julkisiin menoihin suuria 

leikkauksia, jotka kohdistuivat hyvinvointipolitiikan piiriin kuuluviin etuihin. Valtio leikkasi 

työttömyysturvaa, perhetukea, asumisen tukea, työllisyysvaroja, eläkkeitä ja sairausvakuutusta. 

Aluksi lama iski nimenomaan valtiontalouteen, mutta valtio alkoi pian siirtää kuormaa kunnille 

supistamalla niiden valtionosuuksia. Erityisen pahasti talousvaikeudet tuntuivat kuntien terveys- ja 

sosiaalipalveluissa ja näkyivät ikävästi esimerkiksi vanhusten hoivapalvelujen huononemisena. 

Rahapulaa pyrittiin helpottamaan korottamalla asiakasmaksuja etenkin terveydenhuollossa.284 

 

Lama koski yhteiskuntaa laajasti ja syvästi. Yrityksiä ajautui konkurssiin, tuotanto väheni ja 

työttömyys kasvoi. Työttöminä oli eniten vuoden 1994 alussa, yli 500 000 henkilöä. Monet 

joutuivat myymään omaisuuttaan pakon edessä ja alhaisin hinnoin selviytyäkseen veloistaan. 

Mikään väestöryhmä ei ollut lamalta suojassa. Etuuksien leikkauksista kärsivät työttömien lisäksi 

muun muassa sairaat, lapsiperheet, nuoret, köyhät ja eläkeläiset. Sipilän ja Anttosen mukaan 

kaikkein dramaattisimpia muutoksia olivat ehkä työttömyysturvan heikentäminen nuoria ja 

pitkäaikaistyöttömiä koskevan uuden työmarkkinatuen avulla sekä kotihoidontuen suuri ja äkillinen 

pienentäminen. Myös etuuksien jäädyttämisellä oli ankarat seuraukset. Kaikkiin etuuksiin ei ollut 

tullut korotuksia edes vuonna 2007. Tällaisia etuuksia olivat esimerkiksi lapsilisät, kansaneläkkeet, 

toimeentulotuki, opintoraja ja sairausvakuutuksen minimipäiväraha.285 

 

On esitetty monia arvioita siitä, mitkä syyt ajoivat Suomen poikkeuksellisen syvään lamaan. 

Monesti on viitattu huonoon onneen, huonoon pankkitoimintaan ja huonoon politiikkaan. Laman 

                                                 
283 Sipilä&Anttonen 2008, 58. 
284 Sipilä &  Anttonen 2008, 60. 
285 Blomberg, Hannikainen, Kettunen 2007, 7; Sipilä & Anttonen 2008, 60. 
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aikana suomalaiset talouspiirit myös syyttivät tilanteesta hyvinvointivaltion etuisuuksien liikaa 

kasvua. Jälkikäteen tutkijat ovat arvioineet, että huonon onnen ja ulkoisten tekijöiden merkitystä on 

liioiteltu ja epäonnistuneen talouspolitiikan merkitystä vähätelty. Suomen talouden kokemat 

ulkoiset häiriöt, kuten itäviennin supistuminen ja kansainvälisten korkojen nousu olivat kuitenkin 

suhteellisen vähäisiä ja ohimeneviä. Jaakko Kianderin mukaan keskeinen kriisin syy oli kotimaisen 

talouspolitiikan epäonnistuminen.286  

 

Tutkimuksessa Mikä Suomessa muuttui? on vertailtu ei-työllisten ryhmien määrää 1980- ja 1990-

luvuilla. Tutkimuksessa on verrattu vuoden 1994 tilannetta vuosiin 1981 ja 1988. Kummassakin 

tapauksessa muutos on huomattava. 18 – 65 -vuotiaasta väestöstä oli oman ilmoituksensa mukaan 

työttömänä 19 prosenttia vuonna 1994, kun vastaava luku oli 80-luvulla noin kolme prosenttia. 

Opiskelijoiden ja kotirouvien osuus oli vuodesta 1988 vuoteen 1994 noussut 8 prosentista 17 

prosenttiin. Tutkimus osoitti myös, että huono-osaisuuden syynä oli laman jälkeen usein juuri 

työelämän ulkopuolelle joutuminen. Keskimääräistä huonommassa asemassa olivat ne, jotka olivat 

työelämän ulkopuolella. Työttömyyden kohoaminen oli vahvin köyhyyden selittäjä 1990-luvulla.287 

 

Pahiten lama ravisteli jo valmiiksi tiukassa taloudellisessa tilanteessa eläneitä yksinhuoltajaperheitä 

ja perheitä, joissa kumpikaan huoltaja ei ollut työssä eikä eläkkeellä. Tämä tarkoittaa sellaisia 

perheitä, joiden toimeentulo on työttömyyspäivärahan tai opintotuen varassa. Lama ei ainoastaan 

hieman heikentänyt näiden perheiden asemaa vaan se kolminkertaisti vaikeimmassa asemassa 

olevien perheiden määrän.288  

 

Raimo Blom on pohtinut artikkelissaan Mikä muuttui ja oliko se pakko? laman vaikutusta 

perheinstituutioon. Hänen mukaansa ”lama ei lamauttanut” perheitä, vaan perhe oli vaikeana aikana 

voimavara ja sosiaalisen tuen lähde. Blom arvioi, että sosiaalisten suhteiden ja siten myös perheen 

merkityksellinen puoli on korostunut laman jälkeen. Ilmiötä kutsutaan uusfamilismiksi, perheen 

merkityksen uudelleen korostumiseksi, joka liitetään yleisempään arvojen pehmenemiseen, 

vastakohdaksi kiireelle, jatkuvalle suorittamiselle ja pätemiselle. Blomin mukaan nykyihmisellä on 

suuri tarve ja halu tuntea kuuluvansa yhteisöön. Vaikka yksilön tarpeiden korostaminen on 

                                                 
286 Kiander 2002, 55–56; Sipilä & Anttonen 2008, 59. 
287 Laaksonen 2000, 53, 74. 
288 Blom 2000, 226. 
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lisääntynyt, ymmärretään, että yksilöä ei voi olla ilman yhteisöä. Mitä enemmän yksilöllä on 

riippuvuussuhteita, sitä varmempaa hänen elämänsä on.289 

 

1990-luvun talouskriisin seurauksena tapahtui paljon asioita, jotka vaikuttivat lomajärjestöjen 

toimintaympäristöön. Moni joutui työttömäksi tai valitsi vapaaehtoisesti taloudellisen ei-

aktiivisuuden290. Samaan aikaan huono-osaisuus kasautui tutkimusten mukaan juuri niille ryhmille, 

jotka olivat taloudellisesti ei-aktiivisia, eli työelämän ulkopuolella. Niillä, jotka saivat pitää 

työpaikkansa, työhuolet lisääntyivät. Epävarmuus tulevaisuudesta aiheutti ahdinkoa myös 

hyvätuloisessa keskiluokassa. 1990-luvun laman erityinen piirre oli se, että pitkä koulutus ja 

yhtenäinen työura eivät välttämättä suojelleet työttömyydeltä tai sen uhalta.291 Samalla kun 

taloudellinen tilanne oli vakava huolenaihe, tukeutuivat suomalaiset perheisiin ja ystäviin. Yhteisö 

ja sen tuki merkitsivät yhä enemmän laman jälkeisinä vuosina. Ilmiöllä oli luonnollisesti kielteinen 

kääntöpuolensa; niille kenellä ei ollut yhteisö tai sosiaalista tukiverkostoa johon turvautua, oli 

tilanne erityisen tukala. Näiden ihmisten auttajana sosiaali- ja terveysjärjestöjen rooli korostui. 

 

Lomakotien Liitossa laman tulosta ja seurauksista oltiin hyvin perillä. Ihmisten toimeentulon 

heikkeneminen ja sosiaaliset ongelmat näkyivät suoraan lomahakemuksista, joihin purettiin arjen 

ahdinkoa. Toisaalta tietoa ja näkemystä saatiin liiton luottamushenkilöiden ja henkilökunnan 

laajojen verkostojen kautta. Lisää haasteita liitto kohtasi, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja 

vapaan markkinatalouden painottuminen alkoivat 1990-luvun jälkipuolella uhata sosiaalisen 

lomatoiminnan rahoituspohjaa. EU:n monopolisäännökset olivat murtaa RAY:n yksinoikeuden 

hoitaa raha-automaattitoimintaa Suomessa. Vuosituhannen lopussa avustusta sai noin 1000 

vapaaehtoistyötä tekevää kansalaisjärjestöä ja kysymys oli kansantaloudellisestikin merkittävä: 

sosiaali- ja terveystyötä tekevien kansalaisjärjestöjen työ hyvinvointipalvelujen antajana ja 

vapaaehtoistyön kanavoihana voidaan mitata miljardeissa markoissa.292 

 

Monissa Lomakotien Liiton lomakodeissa oli tehty uusinvestointeja 1980-luvulla. 1990-luvulle 

tultaessa remontoiminen ja rakentaminen alkoi kallistua, mikä johti monissa lomakodeissa 

taloudellisiin vaikeuksiin. Kun Suomi ajautui lamaan, olivat useat lomakodit pahasti velkaantuneita. 

Lomakotien Liiton liittokokouksessa puhuttiin lomakotien määrän supistamisesta ja joidenkin 

                                                 
289 Blom 2000, 229–230.  
290 Esimerkiksi opiskelijoiden ja kotiäitien määrä lisääntyi laman aikana. Syyksi on arveltu huonoja mahdollisuuksia 
löytää työpaikka. Laaksonen 2000, 55. 
291 Blom 2000, 227. 
292 Katainen 2001, 95, 99. 
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lomakotien sulkemisesta muutamiksi vuosiksi. Joitakin lomakoteja jouduttiinkin myymään. 

Esimerkiksi Jyväskylän Nurmelan lomakoti myytiin vuonna 1993, ja Niemelän lomakoti 

Äänekoskella, tuolloinen Lomaniemelä, ajautui konkurssiin ja myytiin vuonna 1995 huutokaupalla. 

Myös Lepokallio Kärkölässä ja Saunamäki Joutsenossa sulkivat ovensa.293 

 

Jo 1980-luvulla oli ilmeistä, että sosiaalisten lomien kohderyhmä oli muuttunut. Sosiaalisten lomien 

tarpeessa eivät enää olleet ainoastaan vanhukset tai äidit lapsineen, vaan erilaisista taloudellisista ja 

sosiaalisista ongelmista kärsivät henkilöt ja heidän perheensä. Laman seurauksena syntyi uusia 

hädänalaisia ryhmiä, kuten pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, maahanmuuttajat, nuoret parit ja 

pienten lasten vanhemmat. Nämä ryhmät kuuluivat laman jäljiltä usein köyhimpään väestöryhmään 

ja olivat niitä joiden parissa Lomakotien Liitto pyrki työskentelemään.294 

 

Erityisryhmien lomailu lisääntyi Lomakotien Liiton lomakodeissa 1990-luvulla huomattavasti. 

Liitto toimi entistä enemmän yhteistyössä eri etujärjestöjen kanssa. Yhteistyöjärjestöt vastasivat 

asiakkaiden valinnasta ja ohjelman suunnittelusta, ja Lomakotien liitto myönsi asiakkaille lomatuen. 

Aluksi erityisryhmät olivat ennen muuta kehitysvammaisia perheineen, mutta vähitellen erilaisia 

ryhmiä alkoi tulla yhä enemmän. Lomien organisoimiselle oli 1990-luvulla leimallista se, että 

niiden sisältöä pyrittiin kehittämään vastaamaan aina kyseisen asiakasryhmän tarpeita. 295 

Lomatoiminnan tavoite määriteltiin vuonna 1994 seuraavasti.296 

 

”Lomakotien Liiton tavoitteena on edistää ihmisten toimintakykyisyyttä, elinvoimaisuutta ja 

tasa-arvoa […] Lomatoiminnalla estetään väliinputoamista kohdentamalla toiminta sellaisille 

henkilöille ja ryhmille, jotka ovat joutumassa tai joutuneet muiden auttamisverkostojen 

ulkopuolelle.”  

 

Samana vuonna lomien sisällöllisiksi tavoitteiksi asetettiin sellaisten lomien järjestäminen, joilla 

tarjottaisiin mahdollisuus elpymiseen ja omien voimavarojen löytymiseen. Lomilla myös haluttiin 

tarjota tilaisuus etsiä keinoja ongelmallisten tilanteiden ratkaisemiseen yhdessä muiden kanssa.297 

Uusi toimintamuoto oli 1990-luvun alussa vapautuville vangeille suunniteltu parisuhdekurssi. 

                                                 
293 Katainen 2001, 98. 
294Lomakotien Liiton toimintakertomukset vuosilta 1992–1994; Katainen 2001, 94–95. 
295 Katainen 2001, 97. 
296 Lomakotien Liiton toimintasuunnitelma vuosille 1995–1998. 
297 Lomakotien Liiton toimintasuunnitelma vuosille 1995–1998. 
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Laatuaan ensimmäinen298 kurssi toteutettiin syyskuussa vuonna 1991. Sen järjestämisestä vastasi 

Lomakotien Liitto yhdessä Vapautuvien Tuki ry:n kanssa. Viikon mittainen kurssi piti sisällään 

keskustelua ja kurssilla laadittiin suunnitelmat muun muassa tulevaisuuden taloudenhoitoa 

ajatellen.299 

 

Lomakotien Liitto järjesti siis erityislomavuoroja siksi, että erityisryhmien avuntarve korostui 

laman aikana ja sen jälkeen. Tällaisia tietyille asiakasryhmille suunniteltuja lomia liitto oli tarjonnut 

1980-luvulta alkaen, kuten aiemmin on mainittu. Näiden erityislomavuorojen lisäksi Lomakotien 

Liitto aloitti vuonna 1994 projektilomajaksojen toteutuksen. Projektilomajaksot olivat niin ikään 

tietylle ryhmälle suunniteltuja lomia. Niiden järjestämiseen osallistuivat Lomakotien Liiton kanssa 

yhteistyössä Lomayhtymä sekä Solaris-lomat. Projektilomajaksojen vetäjinä toimivat eri alojen 

asiantuntijat sekä sosiaalipsykologi. Projektilomia järjestettiin muun muassa päihdeongelmaisille ja 

heidän omaisilleen, omaishoitajille, erityisen vaikeassa elämäntilanteessa oleville työttömille sekä 

Lomakotien Liiton vapaaehtoistyöntekijöille. Näiden lomien lisäksi järjestöt pitivät seurantaryhmiä, 

joihin osallistuivat edellisvuoden asiakkaat.300 

 

8.2 Vapaaehtoistyön merkitys kasvaa 1990-luvulla 
 

Laman aikana ja sen jälkeen vapaaehtoistyön merkitys kasvoi. Taloudellisten vaikeuksien takia 

julkinen sektori ei pystynyt hoitamaan kaikkia edellisillä vuosikymmeninä ottamiaan tehtäviä. 

Sosiaaliturva-lehdessä puhuttiin jo vuonna 1991 ”vapaaehtoistoiminnan uudesta tulemisesta”. 

Marraskuun numeron pääkirjoituksessa nostettiin esiin se seikka, että vaikka 

vapaaehtoistoiminnasta ei ole määrällisesti merkittävää apua julkisen sektorin tehtävien 

hoitamisessa, löytyi sieltä laadullisesti uutta. Vapaaehtoistoiminta pystyi hoitamaan joustavuutta 

vaativia tehtäviä ja vastaamaan erityistarpeisiin paremmin kuin julkisen sektorin tarjoamat palvelut. 

Lisäksi vapaaehtoistoiminta tarjosi ihmisille mahdollisuuksia osallistua ja kokea kuuluvansa 

yhteisöön. Vapaaehtoistoiminnassa pystyi vaikuttamaan ja ottamaan enemmän vastuuta omasta 

itsestään ja ympäristöstään. Järjestöjen avulla yksilöiden ongelmat voitiin muuttaa kollektiivisiksi 

                                                 
298Vuonna 1985 järjestivät Tyynelän koulutus- ja kuntoutuskeskus ja Kristillinen opintokeskus yhdessä perheleirin 
Naarajärven varavankilan vangeille. Lomakotien Liiton parisuhdekurssi oli kuitenkin tiettävästi ensimmäinen 
vapautuvien vankien kuntoutusloma. Riittinen Liisa, Vankien perheleirikokeilu, Sosiaaliturva 14/1985, s. 662–663. 
299 Kyröläinen Risto, Tutustumislomalla suunniteltiin elämää, Sosiaaliturva 21/1991, s. 1074–1075. 
300 Lomakotien Liiton toimintasuunnitelma vuosille 1995–1998. 
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ongelmiksi ja tuoda yleiseen tietoisuuteen. Näin toimittiin laman aikana esimerkiksi ylivelkaisten, 

työttömien ja mielenterveyspotilaiden omaisten ja läheisten yhdistyksissä. 301 

 

Uhkakuvana laman edetessä oli, että järjestöjen talous tulisi kärsimään kuntien leikatessa toiminta-

avustuksia. Järjestöjen talous oli paljolti riippuvainen virallisesta sektorista ostopalvelusopimusten, 

toiminta-avustusten ja työllisyysvaroin työllistämisen vuoksi. Jos tehokkuusajattelun lisääntymisen 

myötä järjestöjen toimintaa alettaisiin mitata julkisen puolen mittareilla, katoaisivat vapaaehtoiset 

varmasti, uskoi Erja Saarinen Sosiaaliturvassa marraskuussa 1991.302 Samassa numerossa 

Sosiaaliturvan Keskusliiton toiminnanjohtaja Leif Rönning kuitenkin vakuutti, että 

yhteisvastuullisuuden unohtaminen oli kansalaisyhteiskunnassa mahdotonta. Hän uskoi 

kansalaisyhteiskunnan ottavan vastuuta huolenpitotehtävistä, jos valtio ei hoitaisi osuuttaan. Silti 

vapaaehtoistoimintaa ei hänen mukaansa enää mielletty vain julkisten palvelujen jatkeeksi, vaan sen 

merkitys ja paikka avautui monipuolisemmin ja itsearvoisemmin.303  

 

Myös Lomakotien Liitossa pohdittiin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta 1990-luvun alussa. Koska 

taloudellinen tilanne oli heikentynyt, vaati se yhä enemmän toiminnassa mukana olleilta 

vapaaehtoisilta. Tilannetta kuvattiin vuoden 1993 toimintasuunnitelmassa seuraavasti.304 

 

”Vallitsevissa taloudellisissa ja yhteiskunnallisten muutosten paineissa Lomakotien Liitto 

joutuu etsimään omaa perustehtäväänsä ja selvittämään, mihin saakka sisäinen 

solidaarisuutemme, yhteisvastuumme ulottuu. Lomakotien liiton tulevaisuuden kannalta 

avainkysymys on myös se, minkälaiseen vapaaehtoistoimintaan mukana olevat ovat valmiita 

sitoutumaan”.  

 

Kyynisimmät ajattelivat 1990-luvun alussa, että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen tehtiin naisten 

saamiseksi tekemään ilmaiseksi sitä, mitä he nyt tekevät halvalla.305 Asia ei ainakaan 

lomajärjestöjen kohdalla voinut olla aivan näin. Lomajärjestöjen työ oli alusta asti ollut 

vapaaehtoistyötä, johon valtio ja kunnat olivat vasta myöhemmin tulleet mukaan. Kuten jo edellä 

mainittiin, vapaaehtoistyö ei yksiselitteisesti korvannut julkisen sektorin palveluita, sen merkitys oli 

                                                 
301 Moilanen Merja, Järjestöjen ja julkisen vallan rajoihin tarvitaan selkeyttä, Pääkirjoitus, Sosiaaliturva 22/1995; 
Sosiaaliturva 22/1991. 
302 Saarinen Erja, Vapaaehtoisille tilaa toimia ammattiauttajien apuna, Pääkirjoitus, Sosiaaliturva 22/1991, s. 1099. 
303 Vapaaehtoistoiminnan päivänä uskottiin vapaaehtoisuuden uuteen tulemiseen, Sosiaaliturva 22/1991, s. 1103. 
304 Lomakotien Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 1993. 
305 Saarinen Erja, Vapaaehtoisille tilaa toimia ammattiauttajien apuna, Pääkirjoitus, Sosiaaliturva 22/1991, s. 1099. 
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kokolailla moniulotteisempi. Eräs tärkeä asia, jota esimerkiksi sosiaaliset lomat tarjosivat, oli 

sosiaaliset verkostot ja vertaistuki. 

 

Pentti Kananen kirjoitti Sosiaaliturvassa vuonna 1992 työttömäksi jääneistä tai muulla tavalla 

työelämän ulkopuolelle joutuneista henkilöistä. Kanasen mukaan useimmalle yhteiskuntaan 

osallistuminen tarkoitti työelämään osallistumista. 1990-luvulla ansiotyössä käyvien ajasta suurin 

osa oli vapaa-aikaa. Siitä huolimatta ihmisten itsetunto ja identiteetti riippui suuressa määrin 

työelämästä. Siksi työurasta luopuminen oli monelle vaikea asia.306 Artikkelin kirjoitushetkellä 

työelämän ulkopuolella oli Suomessa yhteensä lähes 1 400 000 aikuista ihmistä ilman työntekijän 

identiteettiä, kun mukaan lasketaan työttömät, työkyvyttömät ja eläkeläiset. Suuri osa ei luultavasti 

sellaista edes kaipaa, sillä he kykenevät rakentamaan identiteettinsä kotityön ja vapaa-ajan vieton 

varaan. Mutta toisaalta jos se ei onnistunut, odotti heitä passiivinen oleminen, joka saattoi hävittää 

elämisen arvon.307 Artikkelissa pohdittiin näiden henkilöiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja 

sitä, mitä tekemättömyys saattaa saada aikaiseksi. Kanasen mukaan tärkeää hyvinvoinnin kannalta 

oli työttömänäkin osallistua erilaisten yhteisöjen, kuten esimerkiksi yhdistysten toimintaan.308 

 

Kanasen artikkelissa puhutaan samasta asiasta kun Raimo Blomin artikkelissa Mikä muuttui ja oliko 

se pakko? Edellä jo todettiin, että laman aikana ja sen jälkeen ihmisille muodostui korostunut tarve 

kuulua yhteisöön. Perhe ja ystävät olivat se tukiverkosto, joka auttoi vaikeiden aikojen yli. Kaikilla 

ei näitä tukiverkostoja kuitenkaan ollut. Järjestöjen tarjoamaan toimintaan osallistuminen oli yksi 

mahdollisuus saada ympärilleen ihmisiä, joilla oli samanlaisia kokemuksia. Järjestöissä opeteltiin 

kohtalotovereiden kanssa uudelleen normaaliin elämään esimerkiksi jonkun elämänmuutoksen tai 

kriisin jälkeen. Järjestötoiminta oli sosiaalista ryhmätoimintaa, jossa vertaisryhmä tukee jäseniään 

samaistumiseen perustuen. Järjestöt tarjosivat mahdollisuuden vertailla itseään samassa asemassa 

oleviin. Ne helpottivat havaitsemaan, ettei vaikeuksista huolimatta ollut muita huonompi ihminen. 

Esimerkki tällaisesta mahdollisuudesta oli jo mainittu Lomakotien Liiton ja Vapautuvien tuki ry:n 

toteuttama parisuhdeleiri vankilasta vapautuneille miehille.309 

 

Järjestöt tarjosivat 1990-luvun aikana palveluita samalla kun valtio joutui niitä karsimaan. Se ei 

kuitenkaan ollut järjestöjen ainoa etu. Järjestöjen toiminta tuotti laadullisesti uutta, kuten 

                                                 
306 Kananen Pentti, Vapaa-ajan yhteisöt tarjoavat osallistumisen mahdollisuuksia, Sosiaaliturva 12/1992, s 26-28. 
307 Ibid. 
308 Ibid. 
309 Rönnberg Leif, Sosiaalialan järjestöt, ihmiset ja yhteiskunta, Sosiaaliturva 21/1995, s. 18–20; Kyröläinen Risto, 
Tutustumislomalla suunniteltiin elämää, Sosiaaliturva 21/1991, s. 1074-1075. 
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Sosiaaliturvassa todettiin vuonna 1991. Laadullinen ulottuvuus oli muun muassa järjestöjen 

mahdollisuus tarjota vertaistukea, sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Nämä ovat auttamista, joka 

sisältynyt valtion tai kunnan maksamiin hyvinvointipalveluihin, etenkään laman aikana. Järjestöjen 

oli joustavuutensa ansiosta mahdollista tarjota lamavuosina sellaista tukea, mitä eivät kaikki 

muualta saaneet. Myös lomajärjestöt pyrkivät tähän järjestäessään lomia kaikkein huono-

osaisimpien hyödyksi ja iloksi.   

 

8.3 Ruskeapää talousvaikeuksissa 
 

Vuodesta 1992 eteenpäin laman vaikutukset näkyivät myös Ruskeapäässä. Jo laman alkaessa 

Ruskeapään taloudellinen tilanne oli melko huono. Remonttilainojen lyhentäminen alkoi kesällä 

1990 ja johtokunta oli huolissaan mistä saataisiin rahat palkkoihin ja tarvittaviin 

kalustehankintoihin. Syksyllä 1992 todettiin, että kireä rahatilanne koko valtakunnassa oli kesällä 

heijastunut myös lomakoteihin. Lomavuoroja jäi kokonaan käyttämättä, koska tulijoilla ei ollut 

varaa lomien omavastuuseen ja matkakuluihin. Lisäksi täysihoitotuotot jäivät pieneksi, kun 

maksavia asiakkaita tuli lomakotiin aiempaa vähemmän. Syyksi arveltiin niin ikään asiakkaiden 

taloudelliset vaikeudet.310 Ruskeapään johtokunnassa keskusteltiin 1990-luvulla siitä, miten 

voitaisiin säästää kustannuksissa. Sosiaalilomalaisten ja maksavien asiakkaiden määrää harkittiin. 

Lisäksi suuri osa lomakotiin liittyvistä töistä pyrittiin tekemään talkootyönä, jotta 

palkkakustannuksissa säästettäisiin. Esimerkiksi palkatusta lomaohjaajasta luovuttiin ja lomaohjaus 

toteutettiin talkooperiaatteella.311 

 

Taloutta rasittivat asiakastulojen vähentymisen lisäksi erilaiset remontit. Vaikka taloudellinen 

tilanne oli ajoittain huono, lomakotia pidettiin hyvässä kunnossa pakollisin korjauksin ja uusien 

hankkeiden avulla pyrittiin vastaamaan ajan haasteisiin. Esimerkiksi vuonna 1994 

majoitusrakennuksen kattokourut uusittiin, saunapolun ja pikkumökin valot asennettiin ja patterit 

korjattiin. Samana vuonna alettiin myös keskustella grilli-alueen rakentamisesta, saunan 

kunnostamisesta, oleskelutilan lattian uusimisesta ja katoksen rakentamisesta sen eteen. Myös 

parkkipaikan perustamista alettiin suunnitella. Kunnostustyöt toteutettiinkin tulevina vuosina, hinta 

oli noin 60 000 markkaa. Ruskeapäätä kohennettiin koko 1990-luvun ajan. Vuonna 1996 lomakoti 

sai uuden laiturin jäiden tuhoaman vanhan puulaiturin tilalle. Uusi laituri maksoi noin 30 000 

                                                 
310 Rp ry:n johtokunnan kokous 4.8.1992. 
311 Rp ry:n johtokunnan kokous 7.1.1993. 
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markkaa. Lisäksi saunan eteen rakennettiin terassi ja lapsille hiekkalaatikko. Talousrakennuksen 

kellariin perustettiin pesutupa 1998, jolloin talkoolaiset ja talon henkilökunta saattoivat hoitaa 

pyykkäyksen. Ikävää lisätyötä aiheutti vesivahinko vuonna 1998. Vesivahingon takia lomakodin 

alasalin lattia ja seinät oli uusittava. Vakuutus korvasi aiheutuneet kustannukset, mutta korjaukset 

aiheuttivat paljon lisätyötä talkoolaisille.312 

 

Etenkin 1990-luvun loppupuolella Lomakotien Liitto alkoi kiinnittää lomakotien puitteisiin 

huomiota. Lomanviettopaikkojen välinen kilpailun kiristyi entisestään, kun asiakkaiden valittavissa 

oli erilaisia kylpylöitä ja lomahotelleja, joita oli 1980-luvulla perustettu tiuhaan tahtiin. Monet 

Lomakotien Liiton lomakodeista oli perustettu aikana, jolloin kilpailutilanne ei ollut vielä yhtä 

tiukka, ja jolloin asiakkaiden vaatimustaso oli huomattavasti alempana kuin 1990-luvulla.313 

Tällaiseksi hieman vanhanaikaiseksi lomakodiksi voidaan lukea myös Ruskeapään lomakoti. Sen 

päärakennus oli rakennettu jo vuonna 1975. Puutteeksi laskettiin esimerkiksi se, että asiakkailla ei 

ollut omia wc-tiloja huoneissaan. Lisäksi vanhahkon rakennuksen haittapuolena oli, että lomakodin 

huoneiden väliseinät olivat ohuet. Asiakkaiden yksityisyyden vaatimukset eivät toteutuneet, koska 

naapurihuoneessa asuvat saattoivat hyvin kuulla äänet seinän takaa. Muun muassa nämä kaksi 

pieneltä tuntuvaa asiaa olivat tekijöitä, joiden takia Ruskeapään päärakennusta pidettiin 

vanhanaikaisena. Etenkin markkinoinnin tehostuttua kiinnostui moni ensikertalainen lomasta 

Ruskeapäässä. Vanhanaikaisten puitteiden takia uusia asiakkaita oli kuitenkin vaikea saada 

uudestaan lomalle Ruskeapäähän.314 Lisäksi Ruskeapää ei vastannut 1990-luvun vaatimuksiin siitä 

syystä, että siellä oli vaikeaa järjestää erityislomavuoroja liikuntarajoitteisille. Ruskeapään 

luonnonkaunis niemi oli maastoltaan vaikeakulkuinen, eikä siellä ollut mahdollista liikkua 

esimerkiksi rollaattorilla tai pyörätuolilla.315 

 

Lomakotien Liitto kehotti myös Ruskeapäätä lisäämään erityisryhmien lomavuoroja. Yhdistys 

markkinoikin lomakotia erityisryhmille, ja useat ryhmät ja yhdistykset valitsivat Ruskeapään 

lomapaikakseen. Vaikka markkinoinnin lisääminen viittaa siihen, että yhdistys yritti löytää uusia 

asiakasryhmiä, ei asia ollut Liisi Aartelon mukaan näin. Hänen mukaansa kehotuksista huolimatta 

Ruskeapää ei lähtenyt etsimään asiakkaikseen uusia erityisryhmiä, sillä lomat täyttyivät 

Ruskeapäälle tutuista lomalaisista. Ristiriitaista on kuitenkin se, että 1990-luvulla lomahakemusten 

                                                 
312 Rp ry:n toimintakertomukset- ja suunnitelmat 1994–1998. 
313 Puheenjohtaja Anna-Liisa Kasurisen puhe Lomakotien Liiton edustajakokouksessa Lomakoti Leporannassa 
21.11.1998. 
314 Arja Ojalan haastattelu. 
315 Arja Ojalan haastattelu; Liisi Aartelon haastattelu II. 
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määrä väheni, ja asiakkaiden löytämisessä piti turvautua Lomakotien Liiton apuun.316 Ruskeapäässä 

lomaili 1990-luvulta lähtien enemmän lapsia kuin aiemmin. Myös perhevuoroja järjestettiin, ja sen 

myötä perheiden lomailu lisääntyi. Kuitenkin 1990-luvullakin sosiaalisella lomalla Ruskeapäässä 

kävi pääosin iäkkäitä naisia. Kuten jo aiemmin on tuotu esiin, Ruskeapäässä kävi paljon ”kanta-

asiakkaita”, jotka olivat eläkeikäisiä rouvia. Tästä syystä eläkeläisten heikentynyt tilanne 

yhteiskunnassa oli yksi niistä ongelmista, joista Ruskeapään johtokunnassa keskusteltiin eniten 

1990-luvulla.317 

 

Lomakoti tarjosi puitteet 1990-luvulla yhä useammin kurssien ja kokousten pitopaikaksi. 

Täyshoitomaksut ja tilojen vuokraus olivat voimakkaasti esillä 1990-luvulla. Jo 1980-luvulla 

lomakoti siis lisäsi mainontaansa uusin esittein ja lähettämällä ilmoituksia entistä laajemmin eri 

lehtiin. Mainontaa jatkettiin 1990-luvulla, niin maksavien asiakkaiden houkuttelemiseksi 

lomakotiin kuin sosiaalisten lomalaisten huomion herättämiseksi. Vuonna 1991 johtokunta perusti 

markkinointiryhmän toiminnan tehostamista ja tulorahoituksen hankkimista varten. Uutuutena 

lomakoti mainosti erilaisia teemaviikkoja. Tällaisia olivat muun muassa paasto- ja virkistysviikot, ja 

niin sanotut Helli itseäsi -viikot. Myös menestykseksi osoittautunutta juhannuspakettia 

markkinoitiin ja myytiin vuosittain, samoin äitienpäivälounasta. Tavallisilla lomaviikoilla tarjottiin 

silloin tällöin erityispalveluita kuten hierontaa, jalkahoitoa, kasvohoitoa, vyöhyketerapiaa, 

korvakynttilähoitoa ja turvesaunaa.318 Pääasiassa Ruskeapään loma säilyi vielä 1990-luvullakin 

sisällöllisesti samanlaisena kuin mitä se oli ollut jo aiempina vuosikymmeninä.319 

 

Ruskeapää tehosti mainostamista sanomalehdissä 1990-luvulla. Se kannattikin, sillä vuoden 1996 

asiakaskyselyn mukaan suurin osa asiakkaista oli saanut tiedon lomakodista juuri sanomalehti-

ilmoituksen avulla. Seuraavaksi yleisin tapa saada tietoa Ruskeapäästä oli tuttavien kautta. Toisaalta 

painetut esitteet olivat tavoittaneet vain harvat, ainoastaan pari vastaajaa totesi saaneensa tietoa 

niiden avulla. Markkinoinnin tehostamiseen kuului 1990-luvulla, että Ruskeapäästä painettiin 

nelivärisiä mainoksia. Myös muut lomakodit osallistuivat Ruskeapään mainostamiseen, sillä 

Ruskeapään mainoksia oli saatavilla muissa Lomakotien Liiton lomakodeissa. Entisen 

puheenjohtajan Arja Ojalan mukaan lisääntynyt ja monipuolistunut markkinointi edesauttoi sitä, 

ettei lomakotia pidetty enää sosiaalidemokraattien omana paikkana. Ojalan mukaan vielä 1990-

                                                 
316 Liisi Aartelon haasattelu II. 
317 Arja Ojalan haastattelu. 
318 Arja Ojalan haastattelu. 
319 Liisi Aartelon haastattelu II. 
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luvun alussa ajateltiin yleisesti, että Ruskeapäässä lomailee vain puoluekirjan omaavat henkilöt. 

Markkinoinnin myötä tästä käsityksestä päästiin lopulta eroon.320 

 

Mainonnan monipuolistuminen ajoittuu samaan aikaan Lomakotien Liiton ”imagon kohentamisen” 

kanssa. Varsinkin laman jälkeen moni lomakoti oli joutunut luopumaan toiminnasta taloudellisten 

ongelmien paisuttua liian suuriksi. Näin ollen Lomakotien Liitto pyrki suhtautumaan positiivisesti 

tulevaisuuteen ja näki uuden imagon luomisen keinona uudistaa toimintaa ja saada se 

houkuttelevaksi uusille jäsenille.321 Kaiken kaikkiaan Ruskeapään markkinoinnin tehostaminen 

kantoi hedelmää, sillä vuonna 1999 kiinnostuksen Ruskeapäätä kohtaan todettiin lisääntyneen. 

Kyselyjä tuli aiempaa enemmän, ja myös laajalti eri puolilta Suomea.322 

 
 

8.4 Talkootyö ja rahahuolet uuvuttavat aktiivisimma t jäsenet 
 

”Se oli tosi työtä”, kuvaili entinen johtokunnan jäsen talkootyötä. Ruskeapään lomakodin huolto- ja 

ylläpitotehtäviä hoidettiin osittain talkoiden avulla. Sähkö- ja putkityöt tilattiin ulkopuolisilta. Myös 

korjauksiin ja remontteihin hankittiin tarvittaessa ulkopuolista työvoimaa. Isot talkoot pidettiin joka 

kevät ja syksy, mutta töitä mentiin tekemään myös muulloin. Talkoolaiset huolehtivat myös että 

puulämmitteistä saunaa varten oli aina saatavilla polttopuita. Keväisin matot ja liinavaatteet pestiin 

ja talo siivottiin. Kesällä vapaaehtoiset olivat lomaryhmiä vastassa Tampereella, ja saattoivat 

ryhmät takaisin loman päätyttyä. Syksyllä lomakoti laitettiin talvikuntoon talkoovoimin. 

Työskentelyn ohella talkoissa tarjottiin syömistä ja saunomista ahkeroinnin päätteeksi. 

Talkootyöhön osallistuivat johtokunta ja kannatusjäsenet.323  

 

Koska 1990-luvulla jouduttiin säästämään rahaa, korostui talkootyön merkitys myös Ruskeapäässä. 

Säästösyistä talkoilla tehtiin laman aikana ja sen jälkeen sellaisia tehtäviä, joista aiemmin olivat 

huolehtineet palkatut työntekijät. Johtokuntaan kuului 1990-luvulla henkilöitä, jotka ammattinsa 

puolesta kykenivät hyvin suoriutumaan emännän ja keittäjän tehtävistä. Jatkuva talkootyön 

tekeminen oli kuitenkin raskasta, sillä jäsenten innokkuus osallistua talkoihin väheni 1990-luvulla, 

ja pienessä järjestössä vastuu kasautui samojen ihmisten harteille.324  

                                                 
320 Ruskeapään lomakoti ry:n johtokunnan kokous 12.11.1996; Arja Ojalan haastattelu. 
321 Kirje Lomakotien Liiton jäsenjärjestöille 19.1.1996. 
322 Arja Ojalan haastattelu; Ruskeapään lomakoti ry:n johtokunnan kokous 7.10.1999. 
323 Anita Suonpään haastattelu; Ruskeapään lomakoti ry:n johtokunnan kokous 11.4.2001. 
324Anita Suonpään haastattelu;  Arja Ojalan haastattelu. 
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Samaan aikaan kun resurssit vähenivät, vaatimukset lomien sisältöä kohtaan lisääntyivät. 

Lomakotien Liitto oli 1990-luvulla yhä kiinnostuneempi lomien sisällöstä ja lomakotien kunnosta, 

kuten aiemmin on jo tuotu esiin. Myös Ruskeapäässä oli 1980-luvulta saakka lomalaisia 

viihdyttänyt lomaohjaaja. Pääosin vanhempien lomakotien lomaohjelma oli kuitenkin vielä 1990-

luvulla melko vapaa. Lomalle tultiin rentoutumaan ilman erityisiä odotuksia ohjelman suhteen. 

1990-luvun kuluessa Lomakotien Liitto ja Raha-automaattiyhdistys painostivat lomakotien aktiiveja 

panostamaan aiempaa järjestelmällisempään ja ohjatumpaan lomanviettoon. Liiton ja RAY:n 

johtuivat ainakin osittain siitä, että lomajärjestöt joutuivat kilpailemaan asiakkaista erilaisten 

kaupallisten lomanviettomahdollisuuksien kanssa. Myös asiakkaiden vaatimukset olivat 

kasvaneet.325 Liisi Aartelon mukaan Lomakotien Liiton ohjeisiin suhtauduttiin Ruskeapäässä 

torjuvasti. Liitolla oli Ruskeapää-aktiivien keskuudessa negatiivinen kaiku. Jäsenet harmittelivat 

sitä, että Lomakotien Liitto pyrki holhoamaan ja ohjailemaan heitä, kun he olisivat mieluummin 

tehneet asiat omalla tavallaan.326 Osa yhdistyksen jäsenistä sai Lomakotien Liitosta sellaisen 

käsityksen, että se yritti ajaa pieniä lomakoteja alas.327 

 

8.5 Ruskeapään lomakoti myydään 
 

Ruskeapään lomakoti myytiin syksyllä 2004. Kun johtokunta valmistautui syyskokoukseen 

syyskuussa 2004, suunnitelmissa oli vielä lomakodin monet korjaukset ja seuraavan kesän lomat. 

Tarkoitus oli järjestää erityisvuoroja ja kehittää eri ryhmille virkistys- ja kuntoutusohjelmia. 

Johtokunta harkitsi myös uuden laiturin ja uuden löylyhuoneen, ruokasalin terassin tai 

grillikatoksen rakentamista.328 

 

Ruskeapään kunto olisi kuitenkin vaatinut näiden korjausten lisäksi paljon enemmän kohennusta. Jo 

jonkin aikaa kiinteistöä oli huollettu siten, että akuutissa tilanteessa asiat oli korjattu, mutta nyt 

pitkän tähtäimen remontti oli tullut ajankohtaiseksi.329 Ylläpidon todettiin olevan olemassa olevilla 

resursseilla mahdotonta. Lomakodin myymisestä oli jo aiemmin ollut johtokunnan kesken 

epävirallista keskustelua mutta nyt puheenjohtaja katsoi, että oli aika esitellä asiaa yhdistyksen 

                                                 
325 Arja Ojalan haastattelu; Puheenjohtaja Anna-Liisa Kasurisen puhe Lomakotien Liiton edustajakokouksessa 
Lomakoti Leporannassa 21.11.1998. 
326 Liisi Aartelon haastattelu II. 
327 Arja Ojalan haastattelu. 
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85 

jäsenille.330 Kokous teki periaatepäätöksen kiinteistön myymisestä. Ruskeapään kiinteistön 

myyntitehtävä päätettiin antaa korkeimman arvion antaneelle kiinteistövälittäjälle.331 Jo lokakuussa 

sovittiin kaupoista ja lopulliset kaupat tehtiin helmikuussa 2005. Ruskeapään uusilla omistajilla oli 

tarkoituksena aloittaa kurssien järjestäminen Ruskeapäässä mutta suunnitelma ei toteutunut. Ostajat 

lupasivat säilyttää Ruskeapään ilmeen ja kunnioittaa sen pitkää historiaa.332 

 

Vaikka Ruskeapään lomakoti oli yhdistyksen jäsenille rakas ja sen ylläpitämiseen käytettiin aikaa ja 

energiaa, ei toiminnan jatkaminen ollut taloudellisista syistä mahdollista. Jo vuosituhannen 

vaihteessa lomakodin asiakasmäärät olivat pienentyneet ja siitä syystä tulot jäivät yhä pienemmiksi 

kuin menot. Säästösyistä talkootöitä tehtiin yhä enemmän 2000-luvulla. Myös niitä lomakodin 

tehtäviä, joihin aiemmin oli palkattu henkilökuntaa, tehtiin 2000-luvulla talkoovoimin. Tämä vaati 

suurta omistautumista aktiivisilta jäseniltä varsinkin kun samaan aikaan käytettävissä olevien 

talkoolaisten määrä pieneni. Myös järjestötyö Ruskeapään lomakoti ry:ssä vaati johtokunnalta yhä 

enemmän. Kiinteistön ja suuren tontin huolto- ja ylläpito vaati paljon paperityötä käytännön työn 

lisäksi. Talouden hoito ja markkinointi olivat monimutkaisia tehtäviä, Ruskeapään järjestötyötä 

voidaankin verrata monilta osin yritystoimintaan. Yhteiskunnan ja talouselämän muuttumisen 

johdosta myös yhdistyksen toiminnassa mukana olevilta vaadittiin yhä enemmän.333 

 

Ruskeapään lomakotiyhdistyksen taloudenhoitaja Annikki Holopainen kirjoitti Ruskeapään 

lomakodista Vapaus-lehdessä alkuvuodesta 2001. Holopaisen mukaan syitä lomakodin 

taloudelliseen ahdinkoon voitiin etsiä yhteiskunnan muuttumisesta ja elintason kohoamisesta. 

Ihmisten odotukset lomilta olivat lisääntyneet, eikä Ruskeapään kaltainen perinteinen lomapaikka 

enää täyttänyt näitä odotuksia. Lomapalvelutarjonta oli samanaikaisesti lisääntynyt ja myös tästä 

syystä Ruskeapään kävijät alkoivat vähentyä. Lomakotia olisi pitänyt muuttaa modernimmaksi, 

mutta resurssit eivät tähän riittäneet.334 Lomakotiyhdistys vaihtoi nimeä syksyllä 2006. Uudeksi 

nimeksi valittiin Lydia Lomatuki, kesäsiirtolatoimikunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan, Lydia 

Branderin mukaan. Lomakodin myymisen jälkeen yhdistys on koonnut lomaryhmiä muihin 

Lomakotien Liiton lomakoteihin.335 

                                                 
330 Lea Aartelon haastattelu II. 
331 Rp ry:n syyskokous 15.9.2004. 
332 Annikki Holopaisen haastattelu. 
333 Annikki Holopaisen haastattelu. 
334 Vapaus nro 2/01, s. 7; Anita Suonpään haastattelu. 
335 Annikki Holopaisen haastattelu; Kolinen 1969, 7; Lea Aartelon haastattelu II. 
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9. Loma – arjen vastakohta 
 
 
Pitkäaikainen kansanedustaja ja myös ministerinä toiminut Tyyne Leivo-Larsson on kirjoittanut 

muistiin mainion anekdootin siitä, miten lomaa viettäviin työläisnaisiin suhtauduttiin 1900-luvun 

alussa. Tarina kertoo, että vuonna 1901 joukko viipurilaisia ompelijattaria vuokrasi itselleen 

huvilan. Ompelijattaren ammattiin kuului se, että kesällä ei välttämättä ollut työtä tarjolla. Näin 

ollen ompelijattaret päättivät asuttaa vuokraamaansa huvilaa ”kesälomansa” ajan. Tällainen 

käyttäytyminen oli kuitenkin niin tavatonta, että naapurit kutsuivat huvilalle poliisit tarkastamaan, 

mitä siellä oikein oli meneillään. Herrasväen mielestä oli täysin sopimatonta, ellei jopa kiellettyä, 

että työväki piti oikeutenaan olla tekemättä työtä. Vapaa-ajan vietto oli kuitenkin täysin sallittua, 

eivätkä ompelijattaret häirinneet ketään, joten poliisit eivät voineet puuttua asiaan.336  

 

Vuosisadan alussa työväenyhdistyksen naisosastot alkoivat järjestää lomia työläisäideille. Tuolloin 

perustettiin myös tutkielmassa tarkasteltu Ruskeapään kesäkoti, joka oli avoinna ensimmäisen 

kerran vuonna 1925. Vuosilomalain myötä 1930-luvulla myös valtion virkamiehet tunnustivat, että 

lomaa piti järjestää myös niille, joille se ei lain mukaan kuulunut. 1940- ja 1950-luvulla sosiaalisten 

lomien ja äitileirien perustaminen lisääntyi, kun äitien ja lasten asialla olevat 

hyväntekeväisyysjärjestöt kiinnostuivat asiasta. Taustalla vaikutti ajatus siitä, että äitien 

virkistäminen ja tukeminen oli perheiden, ja sitä kautta koko yhteiskunnan kannalta tärkeä tehtävä. 

Myös sosiaalidemokraattisten lomakotien määrä lisääntyi, ja niille perustettiin oma kattojärjestö, 

Äitien Lomahuolto vuonna 1951. Äitien Lomahuollon tehtävänä oli hankkia jäsenilleen 

taloudellista avustusta ja samalla herättää yhteiskunnallista keskustelua lomasta. 

 

1960-luku, josta tutkielman varisnainen tutkimusajanjakso alkaa, oli lomien kannalta 

käänteentekevä vuosikymmen. Hyvinvointivaltion laajeneminen toi parannuksia monien elämään, 

esimerkiksi joidenkin tulkintojen mukaan erityisesti naisten on nähty hyötyvän hyvinvointivaltiosta. 

Palkkatyön lisääntyminen toi naisille taloudellista itsenäisyyttä ja vapaa-ajan lisääntyminen 

lainsäädännön ansiosta lisäsi aikaa huolehtia omasta hyvinvoinnista. Kääntöpuolena kehityksessä 

oli se, että siinä missä osa hyötyi 1960-luvun murroksesta, jäi osa sen jalkoihin. Äitien 

Lomahuollossa oltiin 1960- ja 1970-luvulla huolissaan erityisesti iäkkäistä naisista, joiden osuus 

koko väestöstä oli kasvanut näillä vuosikymmenillä. 

 

                                                 
336 Leivo-Larsson 1970, 48–49. 
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1960- ja 1970-luku oli Äitien Lomahuollon tulevaisuuden kannalta tärkeää aikaa myös siksi, että 

silloin järjestö määritteli asemansa suhteessa julkisen sektorin palveluihin, yksityiseen sektoriin ja 

kansalaisyhteiskuntaan. Lomajärjestöt halusivat itse profiloitua osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, 

mutta se vaati vielä 1960- ja 1970-luvulla toiminnan ja tavoitteiden tärkeyden perustelua. 

Yhteiskunnassa loman nähtiin 1960- ja 1970-luvulla edelleen kuuluvan palkkatyöntekijälle, joten 

Äitien Lomahuollolla oli työtä sen perustelemisessa, miksi myös eläkeläisten ja aina kotona olevien 

perheenäitien oli saatava lomaa. Jotta sosiaaliset lomat olisi selvästi tunnustettu osaksi sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa, perusteltiin lomien tärkeyttä niiden terveydellisillä ja taloudellisilla hyödyillä. 

1970-luvun terveyspolitiikalle oli leimallista ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kehittäminen ja 

kansanterveydellisten ongelmien pohtiminen. Tämä näkyi myös Äitien Lomahuollossa, jossa 

korostettiin, etteivät lomat olleet vain yksilön virkistäytymistä varten. Lomat piti pikemminkin 

nähdä osana ennaltaehkäisevää terveyspolitiikkaa, mikä tähtäsi kansanterveydellisen tilanteen 

kohentumiseen ja samalla taloudellisiin säästöihin. Lisääntynyt hyvinvointi näkyi sairaspoissaolojen 

vähentymisenä ja sairaalakulujen alenemisena. 

 

Se, että Äitien Lomahuolto otti terveyden edistämisen ohjenuorakseen 1970-luvulla, näkyi myös 

lomien sisällössä. Esimerkiksi Ruskeapäässä sosiaalisten lomien ohjelma koostui liikunnasta ja 

luennoista, joissa neuvottiin asiakkaita terveellisten elämäntapojen säilyttämisessä. Ruskeapäässä 

vieraili terveydenhoitajia ja jalkahoitajia lomalaisia neuvomassa. Elina Kataisen mukaan tällainen 

ohjelma oli tyypillistä Äitien Lomahuollon lomakodeille 1970-luvulla. Luonnollisestikin loma 

tarjosi lisäksi mahdollisuuden viettää vapaata aikaa ilman pakollista ohjelmaa. Ruskeapään 

pääasiallinen asiakasryhmä olivat vanhukset. Ruskeapää oli aiempina vuosikymmeninä ollut 

tyypillinen työläisäitien ja perheenemäntien lomakoti. Ruskeapäässä oli yleistä, että asiakkaat 

kävivät lomalla uudestaan ja uudestaan. Näin ollen äitien ja emäntien ikääntyessä kanta-asiakkaat 

olivat iäkkäitä naisia. Se, että lomajärjestön pääasiallinen asiakasryhmä oli eläkeläiset, on niin ikään 

tyypillistä 1970-luvulle. Vanhusten suhteellinen osuus oli kasvanut ja heidän ja muun aikuisväestön 

ongelmat herättivät keskustelua yhteiskunnassa siinä missä 1940- ja 1950-luvulla mielenkiinto oli 

ollut äitien ja lasten hyvinvoinnissa. 

 

1980-luvun alussa Äitien Lomahuolto vaihtoi nimensä Lomakotien Liitoksi, ja samalla järjestössä 

siirryttiin sosiaalisten lomien järjestämisessä ikään kuin uudelle aikakaudelle. Asiakkaiksi 

sosiaalisille lomille alettiin tavoitella yhä enemmän perheitä sekä erityisryhmiä, kuten vammaisia ja 

heidän perheitään. 1980-luvulla lomajärjestöt jo miellettiin osaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. 

Lomakotien Liitto pyrki kehittämään yhteistyötä sekä kuntien että muiden sosiaali- ja 
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terveysjärjestöjen kanssa. Yhteistyön myötä sosiaaliset lomat ammatillistuivat ja tulivat entistä 

tavoitteellisimmaksi. Tarkoitus oli tarjota eri kohderyhmille erilaisia lomia, henkilöiden tarpeet 

huomioon ottaen. Erityislomien järjestäminen ilmeisesti vaihteli lomakodeittain, sillä Ruskeapäässä 

erityisryhmien lomavuoroja ei vielä 1980-luvulla juuri ollut. Ruskeapäässä asiakaskunta koostui 

edelleen iäkkäistä naisista, ja koska lomakoti täyttyi heidän lomahakemustensa perusteella, ei 

tarvetta erityisryhmien lomiin järjestön johtokunnan mielestä ollut.  

 

Sosiaalisten lomien kehittämiseen osallistui myös valtio. Vuonna 1987 perustettiin työryhmä 

selvittämään lomatoiminnan laajuus ja sen ongelmakohdat. Myös lääkintöhallitus tutki lomailua 

perusteellisesti yksilön näkökulmasta. Kuusiosaisesta tutkimuksesta ilmeni, että ihmisten 

menestyminen arjessa vaikutti merkittävästi hänen lomanviettotottumuksiinsa ja siihen, oliko 

hänellä ylipäätään lomaa ollenkaan. Yleisintä oli, että ilman lomaa jäivät työttömät ja sairauksista 

kärsivät henkilöt. Se mielestäni osoittaa, ettei loma ollut työstä vapaan ajan synonyymi. Vaikka 

työttömällä olisi ollut runsaasti aikaa tehdä haluamiaan asioita, ei hän kokenut sitä vapaa-aikana tai 

lomana. 

 

Valtion osallistuminen sosiaalisten lomien kehittämistyöhön osoittaa, että loma nähtiin 1980-luvun 

puolivälin jälkeen kaikille kuuluvana oikeutena. Näin voi päätellä myös Lomakotien Liiton 

aineistoa tutkimalla. Kun aiemmin korostettiin, että loma kuului kansalaisoikeuden tavoin kaikille, 

oli 1980-luvulla näistä argumenteista luovuttu. Vaikuttaa siis siltä, että tällöin oli viimeistään 

luovuttu käsityksestä, jonka mukaan loma on työn vastakohta. Loma nähtiin pikemminkin 

vaihteluna arjesta ja sen nähtiin olevan tärkeää myös niille, joiden arki oli täynnä palkkatyöstä 

vapaata aikaa. 

 

1990-luvun talouslama asetti Lomakotien Liitolle uusia haasteita. Samalla kun taloudelliset resurssit 

vähenivät ja monia lomakoteja jouduttiin kokonaan sulkemaan, lisääntyi avuntarvitsijoiden määrä ja 

lomien kysyntä. Työttömien ja muiden taloudellisesti ei-aktiivisten ihmisten määrä kasvoi, mikä 

merkitsi lisää työtä kaikille lomajärjestöille. Lomakotien Liiton tavoite oli lisätä erityislomavuoroja 

edelleen. Se painosti jäsenyhdistyksiään etsimään uusia asiakasryhmiä ja suunnittelemaan näille 

sopivaa lomaohjelmaa. Myös Ruskeapäätä kehotettiin etsimään uusia asiakasryhmiä, minkä lisäksi 

Lomakotien Liitto alkoi ohjata lomalaisia Ruskeapäähän eri puolilta Suomea.  

 

Vapaaehtoistyön merkitys kasvoi taloudellisen tilanteen heikentyessä. Tämä näkyi hyvin myös 

Ruskeapäässä. Kun yhdistyksellä ei kaikkina 1990-luvun kesinä ollut velkojen takia varaa palkata 
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työntekijöitä, hoidettiin lomakodin työt talkoilla. Lomakodin luotsaaminen eteenpäin vaati 1990-

luvulta lähtien yhä enemmän yhdistyksen aktiiveilta. Lomakodin asiakasmäärät alkoivat laman 

aikana tippua, kun uusia asiakkaita oli vaikea saada lomalle uudestaan. Asiakkaiden 

houkutteleminen lomakotiin olisi vaatinut ehkä radikaalejakin uudistuksia Ruskeapäässä. Sekä 

sosiaalilomalaisten että maksavien asiakkaiden odotukset lomapaikalta olivat kasvaneet 

huomattavasti sen jälkeen, kun Ruskeapään lomakoti oli rakennettu 1970-luvulla. Vanha ja 

perinteinen lomakoti ei ollut enää kilpailukykyinen uusien hotellitasoisten lomakotien ja 

kylpylöiden tultua markkinoille. Huoli taloudellisesta tilanteesta, vapaaehtoisten määrän 

väheneminen ja työn lisääntyminen aiheutti stressiä yhdistyksen jäsenten keskuudessa. Yrityksistä 

huolimatta Ruskeapään lomakotia ei saatu enää menestymään, ja se jouduttiin myymään vuonna 

2004.  

 

Sosiaaliset lomat ovat kulkeneet pitkän matkan niistä ajoista, mitä Leivo-Larsson kuvailee. Tässä 

tutkielmassa on eritelty sosiaalisen loman vaiheita 1900-luvun alusta vuosituhannen vaihteeseen. 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten sosiaalinen loma on muuttunut sekä liikkeenä että 

käytännössä. Pitkän aikavälin tarkastelu paljastaa, että yhteiskunnalliset muutokset ovat 

vaikuttaneet sekä järjestön toimintaan ja tavoitteisiin että sosiaalisten lomien sisältöön ja 

asiakkaisiin aina ruohonjuuritasolle asti. Lomien sisältöä on kehitetty ja toimintaa suunniteltu aina 

sen ajan yhteiskunnalliset tavoitteet huomioon ottaen. Lisäksi sosiaalisiin lomiin on vaikuttanut se, 

ketkä lomaa eniten tarvitsivat. Kun vuosisadan alussa ajateltiin, ettei lomaa voi myöntää kuin 

työntekijälle, oli tilanne 1990-luvulla koko lailla toinen. Lomajärjestöjen aktiivisen toiminnan 

ansiosta loma on alettu ymmärtää kaikille kuuluvaksi oikeudeksi. Näin ollen sosiaalisten lomien 

asiakkaat ovat lisääntyneet ja asiakasryhmät ovat monipuolistuneet.  

 

Merkittävä muutos sosiaalisten lomien kannalta on ollut tietysti se, että sosiaaliset lomat ovat 

vakiinnuttaneet asemansa sosiaali- ja terveyspalveluna. Vielä 1960- ja 1970-luvulla lomajärjestöjä 

pidettiin lomajärjestöjen aktiivien mielestä ”vain hyväntekeväisyytenä”. 1990-luvulla pois olivat 

jääneet epäilykset siitä, ettei sosiaalisia lomia pidettäisiin sosiaali- ja terveyspalveluina. Asenteiden 

muuttuminen osoittaa, että vaikka kunkin ajan poliittiset tavoitteet ja yhteiskunnalliset ongelmat 

ovat vaikuttaneet Lomakotien Liittoon, on vaikutusta ollut myös toiseen suuntaan. Lomakotien 

Liitto valtakunnallisesti ja jäsenyhdistykset paikallisesti ovat tehneet vuosikymmenien ajan työtä 

asenteiden muuttumiseksi lomatoimintaa kohtaan. Kun vielä 1960- ja 1970 -luvuilla Äitien 

Lomahuollossa valiteltiin, ettei loma-ajatus ole lyönyt itseään vielä läpi, ei 1990-luvun lopulla 

tällaisesta voida enää puhua. 1990-luvulla oli jo selvää, ettei loma ole vain työn vastakohta, vaan se 
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tulisi ymmärtää laajemmin aikana, jolloin on mahdollisuus irtautua arjen velvollisuuksista ja käyttää 

vapaa- aika haluamallaan tavalla. Laajemmin ymmärrettynä loma kuuluu kaikille, ei vain 

vuosilomalain määrittelemin perustein. 

 

Tutkielman yhtenä tavoitteena oli selvittää, onko käsitys lomasta muuttunut. Tutkimusaineiston 

valossa voidaan mielestäni päätellä, että loman merkitsee ihmisille yhä samaa kuin sata vuotta 

sitten. Jo vuosisadan alussa loma oli vapautta työstä, lupa tehdä itseä kiinnostavia ja kehittäviä 

asioita. Vaikka 1990-luvulla ajateltiin, että lomaa voi olla ilman työtäkin, on ajatus lomasta 

vapautena säilynyt. Ilman säännöllistä palkkatyötäkin ihminen tarvitsee vaihtelua elämäänsä.  

Irtautuminen arjen rutiineista on tärkeää niin työelämässä olevalle, kuin esimerkiksi työttömälle tai 

eläkeläiselle.  Ruskeapään esimerkki osoittaa, että vaikka sosiaalisen loman ohjelma ja tavoitteet 

vaihtelivat ja asiakkaiden vaatimukset lomien puitteita kohtaan lisääntyivät, olivat loman 

kohokohdat asiakkaiden mielestä samat vielä 1990-luvullakin. Parasta lomassa oli kaunis miljöö, 

hyvä seura ja valmiiksi tehty ruoka. Kun loma 1900-luvun alussa oli työn vastakohta, 1990-luvulla 

se oli arjen vastakohta. Huolimatta siitä, millaiset sosiaalipoliittiset tavoitteet lomilla 

lomajärjestöjen tai poliitikkojen mielestä oli, oli loman merkitys yksilölle aina se, että silloin arjen 

huolet sai hetkeksi unohtaa. Loma oli mahdollisuus virkistäytyä haluamallaan tavalla ja samalla 

hankkia muistoja, joita ajatellen oli taas helpompi jatkaa arkista aherrusta. 
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